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ΠΠ ΙΙ ΝΝΑΑΚΚ ΑΑΣΣ   ΠΠΕΕΡΡΙΙ ΕΕΧΧΟΟ ΜΜ ΕΕΝΝΩΩ ΝΝ    
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

11 .. 11 ..   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   -- µµ ιι αα   νν έέ αα   εε φφ αα ρρ µµ οο γγ ήή   ττ ηη ςς   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   γγ νν ώώ σσ ηη ςς …… …… 11 33   

11 .. 11 .. 11   ΟΟ ιι   αα ππ αα ρρ χχ έέ ςς   ττ ηη ςς     ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. 11 33           

11 .. 11 .. 22   ΟΟ ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. .. 11 99     

11 .. 22 ..   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 22 55   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 : ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ- ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ 

  22 .. 11         ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 33 11     

  22 .. 22         ΕΕ ππ ιι δδ ηη µµ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   γγ εε νν ιι κκ οο ύύ   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ οο ύύ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 33 44   

                  22 .. 22 .. 11   ΕΕ ππ ιι δδ ηη µµ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   δδ υυ νν άά µµ εε ωω νν …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 33 77     

  22 .. 33         ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ΚΚ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 33 88   

  22 .. 44         ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 44 55   

  22 .. 55         ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 55 00     

  22 .. 66         ΜΜ οο νν ττ έέ λλ οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 55 44     

                  22 .. 66 .. 11   ΟΟ   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. 55 44   

                  22 .. 66 .. 22 ..   ΠΠ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη   ττ οο υυ   µµ οο νν ττ έέ λλ οο υυ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 55 77     

  22 .. 77         ΑΑ ιι ττ ιι οο λλ οο γγ ίί αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 66 55   

                  22 .. 77 .. 11   ΨΨ υυ χχ οο δδ υυ νν αα µµ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 66 55   

                  22 .. 77 .. 22   ΣΣ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. 66 77   

                  22 .. 77 .. 33   ΓΓ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. 66 88     

                  22 .. 77 .. 44   ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο σσ έέ γγ γγ ιι σσ ηη …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 77 00     

                  22 .. 77 .. 66   ΒΒ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο σσ έέ γγ γγ ιι σσ ηη …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. 77 33       

                  22 .. 77 .. 77   ΜΜ οο νν ττ έέ λλ οο   ππ ρρ οο δδ ιι άά θθ εε σσ ηη -- σσ ττ ρρ εε ςς (( DD ii aa tt hh ee ss ii ss -- ss tt rr ee ss ss   mm oo dd ee ll )) …… …… …… …… …… …… …… .. 77 33       

  22 .. 88         ΣΣ ττ άά σσ εε ιι ςς ,,   ΜΜ ύύ θθ οο ιι   κκ αα ιι   ΑΑ νν ττ ιι λλ ήή ψψ εε ιι ςς   γγ ύύ ρρ ωω   αα ππ όό   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα …… …… …… …… …… …… …… .. .. 77 66     
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Ο
 : ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

  

  33 .. 11         ΣΣ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   ΆΆ γγ χχ οο ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. 77 99   

  33 .. 22         ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 88 22   

  33 .. 33         ΤΤ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 88 99   

  33 .. 44         ΣΣ ύύ νν δδ ρρ οο µµ οο   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς (( bb uu rr nn   oo uu tt )) σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   

                  AA σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. 99 44   

  33 .. 55         ΗΗ   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   σσ ττ οο     

                  ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. .. 99 44     

  33 .. 66         ΜΜ έέ ττ ρρ αα   ΠΠ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 11 00 22       

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  

44 .. 11             ΠΠ ρρ οο ββ λλ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 11 00 66     

44 .. 22             ΣΣ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   κκ αα ιι   ππ ρρ ωω ττ οο ττ υυ ππ ίί αα …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 11 00 88     

44 .. 33             ΣΣ κκ οο ππ όό ςς   κκ αα ιι   δδ ιι αα ττ ύύ ππ ωω σσ ηη   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   υυ ππ οο θθ έέ σσ εε ωω νν …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 11 11 00   

44 .. 44             ΠΠ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ µµ οο ίί   ττ ηη ςς   ΈΈ ρρ εε υυ νν αα ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 11 11 11   

44 .. 55             ΜΜ έέ σσ αα   σσ υυ λλ λλ οο γγ ήή ςς   δδ εε δδ οο µµ έέ νν ωω νν …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 11 11 33     

                    44 .. 55 .. 11       ΠΠ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. .. 11 11 44     

                    44 .. 55 .. 11 .. 11   ΚΚ λλ ίί µµ αα κκ αα   ΚΚ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   AA .. TT .. BB ee cc kk -- II II   (( DD ee pp rr ee ss ss ii oo nn   II nn vv ee nn tt oo rr yy -- II II     

                    [[   BB DD II --   II II ]]   ,, 11 99 77 99 )) …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 11 11 44   

                    44 .. 55 .. 11 .. 22   ΕΕ ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο   ΆΆ γγ χχ οο υυ ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk   ((   BB ee cc kk   AA nn xx ii ee tt yy   II nn vv ee nn tt oo rr yy --         

                    BB AA II )) …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. 11 11 55             

44 .. 66             ΠΠ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ήή   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. 11 11 55     

44 .. 77             ∆∆ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   χχ οο ρρ ήή γγ ηη σσ ηη ςς   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 11 11 77     

44 .. 88             ΜΜ έέ θθ οο δδ οο ςς   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή ςς   αα νν άά λλ υυ σσ ηη ςς   ττ ωω νν   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   δδ εε δδ οο µµ έέ νν ωω νν …… …… …… …… .. .. 11 11 88     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΙΣ 

55 .. 11       ΠΠ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 11 11 99     

55 .. 22       ΈΈ λλ εε γγ χχ οο ςς   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   υυ ππ οο θθ έέ σσ εε ωω νν …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. 11 22 66   

55 .. 33       ΕΕ ρρ µµ ηη νν εε ίί εε ςς   ττ ωω νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ άά ττ ωω νν …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 11 22 99     

55 .. 44       ΣΣ υυ ζζ ήή ττ ηη σσ ηη …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 11 33 22     

55 .. 55       ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΣΣ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. .. 11 33 22   
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

ΗΗ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ππ άά νν ττ αα   ππ ρρ οο κκ αα λλ οο ύύ σσ εε   δδ έέ οο ςς   κκ αα ιι   φφ όό ββ οο   σσ ττ οο υυ ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς ..   ΑΑ νν αα ρρ ωω ττ ώώ µµ εε νν οο ςς   ττ οο υυ ςς   

ππ ιι θθ αα νν οο ύύ ςς   λλ όό γγ οο υυ ςς   ππ οο υυ   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   θθ έέ λλ εε ιι   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι   δδ εε   µµ ππ όό ρρ εε σσ αα   νν αα   αα νν αα κκ αα λλ ύύ ψψ ωω   

ττ ιι ςς   αα ιι ττ ίί εε ςς ,,   σσ κκ εε φφ ττ όό µµ οο υυ νν   ««   µµ αα   γγ ιι αα ττ ίί   νν αα   θθ έέ λλ εε ιι   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   νν αα   ββ άά λλ εε ιι   ττ έέ ρρ µµ αα   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ;; »»   κκ αα ιι   έέ ππ εε ιι ττ αα   

««   µµ εε   ππ οο ιι αα   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή   δδ ύύ νν αα µµ ηη   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ εε   νν αα   φφ ττ άά σσ εε ιι   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   σσ εε   αα υυ ττ όό   ττ οο   σσ ηη µµ εε ίί οο   ππ οο υυ   νν αα   κκ όό ψψ εε ιι   

ττ οο   νν ήή µµ αα   µµ εε   ττ ηη   ζζ ωω ήή ;; »» ..   ΟΟ ιι   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ αα ττ ιι σσ µµ οο ίί   ππ άά νν ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ σσ αα νν   γγ ιι αα   µµ έέ νν αα   

ππ ρρ όό κκ λλ ηη σσ ηη ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   ηη   ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ εε   γγ ιι αα   εε µµ έέ νν αα   µµ ιι αα   ππ οο λλ ύύ   κκ αα λλ ήή   αα φφ οο ρρ µµ ήή   

γγ ιι αα   νν αα   µµ εε λλ εε ττ ήή σσ ωω   ββ αα θθ ύύ ττ εε ρρ αα   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ,, κκ αα θθ ώώ ςς ,,   σσ ττ αα   ττ έέ σσ σσ εε ρρ αα   χχ ρρ όό νν ιι αα   ττ ωω νν   σσ ππ οο υυ δδ ώώ νν   µµ οο υυ   δδ εε νν   

ππ ρρ οο σσ φφ έέ ρρ θθ ηη κκ εε   κκ άά ππ οο ιι οο   αα νν ττ ίί σσ ττ οο ιι χχ οο   µµ άά θθ ηη µµ αα   µµ εε   ττ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   θθ έέ µµ αα ..     

  

ΕΕ ρρ εε υυ νν ώώ νν ττ αα ςς   ττ ηη   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   εε νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ οο νν   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ εε   γγ ιι αα   εε µµ έέ νν αα   έέ νν αα   

άά ρρ θθ ρρ οο   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..   ΕΕ νν   σσ υυ νν εε χχ εε ίί αα ,,   ττ οο   εε ρρ έέ θθ ιι σσ µµ αα   ήή ρρ θθ εε   αα ππ όό   ττ ηη νν   

σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   µµ οο υυ   µµ εε   ττ ηη νν   κκ αα θθ ηη γγ ήή ττ ρρ ιι αα --   εε ππ όό ππ ττ ρρ ιι αα   ττ ηη ςς   ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ ήή ςς   µµ οο υυ ,,   αα φφ οο ύύ   ηη   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   

εε ύύ ρρ εε σσ ηη ςς   ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   µµ οο υυ   έέ δδ ωω σσ εε   ττ οο   έέ νν αα υυ σσ µµ αα   νν αα   κκ άά νν ωω   µµ ιι αα   εε κκ ττ εε νν ήή   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ ήή   αα νν αα φφ οο ρρ άά   

κκ αα ιι   ττ εε λλ ιι κκ άά   νν αα   αα νν αα κκ αα λλ ύύ ψψ ωω   όό ττ ιι   ηη   φφ ύύ σσ ηη   αα υυ ττ οο ύύ   ττ οο υυ   ««   ππ αα ρρ εε ξξ ηη γγ ηη µµ έέ νν οο υυ »»   ,, θθ αα   έέ λλ εε γγ αα ,,   

εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς ,,   κκ ρρ ύύ ββ εε ιι   «« ψψ υυ χχ ιι κκ οο ύύ ςς   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ ςς »» ..   ΚΚ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ ςς ,,   ππ οο υυ   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ οο υυ νν   ττ οο νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ώώ νν   σσ κκ έέ ψψ εε ωω νν ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ττ οο   έέ νν ττ οο νν οο   κκ αα ιι   χχ ρρ όό νν ιι οο   σσ ττ ρρ εε ςς   

ππ οο υυ   λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα ππ όό   ττ ηη νν   φφ ύύ σσ ηη   ττ ηη ςς   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ςς   ττ οο υυ ςς ,,   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ εε ιι   µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   

ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   ββ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..   

  

ΤΤ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ττ ηη ςς   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   δδ εε νν   αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   σσ ττ οο νν   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   αα λλ λλ άά   ππ ρρ οο σσ φφ έέ ρρ οο υυ νν   µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   θθ έέ µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   θθ εε µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   

ππ οο υυ   θθ εε ωω ρρ ώώ   όό ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ έέ ςς   γγ ιι αα   νν αα   αα νν αα δδ εε ίί ξξ οο υυ νν   µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ωω ςς   ππ ρρ οο ςς   

αα ))   ττ οο νν   ττ ρρ όό ππ οο   ππ οο υυ   σσ κκ έέ φφ ττ εε ττ αα ιι   οο   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   ττ οο υυ   ωω ςς   άά ττ οο µµ οο   κκ αα ιι   έέ ππ εε ιι ττ αα ,,   ββ ))   

ωω ςς   ππ ρρ οο ςς   ττ ηη νν   άά ρρ ρρ ηη κκ ττ ηη   κκ αα ιι   σσ υυ νν εε χχ ήή   σσ ύύ νν δδ εε σσ ηη   µµ εε   ττ οο νν   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   ττ οο υυ ..   ΣΣ εε   αα υυ ττ όό   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ρρ όό λλ οο   

δδ ιι αα δδ ρρ αα µµ άά ττ ιι σσ εε   κκ αα ιι   ηη   εε ππ ιι λλ οο γγ ήή   ττ ωω νν   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   εε ρρ γγ αα λλ εε ίί ωω νν   ππ οο υυ   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ αα νν   δδ εε δδ οο µµ έέ νν οο υυ   

ττ οο υυ   γγ εε γγ οο νν όό ττ οο ςς   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   σσ αα νν   εε ππ ιι λλ εε χχ θθ έέ νν   δδ εε ίί γγ µµ αα   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   δδ ύύ σσ κκ οο λλ ηη   κκ αα ιι   δδ υυ σσ εε ύύ ρρ εε ττ ηη   

εε ππ ιι λλ οο γγ ήή ..   ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   ηη   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ππ οο λλ υυ δδ ιι άά σσ ττ αα ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν   µµ αα ςς   δδ ίί νν εε ιι   ττ ηη νν   

δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ αα   νν αα   εε ξξ άά γγ οο υυ µµ εε   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   γγ ιι αα   ππ οο λλ λλ άά   κκ αα ιι   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   θθ έέ µµ αα ττ αα   

ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι ώώ νν ττ αα ςς   σσ υυ γγ κκ ρρ ίί σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   αα νν αα λλ ύύ σσ εε ιι ςς   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ ώώ νν   µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ ώώ νν   όό σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ αα   

εε ππ ίί ππ εε δδ αα   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ήή   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ..       
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ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   σσ ττ οο   σσ ηη µµ εε ίί οο   λλ ίί γγ οο   ππ ρρ ιι νν   ττ οο   κκ λλ εε ίί σσ ιι µµ οο   ττ οο υυ   ππ ρρ οο λλ όό γγ οο υυ   θθ αα   ήή θθ εε λλ αα   νν αα   εε κκ φφ ρρ άά σσ ωω   ττ ιι ςς   

εε υυ χχ αα ρρ ιι σσ ττ ίί εε ςς   µµ οο υυ     σσ εε   όό λλ οο υυ ςς   εε κκ εε ίί νν οο υυ ςς   ππ οο υυ   µµ εε   οο ππ οο ιι οο δδ ήή ππ οο ττ εε   ττ ρρ όό ππ οο   σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ αα νν   κκ αα ιι   ββ οο ήή θθ ηη σσ αα νν   

σσ ττ ηη νν   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   αα υυ ττ ήή ςς   ττ ηη ςς   ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ ήή ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ..   ΙΙ δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα   θθ αα   ήή θθ εε λλ αα   νν αα   εε υυ χχ αα ρρ ιι σσ ττ ήή σσ ωω   

ππ ρρ ώώ ττ αα   αα ππ ’’   όό λλ αα   ττ ηη νν   κκ αα θθ ηη γγ ήή ττ ρρ ιι αα --   εε ππ όό ππ ττ ρρ ιι αα   ττ ηη ςς   ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ ήή ςς   µµ οο υυ   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   ΚΚ αα   ΘΘ εε µµ εε λλ ήή   ΌΌ λλ γγ αα --   

ΛΛ έέ κκ ττ οο ρρ αα   ΕΕ γγ κκ λλ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ,,   ττ µµ ήή µµ αα ττ οο ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ,,   ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ ίί οο υυ   ΚΚ ρρ ήή ττ ηη ςς   γγ ιι αα   

ττ ιι ςς   ππ οο λλ ύύ ττ ιι µµ εε ςς   σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ έέ ςς   αα λλ λλ άά   κκ αα ιι   ττ ηη νν   «« σσ ππ ίί θθ αα »»   ππ οο υυ   µµ οο υυ   έέ δδ ωω σσ εε   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   µµ εε λλ εε ττ ήή σσ ωω   

ττ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   θθ έέ µµ αα ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,     ττ ηη νν   ΚΚ αα   ΣΣ αα ρρ ρρ ήή   ΑΑ ρρ ιι άά δδ νν ηη --   ΕΕ ιι δδ ιι κκ ήή   ΣΣ ύύ µµ ββ οο υυ λλ όό ςς ,,   ττ οο υυ   ΙΙ νν σσ ττ ιι ττ οο ύύ ττ οο υυ   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ΜΜ εε λλ εε ττ ώώ νν   ΕΕ ππ ιι µµ όό ρρ φφ ωω σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ΤΤ εε κκ µµ ηη ρρ ίί ωω σσ ηη ςς (( ΙΙ ΝΝ .. ΑΑ .. ΜΜ ΕΕ .. ΤΤ ΕΕ .. ))   ππ οο υυ   δδ έέ χχ ττ ηη κκ εε   ττ ηη νν   

σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   µµ αα ζζ ίί   µµ οο υυ   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε ξξ εε ύύ ρρ εε σσ ηη   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   κκ αα ιι   ππ οο υυ   οο ιι   ππ αα ρρ εε µµ ββ άά σσ εε ιι ςς   ττ ιι ςς   ήή ττ αα νν   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ έέ ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   οο λλ οο κκ λλ ήή ρρ ωω σσ ηη   αα υυ ττ ήή ςς   ττ ηη ςς   ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ ήή ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ..   ΤΤ ηη νν   ΝΝ έέ λλ λλ ηη   ∆∆ ηη µµ ηη ττ ρρ ιι άά δδ ηη   

αα ππ όό   ττ οο   ΜΜ εε ττ αα ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ όό   ππ ρρ όό γγ ρρ αα µµ µµ αα   ΣΣ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή ςς   κκ αα ιι   ΕΕ ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ οο ύύ   ππ ρρ οο σσ αα νν αα ττ οο λλ ιι σσ µµ οο ύύ   

ττ οο υυ   ΚΚ αα ππ οο δδ ιι σσ ττ ρρ ιι αα κκ οο ύύ   ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ ίί οο υυ   ΑΑ θθ ηη νν ώώ νν   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   δδ ιι εε υυ κκ οο λλ ύύ νν σσ εε ιι ςς ,,   κκ αα ιι   ττ έέ λλ οο ςς   ττ οο υυ ςς   γγ οο νν εε ίί ςς   

µµ οο ύύ   ππ οο υυ   υυ ππ έέ µµ εε ιι νν αα νν   ττ ηη νν   οο λλ οο κκ λλ ήή ρρ ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ..     

  

ΘΘ αα   ήή θθ εε λλ αα   εε ππ ίί σσ ηη ςς   νν αα   εε υυ χχ αα ρρ ιι σσ ττ ήή σσ ωω   όό λλ οο υυ ςς   εε κκ εε ίί νν οο υυ ςς   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   σσ ττ αα   κκ αα ττ άά   ττ όό ππ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ττ ηη ςς   χχ ώώ ρρ αα ςς   ππ οο υυ   -- ββ λλ έέ ππ οο νν ττ αα ςς   λλ ίί γγ οο   µµ ππ ρρ οο σσ ττ άά --     σσ υυ µµ ππ λλ ήή ρρ ωω σσ αα νν   κκ αα ιι   

εε ππ έέ σσ ττ ρρ εε ψψ αα νν   ττ οο   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο ..   ΗΗ   σσ υυ µµ ββ οο λλ ήή   ττ οο υυ ςς   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ ήή   αα φφ οο ύύ   χχ ωω ρρ ίί ςς   αα υυ ττ οο ύύ ςς   δδ εε νν   

θθ αα   εε ίί χχ εε   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι ηη θθ εε ίί   ηη   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ..             

  

ΡΡ έέ θθ υυ µµ νν οο ,,   

  

  

ΙΙ οο ύύ νν ιι οο ςς   22 00 00 88                         
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ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΓΓ ΗΗ   

ΗΗ   µµ εε γγ άά λλ ηη   έέ ξξ αα ρρ σσ ηη   ττ ωω νν     αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   ττ οο υυ ςς   δδ ύύ οο   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί οο υυ ςς   αα ιι ώώ νν εε ςς   οο δδ ήή γγ ηη σσ εε   ττ οο υυ ςς   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ οο νν εε ςς   

σσ ττ ηη νν   εε νν ττ αα ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ ηη   µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ   αα ππ όό   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς ..   ΜΜ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ οο   µµ έέ γγ εε θθ οο ςς   

ττ οο υυ   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ οο ςς   άά ρρ χχ ιι σσ εε   νν αα   εε νν ττ εε ίί νν εε ττ αα ιι   αα φφ οο ύύ   έέ νν αα   ππ εε ρρ ίί ππ οο υυ   εε κκ αα ττ οο µµ µµ ύύ ρρ ιι οο   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   

αα υυ ττ οο κκ ττ όό νν ηη σσ αα νν   ττ οο   έέ ττ οο ςς   22 00 00 00   (( WW HH OO ,, 22 00 00 11 ))   κκ αα ιι   ηη   αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   µµ ίί αα   αα ππ όό   ττ ιι ςς   ππ ρρ ώώ ττ εε ςς   

αα ιι ττ ίί εε ςς   θθ αα νν άά ττ οο υυ   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   νν έέ ωω νν   ηη λλ ιι κκ ίί αα ςς   11 55 -- 33 55   εε ττ ώώ νν ,,   αα ρρ κκ εε ττ έέ ςς   µµ εε λλ έέ ττ εε ςς   ήή ρρ θθ αα νν   σσ ττ ηη νν   εε ππ ιι φφ άά νν εε ιι αα   

αα νν αα δδ εε ιι κκ νν ύύ οο νν ττ αα ςς   ττ οο   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   αα υυ ττ όό   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα ..   ΗΗ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   ππ εε ρρ ίί ππ λλ οο κκ οο   θθ έέ µµ αα   

όό ππ οο υυ   ηη   αα νν αα ζζ ήή ττ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   αα ιι ττ ώώ νν   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   σσ εε   ππ οο λλ υυ µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς ..   ΕΕ ίί νν αα ιι   ττ οο   

αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   µµ ιι αα ςς   σσ ύύ νν θθ εε ττ ηη ςς   αα λλ λλ ηη λλ εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη ςς ,,   ββ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   ,, κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ώώ νν ,,   γγ εε νν εε ττ ιι κκ ώώ νν ,,   

ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν ,,   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ ττ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ ώώ νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν ..   

  

ΚΚ άά θθ εε   χχ ρρ όό νν οο   υυ ππ οο λλ οο γγ ίί ζζ εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   33 00 00   εε νν εε ρρ γγ οο ίί   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   υυ ππ άά λλ λλ ηη λλ οο ιι   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα (( SS ee ll ii gg mm aa nn ,,   HH oo ll tt ,,   CC hh ii nn nn ii   &&   RR oo bb ee rr tt ss ,, 11 99 99 44 )) ..   TT oo   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ωω νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ ωω νν   σσ ττ ιι ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί εε ςς   υυ ππ οο λλ οο γγ ίί ζζ εε ττ αα ιι   δδ ύύ οο   µµ εε   ττ ρρ εε ίί ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   

ττ οο νν   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό (( VV ee nn aa ,,   VV ii oo ll aa nn tt ii ,,   MM aa rr ss hh aa ll ll   &&   FF ii ee dd ll ee rr ,,   11 99 88 66 ;;   WW aa tt ss oo nn ,, 11 99 99 66 )) ..   ΗΗ   

ββ ίί αα ιι ηη   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   ττ ηη ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   κκ αα ιι   οο ιι   σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   ίί δδ ιι ωω νν   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   εε ίί νν αα ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   λλ ηη φφ θθ οο ύύ νν   σσ οο ββ αα ρρ άά   υυ ππ όό ψψ ηη   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   

νν αα   ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε ύύ σσ οο υυ µµ εε   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   σσ υυ µµ φφ όό ρρ ηη σσ ηη   ππ οο υυ   ππ οο λλ λλ έέ ςς   

φφ οο ρρ έέ ςς   νν ιι ώώ θθ οο υυ νν ..     

  

ΗΗ   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   γγ ιι αα   ττ ηη νν   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   σσ ττ οο υυ ςς   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο υυ ςς   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ οο υυ νν   ττ ηη   ζζ ωω ήή   κκ αα ιι   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   ππ οο ρρ εε ίί αα   ττ οο υυ   ‘‘ ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ..   ΗΗ   έέ κκ θθ εε σσ ηη   σσ ττ οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   κκ αα ιι   ττ ηη   ββ ίί αα ,,   ττ οο   σσ υυ νν εε χχ ιι ζζ όό µµ εε νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   ηη   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη   σσ εε   

σσ ύύ νν ττ οο µµ οο   χχ ρρ οο νν ιι κκ όό   δδ ιι άά σσ ττ ηη µµ αα   έέ κκ ττ αα κκ ττ ωω νν   κκ αα ιι   κκ ρρ ίί σσ ιι µµ ωω νν   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   άά λλ λλ αα   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς (( ββ άά ρρ δδ ιι εε ςς ,,   µµ εε ττ αα θθ έέ σσ εε ιι ςς ))   σσ υυ νν θθ έέ ττ οο υυ νν   ττ οο   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   ττ οο υυ   

«« σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα »» (( CC oo nn rr oo yy   ee tt   HH ee ss ss ,, 11 99 99 22 ;; CC rr aa nn kk   ee tt   CC aa ll dd ee rr oo ,, 11 99 99 11 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii   ee tt   

AA rr oo nn ,, 11 99 99 44 )) ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   οο   δδ ιι χχ οο ττ όό µµ οο ςς   ττ ρρ όό ππ οο ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   σσ εε   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ όό   κκ αα ιι   

ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   σσ εε   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό   µµ εε   ττ ηη νν   κκ λλ εε ιι σσ ττ ήή   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   

αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   υυ ππ όό ψψ ηη   ττ οο υυ   έέ νν αα ςς   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ήή ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ωω ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ίί αα ..     
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ΣΣ ττ οο   ππ ρρ ώώ ττ οο   µµ έέ ρρ οο ςς   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   ππ αα ρρ αα ττ ίί θθ εε νν ττ αα ιι   ττ αα   θθ εε ωω ρρ ηη ττ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   κκ αα ιι   ττ οο   θθ εε ωω ρρ ηη ττ ιι κκ όό   

ππ λλ αα ίί σσ ιι οο   ττ ηη ςς   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς ,,   εε νν ώώ   σσ ττ οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   ττ αα   εε µµ ππ εε ιι ρρ ιι κκ άά   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς ..   ΠΠ ιι οο   

σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα ,,   σσ ττ οο   ππ ρρ ώώ ττ οο   κκ εε φφ άά λλ αα ιι οο   γγ ίί νν εε ττ αα ιι   µµ ιι αα   εε κκ ττ εε νν ήή   αα νν αα φφ οο ρρ άά   ττ ωω νν   κκ λλ άά δδ ωω νν   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   

ππ οο υυ   εε νν ττ άά σσ σσ εε ττ αα ιι   ττ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   θθ έέ µµ αα ,,   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   

ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς ..   ΣΣ ττ οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   κκ εε φφ άά λλ αα ιι οο ,,   γγ ίί νν εε ττ αα ιι   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   γγ ιι αα   µµ ιι αα   αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ ήή   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ,,   ττ αα   εε ππ ιι δδ ηη µµ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα ,,   ττ ηη ςς   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   ττ οο υυ   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ αα ,,     ττ οο υυ ςς   αα ιι ττ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα ππ όό   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   

θθ εε ωω ρρ ηη ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς ,,   εε νν ώώ ,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ττ αα ιι   κκ αα ιι   έέ νν αα   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   δδ ίί νν εε ττ αα ιι     κκ αα ιι   έέ νν αα   ττ µµ ήή µµ αα   σσ ττ ιι ςς   σσ ττ άά σσ εε ιι ςς ,,   ττ οο υυ ςς   µµ ύύ θθ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   

αα νν ττ ιι λλ ήή ψψ εε ιι ςς   ππ οο υυ   εε ππ ιι κκ ρρ αα ττ οο ύύ νν   γγ ύύ ρρ ωω   αα ππ όό   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΣΣ ττ οο   ττ ρρ ίί ττ οο   κκ εε φφ άά λλ αα ιι οο ,,   

αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   οο ιι   κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ οο ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ττ αα ιι   

κκ αα ιι   εε δδ ώώ   έέ νν αα   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ,, εε νν ώώ   δδ ίί νν οο νν ττ αα ιι   κκ αα ιι   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ..     

  

ΣΣ ττ οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   µµ έέ ρρ οο ςς ,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ττ αα ιι   ηη   µµ εε θθ οο δδ οο λλ οο γγ ίί αα   ππ οο υυ   εε ππ ιι λλ έέ χχ θθ ηη κκ εε   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε µµ ππ εε ιι ρρ ιι κκ ήή   

µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς ..   ΣΣ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα ,,   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ άά   ττ αα   µµ έέ σσ αα   σσ υυ λλ λλ οο γγ ήή ςς   

δδ εε δδ οο µµ έέ νν ωω νν ,,   οο ιι   σσ κκ οο ππ οο ίί   κκ αα ιι   οο ιι   σσ ττ όό χχ οο ιι ,,   δδ ιι αα ττ υυ ππ ώώ νν οο νν ττ αα ιι   οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ έέ ςς   υυ ππ οο θθ έέ σσ εε ιι ςς ,,   

ππ εε ρρ ιι γγ ρρ άά φφ εε ττ αα ιι   ττ οο   δδ εε ίί γγ µµ αα   ,, ηη   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   χχ οο ρρ ήή γγ ηη σσ ηη ςς   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν   κκ αα ιι   

αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   ηη   µµ έέ θθ οο δδ οο ςς   ττ ηη ςς   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή ςς   αα νν άά λλ υυ σσ ηη ςς   ππ οο υυ   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ εε ..   ΣΣ ττ οο   ππ έέ µµ ππ ττ οο   

κκ αα ιι   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί οο   κκ εε φφ άά λλ αα ιι οο ,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   ττ αα   ππ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς ,,   

εε λλ έέ γγ χχ οο νν ττ αα ιι   οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ έέ ςς   υυ ππ οο θθ έέ σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   αα νν αα λλ ύύ οο νν ττ αα ιι -- σσ υυ γγ κκ ρρ ίί νν οο νν ττ αα ιι   ττ αα   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ άά   

εε υυ ρρ ήή µµ αα ττ αα   µµ εε   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ έέ ςς   αα νν αα φφ οο ρρ έέ ςς   άά λλ λλ ωω νν   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ώώ νν ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   αα κκ οο λλ οο υυ θθ εε ίί   ηη   

σσ υυ ζζ ήή ττ ηη σσ ηη   µµ εε   ττ ηη νν   ππ αα ρρ άά θθ εε σσ ηη   ττ ωω νν   γγ εε νν ιι κκ ώώ νν   σσ υυ µµ ππ εε ρρ αα σσ µµ άά ττ ωω νν ,,   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ µµ ώώ νν   ττ ηη ςς   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς ,,   

ππ ρρ οο ττ άά σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα ςς ..     

  

ΣΣ ττ οο   ττ έέ λλ οο ςς   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   έέ χχ οο υυ νν   ττ οο ππ οο θθ εε ττ ηη θθ εε ίί   κκ αα ιι   δδ ύύ οο   ππ αα ρρ αα ρρ ττ ήή µµ αα ττ αα ..   ΤΤ οο   ππ ρρ ώώ ττ οο   

αα νν ττ ιι σσ ττ οο ιι χχ εε ίί   σσ ττ οο υυ ςς   ππ ίί νν αα κκ εε ςς   κκ αα ιι   ττ αα   σσ χχ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   όό λλ ηη   ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ..   

ΕΕ νν ώώ ,,   σσ ττ οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   ππ αα ρρ άά ρρ ττ ηη µµ αα     ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   όό λλ αα   ττ αα   αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ αα   έέ γγ γγ ρρ αα φφ αα ,,   όό ππ ωω ςς   ττ οο   

εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   εε ππ ιι σσ ττ οο λλ έέ ςς   σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς ..           
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ΚΚ ΕΕ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΙΙ ΟΟ   11 οο ::   ∆∆ ΥΥ ΟΟ   ΝΝ ΕΕ ΕΕ ΣΣ   ΕΕ ΦΦ ΑΑ ΡΡ ΜΜ ΟΟ ΓΓ ΕΕ ΣΣ   ΤΤ ΑΑ   ΨΨ ΥΥ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΓΓ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   

11 .. 33 ..   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς -- µµ ιι αα   νν έέ αα   εε φφ αα ρρ µµ οο γγ ήή   ττ ηη ςς   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   γγ νν ώώ σσ ηη ςς   

  

11 .. 11 .. 11       ΟΟ ιι   αα ππ αα ρρ χχ έέ ςς   ττ ηη ςς     ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   (( PP oo ll ii cc ee   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy ))     

  

ΗΗ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ ηη   δδ ηη µµ όό σσ ιι αα   αα ρρ χχ ήή   γγ ιι αα   µµ ιι αα   χχ ώώ ρρ αα   κκ αα ιι   αα υυ ττ όό   δδ ιι όό ττ ιι   

λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ εε ίί   µµ εε   σσ κκ οο ππ όό   ττ ηη νν   έέ νν νν οο µµ ηη   ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   ττ ωω νν   ππ οο λλ ιι ττ ώώ νν   έέ χχ οο νν ττ αα ςς   ωω ςς   ββ άά σσ ηη   ττ ιι ςς     

αα νν ττ ιι εε γγ κκ λλ ηη µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   ππ οο λλ ιι ττ ιι κκ έέ ςς   ππ οο υυ   ββ αα σσ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο υυ ςς   δδ εε ίί κκ ττ εε ςς   εε µµ φφ αα νν ήή ςς   εε γγ κκ λλ ηη µµ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς ..   

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ηη   δδ ρρ άά σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ππ οο λλ ύύ ττ ιι µµ ηη     κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   ππ ρρ οο σσ φφ οο ρρ άά   γγ ιι αα   

ττ οο   ππ οο ιι νν ιι κκ όό   σσ ύύ σσ ττ ηη µµ αα   µµ ιι αα ςς   χχ ώώ ρρ αα ςς ..   ΗΗ   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   σσ ττ ηη νν   ττ ωω ρρ ιι νν ήή   ττ ηη ςς   µµ οο ρρ φφ ήή   έέ χχ εε ιι   

ωω ςς   σσ κκ οο ππ όό 11::   

••   ττ ηη νν   εε ξξ αα σσ φφ άά λλ ιι σσ ηη   ττ ηη ςς   δδ ηη µµ όό σσ ιι αα ςς   εε ιι ρρ ήή νν ηη ςς   κκ αα ιι   εε υυ ττ αα ξξ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   αα ππ ρρ όό σσ κκ οο ππ ττ ηη ςς   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς     δδ ιι αα ββ ίί ωω σσ ηη ςς   ττ ωω νν   ππ οο λλ ιι ττ ώώ νν ,,   ππ οο υυ   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ττ ηη νν   άά σσ κκ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   

αα σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   γγ εε νν ιι κκ ήή ςς   αα σσ ττ υυ νν όό µµ εε υυ σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ρρ οο χχ αα ίί αα ςς ..     

••   ττ ηη νν   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη   κκ αα ιι   κκ αα ττ αα σσ ττ οο λλ ήή   ττ οο υυ   εε γγ κκ λλ ήή µµ αα ττ οο ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   ττ οο υυ   ΚΚ ρρ άά ττ οο υυ ςς   

κκ αα ιι   ττ οο υυ   δδ ηη µµ οο κκ ρρ αα ττ ιι κκ οο ύύ   ππ οο λλ ιι ττ εε ύύ µµ αα ττ οο ςς ,,   σσ ττ αα   ππ λλ αα ίί σσ ιι αα   ττ ηη ςς   σσ υυ νν ττ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   ττ άά ξξ ηη ςς ,,   ππ οο υυ   

ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ττ ηη νν   άά σσ κκ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   δδ ηη µµ όό σσ ιι αα ςς   κκ αα ιι   κκ ρρ αα ττ ιι κκ ήή ςς   αα σσ φφ άά λλ εε ιι αα ςς ..   

ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   σσ ττ ηη   ββ άά σσ ηη   µµ ιι αα ςς   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν ήή ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   ππ όό λλ εε ωω νν   οο   ρρ όό λλ οο ςς   ττ ηη ςς     

ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   ωω ςς   εε φφ αα ρρ µµ οο σσ µµ έέ νν ηη ςς   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ηη ςς   εε ίί νν αα ιι   µµ εε γγ άά λλ οο ςς   γγ ιι αα   ππ οο λλ λλ οο ύύ ςς   λλ όό γγ οο υυ ςς ..   ΟΟ ιι   

ππ εε ρρ ιι οο χχ έέ ςς   δδ ιι αα σσ ύύ νν δδ εε σσ ηη ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   έέ χχ οο υυ νν   αα υυ ξξ ηη θθ εε ίί   ττ αα   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί αα   

χχ ρρ όό νν ιι αα   ππ έέ ρρ αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ,,   σσ ττ ηη νν   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη   κκ αα ιι   ττ ιι ςς     ΑΑ σσ ιι αα ττ ιι κκ έέ ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς ..   ΗΗ   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   

ππ αα ρρ έέ χχ εε ιι   γγ εε νν ιι κκ ώώ ςς   ππ οο λλ λλ έέ ςς   εε υυ κκ αα ιι ρρ ίί εε ςς   γγ ιι αα   έέ ρρ εε υυ νν αα   σσ εε   σσ ηη µµ εε ίί οο   ππ οο υυ   οο ιι   εε φφ αα ρρ µµ οο γγ έέ ςς   ττ οο υυ ςς   νν αα   

ββ εε λλ ττ ιι ώώ νν οο υυ νν   κκ αα ττ άά   ππ οο λλ ύύ   ττ ιι ςς   ππ αα ρρ εε χχ όό µµ εε νν εε ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ττ ηη ςς ..   ΠΠ εε ρρ ιι οο χχ έέ ςς   εε φφ αα ρρ µµ οο γγ ήή ςς   ττ ηη ςς   

ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   γγ νν ώώ σσ ηη ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   εε ίί νν αα ιι   ηη   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   γγ ιι αα   

ττ ηη νν   εε ιι σσ αα γγ ωω γγ ήή   ττ οο υυ ςς   σσ ττ ιι ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ έέ ςς   αα κκ αα δδ ηη µµ ίί εε ςς ,,   ηη   ππ αα ρρ έέ µµ ββ αα σσ ηη   κκ αα ιι   θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα   αα γγ χχ ωω δδ ώώ νν   

δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ώώ νν   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ,,   ηη   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   κκ ρρ ίί σσ εε ωω νν ,,   οο ιι   δδ ιι αα ππ ρρ αα γγ µµ άά ττ εε υυ σσ ηη   οο µµ ήή ρρ ωω νν ,,   οο ιι   

ττ εε χχ νν ιι κκ έέ ςς   εε ξξ ιι χχ νν ίί αα σσ ηη ςς   εε γγ κκ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   όό ππ ωω ςς   εε ίί νν αα ιι   ηη   µµ έέ θθ οο δδ οο ςς   ττ οο υυ   εε γγ κκ λλ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ιι κκ οο ύύ   

ππ ρρ οο φφ ίί λλ (( ββ λλ ..   AA ii nn ss ww oo rr tt hh ,, 11 99 99 55 ,,   CC aa nn tt ee rr ,, 11 99 99 55 ..   MM cc CC aa nn nn ,, 11 99 99 22 )) ,,   οο ιι   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ έέ ςς   αα ππ οο φφ άά σσ εε ιι ςς   

δδ ίί ωω ξξ ηη ςς   (( GG rr aa nn tt   ee tt   aa ll .. ,,   11 99 88 22 ..   TT uu oo hh yy   ee tt   aa ll .. ,,   11 99 99 33 ))   κκ αα ιι   ππ οο λλ λλ έέ ςς   άά λλ λλ εε ςς   εε φφ αα ρρ µµ οο γγ έέ ςς   ..     

                                                           
1
 Νόµος 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α΄ - 152   
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ΗΗ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ((   PP oo ll ii cc ee   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy ))   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   κκ αα θθ ιι εε ρρ ωω µµ έέ νν ηη   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ηη   σσ ττ ηη   

ββ άά σσ ηη   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   ττ ωω νν   νν εε οο σσ ύύ λλ λλ εε κκ ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   άά λλ λλ ωω νν   εε ιι δδ ιι κκ ώώ νν   δδ υυ νν άά µµ εε ωω νν   σσ εε   

ππ οο λλ λλ έέ ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς ,,   εε νν ώώ   ππ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα   εε ίί νν αα ιι   ββ αα σσ ιι κκ όό   µµ άά θθ ηη µµ αα   σσ εε   ππ ρρ οο ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ οο ύύ ςς   φφ οο ιι ττ ηη ττ έέ ςς   

ΝΝ οο µµ ιι κκ ήή ςς   κκ αα ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   σσ εε   ππ οο λλ λλ άά   ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ιι αα ..   ΗΗ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   δδ ιι εε ξξ άά γγ εε ιι   

έέ ρρ εε υυ νν εε ςς ,,   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι εε ίί   ππ εε ιι ρρ άά µµ αα ττ αα ,,   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ εε ίί   ψψ υυ χχ οο µµ εε ττ ρρ ιι κκ άά   εε ρρ γγ αα λλ εε ίί αα   κκ αα ιι   εε ξξ άά γγ εε ιι   

ππ οο ρρ ίί σσ µµ αα ττ αα ..   ΠΠ αα ρρ οο λλ αα υυ ττ άά ,,   ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ττ ωω νν   εε ρρ εε υυ νν ώώ νν   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   γγ εε νν ιι κκ εε υυ θθ οο ύύ νν   

οο ύύ ττ εε   νν αα   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ηη θθ οο ύύ νν   αα ππ όό   ττ ηη   µµ ιι αα   χχ ώώ ρρ αα   σσ ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ωω νν   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ ώώ νν   

σσ υυ σσ ττ ηη µµ άά ττ ωω νν   ππ οο ιι νν ιι κκ ήή ςς   δδ ιι κκ αα ιι οο σσ ύύ νν ηη ςς ,,   ττ ηη ςς   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς   ττ ωω νν   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ώώ νν ,,   κκ αα ιι   ττ ωω νν   

αα νν αα γγ κκ ώώ νν   ττ ηη ςς   κκ άά θθ εε   µµ ηη ττ ρρ οο ππ οο λλ ιι ττ ιι κκ ήή ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   σσ ττ ηη   ββ άά σσ ηη   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ ώώ νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ώώ νν   

σσ υυ σσ ττ ηη µµ άά ττ ωω νν ..     

ΤΤ οο   11 99 66 77   ττ οο   σσ ύύ σσ ττ ηη µµ αα   ππ οο ιι νν ιι κκ ήή ςς   ∆∆ ιι κκ αα ιι οο σσ ύύ νν ηη ςς   ττ ωω νν   ΗΗ νν ωω µµ έέ νν ωω νν   ΠΠ οο λλ ιι ττ εε ιι ώώ νν   ττ ηη ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς   

έέ γγ ρρ αα ψψ εε   µµ ιι αα   ππ οο λλ υυ σσ έέ λλ ιι δδ ηη   αα νν αα φφ οο ρρ άά   σσ ττ ηη νν   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς     γγ ιι αα   ττ οο νν   ρρ όό λλ οο   ππ οο υυ   

δδ ιι αα δδ ρρ αα µµ αα ττ ίί ζζ εε ιι   ηη   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   σσ ττ οο νν   χχ ώώ ρρ οο   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς (( PP rr ee ss ii dd ee nn tt   

cc oo mm mm ii ss ss ii oo nn ,, 11 99 66 77 )) .. ΣΣ ττ ηη νν   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   αα νν αα φφ οο ρρ άά   ττ οο νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   οο   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό ςς   ρρ όό λλ οο ςς   ττ ηη ςς   

ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   µµ όό νν οο   σσ ττ ηη νν   εε ππ ιι λλ οο γγ ήή   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ οο ύύ ..   ΤΤ οο   11 99 55 55 ,,   µµ ιι αα   έέ ρρ εε υυ νν αα   ππ οο υυ   δδ ιι εε ξξ ήή χχ θθ ηη   

έέ δδ εε ιι ξξ εε   όό ττ ιι   µµ όό νν οο   11 44   ππ όό λλ εε ιι ςς   µµ εε   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό   11 00 00 .. 00 00 00   κκ αα ττ οο ίί κκ οο υυ ςς     εε ίί χχ αα νν   εε ππ ίί σσ ηη µµ αα   

ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   ψψ υυ χχ ιι αα ττ ρρ ιι κκ ώώ νν   ήή   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   ττ εε σσ ττ   ..   ΦΦ υυ σσ ιι κκ άά ,,   σσ ττ οο νν   ΕΕ λλ λλ αα δδ ιι κκ όό   χχ ώώ ρρ οο   δδ εε νν   

υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   οο ύύ ττ εε   µµ ιι αα   ππ εε ρρ ιι οο χχ ήή   ππ οο υυ   νν αα   δδ ιι αα θθ έέ ττ εε ιι   εε ππ ίί σσ ηη µµ οο   φφ οο ρρ έέ αα   ππ αα ρρ οο χχ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   

υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ,,   οο ππ όό ττ εε   οο ιι   11 44   ππ όό λλ εε ιι ςς   φφ αα νν ττ άά ζζ εε ιι   όό νν εε ιι ρρ οο   γγ ιι αα   ττ αα   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ άά   

δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα ..     

ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   ηη   ΙΙ σσ ττ οο ρρ ίί αα   ττ ηη ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς 22  ωω ςς   κκ λλ άά δδ οο ςς   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   ξξ εε κκ ιι νν άά   ππ οο λλ ύύ   

ππ αα λλ ιι όό ττ εε ρρ αα   µµ όό λλ ιι ςς   ττ οο   11 99 44 33   σσ ττ οο   ΠΠ όό ρρ ττ λλ αα νν ττ   ττ οο υυ   ΌΌ ρρ εε γγ κκ οο νν   ττ ωω νν   ΗΗ νν ωω µµ έέ νν ωω νν   ΠΠ οο λλ ιι ττ εε ιι ώώ νν ..   ΗΗ   

ππ ρρ ώώ ττ ηη   ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   αα νν αα φφ οο ρρ άά   ξξ εε κκ ίί νν ηη σσ εε   ττ οο   11 99 44 33   κκ αα ιι   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα νν   σσ εε   έέ νν αα   ππ ρρ όό γγ ρρ αα µµ µµ αα   

σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή ςς   γγ ιι αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς (( WW hh ii tt ee ,, 11 99 88 77 )) ..   ΠΠ ρρ οο σσ εε κκ ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ ηη   αα νν αα ζζ ήή ττ ηη σσ ηη   δδ εε ίί χχ νν εε ιι   

όό ττ ιι   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή ςς   εε ίί χχ αα νν   αα νν αα ππ ττ υυ χχ θθ εε ίί   κκ αα ιι   νν ωω ρρ ίί ττ εε ρρ αα   σσ εε   δδ ιι άά φφ οο ρρ εε ςς   

ππ οο λλ ιι ττ εε ίί εε ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς ..   ΕΕ νν ττ οο ύύ ττ οο ιι ςς ,,   ττ οο   ππ ιι οο   γγ νν ωω σσ ττ όό   αα ππ όό   αα υυ ττ άά   αα νν αα ππ ττ ύύ χχ θθ ηη κκ εε   σσ ττ οο   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ττ µµ ήή µµ αα   ττ ηη ςς   ΒΒ οο σσ ττ όό νν ηη ςς   ττ οο   11 99 55 99   (( DD oo nn aa vv aa nn ,, 11 99 88 00 )) ..   ΨΨ υυ χχ ίί αα ττ ρρ οο ιι   κκ αα ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   

ππ αα ρρ εε ίί χχ αα νν   σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη   σσ εε   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ττ ωω νν   ΗΗ νν ωω µµ έέ νν ωω νν   

ΠΠ οο λλ ιι ττ εε ιι ώώ νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   δδ εε κκ αα εε ττ ίί αα   ττ οο υυ   11 99 55 00   (( RR ee ee ss ee   aa nn dd   GG oo ll dd ss tt ee ii nn ,,   11 99 66 88 )) ..   ΓΓ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα   

                                                           
2 Η επίσηµη µετάφραση του όρου “Police Psychology”,προέρχεται από το βιβλίο : Kαπαδρής, Α.( 2004). Ψυχολογία και  
∆ίκαιο. Αθήνα: Eλληνικά Γράµµατα (κεφάλαιο 11,Ψυχολογία και Αστυνοµία,σελ.388) 
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ττ οο   κκ εε νν ττ ρρ ιι κκ όό   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ττ µµ ήή µµ αα   ττ ηη ςς   ΟΟ υυ άά σσ ιι νν γγ κκ ττ οο νν   ξξ εε κκ ίί νν ηη σσ εε   εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ήή   σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   µµ εε   

εε ιι δδ ιι κκ οο ύύ ςς   ΨΨ υυ χχ ιι κκ ήή ςς   ΥΥ γγ εε ίί αα ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   δδ εε κκ αα εε ττ ίί αα   ττ οο υυ   11 99 55 00 ((   WW hh ii tt ee ,, 11 99 88 77 )) ..   

ΣΣ ττ ηη νν   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη ,,   ττ ώώ ρρ αα ,,   µµ ίί αα   άά λλ λλ ηη   ηη µµ εε ρρ οο µµ ηη νν ίί αα   οο ρρ όό σσ ηη µµ οο   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   ττ οο υυ   ΚΚ λλ άά δδ οο υυ   ττ ηη ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   ήή ττ αα νν   ττ οο   11 99 66 66   όό ττ αα νν   σσ ττ οο   ΜΜ όό νν αα χχ οο   ττ ηη ςς   ∆∆ υυ ττ ιι κκ ήή ςς   ΓΓ εε ρρ µµ αα νν ίί αα ςς ,,   

ππ ρρ οο σσ εε λλ ήή φφ θθ ηη   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ςς   µµ εε   σσ κκ οο ππ όό   νν αα   εε κκ ππ αα ιι δδ εε ύύ σσ εε ιι   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   σσ ττ ηη νν   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ππ εε ρρ ιι ππ οο λλ ιι ώώ νν   σσ ττ ηη νν   ππ όό λλ ηη ..   ΜΜ εε ττ άά   ττ ηη νν   αα ρρ χχ ήή   

ττ οο υυ   ΜΜ οο νν άά χχ οο υυ ,,   ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ττ ωω νν   ΗΗ νν ωω µµ έέ νν ωω νν   ΠΠ οο λλ ιι ττ εε ιι ώώ νν   ξξ εε κκ ίί νν ηη σσ αα νν   νν αα   

ππ ρρ οο σσ λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ςς   σσ εε   ππ λλ ήή ρρ εε ςς   ωω ρρ άά ρρ ιι οο   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   ππ αα ρρ έέ χχ οο υυ νν   ττ ιι ςς   

υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ττ οο υυ ςς   σσ εε   κκ άά θθ εε   κκ οο µµ µµ άά ττ ιι   ττ οο υυ   ττ µµ ήή µµ αα ττ οο ςς ..   

ΑΑ ππ όό   ττ οο υυ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ ςς   εε ιι δδ ιι κκ οο ύύ ςς   ΨΨ υυ χχ ιι κκ ήή ςς   ΥΥ γγ εε ίί αα ςς   ππ οο υυ   αα ππ αα σσ χχ οο λλ ήή θθ ηη κκ αα νν   σσ ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   

ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ήή ττ αα νν   οο   DD rr ..   HH aa rr oo ll dd   RR uu ss ss ee ll ll ..   ΤΤ οο   11 99 55 33 ,,   οο   RR uu ss ss ee ll ll   ββ οο ηη θθ οο ύύ σσ εε   σσ ττ ηη νν   εε ξξ ιι χχ νν ίί αα σσ ηη   

εε γγ κκ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   δδ ίί δδ αα σσ κκ εε   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ ώώ ςς   νν αα   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ οο ύύ ςς   

µµ ηη χχ αα νν ιι σσ µµ οο ύύ ςς   σσ ττ ιι ςς   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί εε ςς   ττ ηη ςς   αα νν άά κκ ρρ ιι σσ ηη ςς 33..   ∆∆ έέ κκ αα   χχ ρρ όό νν ιι αα   αα ρρ γγ όό ττ εε ρρ αα ,,   οο   DD rr ..   JJ aa mm ee ss   

SS hh aa ww ,,   σσ ττ ηη νν   ΟΟ υυ άά σσ ιι νν γγ κκ ττ οο νν   ήή ττ αα νν   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ππ ρρ ωω ττ οο ππ όό ρρ οο υυ ςς   σσ ττ ηη νν   έέ ρρ εε υυ νν αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   

ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   ..   ΜΜ έέ χχ ρρ ιι   ττ οο   11 99 66 33 ,,   δδ ιι εε ξξ ήή γγ εε   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   κκ αα ιι   ππ ρρ οο σσ έέ φφ εε ρρ εε   ττ ιι ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ττ οο υυ ..   ΟΟ   DD rr ..   

SS hh aa ww   σσ ηη µµ εε ιι ώώ νν εε ιι   αα νν αα φφ οο ρρ ιι κκ άά   µµ εε   ττ ηη νν   ππ ρρ όό οο δδ οο   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   «« ΕΕ ίί χχ αα   ττ ηη νν   

εε υυ κκ αα ιι ρρ ίί αα   νν αα   ππ αα ρρ αα κκ οο λλ οο υυ θθ ήή σσ ωω   ττ ηη νν   εε υυ ρρ εε ίί αα   κκ αα ιι   σσ ττ αα δδ ιι αα κκ ήή   αα ππ οο δδ οο χχ ήή   ττ οο υυ   κκ λλ άά δδ οο υυ   σσ ττ οο υυ ςς   

χχ ώώ ρρ οο υυ ςς   ττ οο υυ   σσ υυ σσ ττ ήή µµ αα ττ οο ςς   ττ ηη ςς   ππ οο ιι νν ιι κκ ήή ςς   δδ ιι κκ αα ιι οο σσ ύύ νν ηη ςς .. .. »» (( JJ ..   SS hh aa ww ,, pp ee rr ss oo nn aa ll   

cc oo mm mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn ,,   AA pp rr ii ll   22 33 ,,   11 99 88 44 )) ..   

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   θθ αα   λλ έέ γγ αα µµ εε   όό ττ ιι   οο     MM aa rr tt ii nn   RR ee ii ss ee rr ,,   EE dd .. DD .. ,,   δδ ιι αα δδ ρρ αα µµ άά ττ ιι σσ εε   κκ αα θθ οο ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό   ρρ όό λλ οο   σσ ττ ηη νν   

αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   κκ αα ττ έέ χχ οο νν ττ αα ςς   ττ ηη   θθ έέ σσ ηη   ττ οο υυ   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ   

ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ττ µµ ήή µµ αα   ττ οο υυ   ΛΛ οο ςς   ΑΑ ττ ζζ εε λλ εε ςς   ττ οο   11 99 66 88 ,,   σσ ττ ηη νν   µµ οο νν αα δδ ιι κκ ήή -- µµ έέ χχ ρρ ιι   

ττ όό ττ εε --   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα   αα ππ οο κκ λλ εε ιι σσ ττ ιι κκ άά   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ..   ∆∆ ύύ οο   χχ ρρ όό νν ιι αα   αα ρρ γγ όό ττ εε ρρ αα ,,   

ττ οο   11 99 77 00   ππ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ εε   ττ οο   ιι σσ ττ οο ρρ ιι κκ όό   ππ λλ έέ οο νν   άά ρρ θθ ρρ οο   «« ΟΟ ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς »»   σσ ττ ηη νν   

ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ αα νν ιι κκ όό   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ όό   ΣΣ ύύ νν δδ εε σσ µµ οο ((   RR ee ii ss ee rr ,,   11 99 77 00 ,, 11 99 77 22 )) ,,   αα ππ ’’   όό ππ οο υυ   κκ αα ιι   µµ ππ ήή κκ αα νν   ττ αα   

θθ εε µµ έέ λλ ιι αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ίί αα   αα νν εε ξξ άά ρρ ττ ηη ττ οο υυ   κκ λλ άά δδ οο υυ   σσ ττ οο νν   AA PP AA ..   ΟΟ   RR ee ii ss ee rr   εε ίί νν αα ιι   εε υυ ρρ ύύ ττ εε ρρ αα   

γγ νν ωω σσ ττ όό ςς   ωω ςς   οο   ππ αα ττ έέ ρρ αα ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ..     

                                                           
3
 Αργότερα, οι ανακριτικές διαδικασίες θα βελτιωθούν  αρκετά από την εφαρµογή της τεχνικής της γνωστικής συνέντευξης 

(Fisher et Geiselman ,1992. Geiselman,1984) ένα από τα τρανταχτά παραδείγµατα εφαρµογής της ψυχολογικής γνώσης 
στη ποινική δικαιοσύνη.  
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ΟΟ   DD rr ..   RR ee ii ss ee rr ,,   δδ ιι εε υυ θθ υυ νν ττ ήή ςς   ττ ηη ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   κκ αα ιι   ττ οο υυ   ττ οο µµ έέ αα   ττ ηη ςς   

εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ηη ςς     σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ττ µµ ήή µµ αα ττ οο ςς   ττ οο υυ   ΛΛ οο ςς   ΆΆ ττ ζζ εε λλ εε ςς (( LL AA PP DD ))   

αα νν έέ ππ ττ υυ ξξ εε   ττ ιι ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ττ οο υυ   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο νν ττ αα ςς   θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα   κκ αα ιι   σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι ώώ νν   ττ οο υυ ςς ,,   δδ ίί δδ αα σσ κκ εε   αα ρρ χχ έέ ςς   κκ αα ιι   µµ εε θθ όό δδ οο υυ ςς   εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ςς   µµ εε   

ττ οο   κκ οο ιι νν όό ,,   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ίί ηη σσ εε   έέ ρρ εε υυ νν αα   κκ αα ιι   σσ υυ µµ µµ εε ττ εε ίί χχ εε   σσ εε   οο µµ άά δδ εε ςς   εε ξξ ιι χχ νν ίί αα σσ ηη ςς   εε γγ κκ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν ((   

RR ee ii ss ee rr ,, 11 99 88 22 aa )) ..   ΤΤ οο   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   ππ ρρ όό γγ ρρ αα µµ µµ αα   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ εε   κκ αα ιι   ττ οο   ππ ρρ ώώ ττ οο     εε φφ αα ρρ µµ οο σσ µµ έέ νν οο   

ππ ρρ όό γγ ρρ αα µµ µµ αα     ττ ηη ςς     ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ..     ΟΟ   RR ee ii ss ee rr   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   ::   «« ΗΗ   

γγ έέ νν νν ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   εε ίί νν αα ιι   αα ξξ ιι οο σσ ηη µµ εε ίί ωω ττ ηη ,,   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   ββ εε γγ γγ αα λλ ιι κκ άά   

κκ αα ιι   ππ αα ρρ εε λλ άά σσ εε ιι ςς ..   ΑΑ νν αα ππ ττ ύύ χχ ττ ηη κκ εε   αα ρρ γγ άά   όό ππ ωω ςς   έέ νν αα   ββ ρρ έέ φφ οο ςς   σσ ττ ηη νν   ππ αα ιι δδ ιι κκ ήή   ηη λλ ιι κκ ίί αα   ππ οο υυ   

µµ εε γγ αα λλ ώώ νν οο νν ττ αα ςς   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ εε ιι   ττ ιι ςς   εε ππ ιι µµ έέ ρρ οο υυ ςς   δδ εε ξξ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   ττ οο υυ ..   ΩΩ σσ ττ όό σσ οο   µµ έέ χχ ρρ ιι ςς   σσ ττ ιι γγ µµ ήή   

έέ χχ οο υυ µµ εε   µµ ιι αα     µµ ιι κκ ρρ ήή   οο µµ άά δδ αα   αα ττ όό µµ ωω νν   ,, ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ έέ ςς   αα νν αα φφ οο ρρ έέ ςς   κκ αα ιι   εε νν αα   αα νν εε ξξ άά νν ττ λλ ηη ττ οο   

δδ υυ νν αα µµ ιι κκ όό   (( 11 99 88 22 αα )) »» ..     

ΤΤ οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   ττ µµ ήή µµ αα   ππ οο υυ   ππ ρρ οο σσ έέ λλ αα ββ εε   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο   ήή ττ αα νν   κκ αα ιι   αα υυ ττ όό   σσ ττ οο   ΛΛ οο ςς   ΆΆ ττ ζζ εε λλ εε ςς   σσ ττ ηη νν   

ππ εε ρρ ιι οο χχ ήή   ττ οο υυ   SS aa nn   JJ oo ss ee   µµ εε ττ άά   αα ππ όό   ππ αα ρρ όό ττ ρρ υυ νν σσ ηη   ττ οο υυ   RR ee ii ss ee rr   (( ΜΜ ..   RR ee ii ss ee rr ,,   pp ee rr ss oo nn aa ll   

cc oo mm mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn ,,   JJ uu ll yy   33 00 ,,   11 99 88 44 )) ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ττ οο   11 99 77 11   µµ εε   ττ ηη νν   ίί δδ ρρ υυ σσ ηη   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν   

ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν ,,   οο   HH aa rr vv ee yy   SS cc hh ll oo ss ss bb ee rr gg ,,   έέ νν αα ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   αα ππ όό   ττ οο     

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ττ µµ ήή µµ αα   ττ ηη ςς   ΝΝ έέ αα ςς   ΥΥ όό ρρ κκ ηη ςς ,,   αα ππ έέ κκ ττ ηη σσ εε   ττ οο   ππ ρρ ώώ ττ οο   δδ ιι δδ αα κκ ττ οο ρρ ιι κκ όό   κκ αα ιι   έέ γγ ιι νν εε   

ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ςς   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ττ µµ ήή µµ αα ττ οο ςς   ττ ηη ςς   ΝΝ έέ αα ςς   ΥΥ όό ρρ κκ ηη ςς ((   ΗΗ ,,   SS cc hh ll oo ss ss bb ee rr gg ,,   pp ee rr ss oo nn aa ll   

cc oo mm mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn ,,   AA uu gg uu ss tt   44 ,,   11 99 88 44 )) ..               

ΕΕ νν   σσ υυ νν εε χχ εε ίί αα   ττ οο   11 99 77 44 ,,   οο   SS tt rr aa tt tt oo nn (( 11 99 77 77 )) ,,   ίί δδ ρρ υυ σσ εε   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ττ µµ ήή µµ αα   ττ οο υυ   ΛΛ οο ςς   

ΑΑ ττ ζζ εε λλ εε ςς   (( LL AA SS DD ))   έέ νν αα   ππ ρρ όό γγ ρρ αα µµ µµ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   (( PP oo ll ii cc ee   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy   

pp rr oo gg rr aa mm ,, 11 99 77 44 )) ..   ΑΑ νν αα ππ ττ ύύ χχ θθ ηη κκ εε   έέ νν αα   εε κκ ττ εε ττ αα µµ έέ νν οο   ππ ρρ όό γγ ρρ αα µµ µµ αα   σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή ςς ,,   

εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς ,,   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   αα νν θθ ρρ ωω ππ ίί νν οο υυ   δδ υυ νν αα µµ ιι κκ οο ύύ ,,   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς ,,   σσ ύύ νν δδ εε σσ ηη ςς   µµ εε   

ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ηη ςς   ττ ηη ςς   ΣΣ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   κκ αα ιι   εε φφ αα ρρ µµ οο γγ έέ ςς   σσ ττ ηη νν   εε ξξ ιι χχ νν ίί αα σσ ηη   

εε γγ κκ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν ..   ΣΣ ττ οο   ττ έέ λλ οο ςς   αα υυ ττ οο ύύ   ττ οο υυ   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ οο ςς   αα κκ οο λλ οο ύύ θθ ηη σσ εε   σσ εε ιι ρρ άά   

δδ ηη µµ οο σσ ιι εε ύύ σσ εε ωω νν (( SS tt rr aa tt tt oo nn   ee tt   KK nn oo ww ll ee ss   ,, 11 99 77 88 ))   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ ηη νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ   

ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ οο ςς   µµ εε   ββ αα σσ ιι κκ άά   θθ έέ µµ αα ττ αα   ττ ιι ςς   δδ ιι αα ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ εε ύύ σσ εε ιι ςς   οο µµ ήή ρρ ωω νν ,,   ττ ηη νν   εε ξξ ιι χχ νν ίί αα σσ ηη   

εε γγ κκ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν ,,   ττ ηη νν   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ,,   κκ αα ιι   ττ ηη νν   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ωω νν   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ ώώ νν   

ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν ..     
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ΑΑ κκ οο λλ οο ύύ θθ ηη σσ αα νν   σσ εε ιι ρρ άά   ππ ρρ οο γγ ρρ αα µµ µµ άά ττ ωω νν   όό ππ ωω ςς   αα υυ ττ όό   ττ οο υυ   ΝΝ ττ άά λλ λλ αα ςς ,,   σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ όό   

ππ ρρ όό γγ ρρ αα µµ µµ αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα   ππ οο υυ   ιι δδ ρρ ύύ θθ ηη κκ εε   κκ αα ιι   ππ ρρ όό σσ φφ εε ρρ εε   ππ ρρ ωω ττ οο ππ όό ρρ αα   

δδ οο υυ λλ εε ίί αα   σσ ττ ηη νν   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ((   SS oo mm oo dd ee vv ii ll ll aa   ee tt   aa ll .. ,,   11 99 88 11 ,, 11 99 88 66 )) ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   

ττ µµ ήή µµ αα   ττ οο υυ   ΣΣ ιι κκ άά γγ οο ,,   ττ οο   11 99 77 55 ,,     ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   ππ ρρ οο σσ φφ έέ ρρ εε ιι   εε υυ έέ λλ ιι κκ ττ εε ςς     ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   

υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ππ ρρ οο σσ έέ λλ αα ββ εε   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   ΛΛ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ οο ύύ ςς   (( WW aa gg nn ee rr ,,   11 99 88 11 )) ..   

ΜΜ έέ χχ ρρ ιι   ττ οο   11 99 77 66 ,,   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ττ µµ ήή µµ αα   ττ οο υυ   ΝΝ έέ οο υυ   ΜΜ εε ξξ ιι κκ οο ύύ   εε ίί χχ εε   ππ ρρ οο σσ λλ ηη φφ θθ εε ίί   σσ ύύ µµ ββ οο υυ λλ οο ςς   

(( JJ ..   PP rr ii cc ee ,,   pp ee rr ss oo nn aa ll   cc oo mm mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn ,,   JJ uu nn ee   11 22 ,,   11 99 88 44 )) ..   TT oo   11 99 77 77   αα κκ οο λλ οο ύύ θθ ηη σσ αα νν   κκ αα ιι   άά λλ λλ αα   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   µµ εε   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   εε κκ µµ άά θθ ηη σσ ηη ςς   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς (( ss tt rr ee ss ss   

mm aa nn aa gg ee mm ee nn tt ))   ξξ εε κκ ιι νν ώώ νν ττ αα ςς   αα ππ όό   ττ οο   ΜΜ αα ϊϊ άά µµ ιι   ττ ηη ςς   ΦΦ λλ όό ρρ ιι νν ττ αα ςς   κκ αα ιι   σσ υυ νν εε χχ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   σσ ττ αα   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   ΜΜ έέ µµ φφ ιι ςς   σσ ττ οο   ΤΤ έέ νν νν εε σσ ηη   (( ΤΤ ..   HH ii cc kk ee yy ,, pp ee rr ss oo nn aa ll   cc oo mm mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn ,,   

JJ uu ll yy   88 ,,   11 99 88 55 )) ..     ΤΤ έέ λλ οο ςς   ττ οο νν   ίί δδ ιι οο   χχ ρρ όό νν οο   ιι αα ττ ρρ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   εε ίί χχ αα νν   

ιι δδ ρρ υυ θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   ΒΒ οο σσ ττ όό νν ηη ,,   σσ ττ οο   ΣΣ ιι κκ άά γγ οο   κκ αα ιι   ττ οο   ΝΝ ττ ιι ττ ρρ όό ιι ττ ..   

ΤΤ οο   11 99 77 77 ,,   υυ ππ ήή ρρ χχ αα νν   ππ εε ρρ ίί ππ οο υυ   έέ ξξ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   µµ εε   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ςς   (( SS tt rr aa tt tt oo nn ,, 11 99 77 77 )) ,,   

εε νν ώώ   µµ έέ χχ ρρ ιι   ττ οο   11 99 88 22 ,,   οο   DD aa vv ii ss ss (( 11 99 88 22 )) ,, αα νν έέ φφ εε ρρ εε   όό ττ ιι   όό χχ ιι   ππ άά νν ωω   αα ππ όό   ττ οο   55 %% ,,   11 77 .. 00 00 00   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν   σσ ττ ιι ςς   ΗΗ νν ωω µµ έέ νν εε ςς   ΠΠ οο λλ ιι ττ εε ίί εε ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς   εε ίί χχ αα νν   ξξ εε κκ ιι νν ήή σσ εε ιι   

ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   µµ εε   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ςς     κκ αα ιι   εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ οο ύύ ςς   σσ ύύ µµ ββ οο υυ λλ οο υυ ςς --   σσ υυ νν εε ρρ γγ άά ττ εε ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   ττ οο υυ   έέ νν ττ οο νν οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   

εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   ππ οο λλ λλ ώώ νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν (( PP oo ll ii cc ee   FF oo uu nn dd aa tt ii oo nn   DD aa tt aa ,,   11 99 88 22 )) ..   ΜΜ έέ χχ ρρ ιι   ττ οο   11 99 88 22 ,,     

υυ ππ ήή ρρ χχ εε   µµ ιι αα   σσ υυ νν εε χχ ιι ζζ όό µµ εε νν ηη   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   σσ ττ οο νν   αα ρρ ιι θθ µµ όό   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν   ππ οο υυ   

ππ ρρ οο σσ εε λλ άά µµ ββ αα νν εε   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ςς   ήή   άά λλ λλ οο υυ ςς   ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   ΕΕ ππ ιι σσ ττ ήή µµ οο νν εε ςς ..     

  ΤΤ οο   11 99 88 44 ,,   ήή ττ αα νν   µµ ιι αα   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ ήή   χχ ρρ οο νν ιι άά   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   ττ οο υυ   κκ λλ άά δδ οο υυ   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   

ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   κκ αα θθ ώώ ςς   έέ γγ ιι νν εε   µµ ιι αα   σσ οο ββ αα ρρ ήή   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   νν αα   κκ αα θθ οο ρρ ιι σσ θθ οο ύύ νν   ττ αα   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ άά   

δδ ιι κκ αα ιι ώώ µµ αα ττ αα   ττ ωω νν     ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   ΜΜ οο νν άά δδ αα   ΕΕ ππ ιι σσ ττ ηη µµ ώώ νν   ττ ηη ςς   

ΣΣ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   αα κκ αα δδ ηη µµ ίί αα   ττ οο υυ   FF BB II   σσ ττ οο   QQ uu aa nn tt ii cc οο   ττ ηη ςς   ΒΒ ιι ρρ ττ ζζ ίί νν ιι αα ..   ΠΠ άά νν ωω   αα ππ όό   11 66 00   

εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ οο νν εε ςς   αα ππ όό   ττ οο νν   κκ λλ άά δδ οο   ττ ηη ςς   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   ττ ηη ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   (( BB ee hh aa vv ii oo rr aa ll   SS cc ii ee nn cc ee ))   

σσ υυ νν αα νν ττ ήή θθ ηη κκ αα νν   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ΑΑ κκ αα δδ ηη µµ ίί αα   µµ εε   ττ οο   όό νν οο µµ αα   «« ΣΣ υυ µµ ππ όό σσ ιι οο   σσ ττ ιι ςς   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   

υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ππ οο υυ   ππ αα ρρ έέ χχ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   (( NN SS PP PP SS )) 44  ..     

                                                           
4
 Για αυτούς που θέλουν να πάρουν µια ιδέα από τα θέµατα που συζητήθηκαν σε εκείνο το ιστορικό-πλέον- συµπόσιο του 

NSPPS παραπέµπουµε στο : Psychological Services for Law Enforcement( Reece and Goldstein, 1986). Το συγκεκριµένο 
συµπόσιο κάλυψε µια σειρά  θεµάτων της Αστυνοµικής Ψυχολογίας.     
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  ΑΑ κκ οο λλ οο υυ θθ ώώ νν ττ αα ςς   ττ οο   σσ χχ ήή µµ αα   «« ΥΥ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ββ οο ήή θθ εε ιι αα ςς »» ,,   µµ εε ττ άά   αα ππ όό   εε νν ττ αα ττ ιι κκ ήή   δδ οο υυ λλ εε ίί αα     

κκ αα θθ οο ρρ ίί σσ ττ ηη κκ εε   ττ οο   ππ λλ αα ίί σσ ιι οο   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή ςς   υυ γγ εε ίί αα ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ οο σσ φφ έέ ρρ εε ττ εε   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ..   

ΕΕ κκ εε ίί ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   κκ αα θθ οο ρρ ίί σσ ττ ηη κκ εε   κκ αα ιι   ηη   άά φφ ιι ξξ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   ωω ςς   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ όό ςς   

κκ λλ άά δδ οο ςς   ττ ηη ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ..   ΗΗ   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   ήή ττ αα νν   εε κκ εε ίί νν οο   ττ οο   σσ υυ µµ ππ όό σσ ιι οο   ππ οο υυ   

έέ ββ αα λλ εε   ττ αα   θθ εε µµ έέ λλ ιι αα   γγ ιι αα   µµ ιι αα   ππ ιι οο   οο ρρ γγ αα νν ωω µµ έέ νν ηη   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ,,   ππ ιι οο   εε ππ ίί σσ ηη µµ ηη   ππ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη   ττ ηη ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ππ ιι οο   δδ υυ νν αα ττ ήή   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν     κκ άά λλ υυ ψψ ηη   ττ ωω νν   

εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ οο νν ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι     εε ρρ γγ αα σσ ιι αα κκ ώώ νν   δδ ιι κκ αα ιι ωω µµ άά ττ ωω νν (( RR ee ee ss ee   ee tt   GG oo ll dd ss tt ee ii nn ,, 11 99 88 66 )) ..   ΗΗ   

εε ππ ιι ττ υυ χχ ηη µµ έέ νν ηη   κκ αα ιι   ηη   σσ υυ νν εε χχ ήή ςς   αα νν οο δδ ιι κκ ήή   ππ οο ρρ εε ίί αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ,,   έέ ττ σσ ιι   όό ππ ωω ςς   

φφ άά νν ηη κκ εε   αα ππ όό   ττ ηη νν   σσ υυ νν εε χχ ιι ζζ όό µµ εε νν ηη   ίί δδ ρρ υυ σσ ηη   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   σσ εε   ππ οο λλ λλ άά   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   

ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ππ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα   µµ εε   ττ οο νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι σσ µµ όό   κκ αα ιι   ττ οο   ήή θθ οο ςς   ππ οο υυ   εε ππ έέ δδ εε ιι ξξ αα νν   οο ιι   ππ ρρ ώώ ττ οο ιι   

ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ,,   οο δδ ήή γγ ηη σσ εε   σσ ιι γγ άά -- σσ ιι γγ άά   σσ ττ ηη νν   ωω ρρ ίί µµ αα νν σσ ηη   ττ οο υυ   κκ λλ άά δδ οο υυ     κκ αα ιι   ττ ηη νν   

δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ίί αα   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ οο ύύ   ττ οο µµ έέ αα   σσ ττ οο νν   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ αα νν ιι κκ όό   ΣΣ ύύ λλ λλ οο γγ οο   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν (( AA PP AA   µµ εε   ττ ίί ττ λλ οο   

«« ΟΟ ιι   ψψ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   σσ εε   ∆∆ ηη µµ όό σσ ιι εε ςς   ΥΥ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς »»   (( DD ii vv ii ss ii oo nn   11 88 ,,   PP ss yy cc hh oo ll oo gg ii ss tt   ii nn   PP uu bb ll ii cc   

SS ee rr vv ii cc ee ss ,,   AA PP AA ,,   11 99 88 66 )) ..     

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ττ οο   ΝΝ ΑΑ ΤΤ ΟΟ   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ εε   µµ ιι αα   σσ υυ νν άά νν ττ ηη σσ ηη   ττ οο   11 99 88 55   σσ ττ ηη   ΣΣ κκ ιι άά θθ οο ,,   σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα ,,   ππ οο υυ   

εε ππ ιι κκ εε νν ττ ρρ ώώ νν οο νν ττ αα νν   σσ εε   θθ έέ µµ αα ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   όό ππ ωω ςς   ηη   δδ ιι αα ππ ρρ αα γγ µµ άά ττ εε υυ σσ ηη   

οο µµ ήή ρρ ωω νν 55    κκ αα ιι   ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   κκ αα ττ άά θθ εε σσ ηη   αα υυ ττ όό ππ ττ ωω νν   µµ αα ρρ ττ ύύ ρρ ωω νν ..   ΤΤ ηη νν   ίί δδ ιι αα   ππ εε ρρ ίί οο δδ οο   ττ οο   

FF BB II   δδ ιι οο ρρ γγ άά νν ωω σσ εε   ττ οο   «« ΠΠ αα γγ κκ όό σσ µµ ιι οο   ΣΣ υυ νν έέ δδ ρρ ιι οο   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς »»   (( FF BB II ,, 11 99 88 55 ))   

σσ ττ οο   QQ uu aa nn tt ii cc oo   ττ οο   ∆∆ εε κκ έέ µµ ββ ρρ ιι οο   ττ οο υυ   11 99 88 55   εε µµ ππ λλ οο υυ ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   ππ αα γγ κκ οο σσ µµ ίί ωω ςς   ττ οο   δδ ίί κκ ττ υυ οο   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   

γγ ιι αα   ττ ηη νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ..   ΣΣ ττ οο νν   ΕΕ λλ λλ αα δδ ιι κκ όό   χχ ώώ ρρ οο   ηη   µµ όό νν ηη   αα νν αα φφ οο ρρ άά   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   ήή ττ αα νν   ηη   σσ υυ νν άά νν ττ ηη σσ ηη   ππ οο υυ   δδ ιι οο ρρ γγ αα νν ώώ θθ ηη κκ εε   αα ππ όό   ττ οο   ΝΝ ΑΑ ΤΤ ΟΟ   ..     

11 .. 11 .. 22 ..   ΟΟ ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   

  

ΟΟ   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ άά νν ιι κκ οο ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ όό ςς   ΣΣ ύύ νν δδ εε σσ µµ οο ςς (( AA PP AA ))   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   εε ξξ αα κκ ρρ ιι ββ ώώ σσ εε ιι   ττ ιι ςς   

αα ρρ µµ οο δδ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   ττ ωω νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   δδ ιι εε ξξ ήή γγ εε   έέ ρρ εε υυ νν αα   σσ ττ οο υυ ςς   ίί δδ ιι οο υυ ςς   ττ οο υυ ςς   

ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ςς   ππ οο υυ   δδ οο υυ λλ εε ύύ οο υυ νν   σσ ττ αα   κκ αα ττ άά   ττ όό ππ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ρρ ωω ττ ώώ νν ττ αα ςς   ττ οο υυ ςς   γγ ιι αα   

ττ αα   κκ αα θθ ήή κκ οο νν ττ αα   ττ οο υυ ςς (( GG ee tt tt yy ss ,, 11 99 99 00 .. KK uu rr kk ee ,, 11 99 99 00 ,, 11 99 99 33 ..   SS cc rr ii vv nn ee rr ,, 11 99 99 44 )) ..   ΣΣ ττ ηη     σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   

                                                           
5
 Για µια εξαιρετική αναφορά πάνω στο θέµα της διαπραγµάτευσης οµήρων και στο τρόπο επικοινωνίας µε αυτούς βλέπε : 

Gregory M. Vecchi,, Vincent, B. Van Hasselt, Stephen J. Romano (2005). Crisis(hostage)negotiation: current strategies and 
issues in high-risk conflict resolution. Aggression and Violent Behavior 10(2005) 533-551   
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έέ ρρ εε υυ νν αα   ππ οο υυ   έέ γγ ιι νν εε   αα ππ όό   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ οο ύύ ςς   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   δδ όό θθ ηη κκ αα νν   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   

εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα ..   ΤΤ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   αα νν έέ δδ εε ιι ξξ αα νν   ττ ιι ςς   εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ οο νν ιι κκ έέ ςς   δδ ρρ αα σσ ττ ηη ρρ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   ττ ωω νν   

ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   εε φφ αα ρρ µµ οο γγ έέ ςς   αα υυ ττ ώώ νν   σσ εε   έέ νν αα   ππ οο λλ ύύ ππ λλ οο κκ οο   σσ ύύ σσ ττ ηη µµ αα   

ππ οο υυ   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ψψ υυ χχ οο µµ εε ττ ρρ ιι κκ έέ ςς   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ ήή σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   θθ εε ρρ αα ππ εε υυ ττ ιι κκ έέ ςς   ππ αα ρρ εε µµ ββ άά σσ εε ιι ςς ,,   µµ έέ χχ ρρ ιι   

εε ξξ ιι χχ νν ίί αα σσ ηη   εε γγ κκ λλ ηη µµ αα ττ ιι ώώ νν   κκ αα ιι   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   κκ ρρ ίί σσ εε ωω νν   ..   

    

ΟΟ   11 88 οο ςς   ττ οο µµ έέ αα ςς   ττ οο υυ   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ αα νν ιι κκ οο ύύ   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ οο ύύ   ΣΣ υυ νν δδ έέ σσ µµ οο υυ   ππ οο υυ   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   κκ αα ιι   ττ οο υυ ςς   

ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ςς   ππ οο υυ   δδ οο υυ λλ εε ύύ οο υυ νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ,,   σσ υυ γγ κκ έέ νν ττ ρρ ωω σσ εε   αα ρρ κκ εε ττ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ιι κκ αα νν άά   

νν αα   οο ρρ ιι οο θθ εε ττ ήή σσ οο υυ νν   ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   εε νν όό ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ   σσ ττ ιι ςς   δδ ηη µµ όό σσ ιι εε ςς   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί εε ςς   ττ οο υυ   

κκ ρρ άά ττ οο υυ ςς ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   αα ππ όό   ττ αα   11 22 99 00   εε γγ γγ εε γγ ρρ αα µµ µµ έέ νν αα   µµ έέ λλ ηη   ττ οο υυ   11 88 οο υυ   ττ οο µµ έέ αα   ττ αα     22 77 99   

εε ρρ γγ άά ζζ οο νν ττ αα ιι   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ..   ΑΑ ππ όό   αα υυ ττ άά ,,   ττ οο   88 %%  εε ίί νν αα ιι   οο ρρ κκ ωω ττ οο ίί   

δδ ιι εε υυ θθ υυ νν ττ έέ ςς   ττ ηη ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   ττ οο υυ ςς ,,   22 55 %%  εε ίί νν αα ιι   ιι δδ ιι ωω ττ ιι κκ άά   αα ππ αα σσ χχ οο λλ οο ύύ µµ εε νν οο ιι   σσ εε   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς     

εε φφ αα ρρ µµ οο γγ ήή ςς   ττ οο υυ   νν όό µµ οο υυ ,,   ττ οο   66 11   %%   εε ίί νν αα ιι   εε νν ττ εε ττ αα λλ µµ έέ νν οο ιι   σσ ύύ µµ ββ οο υυ λλ οο ιι   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   

ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   ττ οο   υυ ππ όό λλ οο ιι ππ οο   66   %%   εε ίί νν αα ιι   αα κκ αα δδ ηη µµ αα ϊϊ κκ οο ίί   κκ αα θθ ηη γγ ηη ττ έέ ςς   ττ οο υυ   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο υυ   

γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ οο ύύ   αα νν ττ ιι κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ ..   

  

ΘΘ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ εε   κκ αα νν εε ίί ςς   νν αα   χχ ωω ρρ ίί σσ εε ιι   ττ ιι ςς   ππ αα ρρ εε χχ όό µµ εε νν εε ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ττ ωω νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ττ ηη ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   σσ εε   ττ ρρ εε ίί ςς   κκ ύύ ρρ ιι οο υυ ςς   ττ οο µµ εε ίί ςς ..   ΟΟ   ππ ρρ ώώ ττ οο ςς   ττ οο µµ έέ αα ςς   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ττ ιι ςς   αα ττ οο µµ ιι κκ έέ ςς   

ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι εε ςς   ττ οο υυ ςς   σσ εε   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   

44 11 %%,,   οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο ςς   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί ττ αα ιι   αα ππ όό   δδ ιι άά φφ οο ρρ αα   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   ττ εε χχ νν ιι κκ ήή   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν   σσ εε   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   77 44 %%  ,,   κκ αα ιι   οο   ττ ρρ ίί ττ οο ςς   εε ίί νν αα ιι   οο   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ιι κκ όό ςς   σσ κκ οο ππ όό ςς   

ττ ωω νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   όό ππ οο υυ   ηη   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ εε   σσ εε   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   33 22 %%   ..   ΗΗ   

εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   εε νν όό ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ,,   θθ αα   λλ έέ γγ αα µµ εε   όό ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ υυ ππ αα ρρ αα γγ οο νν ττ ιι κκ ήή   κκ αα θθ ώώ ςς   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   

δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   ττ ηη ςς   εε φφ αα ρρ µµ οο σσ µµ έέ νν ηη ςς   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ..   ΣΣ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   ππ ίί νν αα κκ αα ,,   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   οο ιι   ττ ρρ εε ίί ςς   ββ αα σσ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   κκ αα ιι   οο ιι   

εε ππ ιι µµ έέ ρρ οο υυ ςς   αα ρρ µµ οο δδ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   αα υυ ττ ώώ νν ..   

ΣΣ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   ππ ίί νν αα κκ αα 11 .. 11 66,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   οο ιι   ττ ρρ εε ίί ςς   ββ αα σσ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   

ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   κκ αα ιι   οο ιι   εε ππ ιι µµ έέ ρρ οο υυ ςς   αα ρρ µµ οο δδ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   αα υυ ττ ώώ νν ..   

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   11 .. 11 ..   

                                                           
6
  Ο παρακάτω πίνακας 1.1 είναι ελαφρώς τροποποιηµένος και  προέρχεται από το βιβλίο :Chandler, J.T(1996).  Modern 

Police Psychology for law Enforcement and Human Behavior Professionals. Springfield, Illinois, U.S.A: Charles S. Thomas 
publisher  (κεφάλαιο 1,σελ 13)   
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ΠΠ αα ρρ εε χχ όό µµ εε νν εε ςς     ΥΥ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   
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ΟΟ ιι   ββ αα σσ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   ξξ εε κκ ιι νν οο ύύ νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   .. ΟΟ   ρρ όό λλ οο ςς   ττ ηη ςς   

αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   εε ίί νν αα ιι   αα ππ όό   ττ ιι ςς   θθ εε µµ εε λλ ιι ώώ δδ εε ιι ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί εε ςς   εε νν όό ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ   

σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   µµ ίί αα   ηη   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ββ οο ηη θθ άά εε ιι   ττ ηη νν   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη   νν αα   

εε ππ ιι λλ έέ ξξ εε ιι   ττ οο υυ ςς   κκ αα ττ άά λλ λλ ηη λλ οο υυ ςς   γγ ιι αα   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ,,   κκ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη   οο ιι   αα νν αα φφ οο ρρ έέ ςς   ττ ωω νν   

ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ιι κκ αα νν όό ττ ηη ττ αα   εε νν όό ςς   αα ττ όό µµ οο υυ   νν αα   κκ ρρ αα ττ άά   κκ αα ιι   νν αα   χχ εε ιι ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   όό ππ λλ οο ,,   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   

ββ αα σσ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα     κκ αα ττ αα λλ λλ ηη λλ όό ττ ηη ττ αα ςς   εε νν όό ςς   υυ ππ οο ψψ ηη φφ ίί οο υυ   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε ιι σσ αα γγ ωω γγ ήή   ττ οο υυ   σσ ττ ηη νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ΑΑ κκ αα δδ ηη µµ ίί αα ..     

ΙΙ σσ ττ οο ρρ ιι κκ άά ,,   ηη   ΣΣ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή   εε νν ττ άά χχ θθ ηη κκ εε   ππ οο λλ ύύ   γγ ρρ ήή γγ οο ρρ αα   σσ ττ οο   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν όό   ππ ρρ όό γγ ρρ αα µµ µµ αα   ττ ωω νν   

ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ..   ΈΈ χχ οο νν ττ αα ςς   ,, ήή δδ ηη ,,   αα νν αα ππ ττ υυ χχ θθ εε ίί   οο   κκ λλ άά δδ οο ςς   ττ ηη ςς   ΣΣ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή ςς   

σσ εε   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη   κκ αα ιι   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ,,   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   εε νν σσ ωω µµ αα ττ ώώ θθ ηη κκ εε   ωω ςς   σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή   κκ ρρ ίί σσ εε ωω νν ,,   

σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ ώώ νν   γγ εε γγ οο νν όό ττ ωω νν   κκ αα ιι   σσ εε   έέ κκ ττ αα κκ ττ εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   ηη   

σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή ,,   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι εε ίί ττ εε   µµ εε   σσ κκ οο ππ όό   νν αα   µµ εε ιι ώώ σσ εε ιι   ττ αα   έέ νν ττ οο νν αα   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   

µµ έέ σσ ωω   ββ ρρ αα χχ εε ίί αα ςς   ψψ υυ χχ οο θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα ςς   κκ αα ιι   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ ώώ νν   ππ αα ρρ εε µµ ββ άά σσ εε ωω νν ..     

  

ΗΗ     εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ ώώ νν   σσ ττ ηη νν   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   αα ττ όό µµ ωω νν   ,,   οο µµ άά δδ ωω νν   ηη   

ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ ώώ νν ,,   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   άά λλ λλ ηη   εε ππ ίί σσ ηη µµ ηη   αα σσ χχ οο λλ ίί αα   ττ ωω νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ππ οο υυ   εε ρρ γγ άά ζζ οο νν ττ αα ιι   γγ ιι αα   ττ οο   

όό φφ εε λλ οο ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ..   ΌΌ ππ ωω ςς   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ εε ίί ττ εε   κκ αα ιι   αα ππ όό   ττ οο   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   11 .. 11 ,,   ττ αα   

ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ηη θθ εε ίί   έέ χχ οο υυ νν   σσ ττ όό χχ οο   ττ ηη νν   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ ηη   εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   

αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   ππ οο λλ ιι ττ ώώ νν   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα --   αα ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη --   ττ ωω νν   ίί δδ ιι ωω νν   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   αα ππ όό   ττ ηη   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν οο   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς ..   ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   ηη   εε κκ µµ άά θθ ηη σσ ηη   

δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   άά λλ λλ ωω νν   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ άά ττ ωω νν   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   

ύύ σσ ττ εε ρρ αα   αα ππ όό   µµ ιι αα   κκ οο υυ ρρ αα σσ ττ ιι κκ ήή   ηη µµ έέ ρρ αα   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ οο ύύ νν   ωω ςς   ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε υυ ττ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..     

  

ΠΠ ρρ αα κκ ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   έέ χχ οο υυ νν   γγ ίί νν εε ιι   ππ εε ρρ ίί ττ ρρ αα νν αα   αα ππ οο δδ εε κκ ττ έέ ςς   

αα ππ όό   ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ όό ττ ηη ττ αα ςς   ττ οο υυ ςς ..   ΑΑ υυ ττ ήή   ηη   υυ ππ οο σσ ττ ηη ρρ ιι κκ ττ ιι κκ ήή   

λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   δδ ιι αα φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   

ττ ηη ςς   δδ ιι κκ αα νν ιι κκ ήή ςς   ύύ ππ νν ωω σσ ηη ςς (( RR ee ss ee rr ,,   11 99 88 66 ;; HH aa ww aa rr dd ,, 11 99 99 00 )) ,, ττ ηη ςς   δδ ιι αα ππ ρρ αα γγ µµ άά ττ εε υυ σσ ηη ςς   οο µµ ήή ρρ ωω νν   κκ αα ιι   

ττ ιι ςς   αα ρρ χχ έέ ςς   ττ ηη ςς   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή ςς   σσ υυ νν έέ νν ττ εε υυ ξξ ηη ςς   (( GG ee ii ss ee ll mm aa nn   ,, FF ii ss hh ee rr ,,   MM aa cc kk ii nn nn oo nn   κκ αα ιι   

ΗΗ οο ll ll aa nn dd ,, 11 99 88 55 )) ..           

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ηη   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   κκ αα ιι   ηη   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν ,,   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   µµ ιι αα   ββ αα σσ ιι κκ ήή   

αα σσ χχ οο λλ ίί αα   ττ ωω νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   σσ ττ αα   ππ λλ αα ίί σσ ιι αα   ττ ηη ςς   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   εε νν όό ςς   
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αα νν θθ ρρ ωω ππ ίί νν οο υυ   δδ υυ νν αα µµ ιι κκ οο ύύ   ππ οο υυ   έέ χχ εε ιι   εε νν ττ άά σσ εε ιι ςς ,,   ππ ρρ οο σσ ττ ρρ ιι ββ έέ ςς   κκ αα ιι   δδ υυ σσ κκ οο λλ ίί εε ςς     σσ ττ ηη νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   

ττ οο υυ ςς   εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ..     

  

ΘΘ αα   λλ έέ γγ αα µµ εε   όό ττ ιι   οο ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ππ οο υυ   οο ρρ γγ αα νν ώώ νν οο νν ττ αα ιι   σσ ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   

ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ,,   εε ππ ιι ττ εε λλ οο ύύ νν   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί εε ςς   αα νν άά λλ οο γγ αα   µµ εε   ττ ιι ςς   αα νν άά γγ κκ εε ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   εε ιι δδ ιι κκ έέ ςς   

σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς   ττ οο υυ   κκ άά θθ εε   ττ µµ ήή µµ αα ττ οο ςς ..   ∆∆ εε δδ οο µµ έέ νν οο υυ   ττ οο υυ   γγ εε γγ οο νν όό ττ οο ςς   όό ττ ιι   ττ οο   κκ άά θθ εε   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   

ττ µµ ήή µµ αα   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ εε ιι   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   δδ υυ σσ κκ οο λλ ίί εε ςς   κκ αα ιι   ππ ρρ οο κκ λλ ήή σσ εε ιι ςς   έέ νν αα   κκ οο ιι νν όό   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   

ππ αα ρρ οο χχ ήή ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   δδ ίί νν εε ιι   ττ ηη νν   δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ αα   γγ ιι αα   µµ ιι αα   ππ ιι οο   οο ρρ γγ αα νν ωω µµ έέ νν ηη   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ήή   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   

ττ ωω νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ..   ΟΟ ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   ππ οο υυ   δδ οο υυ λλ εε ύύ οο υυ νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   

έέ χχ οο υυ νν   ππ άά νν ττ αα   σσ ττ όό χχ οο   ττ ηη νν   ββ εε λλ ττ ίί ωω σσ ηη   ττ ωω νν   ππ αα ρρ εε χχ όό µµ εε νν ωω νν   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν ..   ΗΗ   ππ ρρ οο σσ αα ρρ µµ οο γγ ήή   ττ ωω νν   

νν έέ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι ώώ νν   ττ οο υυ ςς     µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   αα ττ οο µµ ιι κκ ήή ,,   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   κκ αα ιι   

οο µµ αα δδ ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ψψ υυ χχ οο θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα ,,   ηη   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   κκ ρρ ίί σσ εε ωω νν   ππ οο υυ   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   

ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   δδ ιι αα ζζ ύύ γγ ιι αα ,,   γγ οο νν ιι κκ ήή   ππ αα ρρ οο χχ ήή ,,   θθ αα νν άά ττ οο υυ ςς ,,   κκ αα κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ,,   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   

εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ,,   αα ρρ ρρ ώώ σσ ττ ιι αα   ήή   άά λλ λλ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ζζ ωω ήή ςς ,,   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν έέ ςς   αα σσ χχ οο λλ ίί εε ςς   

ττ ωω νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ..     

  

ΕΕ νν ττ οο ύύ ττ οο ιι ςς ,,   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   σσ ττ ηη νν   δδ οο µµ ήή ,,   ττ ηη   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί αα   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί εε ςς   ππ οο υυ   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   

µµ εε   ττ ηη νν   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   µµ ιι αα ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   ππ αα νν ττ οο ύύ   ,, ππ όό σσ οο   µµ άά λλ λλ οο νν   σσ εε   έέ νν αα   µµ εε γγ άά λλ οο   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ττ µµ ήή µµ αα   ππ οο υυ   οο ιι   αα νν άά γγ κκ εε ςς   κκ αα ιι   ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   ξξ εε ππ εε ρρ νν ιι οο ύύ νν ττ αα ιι   ππ οο λλ ύύ   

γγ ρρ ήή γγ οο ρρ αα   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ιι σσ ττ οο ύύ νν   ττ αα   ππ οο λλ λλ αα ππ λλ άά   ππ εε ρρ ιι σσ ττ αα ττ ιι κκ άά ..   ΟΟ ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   

,, εε ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   κκ αα λλ οο ύύ νν ττ αα ιι   σσ εε   αα υυ ττ ήή   ττ ηη νν   φφ άά σσ ηη   νν αα   δδ ιι αα χχ εε ιι ρρ ιι σσ ττ οο ύύ νν εε     κκ αα ιι   νν αα   ββ εε λλ ττ ιι ώώ σσ οο υυ νν   ττ οο   

εε ρρ γγ αα σσ ιι αα κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ,,   νν αα   εε κκ ππ αα ιι δδ εε ύύ σσ οο υυ νν   µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   σσ εε µµ ιι νν άά ρρ ιι αα   κκ αα ιι   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   

εε κκ µµ άά θθ ηη σσ ηη ςς   δδ εε ξξ ιι οο ττ ήή ττ ωω νν   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   νν αα   εε ππ ιι λλ ύύ οο υυ νν   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   σσ ττ ηη νν   

εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   ττ όό σσ οο   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ,,   όό σσ οο   κκ αα ιι   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   

ππ οο λλ ιι ττ ώώ νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..     

  

ΗΗ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   ππ οο λλ υυ δδ ιι άά σσ ττ αα ττ ηη   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ππ οο υυ   αα ππ αα ιι ττ εε ίί   χχ ρρ όό νν ιι αα   

εε µµ ππ εε ιι ρρ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ππ ρρ αα κκ ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ άά σσ κκ ηη σσ ηη ςς ,,   εε νν ώώ   ττ αα υυ ττ όό χχ ρρ οο νν άά   γγ νν ώώ σσ εε ιι ςς   ΚΚ λλ ιι νν ιι κκ ήή ςς ,,   

ΣΣ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή ςς   κκ αα ιι   ΟΟ ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ..   ΗΗ   ππ οο λλ υυ µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ   

εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη ςς   αα νν άά γγ κκ ηη ςς   οο λλ όό κκ λλ ηη ρρ ηη ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα ςς   

νν αα   εε ππ ιι λλ ύύ εε ιι   ππ λλ ηη θθ ώώ ρρ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς ..   

ΕΕ νν ττ οο ύύ ττ οο ιι ςς ,,   έέ χχ εε ιι   φφ αα νν εε ίί   όό ττ ιι   ττ αα   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   δδ εε νν   εε νν σσ ωω µµ αα ττ ώώ νν οο υυ νν   
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ττ οο υυ ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ςς   σσ ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ   ττ µµ ήή µµ αα ττ οο ςς ,,   αα λλ λλ άά   αα νν ττ ’’ αα υυ ττ οο ύύ ,,   ττ οο υυ ςς   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν εε   

σσ εε   κκ ρρ ίί σσ ιι µµ εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ήή   «« όό ππ οο ττ εε   χχ ρρ εε ιι αα σσ ττ εε ίί »» (( SS cc rr ii vv nn ee rr ,, 11 99 99 33 )) ..   ΓΓ ιι ’’   αα υυ ττ όό   ττ οο νν   λλ όό γγ οο   ηη   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   µµ ηη νν   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   ωω ςς   ππ ηη γγ ήή   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη ςς   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   

σσ ττ οο νν   χχ ώώ ρρ οο ,,   αα λλ λλ άά   νν αα   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι εε ίί ττ αα ιι   µµ όό νν οο   γγ ιι αα   αα ττ οο µµ ιι κκ έέ ςς   ππ αα ρρ εε µµ ββ άά σσ εε ιι ςς ..   ΕΕ άά νν ,,   όό νν ττ ωω ςς ,,   

εε ίί νν αα ιι   έέ ττ σσ ιι ,,   ττ όό ττ εε   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα µµ εε   νν αα   ιι σσ χχ υυ ρρ ιι σσ ττ οο ύύ µµ εε   όό ττ ιι   ηη   ττ µµ ηη µµ αα ττ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ςς   

ττ ωω νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   θθ αα   εε ίί χχ εε   εε κκ ππ λλ ηη κκ ττ ιι κκ άά   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα ..   ΠΠ ρρ άά γγ µµ αα ττ ιι ,,   όό ππ ωω ςς   

αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   κκ αα ιι   οο   BB oo ww ee rr (( 11 99 99 33 )) ,, αα υυ ττ ήή   ηη   ττ µµ ηη µµ αα ττ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   θθ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ εε ιι   µµ ιι αα   

θθ εε ττ ιι κκ ήή   εε ξξ έέ λλ ιι ξξ ηη   µµ ιι αα ςς   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ηη ςς   ππ οο υυ   ωω ρρ ιι µµ άά ζζ εε ιι   κκ αα ιι   έέ χχ εε ιι   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   σσ εε   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   

ππ εε δδ ίί αα   ττ ηη ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν ηη ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς ..     

  

ΟΟ   22 11 οο ςς   αα ιι ώώ νν αα ςς   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ιι   ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   σσ ττ οο   µµ εε ττ αα ίί χχ µµ ιι οο   αα λλ λλ αα γγ ώώ νν ..   ΑΑ λλ λλ αα γγ ώώ νν   

ππ οο υυ   θθ αα   εε ππ ιι φφ έέ ρρ οο υυ νν   αα νν αα νν έέ ωω σσ ηη   κκ αα ιι   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ ηη   ππ οο ιι όό ττ ηη ττ αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   σσ ττ οο υυ ςς   ίί δδ ιι οο υυ ςς   ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς ..   ΜΜ ιι αα   ππ ρρ ώώ ττ ηη   αα λλ λλ αα γγ ήή   ππ οο υυ   χχ ρρ εε ιι άά ζζ εε ττ αα ιι   νν αα   γγ ίί νν εε ιι   σσ ττ ηη νν   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   δδ ίί νν εε ιι   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   έέ µµ φφ αα σσ ηη   σσ ττ οο νν   κκ λλ ιι νν ιι κκ όό   ππ ρρ οο σσ αα νν αα ττ οο λλ ιι σσ µµ όό   κκ αα ιι   ττ ηη νν   

κκ λλ ιι νν ιι κκ ήή   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη ,,     κκ αα ιι   µµ έέ σσ ωω   ττ ωω νν   νν έέ ωω νν   έέ γγ κκ υυ ρρ ωω νν   ττ εε χχ νν ιι κκ ώώ νν   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη ςς ,,   νν αα   

κκ αα θθ οο ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   ττ οο   ππ ρρ οο φφ ίί λλ   ττ οο υυ   υυ ππ οο ψψ ήή φφ ιι οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   οο ιι   

ττ εε χχ νν ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   δδ εε   ττ αα ιι ρρ ιι άά ζζ οο υυ νν     σσ εε   όό λλ οο υυ ςς   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   ήή   αα κκ όό µµ αα   

όό λλ οο ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   δδ εε νν   χχ ρρ εε ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   ττ εε χχ νν ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   

νν αα   αα νν αα λλ ώώ νν οο νν ττ αα ιι   κκ αα ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   κκ αα ιι   οο ιι     ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι 77..   

  

ΕΕ ππ ιι ππ ρρ οο σσ θθ έέ ττ ωω ςς ,,   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   δδ οο θθ εε ίί   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ ηη   έέ µµ φφ αα σσ ηη   σσ ττ ηη νν   έέ ρρ εε υυ νν αα ..   ΕΕ ίί νν αα ιι   

αα νν αα γγ κκ αα ίί οο   σσ εε   κκ άά θθ εε   νν έέ οο   κκ λλ άά δδ οο ,,   νν αα   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ οο ύύ νν ττ αα ιι   οο ιι   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   ωω ςς   ππ ρρ οο ςς   εε ππ ιι θθ υυ µµ ηη ττ άά   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα ..   ΗΗ   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   κκ αα ιι   ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα   σσ εε   µµ ιι αα   εε φφ αα ρρ µµ οο σσ µµ έέ νν ηη   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ηη   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   εε ξξ έέ λλ ιι ξξ ηη ςς   κκ αα ιι   εε ππ ιι ττ υυ χχ ίί αα ςς ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   νν αα   δδ οο θθ εε ίί   ββ άά σσ ηη   

σσ ττ ηη   νν οο µµ οο θθ εε σσ ίί αα   κκ αα ιι   ττ οο νν   ττ ρρ όό ππ οο   ππ οο υυ   αα υυ ττ ήή   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ εε ιι   ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ   ττ ηη ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ..   ΣΣ εε   ππ οο λλ λλ έέ ςς   ππ εε ρρ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς ,,   χχ ρρ εε ιι άά ζζ εε ττ αα ιι   µµ ιι αα   κκ αα λλ ήή   γγ νν ώώ σσ ηη   αα ππ όό   µµ έέ ρρ οο υυ ςς   ττ ωω νν   

ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ττ ηη ςς   νν οο µµ οο θθ εε σσ ίί αα ςς   σσ εε   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   θθ έέ µµ αα ττ αα   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη ςς   αα ττ όό µµ ωω νν   κκ αα ιι   

σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή ςς ..   ΓΓ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   ττ ρρ οο ππ οο ππ οο ιι ήή σσ εε ιι ςς   ττ ηη ςς   ππ οο ιι νν ιι κκ ήή ςς   νν οο µµ οο θθ εε σσ ίί αα ςς   ππ οο υυ   

δδ ιι εε υυ κκ οο λλ ύύ νν οο υυ νν   ττ οο υυ ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   νν αα   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ οο υυ νν     ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα     

ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   σσ ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   ππ ρρ οο ωω θθ οο ύύ νν ττ αα ιι ..   ΕΕ ίί νν αα ιι   

                                                           
7
  Σε πολλά Αστυνοµικά τµήµατα, οι τεχνικές διαχείρισης του στρες όπως το Critical Incident Stress Management και το 

Stress Debriefing  γίνεται οµαδικά και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ταιριάζουν σε όλους τους Αστυνοµικούς.  
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αα ξξ ιι οο σσ ηη µµ εε ίί ωω ττ οο   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς ,,   ββ έέ ββ αα ιι αα ,,   όό ττ ιι   κκ αα ιι   οο ιι   ίί δδ ιι οο ιι   οο ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   

εε νν θθ αα ρρ ρρ ύύ νν οο υυ νν   ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   έέ ττ σσ ιι   ώώ σσ ττ εε   νν αα   ππ ρρ οο ωω θθ οο ύύ νν   νν έέ αα   

ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   σσ ττ οο   κκ οο ιι νν όό   ήή   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς ..     

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   

δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ηη θθ οο ύύ νν   σσ εε   θθ εε ωω ρρ ηη ττ ιι κκ ήή ,,   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ππ ρρ αα κκ ττ ιι κκ ήή   ββ άά σσ ηη   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   

ππ ρρ οο εε ττ οο ιι µµ αα σσ ττ οο ύύ νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   έέ ττ οο ιι µµ οο ιι   νν αα   δδ ρρ αα σσ ττ ηη ρρ ιι οο ππ οο ιι ηη θθ οο ύύ νν   σσ ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..       

  

22 .. 11   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα     

  

ΟΟ   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ όό ςς   ππ ηη γγ ήή   δδ υυ σσ ττ υυ χχ ίί αα ςς   έέ λλ εε γγ εε   οο   ππ αα ττ έέ ρρ αα ςς   ττ ηη ςς   ΨΨ υυ χχ αα νν άά λλ υυ σσ ηη ςς ,,   SS ii gg mm uu nn dd   FF rr ee uu dd ,,   

σσ ττ οο   ββ ιι ββ λλ ίί οο   ττ οο υυ   «« ΨΨ υυ χχ οο ππ αα θθ οο λλ οο γγ ίί αα   ττ ηη ςς   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή ςς   ζζ ωω ήή ςς (( 11 99 00 11 )) ..   ΠΠ ρρ άά γγ µµ αα ττ ιι ,,   

µµ εε ττ αα ππ οο ιι ώώ νν ττ αα ςς   λλ ίί γγ οο   ττ οο   νν όό ηη µµ αα ,,   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα   αα νν αα ππ ττ ύύ χχ θθ ηη κκ εε   σσ ττ ηη   ββ άά σσ ηη   µµ ίί αα ςς   

αα νν άά γγ κκ ηη ςς   ττ οο υυ   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ηη ςς   νν αα   µµ εε λλ εε ττ ήή σσ εε ιι   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ αα   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ..     

ΗΗ   ίί δδ ιι αα   ηη   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   δδ ηη µµ ιι οο ύύ ρρ γγ ηη σσ εε   ττ οο   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα ,,   ττ ιι ςς   αα νν άά γγ κκ εε ςς   κκ αα ιι   ττ ώώ ρρ αα   ππ ρρ οο σσ ππ αα θθ εε ίί   νν αα   

ββ ρρ εε ιι   ττ ηη νν   λλ ύύ σσ ηη   ήή   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ µµ οο ύύ   ττ οο υυ   ππ αα γγ κκ όό σσ µµ ιι οο υυ   αα υυ ττ οο ύύ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ   

ππ οο υυ   ππ άά νν ωω   αα ππ ’’   όό λλ αα   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ιι κκ όό   ζζ ήή ττ ηη µµ αα ..   ΜΜ άά λλ ιι σσ ττ αα ,,   οο   AA ll bb ee rr tt   CC aa mm uu ss 88,,   σσ ττ οο   

ββ ιι ββ λλ ίί οο   ττ οο υυ   «« οο   µµ ύύ θθ οο ςς   ττ οο υυ   ΣΣ ίί σσ υυ φφ οο υυ »» (( 11 99 44 22 ))   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   ττ οο   «« …… δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ππ αα ρρ άά   έέ νν αα   

µµ οο νν άά χχ αα   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ιι κκ όό   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ άά   σσ οο ββ αα ρρ όό ::   ττ οο   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς »»   ..   

ΟΟ   ππ αα γγ κκ όό σσ µµ ιι οο ςς   ΟΟ ρρ γγ αα νν ιι σσ µµ όό ςς   ΥΥ γγ εε ίί αα ςς (( WW HH OO )) ,,   εε κκ ττ ιι µµ άά   όό ττ ιι     µµ έέ χχ ρρ ιι   ττ οο   22 00 00 00 ,,   έέ νν αα   εε κκ αα ττ οο µµ µµ ύύ ρρ ιι οο   

άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι ,,   ππ εε ρρ ίί ππ οο υυ ,,   θθ αα   έέ χχ οο υυ νν   ππ εε θθ άά νν εε ιι   µµ εε   ττ οο νν   ττ ρρ όό ππ οο   ττ ηη ςς     αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς 99..   ΣΣ ττ ηη νν   

ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   ππ οο υυ   εε ππ αα λλ ηη θθ εε υυ ττ οο ύύ νν   οο ιι   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ έέ ςς ,,   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   θθ αα   έέ χχ εε ιι   γγ ίί νν εε ιι   ππ ιι οο   

σσ υυ νν ηη θθ ιι σσ µµ έέ νν οο   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   κκ αα ιι   αα ππ όό   ττ αα   αα υυ ττ οο κκ ιι νν ηη ττ ιι σσ ττ ιι κκ άά   αα ττ υυ χχ ήή µµ αα ττ αα ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   οο   

ΠΠ αα γγ κκ όό σσ µµ ιι οο ςς   ΟΟ ρρ γγ αα νν ιι σσ µµ όό ςς   ΥΥ γγ εε ίί αα ςς   εε κκ ττ ιι µµ άά   εε ππ ίί σσ ηη ςς ,,   όό ττ ιι   88 77 33 .. 00 00 00   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν   

κκ άά θθ εε   χχ ρρ όό νν οο   εε νν ώώ   αα υυ ττ όό   ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   έέ χχ εε ιι   αα λλ λλ άά ξξ εε ιι   ππ οο λλ ύύ   λλ ίί γγ οο   ττ οο νν   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί οο   αα ιι ώώ νν αα ..   

ΑΑ νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   33 00 00   άά ττ οο µµ αα   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00   κκ αα ττ οο ίί κκ οο υυ ςς   κκ άά θθ εε   χχ ρρ όό νν οο   αα ππ όό   όό λλ οο υυ ςς   ττ οο υυ ςς   

ττ ύύ ππ οο υυ ςς   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο χχ εε ίί ρρ ωω νν ,,   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι ((   ββ λλ έέ ππ εε   FF aa vv aa zz zz aa ,, 11 99 88 77 ;; WW aa ll ss hh   &&   RR oo ss ee nn ;; 11 99 88 88 ))   

..     

  

                                                           
8
  Camus, A(1942). Ο µύθος του Σισυφου, µτφ Χ. Γιατζόγλου, Αθήνα:  Εκδ. Μπουκουµάνη, 1973 

9
  WHO (1999). I.A.S.P. Guidelines for Suicide Prevention, Crisis, Huber Publisher   



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

25 

 

ΗΗ   µµ εε γγ άά λλ ηη   έέ ξξ αα ρρ σσ ηη   ττ ωω νν     αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   ττ οο υυ ςς   δδ ύύ οο   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί οο υυ ςς   αα ιι ώώ νν εε ςς   οο δδ ήή γγ ηη σσ εε   ττ οο υυ ςς   

εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ οο νν εε ςς   σσ ττ ηη νν   εε νν ττ αα ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ ηη   µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ   αα ππ όό   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς ..   ΟΟ   

ππ ρρ ώώ ττ οο ςς     ππ οο υυ   αα σσ χχ οο λλ ήή θθ ηη κκ εε   εε νν ττ αα ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ήή ττ αα νν   οο   ΓΓ άά λλ λλ οο ςς   ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι οο λλ όό γγ οο ςς   EE mm ii ll ee   

DD uu rr kk hh aa ii mm ,,   ττ οο   11 88 99 77 ,,   µµ εε   ττ οο   ιι σσ ττ οο ρρ ιι κκ όό ,,   ππ λλ έέ οο νν ,,   έέ ρρ γγ οο   «« ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   αα ιι ττ ίί εε ςς   ττ ηη ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς »» 1100..   ΟΟ   ΕΕ mm ii ll ee   DD uu rr kk hh ee ii mm   έέ ββ αα λλ εε   ττ ιι ςς   ββ άά σσ εε ιι ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ ..   

ΌΌ µµ ωω ςς ,,   αα ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη   ππ λλ εε υυ ρρ άά ,,   µµ ιι αα   αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ ηη   αα νν αα σσ κκ όό ππ ηη σσ ηη   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ιι   ττ οο νν   

αα ρρ χχ αα ίί οο   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ττ ρρ αα γγ ιι κκ όό   σσ υυ γγ γγ ρρ αα φφ έέ αα   «« ΣΣ οο φφ οο κκ λλ ήή ςς »»   σσ ττ αα   έέ ρρ γγ αα   ττ οο υυ ,,   ωω ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ όό γγ οο ,,   αα φφ οο ύύ   οο   ΣΣ οο φφ οο κκ λλ ήή   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ σσ εε   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ωω ςς   σσ υυ µµ ββ οο λλ ιι κκ όό   

µµ έέ σσ οο   ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   «« θθ εε ίί αα   δδ ίί κκ ηη »» 1111  ..   

  

ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   σσ ττ ηη   ΠΠ αα λλ αα ιι άά   κκ αα ιι   ΚΚ αα ιι νν ήή   δδ ιι αα θθ ήή κκ ηη   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι     ππ εε ρρ ιι σσ ττ αα ττ ιι κκ άά   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ..     

ΜΜ άά λλ ιι σσ ττ αα   µµ ίί αα   αα ππ όό   ττ ιι ςς   ππ ιι οο   δδ ιι άά σσ ηη µµ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ήή ττ αα νν   ττ οο υυ   ΙΙ οο ύύ δδ αα ,,   όό ππ ωω ςς   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   ττ οο   ΚΚ αα ττ άά   ΜΜ αα ττ θθ αα ίί οο νν   εε υυ αα γγ γγ έέ λλ ιι οο   «« κκ αα ιι   αα ππ εε λλ θθ ώώ νν ,,   αα ππ ήή γγ ξξ αα ττ οο »» ..   

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   σσ ττ ηη   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν ήή   εε ππ οο χχ ήή ,,   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   δδ ιι αα ππ ρρ άά χχ θθ ηη κκ αα νν   αα ππ όό     ππ ρρ όό σσ ωω ππ αα   ττ ηη ςς   ττ έέ χχ νν ηη ςς   

,, ττ ηη ςς   ππ οο λλ ιι ττ ιι κκ ήή ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ   θθ εε άά µµ αα ττ οο ςς   ππ ρρ οο κκ αα λλ ώώ νν ττ αα ςς   ππ οο ιι κκ ίί λλ αα   σσ χχ όό λλ ιι αα     αα νν άά   ππ εε ρρ ιι όό δδ οο υυ ςς   σσ εε   

οο λλ όό κκ λλ ηη ρρ οο   ττ οο νν   κκ όό σσ µµ οο ..   ΑΑ ππ όό   ττ ιι ςς   ππ ιι οο   γγ νν ωω σσ ττ έέ ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ήή ττ αα νν   αα υυ ττ έέ ςς   ττ οο υυ   EE rr nn ee ss tt   

HH ee mm ii nn gg ww aa yy ,,   ττ ηη ςς   MM aa rr ii ll yy nn   MM oo nn rr oo ee   κκ αα ιι   ττ οο υυ   rr oo cc kk   ss tt aa rr   KK uu rr tt   CC oo bb aa ii nn ..   

      

ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   µµ ιι κκ ρρ ήή   αα υυ ττ ήή   ιι σσ ττ οο ρρ ιι κκ ήή   αα νν αα δδ ρρ οο µµ ήή ,,   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ µµ εε   όό ττ ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   υυ ππ ήή ρρ χχ αα νν   αα ππ όό   

ππ οο λλ λλ ήή   ππ αα λλ ιι άά ,,   ωω σσ ττ όό σσ οο ,,   µµ όό λλ ιι ςς   ττ αα   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί αα   11 00 00   χχ ρρ όό νν ιι αα   άά ρρ χχ ιι σσ εε   ηη   εε νν ττ αα ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ ηη   µµ εε λλ έέ ττ ηη   

ττ οο υυ ςς ..   ΜΜ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ οο   µµ έέ γγ εε θθ οο ςς   ττ οο υυ   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ οο ςς   άά ρρ χχ ιι σσ εε   νν αα   εε νν ττ εε ίί νν εε ττ αα ιι   αα φφ οο ύύ   έέ νν αα   ππ εε ρρ ίί ππ οο υυ   

εε κκ αα ττ οο µµ µµ ύύ ρρ ιι οο   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ όό νν ηη σσ αα νν   ττ οο   έέ ττ οο ςς   22 00 00 00   (( WW HH OO ,, 22 00 00 11 ))   κκ αα ιι   ηη   αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα   

αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   µµ ίί αα   αα ππ όό   ττ ιι ςς   ππ ρρ ώώ ττ εε ςς   αα ιι ττ ίί εε ςς   θθ αα νν άά ττ οο υυ   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   νν έέ ωω νν   ηη λλ ιι κκ ίί αα ςς   11 55 -- 33 55   εε ττ ώώ νν ,,   

αα ρρ κκ εε ττ έέ ςς   µµ εε λλ έέ ττ εε ςς   ήή ρρ θθ αα νν   σσ ττ ηη νν   εε ππ ιι φφ άά νν εε ιι αα   αα νν αα δδ εε ιι κκ νν ύύ οο νν ττ αα ςς   ττ οο   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   αα υυ ττ όό   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα ..     

  

                                                           
10 Ο πρωτότυπος  τίτλος του ιστορικού αυτού κειµένου στα Γαλλικά είναι «Le Suicide» , ενώ το επίσηµο βιβλίο 
κυκλοφόρησε στα Γαλλικά γράµµατα µε τίτλο  Durkheim, E.( 1897). Le suicide, Etude de Sociologie,Paris : Alcan. Στα 
Ελληνικά το έργο τιτλοφορείτε ως : Durkheim, E (χ.χ.) Οι κοινωνικές αιτίες της αυτοκτονίας, µτφ Μαρκάκη, Μ, Αθήνα : 
Aναγνωστίδη  
11

 Παραθέτουµε ανάλυση από το µύθο του «Αίας» όπου ο Σοφοκλής:  […] παρουσιάζει τον Αίαντα σαν πάσχοντα από 

νόσο ιερή, από τιµωρία της Θείας ∆ίκης και η συµπάθεια µεγαλώνει µε την αυτοκτονία του ήρωα, που δεν είναι έκρηξη του 
πάθους του, αλλά αποτέλεσµα των συλλογισµών του. Αληθινό θαυµασµό προκαλεί ο µονόλογος του Αίαντα, στις φράσεις 
του οποίου υπάρχει θησαυρός ιδεών, συναισθηµάτων και παθών. Το έργο τελειώνει µε την ταφή του νεκρού, που δίνει 
πλήρη ικανοποίηση στον Αίαντα. Έτσι ο Σοφοκλής στην τραγωδία του αυτή παρουσιάζει την τιµωρία της αλαζονείας και τη 
διόρθωση της αδικίας, ώστε να αποκατασταθεί η αρµονία του ηθικού κόσµου, που είχε διαταραχθεί. 
Σοφοκλής. (2008) .Αίας. σειρά Αρχαία Ελληνική δραµατική ποίηση ,Θες/νίκη: Ζήτρος 
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ΗΗ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα   ωω ςς   αα νν εε ξξ άά ρρ ττ ηη ττ οο ςς   κκ λλ άά δδ οο ςς     ππ οο υυ   µµ εε λλ εε ττ άά   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   ττ οο υυ   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ   ηη   οο ππ οο ίί αα   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα ,,   ττ ηη νν   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ ςς   αα υυ ττ οο ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι σσ µµ οο ύύ ςς ,,   έέ κκ αα νν εε   ττ αα   ππ ρρ ώώ ττ αα   ττ ηη ςς   αα νν εε ξξ άά ρρ ττ ηη ττ αα   ββ ήή µµ αα ττ αα   ττ οο   

11 99 22 99 ..   ΟΟ   όό ρρ οο ςς   «« αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα »»   (( SS uu ii cc ii dd oo ll oo gg yy ))   ππ ρρ ωω ττ οο δδ ιι αα ττ υυ ππ ώώ θθ ηη κκ εε   αα ππ όό   ττ οο νν   EE dd ww ii nn   

SS hh nn ee ii dd mm aa nn     οο   οο ππ οο ίί οο ςς   θθ εε ωω ρρ εε ίί ττ αα ιι   κκ αα ιι   ππ αα ττ έέ ρρ αα ςς   ττ ηη ςς   νν έέ αα ςς   αα υυ ττ ήή ςς   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ηη ςς ..   ΜΜ έέ χχ ρρ ιι   ττ όό ττ εε ,,   ηη   

µµ εε λλ έέ ττ ηη   αα υυ ττ οο ύύ   ττ οο υυ   ππ οο λλ υυ σσ ύύ νν θθ εε ττ οο υυ   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ οο ςς   εε νν ττ άά σσ σσ οο νν ττ αα νν   σσ ττ αα   όό ρρ ιι αα   ττ ηη ςς   

«« ΘΘ αα νν αα ττ οο λλ οο γγ ίί αα ςς »»   (( tt hh aa nn aa tt oo ll oo gg yy )) ..   ΑΑ ππ όό   ττ οο υυ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ ςς   ππ οο υυ   αα σσ χχ οο λλ ήή θθ ηη κκ αα νν   εε κκ ττ εε ττ αα µµ έέ νν αα   µµ εε   

ττ οο   θθ έέ µµ αα   ήή ττ αα νν   οο   ΓΓ εε ρρ µµ αα νν όό ςς   KK aa rr ll   MM ee nn nn ii nn gg ee rr   όό ππ οο υυ   ττ οο   11 99 33 88 ,,   δδ ηη µµ οο σσ ίί εε υυ σσ εε   ττ ηη   κκ λλ αα σσ σσ ιι κκ ήή   

µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ οο υυ   ““ TT hh ee   MM oo tt ii vv ee ss   ..   MM aa nn   aa gg aa ii nn ss tt   hh ii mm ss ee ll ff ”” ..     

  

ΗΗ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   ππ εε ρρ ίί ππ λλ οο κκ οο   θθ έέ µµ αα   όό ππ οο υυ   ηη   αα νν αα ζζ ήή ττ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   αα ιι ττ ώώ νν   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   σσ εε   

ππ οο λλ υυ µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς ..   ΕΕ ίί νν αα ιι   ττ οο   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   µµ ιι αα ςς   σσ ύύ νν θθ εε ττ ηη ςς   αα λλ λλ ηη λλ εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη ςς ,,   

ββ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   ,, κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ώώ νν ,,   γγ εε νν εε ττ ιι κκ ώώ νν ,,   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν ,,   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ ττ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ ώώ νν   

ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν ..   ΟΟ   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ήή ςς   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα ςς   σσ υυ νν αα νν ττ άά   οο υυ σσ ιι αα σσ ττ ιι κκ άά   εε µµ ππ όό δδ ιι αα   σσ ττ ηη νν   

δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ   κκ αα θθ ώώ ςς   ττ οο   αα νν ττ ιι κκ εε ίί µµ εε νν οο   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   ττ οο υυ   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ππ ιι αα ..   ΑΑ υυ ττ όό   ππ οο υυ   µµ εε λλ εε ττ άά εε ιι   οο   

εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ήή ςς   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   µµ ιι αα ςς   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ςς   ππ οο υυ   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ οο ύύ ςς ,,   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..   ΜΜ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ββ οο ηη θθ οο ύύ νν   

ττ οο νν   µµ εε λλ εε ττ ηη ττ ήή   νν αα   εε ξξ άά γγ εε ιι   σσ υυ µµ ππ εε ρρ άά σσ µµ αα ττ αα ,,   νν αα   κκ άά νν εε ιι   σσ υυ σσ χχ εε ττ ίί σσ εε ιι ςς     κκ αα ιι   νν αα   δδ ιι αα ππ ιι σσ ττ ώώ νν εε ιι   

µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς   ππ οο υυ   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   κκ άά ππ οο ιι οο νν   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα 1122..   ΤΤ αα   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά ,,   ηη   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ,,   ττ αα   κκ ίί νν ηη ττ ρρ αα ,,   οο   ττ όό ππ οο ςς ,,   οο   ττ ρρ όό ππ οο ςς   ττ ηη ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   κκ .. ττ .. λλ .. ,,   εε ίί νν αα ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   λλ αα µµ ββ άά νν οο νν ττ αα ιι   υυ ππ όό ψψ ηη   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   

δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ηη θθ εε ίί   ττ οο   ππ ρρ οο φφ ίί λλ   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ αα   (( αα ττ οο µµ ιι κκ άά )) ,,   αα λλ λλ άά   κκ αα ιι   νν αα   σσ ττ αα θθ µµ ιι σσ ττ οο ύύ νν   

σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ έέ ςς   ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   χχ ρρ ήή σσ ιι µµ εε ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ αα ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ ηη   µµ εε ίί ωω σσ ηη   κκ αα ιι   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη   ττ οο υυ   

φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ (( σσ υυ λλ λλ οο γγ ιι κκ άά )) 1133..     

  

ΣΣ εε   ππ οο λλ λλ έέ ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς   έέ χχ οο υυ νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ηη θθ εε ίί   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   

µµ εε ττ αα ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ άά   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς   ,, εε νν ώώ   εε ππ ίί σσ ηη µµ οο ιι   φφ οο ρρ εε ίί ςς   ττ όό σσ οο   σσ ττ οο   δδ ιι αα δδ ίί κκ ττ υυ οο   ,,   όό σσ οο   κκ αα ιι   

εε ττ αα ιι ρρ ίί εε ςς   ππ οο υυ   δδ ιι οο ρρ γγ αα νν ώώ νν οο υυ νν   σσ υυ νν έέ δδ ρρ ιι αα   κκ αα ιι   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς   έέ χχ οο υυ νν   κκ άά νν εε ιι   ττ ηη νν   

εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ττ οο υυ ςς   σσ υυ µµ ββ άά λλ λλ οο νν ττ αα ςς   σσ ττ ηη νν   δδ ιι άά δδ οο σσ ηη   ττ οο υυ   κκ λλ άά δδ οο υυ   κκ αα ιι   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ώώ νν ττ αα ςς   ωω ςς   φφ οο ρρ εε ίί ςς   

                                                           
12

  Για περισσότερες και αναλυτικότερες  λεπτοµέρειες παραπέµπουµε στο δεύτερο κεφάλαιο (2.4  παράγοντες κινδύνου 

αυτοκτονίας ) 
13

  Π.χ. προσδιορισµού του δείκτη αυτοκτονίας ανα 100.000 και ευρωπαικές στατιστικές που βοηθούν στην καταγραφή της 

πορείας του φαινοµένου (βλ. WHO(1999). I.A.S.P. Guidelines for Suicide Prevention, Crisis )  
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ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς ..     ΜΜ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   χχ ωω ρρ ώώ νν   οο ιι   ΗΗ νν ωω µµ έέ νν εε ςς   ΠΠ οο λλ ιι ττ εε ίί εε ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς   έέ χχ οο υυ νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ήή σσ εε ιι   

εε ππ ίί σσ ηη µµ οο   φφ οο ρρ έέ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς 1144  εε νν ώώ   ττ οο   ΕΕ θθ νν ιι κκ όό   ΙΙ νν σσ ττ ιι ττ οο ύύ ττ οο   ΨΨ υυ χχ ιι κκ ήή ςς   ΥΥ γγ ιι εε ιι νν ήή ςς   ττ ωω νν   

ΗΗ .. ΠΠ .. ΑΑ ..   δδ ιι αα ττ ηη ρρ εε ίί   εε ππ ίί σσ ηη µµ ηη   ιι σσ ττ οο σσ εε λλ ίί δδ αα   µµ εε   θθ έέ µµ αα ττ αα   αα ππ όό   ττ οο νν   κκ λλ άά δδ οο   ττ ηη ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς 1155..     

  

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   σσ ττ ηη νν   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη   φφ ηη µµ ιι σσ µµ έέ νν εε ςς   σσ χχ οο λλ έέ ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   

ΟΟ λλ λλ αα νν δδ ίί αα ,,   ττ οο   ΒΒ έέ λλ γγ ιι οο   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ΑΑ γγ γγ λλ ίί αα ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ οο ίί   σσ ύύ λλ λλ οο γγ οο ιι   ππ οο υυ   ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα   

έέ χχ εε ιι   δδ εε ίί ξξ εε ιι   όό ττ ιι   κκ αα ττ έέ χχ οο υυ νν   υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ,,   όό ππ ωω ςς   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   (( HH ii ll ll &&   

CC ll aa ww ss oo nn ,, 11 99 88 88 ;;   VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 55 aa ,, bb ,, ;;   MM oo hh aa nn dd ii ee   &&   HH aa tt cc ee rr ,, 11 99 99 99 ;;   JJ aa nn ii kk   &&   KK rr aa vv ii tt zz ,, 11 99 99 44 ))   

έέ χχ οο υυ νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ήή σσ εε ιι   εε ππ ίί σσ ηη µµ οο υυ ςς   φφ οο ρρ εε ίί ςς 1166  ππ οο υυ   σσ ττ όό χχ οο   έέ χχ οο υυ νν   νν αα   ππ αα ρρ έέ χχ οο υυ νν   εε νν ηη µµ έέ ρρ ωω σσ ηη   

κκ αα ιι   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη   γγ ύύ ρρ ωω   αα ππ όό   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   ττ ηη νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ίί αα   ππ ρρ οο γγ ρρ αα µµ µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   

υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   έέ κκ ττ αα κκ ττ ηη ςς   αα νν άά γγ κκ ηη ςς   σσ εε   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι εε ςς   ττ οο υυ ςς ,,   ττ ηη νν   ππ ρρ οο ββ οο λλ ήή   

ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς ,,   ττ ηη νν   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι ώώ νν     κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ππ αα ρρ οο χχ ήή   οο ππ οο ιι αα σσ δδ ήή ππ οο ττ εε   

ββ οο ήή θθ εε ιι αα ςς   ππ άά νν ωω   σσ εε   θθ έέ µµ αα ττ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ((   NN aa tt ii oo nn aa ll   PP .. OO .. LL .. II .. CC .. EE ..   SS uu ii cc ii dd ee   

FF oo uu nn dd aa tt ii oo nn ,, 22 00 00 33 )) ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ οο νν ιι κκ άά     ππ εε ρρ ιι οο δδ ιι κκ άά 1177  κκ αα ιι   ββ ιι ββ λλ ίί αα   εε κκ δδ ίί δδ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   

µµ εε γγ άά λλ οο υυ ςς   εε κκ δδ οο ττ ιι κκ οο ύύ ςς   οο ίί κκ οο υυ ςς   σσ υυ µµ ββ άά λλ λλ οο νν ττ αα ςς   σσ ττ ηη νν   δδ ιι άά δδ οο σσ ηη   αα υυ ττ οο ύύ   ττ οο υυ   αα νν εε ξξ άά ρρ ττ ηη ττ οο υυ   

εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ οο νν ιι κκ οο ύύ   κκ λλ άά δδ οο υυ     ππ ρρ οο ωω θθ ώώ νν ττ αα ςς   ππ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   αα ππ ’’   όό λλ εε ςς   ττ ιι ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς   ττ ηη ςς   

ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς   ..       

  

ΌΌ ππ ωω ςς ,,   όό µµ ωω ςς   αα νν αα φφ εε ρρ θθ ήή κκ αα µµ εε   κκ αα ιι   ππ ιι οο   ππ άά νν ωω ,,   οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   έέ νν αα   κκ ύύ ρρ ιι οο   

ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   σσ ττ ηη νν   µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ,,   ττ οο   ίί δδ ιι οο   ττ οο   υυ ππ οο κκ εε ίί µµ εε νν οο   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   ττ οο υυ ςς   ππ οο υυ   δδ εε νν   

υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ππ ιι αα ..   ΠΠ ώώ ςς   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   θθ αα   µµ ππ οο ρρ έέ σσ οο υυ νν   νν αα   ββ γγ άά λλ οο υυ νν   αα κκ ρρ ιι ββ ήή   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ άά σσ µµ αα ττ αα   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   ππ ρρ οο θθ έέ σσ εε ιι ςς ,,   ττ αα   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς   ττ ωω νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν   

ππ οο υυ   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ππ λλ έέ οο νν   δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι µµ οο ιι   νν αα   αα ππ αα νν ττ ήή σσ οο υυ νν   σσ ττ αα   εε ρρ ωω ττ ήή µµ αα ττ αα ;;   ΟΟ ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ όό γγ οο ιι   

χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν εε   δδ ύύ οο   ββ αα σσ ιι κκ έέ ςς   µµ εε θθ οο δδ οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   σσ ττ ρρ αα ττ ηη γγ ιι κκ έέ ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ οο υυ   

υυ ππ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   ττ οο υυ ςς ..   

                                                           
14  Η επίσηµη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο είναι η www.Suicidology.org( American Association of Suicidology) όπου ο 
αναγνώστης µπορεί να βρει πλούσιο υλικό και πολλές θεµατικές για το θέµα, ενώ ενηµερώνεται για τις κατά τόπους 
συναντήσεις και συνέδρια που διοργανώνονται  
15 Η ιστοσελίδα του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής(Νational Health of Mental Health είναι η : 
www.endingsuicide.com  
16

  Η επίσηµη ιστοσελίδα του Ιδρύµατος είναι η : www.psf.org . Στην ιστοσελίδα, παρουσιάζονται στατιστικά και επίσηµα 

στοιχεία για την αυτοκτονία των Αστυνοµικών Υπαλλήλων για όλες τις Πολιτείες Αµερικής 
17  Ένα από τα πιο γνωστά περιοδικά που εκδίδονται µε θέµατα σχετικά µε την αυτοκτονιολογία είναι τα : “Crisis, The 
Journal of Crisis Intervention and  Suicide Prevention “ ,Kerkhof,A.J.F.K. & Konolly, J.F.,(eds)., Hogrefe & Huber Publication 
και το “Suicide and Life-threatening Behavior”, Silverman,M,M.(eds), Guilford Publication 
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ΗΗ   ππ ρρ ώώ ττ ηη   σσ ττ ρρ αα ττ ηη γγ ιι κκ ήή   ππ οο υυ   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ όό γγ οο ιι   εε ίί νν αα ιι   ηη   αα νν άά λλ υυ σσ ηη   

αα νν αα σσ κκ όό ππ ηη σσ ηη ςς (( rr ee tt rr oo ss pp ee cc tt ii vv ee   aa nn aa ll yy ss ii ss )) ..   ΣΣ ττ ηη νν   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   ττ εε χχ νν ιι κκ ήή   οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   

ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   εε ππ ιι ττ όό ππ ιι εε ςς   αα υυ ττ οο ψψ ίί εε ςς   όό ππ οο υυ   κκ λλ ιι νν ιι κκ όό ςς   κκ αα ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ήή ςς   σσ υυ γγ κκ εε νν ττ ρρ ώώ νν οο υυ νν   

κκ οο µµ µµ άά ττ ii -- κκ οο µµ µµ άά ττ ιι ,,   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα     αα ππ όό   ττ οο   ππ αα ρρ εε λλ θθ όό νν   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ (( JJ aa cc oo bb ss   &&   KK ll ee ii nn ,, 11 99 99 33 )) ..   

ΣΣ υυ γγ γγ εε νν εε ίί ςς   κκ ιι   φφ ίί λλ οο ιι   εε νν εε ρρ γγ οο ππ οο ιι οο ύύ νν ττ αα ιι   όό ππ οο υυ     ττ οο υυ ςς   ζζ ηη ττ ιι οο ύύ νν ττ αα ιι   νν αα   θθ υυ µµ ηη θθ οο ύύ νν   κκ αα ιι   νν αα   

ππ εε ρρ ιι γγ ρρ άά ψψ οο υυ νν   δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς ,,   σσ υυ ζζ ηη ττ ήή σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   ττ οο υυ   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ αα ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   

άά λλ λλ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   ππ ρρ οο έέ λλ θθ οο υυ νν   αα ππ όό   ττ ιι ςς   σσ ηη µµ εε ιι ώώ σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   αα νν αα φφ οο ρρ έέ ςς   

ΨΨ υυ χχ οο θθ εε ρρ αα ππ εε υυ ττ ώώ νν   κκ αα θθ ώώ ςς   οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν οο ιι   ππ οο υυ   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα νν   σσ εε   

θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα   κκ αα ιι   ωω ςς   εε κκ   ττ οο ύύ ττ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα νν   σσ ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   ττ αα   θθ έέ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι ζζ αα νν ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   ππ αα ρρ αα χχ θθ οο ύύ νν   αα ππ όό   ττ ιι ςς   σσ ηη µµ εε ιι ώώ σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   

ίί δδ ιι ωω νν   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο χχ εε ίί ρρ ωω νν ,,   αα φφ οο ύύ   ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   οο ιι   αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ οο ιι   αα φφ ήή νν οο υυ νν   σσ ηη µµ εε ιι ώώ µµ αα ττ αα   ππ ρρ ιι νν   

δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ οο υυ νν   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..     

  

∆∆ υυ σσ ττ υυ χχ ώώ ςς ,,   όό µµ ωω ςς ,,   αα υυ ττ οο ύύ   ττ οο υυ   ττ ύύ ππ οο υυ   ττ ιι ςς   ππ λλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ίί εε ςς   ππ οο υυ   αα νν αα ζζ ηη ττ οο ύύ νν   ,,   ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς ,,   

οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ππ άά νν ττ αα   δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι µµ εε ςς ..   ΛΛ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   ττ οο   έέ νν αα   ττ έέ ττ αα ρρ ττ οο   ττ ωω νν   θθ υυ µµ άά ττ ωω νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα νν   σσ εε   ψψ υυ χχ οο θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα ((   FF ll ee ee rr   &&   PP aa ss ee ww aa rr kk ,, 11 99 88 22 )) ,,   κκ αα ιι   µµ όό νν οο   ττ οο   11 22   

µµ εε   33 44   ττ οο ιι ςς   εε κκ αα ττ όό   άά φφ ηη σσ εε   σσ ηη µµ εε ίί ωω µµ αα   (( BB ll aa cc kk ,, 11 99 99 33 ;; LL ee ee nn aa aa rr ss ,, 11 99 99 22 ,, 11 99 88 99 )) ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   οο ιι   

αα νν αα σσ κκ όό ππ ηη σσ ηη   ωω ςς   µµ εε θθ οο δδ οο λλ οο γγ ίί αα   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ππ άά νν ττ αα   έέ γγ κκ υυ ρρ ηη   αα φφ οο ύύ   ττ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ττ ωω νν   

σσ υυ γγ γγ εε νν ώώ νν ,,   ττ ωω νν   φφ ίί λλ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   ψψ υυ χχ οο θθ εε ρρ αα ππ εε υυ ττ ώώ νν   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   δδ ιι αα σσ ττ αα υυ ρρ ωω θθ οο ύύ νν   µµ εε   

άά λλ λλ εε ςς   ππ ηη γγ έέ ςς   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   κκ αα ττ αα λλ ήή γγ οο υυ νν   σσ εε   ππ αα ρρ όό µµ οο ιι αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα ..   

  

ΕΕ ξξ   αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   αα δδ υυ νν αα µµ ίί αα ςς ,,   ππ οο λλ λλ οο ίί   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   εε ππ ίί σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   

µµ έέ θθ οο δδ οο   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν   ππ οο υυ   αα ππ οο ππ εε ιι ρρ άά θθ ηη κκ αα νν   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν   αα λλ λλ άά   εε ππ ιι ζζ ήή σσ αα νν ..   

ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   ττ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   αα υυ ττ ώώ νν   ττ ωω νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ττ αα   ίί δδ ιι αα   αα ππ όό     εε κκ εε ίί νν ωω νν   ππ οο υυ   ττ εε λλ ιι κκ άά   

κκ αα ττ έέ λλ ηη ξξ αα νν   αα ππ όό   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   (( MM aa rr ii ss ,, 11 99 99 22 ;; SS tt ee nn gg ee ll ,, 11 99 77 44 ,, 11 99 66 44 )) .. ΌΌ ππ ωω ςς   ττ οο νν ίί ζζ οο υυ νν   οο ιι   

εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   ,,   όό ττ αα νν   οο ιι   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ λλ έέ ςς ,,   ττ όό ττ εε     οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   δδ εε νν   

θθ έέ λλ οο υυ νν   νν αα   ππ εε θθ άά νν οο υυ νν ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   οο ιι   εε ππ ιι ζζ ήή σσ αα νν ττ εε ςς   αα ππ όό   µµ ιι αα   δδ ιι αα ππ ρρ αα γγ µµ έέ νν ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   

αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   αα νν εε ππ αα ρρ κκ εε ίί ςς   ήή   εε λλ λλ ιι ππ εε ίί ςς   ππ ηη γγ έέ ςς   ππ λλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ιι ώώ νν   .. ΟΟ ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   

εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ ύύ   ππ ρρ οο σσ εε κκ ττ ιι κκ οο ίί   σσ ττ ηη νν   µµ εε λλ έέ ττ ηη   αα υυ ττ ώώ νν   ττ ωω νν   υυ ππ οο κκ εε ιι µµ έέ νν ωω νν   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   εε ξξ άά γγ οο υυ νν   

αα σσ φφ αα λλ ήή   κκ αα ιι   έέ γγ κκ υυ ρρ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα ..       
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ΗΗ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   έέ νν αα   µµ εε ίί ζζ οο νν   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   γγ ιι αα   ππ οο λλ λλ έέ ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   ππ λλ ήή ττ ττ εε ιι   ττ οο νν   

ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ όό   κκ αα ιι   ττ ηη νν   δδ ηη µµ όό σσ ιι αα   υυ γγ εε ίί αα ..   ΣΣ ττ οο   µµ έέ σσ οο   όό ρρ οο   55 33   χχ ωω ρρ ώώ νν   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   οο ππ οο ίί εε ςς   έέ χχ οο υυ µµ εε   

ππ λλ ήή ρρ ηη   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα ,,   οο   κκ αα ττ άά   ηη λλ ιι κκ ίί αα   δδ εε ίί κκ ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   ήή ττ αα νν   11 55 ,, 11   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00   

κκ αα ττ οο ίί κκ οο υυ ςς   ττ οο   11 99 99 66 1188..   ΟΟ   δδ εε ίί κκ ττ ηη ςς   σσ ττ οο υυ ςς   άά νν ττ ρρ εε ςς   ήή ττ αα νν   22 44 ,, 00 ,,   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00   κκ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   

γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   66 .. 88   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00 ..   ΟΟ ιι   έέ ρρ εε υυ νν αα   σσ ττ οο νν   ττ οο µµ έέ αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   έέ χχ εε ιι   ππ οο λλ λλ άά   νν αα   µµ αα ςς   

δδ ώώ σσ εε ιι   σσ ττ οο   µµ έέ λλ λλ οο νν ..   ∆∆ εε δδ οο µµ έέ νν οο υυ   ττ οο υυ   γγ εε γγ οο νν όό ττ οο ςς   όό ττ ιι   οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   αα υυ ξξ άά νν οο νν ττ αα ιι   χχ ρρ όό νν οο   µµ εε   

ττ οο νν   χχ ρρ όό νν οο ,,   κκ αα θθ ιι σσ ττ άά ττ εε   αα δδ ήή ρρ ιι ττ ηη   ηη   αα νν άά γγ κκ ηη   γγ ιι αα   έέ ρρ εε υυ νν αα   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   ββ ρρ εε θθ οο ύύ νν   οο ιι   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   σσ υυ µµ ββ άά λλ λλ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   έέ ξξ αα ρρ σσ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ   κκ αα ιι   ββ έέ ββ αα ιι αα ,,   σσ ττ ηη νν   

δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ίί αα   µµ έέ ττ ρρ ωω νν   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα ππ οο ττ ρρ οο ππ ήή   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ,,   

ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   εε φφ ήή ββ οο υυ ςς   ,, αα φφ οο ύύ   ττ αα   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί αα   χχ ρρ όό νν ιι αα   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ εε ίί ττ αα ιι   µµ εε γγ άά λλ ηη   

αα ύύ ξξ ηη σσ ηη 1199..                 
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 Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα στατιστικά και επιδηµιολογικά στοιχεία  τόσο του γενικού πληθυσµού,  όσο και των 

αστυνοµικών δυνάµεων(  αναφορικά µε την δική µας έρευνα) θα βρείτε στο δεύτερο κεφάλαιο και συγκεκριµένα στο 
2,3(επιδηµιολογικά στοιχεία γενικού πληθυσµού) και στο 2,3,1,( επιδηµιολογικά στοιχεία αστυνοµικών δυνάµεων)  
19  Το 1960 ,το ποσοστό των αυτοκτονιών µεταξύ των εφήβων αυξήθηκε κατακόρυφα 200 φορές. Το  1987 οι αυτοκτονίες 
αποτελούσαν την δεύτερη αιτία θανάτων(µετά τα ατυχήµατα) µεταξύ των εφήβων ηλικίας 15 µε 19 ετών. (M.S. Gould, 
Shaffer, Fisher, et al., 1992) . Ενώ, το 8 µε 9 τοις εκατό των παιδιών του Λυκείου έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον µία 
αυτοκτονία( J.A. Andrews & Lewinsohn,1992; Harkavy-Freidman, Asnis, Boeck, et al., 1987)Το ατυχές είναι ότι µόνο το 1/3 
των εφήβων που διαπράττουν αυτοκτονία έχουν λάβει επαγγελµατική θεραπεία ή συµβουλευτική(Brent,Perper, Goldstein, et 
al., 1988) . Για πολλούς από τους µεγαλύτερους δεν µπορούν να καταλάβουν την φύση του προβλήµατος, ενώ συχνά 
αναφέρουν « πως µπορεί ένα παιδί που έχει όλη την ζωή µπροστά του να θέλει  να την χάσει τόσο γρήγορα;)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 : ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ- ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ 

  22 .. 11         ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα     

ΗΗ   αα λλ ήή θθ εε ιι αα   εε ίί νν αα ιι   όό ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   δδ ύύ σσ κκ οο λλ οο   νν αα   δδ όό σσ εε ιι ςς   έέ νν αα νν   εε νν νν οο ιι οο λλ οο γγ ιι κκ όό   οο ρρ ιι σσ µµ όό   γγ ιι αα   ττ οο   ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς ,,   εε γγ κκ λλ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς ,,   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ιι κκ έέ ςς   θθ εε ωω ρρ ίί εε ςς   

αα ππ οο δδ ίί δδ οο υυ νν   ττ οο   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   σσ εε   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   αα ιι ττ ίί εε ςς ,,   αα νν άά λλ οο γγ αα   µµ εε   ττ ηη   κκ αα ττ εε ύύ θθ υυ νν σσ ηη   κκ αα ιι   ττ οο νν   

ππ ρρ οο σσ αα νν αα ττ οο λλ ιι σσ µµ όό   ττ ηη ςς   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   θθ εε ωω ρρ ίί αα ςς   ππ οο υυ   µµ εε λλ εε ττ άά ττ εε ..   ΠΠ αα ρρ άά   ττ ηη νν   µµ αα κκ ρρ άά   κκ αα ιι   

δδ ιι αα ρρ κκ εε ίί   ιι σσ ττ οο ρρ ίί αα   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ,,   ηη   ίί δδ ιι αα   ηη   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   δδ εε νν   έέ χχ εε ιι   ξξ εε κκ αα θθ αα ρρ ίί σσ εε ιι   ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   ηη   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ∆∆ ύύ οο   δδ εε κκ αα εε ττ ίί εε ςς   ππ ρρ ιι νν   ,, εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   δδ ιι εε ξξ ήή γγ αα γγ αα νν   έέ ρρ εε υυ νν αα   γγ ιι αα   νν αα   κκ αα θθ οο ρρ ίί σσ οο υυ νν   

εε άά νν   φφ οο ιι ττ ηη ττ έέ ςς   γγ νν ωω ρρ ίί ζζ οο υυ νν   ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΤΤ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   έέ δδ εε ιι ξξ αα νν   όό ττ ιι   µµ οο νν όό   ττ οο   

55 99 %%  γγ νν ώώ ρρ ιι ζζ εε   νν αα   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι (( MM cc II nn tt oo ss hh ,,   HH uu bb bb aa rr dd   &&   SS aa nn tt oo ss ,, 11 99 88 55 )) ..   ΠΠ αα ρρ όό µµ οο ιι αα   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   εε ίί χχ αα µµ εε   κκ αα ιι   αα ππ όό   µµ ιι αα   άά λλ λλ ηη   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ αα νν ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ΚΚ αα νν αα δδ ιι κκ ήή   µµ εε λλ έέ ττ ηη   γγ ιι αα   ττ οο   ίί δδ ιι οο   

θθ έέ µµ αα ,,   µµ όό νν οο   ππ οο υυ   αα υυ ττ ήή   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα νν   σσ ττ οο υυ ςς   εε φφ ήή ββ οο υυ ςς ,,   εε δδ ώώ   ,, όό µµ ωω ςς ,,   ττ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ήή ττ αα νν   λλ ίί γγ οο   

µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ αα (( LL ee nn aa aa rr ss   &&   LL ee ss tt ee rr ,, 11 99 99 22 )) ..   

  

ΑΑ ππ όό   ττ οο υυ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ ςς   οο ρρ ιι σσ µµ οο ύύ ςς   ππ οο υυ   δδ όό θθ ηη κκ αα νν ,,   ήή ττ αα νν   αα υυ ττ όό ςς   ττ οο υυ   ππ ρρ ωω ττ εε ρρ γγ άά ττ ηη   ττ ηη ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς ,,     EE dd ww ii nn   SS hh nn ee ii dd mm aa nn ((   11 99 99 33 ,, 11 99 88 11 ,, 11 99 66 33 )) ..   ΟΟ   SS hh nn ee ii dd mm aa nn ,,   όό ρρ ιι σσ εε   ττ ηη νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ωω ςς   µµ ιι αα   ππ ρρ άά ξξ ηη   µµ εε   σσ ττ όό χχ οο   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο ,,   µµ ιι αα   σσ κκ όό ππ ιι µµ ηη ,,   εε υυ θθ εε ίί αα   κκ αα ιι   σσ υυ νν εε ιι δδ ηη ττ ήή   

ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα     νν αα   ββ άά λλ εε ιι   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   ττ έέ λλ οο ςς   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ   ..   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ οο νν   SS hh nn ee ii dd mm aa nn ,,   

έέ χχ οο υυ νν   κκ αα θθ οο ρρ ιι σσ ττ εε ίί   ττ έέ σσ σσ εε ρρ ιι ςς   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ οο ίί   ττ ύύ ππ οο ιι   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν   ππ οο υυ     σσ κκ όό ππ ιι µµ αα   θθ έέ λλ οο υυ νν   νν αα   

ββ άά λλ οο υυ νν   ττ έέ λλ οο ςς   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς ::   αα υυ ττ όό ςς   ππ οο υυ   αα νν αα ζζ ηη ττ άά   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο ,,   αα υυ ττ όό ςς   ππ οο υυ   εε ξξ   αα ρρ χχ ήή ςς   έέ χχ εε ιι   

αα ππ οο φφ αα σσ ίί σσ εε ιι   γγ ιι αα   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ όό   ττ οο υυ ,,   αα υυ ττ οο ίί   ππ οο υυ   αα ψψ ηη φφ οο ύύ νν   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο   κκ αα ιι   ττ έέ λλ οο ςς ,,   αα υυ ττ οο ίί   ππ οο υυ   

ττ οο λλ µµ οο ύύ νν   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν ..   

ΣΣ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   22 .. 11   ,,   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ µµ εε   ττ ηη νν   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ιι οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ππ οο υυ   έέ κκ αα νν εε   οο   

SS hh nn ee ii dd mm aa nn   ,, αα νν άά λλ οο γγ αα   µµ εε   ττ οο νν   ττ ύύ ππ οο   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ αα ..   

  

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   22 .. 11   

ΧΧ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   κκ αα ιι   ττ ύύ ππ οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ ωω νν   ((   SS hh nn ee ii dd mm aa nn ,,   11 99 99 33 ,,   11 99 88 11 ,,   11 99 66 33   ))   

TT ύύ ππ οο ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ   ΧΧ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά     

ΑΑ υυ ττ όό ςς   ππ οο υυ   αα νν αα ζζ ηη ττ άά   ττ οο νν   

ΘΘ άά νν αα ττ οο   
ΈΈ χχ οο υυ νν   σσ αα φφ ήή   εε ππ ίί γγ νν ωω σσ ηη   όό ττ ιι   θθ έέ λλ οο υυ νν   νν αα   ττ εε ρρ µµ αα ττ ίί σσ οο υυ νν   ττ ηη   

ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς ..   

ΑΑ υυ ττ όό ςς   ππ οο υυ   εε ξξ ’’ αα ρρ χχ ήή ςς   

έέ χχ εε ιι   αα ππ οο φφ αα σσ ίί σσ εε ιι   γγ ιι αα   
ΚΚ άά νν οο υυ νν   σσ αα φφ εε ίί ςς   δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς   γγ ιι αα   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο ..   ΠΠ ιι σσ ττ εε ύύ οο υυ νν   

όό ττ ιι   όό λλ οο ιι   οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   µµ ιι αα   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   
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ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο   ττ οο υυ     θθ αα νν άά ττ οο υυ   αα ππ λλ ώώ ςς   αα υυ ττ οο ίί   ττ οο   εε ππ ιι σσ ππ εε ύύ δδ οο υυ νν ..   ΜΜ εε ρρ ιι κκ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   

ππ ιι σσ ττ εε ύύ οο υυ νν   όό ττ ιι   µµ εε   ττ οο   νν αα   ππ εε θθ άά νν οο υυ νν   ττ ώώ ρρ αα ,,   αα ππ οο φφ εε ύύ γγ οο υυ νν   

ττ ηη νν   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   εε λλ έέ γγ χχ οο υυ   ήή   ττ οο νν   ππ όό νν οο   ππ οο υυ   έέ ττ σσ ιι   κκ ιι   αα λλ λλ ιι ώώ ςς   θθ αα   

έέ ρρ θθ εε ιι ..     

ΑΑ υυ ττ όό ςς   ππ οο υυ   αα ψψ ηη φφ άά   ττ οο νν   

θθ άά νν αα ττ οο   
∆∆ εε νν   ππ ιι σσ ττ εε ύύ οο υυ νν   όό ττ ιι   µµ εε   ττ οο νν   νν αα   ββ άά λλ οο υυ νν   ττ έέ λλ οο ςς   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς   

αα υυ ττ όό   σσ ηη µµ αα ίί νν εε ιι   αα υυ ττ όό µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   ττ οο   ττ έέ λλ οο ςς   ττ ηη ςς   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη   ττ οο υυ ςς ..   

ΑΑ νν ττ ιι θθ έέ ττ ωω ςς ,,   θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν   όό ττ ιι   µµ εε ττ αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   µµ ιι αα   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ ηη   

ήή   εε υυ ττ υυ χχ έέ σσ ττ εε ρρ ηη   ζζ ωω ήή ..     

ΑΑ υυ ττ όό ςς   ππ οο υυ   ττ οο λλ µµ άά   νν αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι   
ΈΈ χχ οο υυ νν   αα νν άά µµ εε ιι κκ ττ αα   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   αα κκ όό µµ ηη   κκ αα ιι   ττ ηη νν   σσ ττ ιι γγ µµ ήή   

ππ ρρ ιι νν     αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν ..   ΠΠ αα ρρ όό λλ οο   ππ οο υυ   εε ύύ χχ οο νν ττ αα ιι   νν αα   

ππ εε θθ άά νν οο υυ νν   κκ αα ιι   ππ ρρ οο κκ αα λλ οο ύύ νν   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   ττ οο υυ ςς   σσ εε   αα υυ ττ όό ,,   οο ιι   

ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι εε ςς   ττ οο υυ ςς   εε ίί νν αα ιι   ττ έέ ττ οο ιι εε ςς   έέ ττ σσ ιι   ώώ σσ ττ εε   νν αα   µµ ηη νν   

ππ ρρ οο κκ αα λλ έέ σσ οο υυ νν   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο   

ΧΧ ρρ όό νν ιι οο ιι   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ εε ςς (( KK aa rr ll   

MM ee nn nn ii nn gg ee rr ,, 11 99 33 88 ))   ήή   

υυ ππ οο -- εε κκ   ππ ρρ οο θθ έέ σσ εε ωω ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα (( SS hh nn ee ii dd mm aa nn ,,   

11 99 99 33 ,, 11 99 88 11 ))   

ΣΣ οο ββ αα ρρ άά   άά ρρ ρρ ωω σσ ττ οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   ππ οο υυ   σσ υυ νν εε χχ ώώ ςς   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   

κκ άά ττ ωω   αα ππ όό   φφ άά ρρ µµ αα κκ αα   κκ αα ιι   θθ εε ρρ αα ππ εε ίί εε ςς ..   ΟΟ ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   αα υυ ττ οο ίί   

ππ ρρ οο κκ αα λλ οο ύύ νν   ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ   κκ άά νν οο νν ττ αα ςς   ρρ ιι ψψ οο κκ ίί νν δδ υυ νν αα   

ππ ρρ άά γγ µµ αα ττ αα   εε νν ώώ   κκ αα ττ αα φφ εε ύύ γγ οο υυ νν   σσ ττ οο   αα λλ κκ οο όό λλ ,,   

χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   ππ οο λλ λλ άά   φφ άά ρρ µµ αα κκ αα   κκ αα ιι   θθ έέ ττ οο υυ νν   σσ εε   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   

ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς ..     

    

  

ΗΗ   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ιι οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ττ οο υυ   SS hh nn ee ii dd mm aa nn ,,   δδ εε νν   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ιι   σσ ύύ µµ φφ ωω νν οο υυ ςς   ππ οο λλ λλ οο ύύ ςς   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς ..   ∆∆ εε νν   

υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο ςς   ττ ύύ ππ οο ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν   ππ οο υυ   οο ιι   σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς   ττ οο νν   οο δδ ήή γγ ηη σσ αα νν   σσ ττ ηη νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΠΠ ρρ οο φφ αα νν ώώ ςς ,,   οο   SS hh nn ee ii dd mm aa nn   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ ηη σσ εε   νν αα   κκ αα θθ οο ρρ ίί σσ εε ιι   ττ οο υυ ςς   ττ ύύ ππ οο ςς   ττ ωω νν   

ττ ρρ όό ππ ωω νν   ππ οο υυ   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν εε ίί ,,   οο ρρ ιι οο θθ εε ττ ώώ νν ττ αα ςς   ττ οο υυ ςς   σσ εε   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ίί εε ςς ..   ΕΕ νν ττ οο ύύ ττ οο ιι ςς ,,   

σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ οο νν   SS hh nn ee ii hh mm aa nn ,,   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   δδ ιι αα ππ ρρ αα χχ θθ εε ίί   αα ππ όό   οο ππ οο υυ δδ ήή ππ οο ττ εε   

κκ αα ιι   σσ εε   οο ππ οο ιι αα δδ ήή ππ οο ττ εε   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ,,   αα ππ όό   ττ οο νν   ππ ιι οο   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα γγ µµ έέ νν οο ,,   σσ ττ οο νν   

ππ ιι οο   λλ οο γγ ιι κκ όό   κκ αα ιι   µµ εε ττ ρρ ηη µµ έέ νν οο ..     

  

ΟΟ   ττ ρρ όό ππ οο ςς   µµ εε   ττ οο νν   οο ππ οο ίί οο ιι   αα ππ οο φφ αα σσ ίί ζζ εε ιι   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   νν αα   δδ ώώ σσ εε ιι   ττ έέ λλ οο ςς   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   

ππ άά νν ττ οο ττ εε   ττ υυ χχ αα ίί οο ςς ..   ΟΟ ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ εε ςς   γγ ίί νν οο νν ττ αα ιι   µµ εε   χχ άά ππ ιι αα ,,   ωω σσ ττ όό σσ οο ,,   οο ιι   

σσ υυ χχ νν όό ττ εε ρρ εε ςς   µµ έέ θθ οο δδ οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   εε ίί νν αα ιι   ηη   δδ ηη λλ ηη ττ ηη ρρ ίί αα σσ ηη   µµ εε   οο υυ σσ ίί εε ςς   ήή   µµ εε   φφ άά ρρ µµ αα κκ αα   κκ αα ιι   ηη   

ππ ττ ώώ σσ ηη   αα ππ όό   ύύ ψψ οο ςς ,,   όό µµ ωω ςς ,,   οο   ππ ιι οο   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ αα ττ ιι κκ όό ςς   ττ ρρ όό ππ οο ςς   εε ίί νν αα ιι   οο   αα ππ αα γγ χχ οο νν ιι σσ µµ όό ςς ..   

ΥΥ ππ άά ρρ χχ εε ιι   οο   ιι σσ χχ υυ ρρ ιι σσ µµ όό ςς   όό ττ ιι   σσ χχ εε δδ όό νν   κκ αα νν έέ νν αα ςς   δδ εε νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν εε ίί   υυ ππ αα κκ οο ύύ οο νν ττ αα ςς   σσ ττ οο   έέ νν σσ ττ ιι κκ ττ όό   

ττ οο υυ   θθ αα νν άά ττ οο υυ ..   ΗΗ   σσ υυ νν ττ ρρ ιι ππ ττ ιι κκ ήή   ππ λλ εε ιι οο ψψ ηη φφ ίί αα   δδ εε ίί χχ νν εε ιι   σσ ηη µµ άά δδ ιι αα   ππ οο υυ   ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   δδ εε νν   

εε ίί µµ αα σσ ττ εε   σσ εε   θθ έέ σσ ηη   νν αα   κκ αα ττ αα λλ άά ββ οο υυ µµ εε ..   ΑΑ ρρ κκ εε ττ άά   άά ττ οο µµ αα   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   αα υυ ττ ήή   ττ ηη νν   ππ ρρ όό θθ εε σσ ηη   µµ εε   

δδ ιι άά φφ οο ρρ οο υυ ςς   ττ ρρ όό ππ οο υυ ςς ,,   ππ .. χχ ..   µµ οο ιι ρρ άά ζζ οο υυ νν   αα γγ αα ππ ηη µµ έέ νν αα     ττ οο υυ ςς   αα νν ττ ιι κκ εε ίί µµ εε νν αα ,,   εε κκ φφ ρρ άά ζζ οο υυ νν   

δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   ττ ύύ ππ οο υυ   «« φφ εε ύύ γγ ωω   γγ ιι αα   έέ νν αα   µµ εε γγ άά λλ οο   ττ αα ξξ ίί δδ ιι »»   κκ .. λλ .. ππ .. ..   ΦΦ αα ίί νν εε ττ αα ιι   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   όό ττ ιι   
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υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ηη   κκ οο ιι νν ήή   δδ ιι αα ππ ίί σσ ττ ωω σσ ηη   όό ττ ιι   όό λλ αα   ττ αα   άά ττ οο µµ αα   θθ αα   ήή θθ εε λλ αα νν   νν αα   ζζ ήή σσ οο υυ νν ,,   αα λλ λλ άά   σσ χχ εε δδ όό νν   

όό σσ οο ιι   ππ λλ ηη σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   έέ χχ οο υυ νν   φφ θθ άά σσ εε ιι   σσ εε   έέ νν αα   σσ ττ άά δδ ιι οο   αα νν υυ ππ όό φφ οο ρρ ηη ςς   

σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ςς ..   ΟΟ   θθ υυ µµ όό ςς ,,   ηη   ήή ττ ττ αα ,,   ηη   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα ,,   κκ αα ιι   ηη   αα νν ηη µµ ππ οο ρρ ιι άά   ππ οο υυ   

σσ υυ νν αα νν ττ άά   κκ αα νν εε ίί ςς   σσ εε   αα υυ ττ άά   ττ αα   άά ττ οο µµ αα   εε ίί νν αα ιι   ττ ρρ οο µµ αα κκ ττ ιι κκ ήή ..     

  

ΗΗ   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   ττ ωω νν   αα ττ όό µµ ωω νν   ππ οο υυ   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   

ππ οο λλ ύύ   σσ οο ββ αα ρρ ήή   κκ αα ιι   σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς   ττ αα   άά ττ οο µµ αα   µµ εε   ιι δδ έέ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   µµ ιι αα   σσ οο ββ αα ρρ ήή   

ψψ υυ χχ οο ππ αα θθ οο λλ οο γγ ίί αα ..   ΣΣ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο   ββ αα σσ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ όό   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς 2200..     ΠΠ άά νν ττ ωω ςς ,,   όό λλ αα   σσ χχ εε δδ όό νν   ττ αα   άά ττ οο µµ αα   ππ οο υυ   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   σσ ύύ γγ κκ ρρ οο υυ σσ ηη   µµ εε   ττ οο   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ όό   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   

εε νν ώώ   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   σσ ττ ηη   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ ςς ..     

  

ΟΟ ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   έέ χχ οο υυ νν   εε ππ οο χχ ιι κκ ήή   κκ αα ττ αα νν οο µµ ήή   κκ αα ιι   ηη   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ ηη   σσ υυ χχ νν όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ ςς   

ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ εε ίί ττ αα ιι   ττ ηη νν   άά νν οο ιι ξξ ηη   κκ αα ιι   ττ ηη νν   αα ρρ χχ ήή   ττ οο υυ   κκ αα λλ οο κκ αα ιι ρρ ιι οο ύύ ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   οο   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ςς   κκ αα ιι   ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   σσ υυ νν δδ έέ οο νν ττ αα ιι   σσ υυ χχ νν άά ..   ΟΟ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ςς   

δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   σσ ττ αα ττ ιι κκ όό   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   αα λλ λλ άά   αα υυ ξξ οο µµ εε ιι ώώ νν εε ττ αα ιι ..   ΗΗ   αα ππ όό φφ αα σσ ηη   νν αα   αα ππ οο ππ εε ιι ρρ αα θθ εε ίί   

κκ άά ππ οο ιι οο ςς   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   λλ ηη φφ θθ εε ίί   ττ εε λλ εε ίί ωω ςς   ππ αα ρρ οο ρρ µµ ηη ττ ιι κκ άά   ,,   χχ ωω ρρ ίί ςς   ππ οο λλ λλ ήή   

σσ κκ έέ ψψ ηη   ήή   νν αα   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   µµ ιι αα ςς   µµ αα κκ ρρ όό χχ ρρ οο νν ηη ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   κκ αα ιι   εε νν όό ςς   κκ αα λλ οο ύύ   

σσ χχ εε δδ ιι αα σσ µµ οο ύύ ..   

  

ΠΠ αα ρρ όό λλ εε ςς   ττ ιι ςς   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι εε ςς   ττ ωω νν   εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ όό νν ωω νν ,,   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   µµ ιι αα   αα ππ οο δδ εε κκ ττ ήή   θθ εε ωω ρρ ίί αα ςς   γγ ιι αα   

ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς ..   ΑΑ νν ττ ιι θθ έέ ττ ωω ςς ,,   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   θθ εε ωω ρρ ίί εε ςς   κκ άά νν οο υυ νν   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ττ οο υυ ςς   αα νν άά   

κκ αα ιι ρρ οο ύύ ςς   αα νν άά λλ οο γγ αα   µµ εε   ττ οο   αα νν ττ ιι κκ εε ίί µµ εε νν οο   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   ττ οο υυ   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ήή .. 2211  ΟΟ ιι   κκ εε νν ττ ρρ ιι κκ έέ ςς   θθ εε ωω ρρ ίί εε ςς   ττ ηη ςς   

ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   έέ χχ οο υυ νν   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά σσ εε ιι   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   θθ εε ωω ρρ ίί εε ςς   αα νν άά λλ οο γγ αα   µµ εε   ττ οο νν   

ππ ρρ οο σσ αα νν αα ττ οο λλ ιι σσ µµ όό   ττ οο υυ ςς ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   έέ χχ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   ψψ υυ χχ οο δδ υυ νν αα µµ ιι κκ ήή ,,   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ήή ,,   

γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ,, ππ ιι οο   ππ ρρ όό σσ φφ αα ττ ηη ,,   

                                                           
20

  Σε µια έρευνα που έγινε µε µεγάλο δείγµα, βρέθηκε ότι  τα άτοµα που είχαν διαπράξει αυτοκτονία και επέζησαν έπασχαν 

από µείζον κατάθλιψη πριν αυτοκτονήσουν (Marttunen, Aro, Henriksson et al., 1991). Αναλυτικότερα στοιχεία για τους 
προβλεπτικούς παράγοντες της αυτοκτονίας βλέπε στο κεφάλαιο 2,3- παράγοντες κινδύνου αυτοκτονίας .  
21

 Για παράδειγµα, στην συγκεκριµένη έρευνα, ερευνητές έχουν αναδείξει µια σειρά από παράγοντες που οδηγούν έναν 

Αστυνοµικό στην αυτοκτονία. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση των ίδιων των ερευνητών της αυτοκτονίας, 
ερευνητές έχουν παρουσιάσει ένα «µοντέλο αυτοκτονίας των Αστυνοµικών»( στο κεφάλαιο 2.5.  παρουσιάζεται  ένα τέτοιο 
µοντέλο.  
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ββ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο σσ έέ γγ γγ ιι σσ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ 2222..   ΥΥ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ,,   ωω σσ ττ όό σσ οο ,,   έέ νν αα   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ππ οο υυ   

φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   ττ αα ιι ρρ ιι άά ζζ εε ιι   σσ ττ ηη νν   εε ξξ ήή γγ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   αα φφ οο ύύ   

χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι εε ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα ππ όό   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   κκ αα ιι   θθ εε ωω ρρ ίί εε ςς   σσ υυ νν δδ υυ άά ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ εε ςς   

σσ εε   έέ νν αα   κκ οο ιι νν όό   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   εε ππ εε ξξ ήή γγ ηη σσ ηη ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς ,,   ττ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   «« εε υυ αα λλ οο ττ όό ττ ηη ττ αα ςς   σσ ττ οο   

σσ ττ ρρ έέ ςς (( ss tt rr ee ss ss -- vv uu ll nn ee rr aa bb ii ll ii tt yy   mm oo dd ee ll )) »» ..   ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   λλ αα µµ ββ άά νν οο νν ττ αα ιι   υυ ππ όό ψψ ηη   σσ ττ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   

εε ίί νν αα ιι   ηη   γγ εε νν εε ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο δδ ιι άά θθ εε σσ ηη ,,   ,, ββ ιι οο χχ ηη µµ ιι κκ οο ίί   κκ αα ιι   µµ εε ττ αα ββ οο λλ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς ,,   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ οο   

σσ ύύ σσ ττ ηη µµ αα   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη ςς ..     

  

22 .. 22         ΕΕ ππ ιι δδ ηη µµ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   γγ εε νν ιι κκ οο ύύ   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ οο ύύ     

  

  ΕΕ ίί νν αα ιι   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ άά   δδ ύύ σσ κκ οο λλ οο   νν αα   σσ υυ γγ κκ εε νν ττ ρρ ώώ σσ εε ιι   µµ ιι αα   χχ ώώ ρρ αα   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   αα φφ οο ύύ   ππ οο λλ λλ οο ίί   ππ οο υυ   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς     ππ ρρ οο ττ ιι µµ οο ύύ νν   νν αα     φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   ηη   

ππ ρρ άά ξξ ηη   ωω ςς   αα ττ ύύ χχ ηη µµ αα ..   ΓΓ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   έέ χχ εε ιι   υυ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ ττ εε ίί   όό ττ ιι   ττ οο   11 55 %%   ττ ωω νν   µµ οο ιι ρρ αα ίί ωω νν   

αα υυ ττ οο κκ ιι νν ηη ττ ιι σσ ττ ιι κκ ώώ νν   αα ττ υυ χχ ηη µµ άά ττ ωω νν   ήή ττ αα νν   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς ((   FF ii nn cc hh ,, SS mm ii tt hh   &&   

PP oo kk oo rr nn yy ,, 11 99 77 00 )) ..   ΕΕ ππ ιι ππ ρρ όό σσ θθ εε ττ αα ,,   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   υυ ψψ ηη λλ οο ύύ   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ ,,   όό ππ ωω ςς   οο δδ ήή γγ ηη σσ ηη   µµ εε   

υυ ψψ ηη λλ έέ ςς   ττ αα χχ ύύ ττ ηη ττ εε ςς   ήή   ηη   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   φφ αα ρρ µµ άά κκ ωω νν (( ππ .. χχ ..   αα νν αα ββ οο λλ ιι κκ άά )) ,,   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα νν   νν αα   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ οο ύύ νν   ωω ςς   µµ οο ρρ φφ έέ ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   αα κκ όό µµ ηη   κκ αα ιι   αα νν   ηη   ππ ρρ όό θθ εε σσ ηη   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ   δδ εε νν   

ήή ττ αα νν   αα υυ ττ ήή ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   θθ ρρ ηη σσ κκ εε υυ ττ ιι κκ έέ ςς   αα ππ αα γγ οο ρρ εε ύύ σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   ππ εε ππ οο ιι θθ ήή σσ εε ιι ςς   δδ εε νν   

εε ππ ιι ττ ρρ έέ ππ οο υυ νν   ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς 2233  ..   ΠΠ άά νν ττ ωω ςς ,,   έέ νν αα ςς   σσ ττ οο υυ ςς   δδ έέ κκ αα   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς   ττ οο υυ   γγ εε νν ιι κκ οο ύύ   

ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ οο ύύ   έέ χχ εε ιι   αα υυ ττ οο κκ αα ττ αα σσ ττ ρρ οο φφ ιι κκ έέ ςς   ττ άά σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα νν   νν αα   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ οο ύύ νν   

ωω ςς   «« σσ οο ββ αα ρρ έέ ςς »»   ..     

  

ΤΤ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   δδ ιι αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   αα ππ όό   χχ ώώ ρρ αα   σσ εε   χχ ώώ ρρ αα ..   ΟΟ υυ γγ γγ αα ρρ ίί αα ,,   ΓΓ εε ρρ µµ αα νν ίί αα ,,   

ΑΑ υυ σσ ττ ρρ ίί αα ,,   ∆∆ αα νν ίί αα ,,   ΦΦ ιι λλ αα νν δδ ίί αα ,,   ΒΒ έέ λλ γγ ιι οο ,,   ΕΕ λλ ββ εε ττ ίί αα   κκ αα ιι   ΙΙ αα ππ ωω νν ίί αα   έέ χχ οο υυ νν   υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ,,   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   αα ππ όό   22 00   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ττ οο νν   χχ ρρ όό νν οο   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00   

κκ άά ττ οο ιι κκ οο ιι (( DD ii ee kk ss tt rr aa ,,   11 99 99 00 ;;   WW HH OO ,, 11 99 88 77 ,, 11 99 88 88 ,, 22 00 00 00 )) ..   ΑΑ νν ττ ιι θθ έέ ττ ωω ςς ,,   ΑΑ ίί γγ υυ ππ ττ οο ςς ,,   ΜΜ εε ξξ ιι κκ όό ,,   

ΕΕ λλ λλ άά δδ αα ,,   ΙΙ σσ ππ αα νν ίί αα   ,,   ΙΙ ττ αα λλ ίί αα ,,   κκ αα ιι   ΙΙ ρρ λλ αα νν δδ ίί αα   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   χχ αα µµ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά ,,   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ εε ςς   

αα ππ όό   88   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00   κκ αα ττ οο ίί κκ οο υυ ςς   ττ οο   χχ ρρ όό νν οο   (( DD ii ee kk ss tt rr aa ,, 11 99 99 00 ,, 11 99 88 99 ,,   WW HH OO ,,   

                                                           
22

 Στο κεφάλαιο 2.7  παρουσιάζουµε τις διαφορετικές προσεγγίσεις του φαινοµένου.   
23

  Σε κοινωνίες µε ισχυρούς κοινωνικούς δεσµούς, έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο της «αλτρουιστικής αυτοκτονίας», 

δηλαδή αυτοκτονία που γίνεται µε την πεποίθηση  ότι έτσι θα απαλλαγεί κάποιος άλλος από ντροπή ή βάσανα. (Ν.Γ. 
Παπαδόπουλος (2005). Λεξικό Ψυχολογίας, Αθήνα   
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11 99 88 77 ,, 11 99 88 88 ,,   11 99 88 99 ,,   11 99 99 00 ,,   11 99 99 99 )) .. ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   οο ιι   ΗΗ νν ωω µµ έέ νν εε ςς   ΠΠ οο λλ ιι ττ εε ίί εε ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς   κκ αα ιι   οο   ΚΚ αα νν αα δδ άά ςς   

έέ χχ οο υυ νν   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   κκ άά ππ οο υυ   σσ ττ ηη   µµ έέ σσ ηη   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ ιι ςς   υυ ππ όό λλ οο ιι ππ εε ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη ςς   κκ αα ιι   

ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ίί αα ςς ,,   µµ εε   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   11 22   µµ εε   11 33   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00   κκ αα ττ οο ίί κκ οο υυ ςς   ττ οο νν   χχ ρρ όό νν οο ..   

(( DD ii ee kk ss tt rr aa ,,   11 99 99 00 ,,   WW HH OO ,, 11 99 99 99 ,,   UU .. SS ..   BB uu rr ee aa uu   oo ff   tt hh ee   CC ee nn ss uu ss ,, 11 99 99 00 )) ..     

  

ΤΤ αα   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ άά   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   χχ ωω ρρ ώώ νν   ,,   όό ππ ωω ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ θθ ηη κκ εε   κκ αα ιι   

ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω ,,   εε ίί νν αα ιι   δδ ύύ σσ κκ οο λλ οο   νν αα   σσ υυ γγ κκ ρρ ιι θθ οο ύύ νν ..   ΠΠ αα ρρ όό λλ αα υυ ττ αα ,,   ττ αα   ππ ιι οο   ππ ρρ όό σσ φφ αα ττ αα   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   

αα ππ όό   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς ,,   αα νν αα δδ εε ιι κκ νν ύύ οο υυ νν     υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ ττ ιι ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς   ττ ηη ςς   

ΒΒ αα λλ ττ ιι κκ ήή ςς   ,, σσ ττ ηη   ΡΡ ωω σσ ίί αα ,,   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   σσ ττ ηη   SS rr ii   LL aa nn kk aa (( WW HH OO ,, 11 99 99 99 )) ..   ΠΠ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι   

δδ ιι αα φφ οο ρρ έέ ςς   ωω ςς   ππ ρρ οο ςς   ττ ηη νν   εε θθ νν ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   κκ αα ιι   ττ ηη νν   σσ υυ χχ νν όό ττ ηη ττ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   δδ ύύ οο   

φφ ύύ λλ ωω νν ..   ΓΓ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   οο ιι   αα φφ ρρ οο αα µµ εε ρρ ιι κκ αα νν οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   µµ ιι κκ ρρ όό ττ εε ρρ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν (( 77   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00 ))   σσ υυ γγ κκ ρρ ιι νν όό µµ εε νν οο ιι   µµ εε   ττ οο υυ ςς   ΛΛ εε υυ κκ οο ύύ ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ αα νν οο ύύ ςς ((   11 33 .. 11   αα νν άά   

11 00 00 .. 00 00 00 ))   ΠΠ άά νν ττ ωω ςς ,,   ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ ττ ηη νν   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή   εε ίί νν αα ιι   11 11   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00   

κκ αα ττ οο ίί κκ οο υυ ςς (( AA AA SS ,, 22 00 00 55 ))   ..   ΣΣ ττ ηη νν   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη   οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ππ οο ιι κκ ίί λλ οο υυ νν   αα ππ όό   ππ οο λλ ύύ   χχ αα µµ ηη λλ άά   

ππ οο σσ οο σσ ττ άά ,,   όό ππ ωω ςς   33 .. 11   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00   σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα ,,   έέ ωω ςς   ππ οο λλ ύύ   υυ ψψ ηη λλ άά   44 55 ,, 66   σσ ττ ηη νν   

ΛΛ ιι θθ οο υυ αα νν ίί αα .. 2244..   ΜΜ άά λλ ιι σσ ττ αα ,,   ττ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   γγ ιι αα   ττ οο νν   ΕΕ λλ λλ αα δδ ιι κκ όό   χχ ώώ ρρ οο   έέ χχ οο υυ νν   

µµ εε ιι ωω θθ εε ίί   αα ππ όό   55 ,, 66   ππ οο υυ   ήή ττ αα νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί αα   αα ππ οο γγ ρρ αα φφ ήή ((   έέ κκ θθ εε σσ ηη   EE uu rr oo ss tt aa tt ,, 11 99 99 66 ))   σσ εε   

33 ,, 11   (( WW HH OO ,, 11 99 99 99 )) ..     

  

ΟΟ ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   αα νν ττ ρρ ώώ νν   κκ αα ιι   γγ υυ νν αα ιι κκ ώώ νν   εε ίί νν αα ιι   άά λλ λλ ηη   µµ ιι αα ,,   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ώώ ςς ,,   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ ήή   

δδ ιι αα ππ ίί σσ ττ ωω σσ ηη ..   ΟΟ ιι   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   ττ ρρ εε ίί ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   αα ππ όό   

όό ττ ιι   οο ιι   άά νν ττ ρρ εε ςς ,,   αα λλ λλ άά   οο ιι   άά νν ττ ρρ εε ςς   ππ εε ττ υυ χχ αα ίί νν οο υυ νν   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν   ττ ρρ εε ίί ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   

ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   ττ ιι ςς   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς (( MM cc II nn tt oo ss hh ,, 11 99 99 11 ;; SS tt ii ll ll ii oo nn ,, 11 99 88 55 )) ..   ΈΈ νν αα ςς   λλ όό γγ οο ςς   αα υυ ττ ώώ νν   ττ ωω νν   

δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ ώώ νν   ππ οο σσ οο σσ ττ ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   αα νν ττ ρρ ώώ νν   κκ αα ιι   γγ υυ νν αα ιι κκ ώώ νν   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   εε ίί νν αα ιι   ηη   µµ έέ θθ οο δδ οο ςς   

ππ οο υυ   εε ππ ιι λλ έέ γγ οο υυ νν   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν   οο ιι   άά νν ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   οο ιι   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς ((   KK uu ss hh nn ee rr ,,   11 99 88 55 )) ..   ΟΟ ιι   

άά νν ττ ρρ εε ςς     ττ εε ίί νν οο υυ νν   νν αα   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   ββ ίί αα ιι οο υυ ςς   ττ ρρ όό ππ οο υυ ςς   γγ ιι αα   νν αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν ,,   όό ππ ωω ςς   όό ππ λλ αα ,,   µµ αα χχ αα ιι ρρ ώώ µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   σσ χχ οο ιι νν ιι άά   ππ οο υυ   κκ ρρ έέ µµ οο νν ττ αα ιι ((   GG aa rr ll aa nn dd   &&   

ZZ ii gg ll ee rr ,, 11 99 99 33 )) ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   οο ιι   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   ββ ίί αα ιι οο υυ ςς   ττ ρρ όό ππ οο υυ ςς ,,   

όό ππ ωω ςς   υυ ππ εε ρρ ββ οο λλ ιι κκ ήή   δδ όό σσ ηη   ββ αα ρρ ββ ιι ττ οο υυ ρρ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   άά λλ λλ ωω νν   φφ αα ρρ µµ άά κκ ωω νν   (( MM cc II nn tt oo ss hh ,, 11 99 99 22 ,,   

NN CC HH SS ,, 11 99 99 00 )) ..     

                                                           
24

  Τα στοιχεία προέρχονται  από :Bertolote J.(1999). Figures  and Facts about suicide. Geneva: WHO, 1999 καθώς και από 

την επίσηµη ιστοσελίδα American Association of Suicidology (U.S.A.Suicide final data,2005)  
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ΕΕ ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   αα ππ όό   ττ οο νν   χχ ώώ ρρ οο   µµ εε λλ έέ ττ ηη σσ αα νν   ββ αα θθ ύύ ττ εε ρρ αα   ττ οο   λλ όό γγ οο   γγ ιι αα   ττ οο νν   οο ππ οο ίί οο   οο ιι   άά νν ττ ρρ εε ςς   

εε ππ ιι λλ έέ γγ οο υυ νν   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ττ ρρ όό ππ οο υυ ςς   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν   κκ αα ιι   κκ αα ττ έέ λλ ηη ξξ αα νν   σσ εε   µµ εε ρρ ιι κκ άά   

χχ ρρ ήή σσ ιι µµ αα   σσ υυ µµ ππ εε ρρ άά σσ µµ αα ττ αα ..   ΑΑ ρρ χχ ιι κκ ώώ ςς ,,   οο ιι   άά νν ττ ρρ εε ςς   εε ίί νν αα ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   ξξ εε κκ άά θθ αα ρρ οο ιι   σσ ττ ηη νν   

εε ππ ιι θθ υυ µµ ίί αα   ττ οο υυ ςς   νν αα   ππ εε θθ άά νν οο υυ νν ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ωω νν   ππ αα ρρ αα δδ οο σσ ιι αα κκ ώώ νν   σσ ττ εε ρρ εε οο ττ υυ ππ ιι ώώ νν   γγ ιι αα   

ττ οο νν   άά νν ττ ρρ αα   ωω ςς   δδ υυ νν αα ττ όό   κκ αα ιι   κκ αα θθ οο ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό   σσ ττ ιι ςς   αα ππ οο φφ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   κκ αα ιι   ττ οο νν   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   

εε κκ φφ ρρ αα σσ ττ ιι κκ όό   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ ιι ςς   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς ,,   οο ιι   άά νν ττ ρρ εε ςς ,,   δδ εε νν   εε ππ ιι ττ ρρ έέ ππ οο υυ νν   σσ ττ οο υυ ςς   εε αα υυ ττ οο ύύ ςς   ττ οο υυ ςς   

νν αα   κκ άά νν οο υυ νν     λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   σσ οο ββ αα ρρ έέ ςς   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ηη   νν αα   κκ αα λλ έέ σσ οο υυ νν   σσ εε   ββ οο ήή θθ εε ιι αα   

όό ττ αα νν   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   κκ ίί νν δδ υυ νν οο ..   ΕΕ ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   αα νν αα κκ άά λλ υυ ψψ αα νν   όό ττ ιι   οο ιι   φφ οο ιι ττ ηη ττ έέ ςς   κκ αα ιι   οο ιι   φφ οο ιι ττ ήή ττ ρρ ιι εε ςς   

αα νν ττ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο νν ττ αα ιι   ωω ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   δδ υυ νν αα ττ ήή   κκ αα ιι   θθ αα ρρ ρρ αα λλ έέ αα   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ππ οο υυ   

κκ αα ττ αα λλ ήή γγ εε ιι   σσ ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο ,,   αα ππ όό   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   µµ όό νν οο (( JJ aa cc kk ,,   11 99 99 22 ;; LL ii nn ee hh aa nn ,, 11 99 77 33 )) ..   

  

ΈΈ νν αα ςς   άά λλ λλ οο ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   ππ οο υυ   σσ υυ νν εε ιι σσ φφ έέ ρρ εε ιι   σσ ττ αα   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   

µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   χχ ωω ρρ ώώ νν   εε ίί νν αα ιι   οο ιι   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   θθ ρρ ηη σσ κκ εε υυ ττ ιι κκ έέ ςς   ππ εε ππ οο ιι θθ ήή σσ εε ιι ςς   

(( SS hh nn ee ii dd mm aa nn ,, 11 99 88 77 )) ..   ΣΣ ττ ηη νν   ΙΙ αα ππ ωω νν ίί αα ,,   γγ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   όό ππ οο υυ   οο ιι   θθ ρρ ηη σσ κκ εε υυ ττ ιι κκ έέ ςς   

ππ εε ππ οο ιι θθ ήή σσ εε ιι ςς   εε ίί νν αα ιι   ββ αα θθ ιι άά   ρρ ιι ζζ ωω µµ έέ νν εε ςς   σσ ττ οο   λλ αα όό   ,,   οο ιι   αα νν ττ ιι λλ ήή ψψ εε ιι ςς   ττ ωω νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   εε νν ττ εε λλ ώώ ςς   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   αα ππ όό   ττ ιι ςς   ττ υυ ππ ιι κκ έέ ςς   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   ∆∆ υυ ττ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   

ττ ωω νν   ΧΧ ρρ ιι σσ ττ ιι αα νν ώώ νν ..   ΕΕ ππ ιι ππ ρρ οο σσ θθ έέ ττ ωω ςς ,,   σσ εε   χχ ώώ ρρ εε ςς   όό ππ οο υυ   κκ υυ ρρ ιι αα ρρ χχ οο ύύ νν   οο ιι   ΚΚ αα θθ οο λλ ιι κκ οο ίί ,,   οο ιι   

ΕΕ ββ ρρ αα ίί οο ιι   ήή   οο ιι   ΜΜ οο υυ σσ οο υυ λλ µµ άά νν οο ιι ,,   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ ιι κκ ρρ όό ττ εε ρρ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   αα ππ όό   ττ ιι ςς   

ΠΠ ρρ οο ττ εε σσ ττ αα νν ττ ιι κκ έέ ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς ..     ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   σσ εε   χχ ώώ ρρ εε ςς   όό ππ οο υυ   ηη   θθ ρρ ηη σσ κκ εε ίί αα   δδ ιι αα δδ ρρ αα µµ αα ττ ίί ζζ εε ιι   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ρρ όό λλ οο   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ ωω νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν ,,   αα ππ οο ττ ρρ έέ ππ οο νν ττ αα ιι   οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς ..       

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   µµ ιι αα   άά λλ λλ ηη   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ ήή   δδ ιι αα φφ οο ρρ άά   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   χχ ωω ρρ ώώ νν   ωω ςς   ππ ρρ οο ςς   ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   εε ίί νν αα ιι   

οο ιι   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   µµ έέ θθ οο δδ οο ιι   ππ οο υυ   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν ττ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς   αα νν άά   ττ οο νν   κκ όό σσ µµ οο ..   ΓΓ ιι αα   

ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   οο ιι   ττ έέ σσ σσ εε ρρ ιι ςς   ππ ιι οο   σσ υυ νν ηη θθ ιι σσ µµ έέ νν οο ιι   ττ ρρ όό ππ οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   σσ ττ ηη   ΣΣ οο υυ ηη δδ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   ηη   

δδ ηη λλ ηη ττ ηη ρρ ίί αα σσ ηη ,,   ττ οο   κκ ρρ έέ µµ αα σσ µµ αα ,,   οο   ππ υυ ρρ οο ββ οο λλ ιι σσ µµ όό ςς   κκ αα ιι   οο   ππ νν ιι γγ µµ όό ςς ..   ΣΣ ττ ηη νν   ΟΟ υυ γγ γγ αα ρρ ίί αα ,,   ηη   

δδ ηη λλ ηη ττ ηη ρρ ίί αα σσ ηη ,,   ττ οο   ππ έέ σσ ιι µµ οο   αα ππ όό   κκ ττ ήή ρρ ιι αα   κκ αα ιι   οο   ππ νν ιι γγ µµ όό ςς ..   ΣΣ ττ ηη νν   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή   οο   ππ υυ ρρ οο ββ οο λλ ιι σσ µµ όό ςς ,,   ηη   

δδ ηη λλ ηη ττ ηη ρρ ίί αα σσ ηη   κκ αα ιι   ττ οο   κκ όό ψψ ιι µµ οο   ττ ωω νν   φφ λλ εε ββ ώώ νν ..   ΣΣ ττ ηη νν   ΑΑ υυ σσ ττ ρρ αα λλ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   ηη   υυ ππ εε ρρ δδ οο σσ οο λλ οο γγ ίί αα ,,   ηη   

δδ ηη λλ ηη ττ ηη ρρ ίί αα σσ ηη   αα ππ όό   µµ οο νν οο ξξ εε ίί δδ ιι οο   ττ οο υυ   άά νν θθ ρρ αα κκ αα ,,   ττ αα   αα υυ ττ οο κκ ιι νν ηη ττ ιι σσ ττ ιι κκ άά   αα ττ υυ χχ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   οο   

ππ υυ ρρ οο ββ οο λλ ιι σσ µµ όό ςς ..     
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    22 .. 22 .. 11   ΕΕ ππ ιι δδ ηη µµ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   δδ υυ νν άά µµ εε ωω νν       

  

ΕΕ ίί νν αα ιι   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   αα νν άά   ττ οο νν   κκ όό σσ µµ οο   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ ηη ςς   φφ ύύ σσ ηη ςς   ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ττ ωω νν   δδ υυ σσ κκ οο λλ ιι ώώ νν   

ππ οο υυ   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν ,,   σσ υυ νν δδ υυ άά ζζ οο νν ττ αα ςς   ππ άά νν ττ αα   κκ αα ιι   άά λλ λλ οο υυ ςς   ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..   

ΟΟ ιι   γγ ιι αα ττ ρρ οο ίί ,,   οο ιι   οο δδ οο νν ττ ίί αα ττ ρρ οο ιι ,,   οο ιι   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί ,,   οο ιι   δδ ιι κκ ηη γγ όό ρρ οο ιι ,,   οο ιι   ψψ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   κκ αα ιι   οο ιι   

αα σσ φφ αα λλ ιι σσ ττ έέ ςς   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   υυ ψψ ηη λλ οο ύύ   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ ..     

  

ΚΚ άά θθ εε   χχ ρρ όό νν οο   υυ ππ οο λλ οο γγ ίί ζζ εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   33 00 00   εε νν εε ρρ γγ οο ίί   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   υυ ππ άά λλ λλ ηη λλ οο ιι   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα (( SS ee ll ii gg mm aa nn ,,   HH oo ll tt ,,   CC hh ii nn nn ii   &&   RR oo bb ee rr tt ss ,, 11 99 99 44 )) ..   TT oo   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ωω νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ ωω νν   σσ ττ ιι ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί εε ςς   υυ ππ οο λλ οο γγ ίί ζζ εε ττ αα ιι   δδ ύύ οο   µµ εε   ττ ρρ εε ίί ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   

ττ οο νν   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό (( VV ee nn aa ,,   VV ii oo ll aa nn tt ii ,,   MM aa rr ss hh aa ll ll   &&   FF ii ee dd ll ee rr ,,   11 99 88 66 ;;   WW aa tt ss oo nn ,, 11 99 99 66 )) ..   ΣΣ ττ οο   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ττ µµ ήή µµ αα   ττ οο υυ   ΛΛ οο ςς   ΑΑ ττ ζζ εε λλ εε ςς   (( LL AA PP DD ))   γγ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   έέ νν αα   αα ππ όό   ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   

ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   µµ εε   ττ οο νν   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό ((   11 00 ,, 00 00 00   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί )) ,,   δδ ύύ οο   µµ εε   ττ ρρ εε ίί ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   υυ ππ άά λλ λλ ηη λλ οο ιι   κκ άά θθ εε   χχ ρρ όό νν οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν (( WW aa tt ss oo nn ,, 11 99 99 66 )) ..   ΣΣ ττ οο   δδ ιι άά σσ ττ ηη µµ αα   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   

11 99 99 33   µµ έέ χχ ρρ ιι   11 99 99 77   ,,   11 11   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   υυ ππ άά λλ λλ ηη λλ οο ιι   αα ππ όό   ττ οο   ττ µµ ήή µµ αα   ττ οο υυ   ΛΛ οο ςς   ΆΆ ττ ζζ εε λλ εε ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ όό νν ηη σσ αα νν ,,   αα υυ ξξ άά νν οο νν ττ αα ςς   ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   σσ ττ οο   22 66 ,, 33 44   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00   κκ άά ττ οο ιι κκ οο ιι ..     

  

ΚΚ άά ππ οο ιι εε ςς   άά λλ λλ εε ςς   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ έέ ςς   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   ππ αα ρρ όό µµ οο ιι αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα ..   ΓΓ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα   

οο   VV ii oo ll aa nn tt ii   κκ αα ιι   οο ιι   σσ υυ νν εε ρρ γγ άά ττ εε ςς   ττ οο υυ   (( 11 99 99 66 ))   ββ ρρ ήή κκ αα νν   όό ττ ιι   οο ιι   άά νν ττ ρρ εε ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   έέ νν αα   

ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   ππ οο υυ   κκ υυ µµ αα ίί νν εε ττ αα ιι   σσ ττ αα   88 ,, 33   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε       εε ρρ γγ αα ττ ιι κκ άά   αα ττ υυ χχ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   

δδ οο λλ οο φφ οο νν ίί εε ςς   όό ππ οο υυ   ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   εε ίί νν αα ιι   33 ,, 11   φφ οο ρρ έέ ςς   µµ ιι κκ ρρ όό ττ εε ρρ οο ..   ΟΟ   GG uu rr aa ll nn ii cc kk   (( 11 99 66 33 ))   ββ ρρ ήή κκ εε   

όό ττ ιι   ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ ττ οο υυ ςς   άά νν ττ ρρ εε ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   εε ίί νν αα ιι   11 ,, 88   φφ οο ρρ έέ ςς   

µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   ττ οο νν   αα νν ττ ρρ ιι κκ όό   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό ..   ΟΟ ιι   LL aa bb oo vv ii tt zz   κκ αα ιι   HH aa gg ee dd oo rr nn (( 11 99 77 11 ))   

ββ ρρ ήή κκ αα νν   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   ττ οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   33 66   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ άά ττ ωω νν ..   ΟΟ ιι   RR ii cc hh aa rr dd   κκ αα ιι   FF ee ll ll   (( 11 99 77 55 ))   σσ εε   µµ ίί αα   

αα νν αα σσ κκ όό ππ ηη σσ ηη   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   υυ γγ εε ίί αα ςς   κκ αα ιι   θθ νν ηη σσ ιι µµ όό ττ ηη ττ αα ςς   ββ ρρ ήή κκ αα νν   ττ οο   ττ ρρ ίί ττ οο   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   

ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   σσ εε   σσ ύύ γγ κκ ρρ ιι σσ ηη   µµ εε   11 33 00   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   

οο   LL ee ss tt ee rr (( 11 99 99 22 ))   ββ ρρ ήή κκ εε   όό ττ ιι   77   σσ ττ ιι ςς   22 66   χχ ώώ ρρ εε ςς   ττ ηη νν   δδ εε κκ αα εε ττ ίί αα   ττ οο υυ   88 00 ’’   εε ίί χχ αα νν   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   

ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ οο νν   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό ..     
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ΠΠ ιι σσ ττ εε ύύ εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο νν   ππ ρρ ώώ ττ οο   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   θθ αα νν άά ττ οο υυ   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν .. (( JJ aa nn ii kk   &&   GG rr aa vv ii tt zz ,, 11 99 99 44 )) ..   ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   ωω ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ίί αα ,,   ηη   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ,,   θθ εε ωω ρρ εε ίί ττ εε   όό ττ ιι   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   σσ εε   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   ,, εε ίί νν αα ιι   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν αα   κκ αα ιι   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί ττ αα ιι   

αα ππ όό   υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ((   HH ii ll ll   &&   GG ll aa ww ss oo nn ,, 11 99 88 88 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 55 aa ,, bb ;;   MM oo hh aa nn dd ii ee   

&&   HH aa tt cc ee rr ,, 11 99 99 99 )) ..   ΕΕ ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   νν αα   κκ αα ττ αα λλ άά ββ οο υυ µµ εε   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ αα   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   ττ ηη ςς   

ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι εε ςς   κκ αα ιι   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν (( BB aa kk ee rr   &&   BB aa kk ee rr ,, 11 99 99 66 ;;   

VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 55 aa )) ..   ΌΌ ππ ωω ςς   σσ ηη µµ εε ιι ώώ νν εε ιι   οο   VV ii oo ll aa nn tt ii (( 11 99 99 66 )) ,,   ηη   ββ ίί αα ιι ηη   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   

ττ ηη ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   κκ αα ιι   οο ιι   σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   ίί δδ ιι ωω νν   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   εε ίί νν αα ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   

ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   λλ ηη φφ θθ οο ύύ νν   σσ οο ββ αα ρρ άά   υυ ππ όό ψψ ηη   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε ύύ σσ οο υυ µµ εε   ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   σσ υυ µµ φφ όό ρρ ηη σσ ηη   ππ οο υυ   ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   νν ιι ώώ θθ οο υυ νν ..     

 

  

22 .. 33         ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ΚΚ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   

  

ΠΠ άά νν ωω   αα ππ οο   ττ ρρ εε ίί ςς   δδ εε κκ αα εε ττ ίί εε ςς ,,   οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ όό γγ οο ιι   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ ηη σσ αα νν   νν αα   κκ αα θθ οο ρρ ίί σσ οο υυ νν   ττ οο υυ ςς   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ ρρ όό ββ λλ εε ψψ ηη ςς   µµ ιι αα ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   ββ οο ηη θθ ήή σσ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ ..   ΞΞ εε ππ εε ρρ νν ώώ νν ττ αα ςς   ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί σσ ττ ηη κκ αα νν ,,   οο ιι   

εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   αα νν έέ ππ ττ υυ ξξ αα νν   έέ νν αα   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ όό   σσ ύύ σσ ττ ηη µµ αα   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   µµ εε λλ εε ττ ήή σσ οο υυ νν   ττ ιι ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ππ ιι σσ ττ εε ύύ οο νν ττ αα ςς   όό ττ ιι   έέ νν αα ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ββ αα σσ ιι κκ οο ύύ ςς   ττ ρρ όό ππ οο υυ ςς   γγ ιι αα   νν αα   µµ εε λλ εε ττ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ οο   

φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   εε ίί νν αα ιι     ηη   δδ ιι αα χχ ρρ οο νν ιι κκ ήή   εε ξξ έέ λλ ιι ξξ ηη   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ εε   µµ ιι αα   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ((   

LL ii nn dd ee ll ii oo uu ss ,, 11 99 77 99 )) ..     

ΗΗ   µµ εε θθ οο δδ οο λλ οο γγ ίί αα   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη   σσ ύύ γγ κκ ρρ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ ώώ νν   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ώώ νν ,,   ττ ηη ςς   

ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς   κκ αα ιι   ττ ωω νν   ββ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   ιι σσ ττ οο ρρ ιι κκ ώώ νν   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   µµ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ώώ νν   δδ εε ιι γγ µµ άά ττ ωω νν ..   ΟΟ   σσ ττ όό χχ οο ςς   εε ίί νν αα ιι   νν αα   ββ ρρ εε θθ οο ύύ νν   οο ιι   

κκ αα ττ άά λλ λλ ηη λλ εε ςς   εε κκ εε ίί νν εε ςς   εε νν δδ εε ίί ξξ εε ιι ςς   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   λλ ηη φφ θθ οο ύύ νν   ττ αα   αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ αα   µµ έέ ττ ρρ αα   

ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς ..   ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   ττ έέ ττ οο ιι εε ςς   µµ εε λλ έέ ττ εε ςς   εε ίί νν αα ιι   ,, σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   ππ οο λλ ύύ   εε κκ ττ εε ττ αα µµ έέ νν εε ςς ,,   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   

µµ εε γγ άά λλ οο   δδ εε ίί γγ µµ αα   κκ αα ιι   ηη   φφ ύύ σσ ηη   ττ ηη ςς   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ππ άά νν ττ αα   ππ οο λλ ύύ   εε ύύ κκ οο λλ ηη   ..   ΜΜ εε   δδ εε δδ οο µµ έέ νν οο   ττ οο   

γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   33 00 00 .. 00 00 00   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   σσ ηη µµ εε ιι ώώ νν οο νν ττ αα ιι   κκ άά θθ εε   χχ ρρ όό νν οο   σσ ττ ιι ςς   ΗΗ νν ωω µµ έέ νν εε ςς   
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ΠΠ οο λλ ιι ττ εε ίί εε ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς 2255((   BB oo nn gg aa rr ,, 11 99 99 11 ;; GG oo ll dd ss mm ii tt hh ,, FF yy ee rr   &&   FF rr aa nn cc ee ss ,, 11 99 99 00 )) ,,   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ττ αα   

δδ υυ νν αα µµ ιι κκ όό   γγ ιι αα   ττ έέ ττ οο ιι εε ςς   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς 2266..   

  

ΟΟ ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο   δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ οο ίί   κκ αα ιι   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   οο ιι   δδ ιι άά φφ οο ρρ εε ςς   

κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν έέ ςς   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   σσ εε   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό   µµ εε   ττ ηη νν   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   

ιι σσ οο ρρ ρρ οο ππ ίί αα ((   ήή   αα νν ιι σσ οο ρρ ρρ οο ππ ίί αα ))   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ,,   ηη   χχ ρρ ήή σσ ηη   οο υυ σσ ιι ώώ νν   κκ αα ιι   αα λλ κκ οο όό λλ   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   οο ιι   

εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ψψ υυ χχ ιι κκ ώώ νν   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ώώ νν ,,   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   ββ αα σσ ιι κκ οο ίί   ττ οο µµ εε ίί ςς   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   σσ εε   κκ άά θθ εε   έέ ρρ εε υυ νν αα   

ππ οο υυ   µµ εε λλ εε ττ άά   ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς ..     ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   αα νν   θθ έέ λλ αα µµ εε   νν αα   κκ αα θθ οο ρρ ίί σσ οο υυ µµ εε   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   οο ιι   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ όό γγ οο ιι   οο νν οο µµ άά ζζ οο υυ νν   «« αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ππ ρρ οο φφ ίί λλ »» ,,   θθ αα   λλ έέ γγ αα µµ εε   όό ττ ιι   ββ αα σσ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ οο υυ ςς   

ππ έέ νν ττ εε   ττ οο µµ εε ίί ςς   ππ οο υυ   ββ λλ έέ ππ οο υυ µµ εε   σσ ττ οο νν   ππ ίί νν αα κκ αα   22 .. 22   ,,   όό ππ οο υυ   οο   κκ άά θθ εε   ττ οο µµ έέ αα ςς   εε ππ ιι κκ αα λλ ύύ ππ ττ εε ιι   ττ οο νν   

άά λλ λλ οο   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ώώ νν ττ αα ςς   ττ οο   ππ άά ζζ λλ   ππ οο υυ   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..     

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   22 .. 22   

ΒΒ αα σσ ιι κκ οο ίί   ττ οο µµ εε ίί ςς   σσ ττ οο   «« ππ ρρ οο φφ ίί λλ   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ ωω νν »» (( ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς     εε ξξ έέ ττ αα σσ ηη ςς ))   

  

    

                                                                                                  

  

  

    

    

  

  

  

ΩΩ ςς   ππ ρρ οο ςς   ττ αα   δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά ,,   εε ξξ εε ττ άά ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ οο   φφ ύύ λλ οο ,,   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ µµ εε   

δδ ιι αα φφ οο ρρ έέ ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   αα νν ττ ρρ ώώ νν   κκ αα ιι   γγ υυ νν αα ιι κκ ώώ νν ..   ΟΟ ιι   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   κκ άά νν οο υυ νν   ττ ρρ εε ίί ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   

ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι εε ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   άά νν ττ ρρ εε ςς ,,   αα λλ λλ άά   οο ιι   άά νν ττ ρρ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν   αα ππ όό   ττ ρρ εε ίί ςς   έέ ωω ςς   ττ έέ σσ σσ εε ρρ ιι ςς   

φφ οο ρρ έέ ςς   ππ ιι οο   σσ υυ χχ νν άά   αα ππ όό   ττ ιι ςς   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς 2277,,   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   έέ χχ οο υυ µµ εε   αα ύύ ξξ ηη σσ ηη   σσ ττ ιι ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ττ ωω νν   αα νν ττ ρρ ώώ νν (( MM cc II nn tt oo ss hh ,, 11 99 99 11 ;; SS tt ii ll ll ii oo nn ,, 11 99 88 55 )) ..   

                                                           
25

  Ωστόσο, µόνο  µία στις οχτώ καταλήγει στο θάνατο (Bongar,1991; Goldsmith,Fyer & Frances, 1990)  
26  Πράγµατι, τις προηγούµενες δεκαετίες σηµειώθηκαν τέτοιου είδους µεγάλες έρευνες, κυρίως στην Αµερική (Goldstein et 
al., 1991; Pokorny, 1983;Bect et al.,1985,1989), αλλά και στην Ευρώπη(Lindelious ,1980)  
27

 Συγκεκριµένα, για τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής που έχουµε τα περισσότερα δεδοµένα, το ποσοστό των αντρών για 

το 2005 ήταν 17,7  και των γυναικών 4.5 ανά 100.000 κατοίκους, γεγονός που αναδεικνύει την υπεροχή των αντρών ως 

Τοµείς Μελέτης 

 

(Α) Κοινωνικο-δηµογραφικοί και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες   

(Β) Στρεσογόνες Καταστάσεις  

(Γ)  Συναισθηµατικές καταστάσεις –συµπεριφορές  

(∆)  Χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών  

(Ε)  Ψυχικές διαταραχές    
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ΤΤ ιι ςς   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί εε ςς   δδ ύύ οο   δδ εε κκ αα εε ττ ίί εε ςς ,,   ττ αα   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   µµ έέ σσ ηη   ηη λλ ιι κκ ίί αα   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   

έέ χχ οο υυ νν   αα λλ λλ άά ξξ εε ιι ..   ΠΠ αα ρρ αα δδ οο σσ ιι αα κκ άά ,,   ηη   ττ ρρ ίί ττ ηη   ηη λλ ιι κκ ίί αα 2288  (( άά νν ωω   ττ οο νν   66 55   εε ττ ώώ νν   γγ ιι αα   ττ οο υυ ςς   άά νν ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   

άά νν ωω   ττ οο νν   55 00   εε ττ ώώ νν   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς ))   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   κκ ίί νν δδ υυ νν οο ..   ΠΠ αα ρρ όό λλ αα υυ ττ άά ,,   ττ αα   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί αα   22 00   

χχ ρρ όό νν ιι αα   έέ χχ εε ιι   υυ ππ εε ρρ ττ ρρ ιι ππ λλ αα σσ ιι αα σσ ττ εε ίί   ηη   σσ υυ χχ νν όό ττ ηη ττ αα   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ ττ οο υυ ςς   εε φφ ήή ββ οο υυ ςς   κκ αα ιι   

ττ οο υυ ςς   νν εε αα ρρ οο ύύ ςς   εε νν ήή λλ ιι κκ εε ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   11 55   κκ αα ιι   22 44   εε ττ ώώ νν (( RR oo ss ee nn bb ee rr gg ,,   SS mm ii tt hh   &&   DD aa vv ii nn ss oo nn ,, 11 99 88 77 ))         

κκ αα ιι   µµ εε ττ αα ξξ ύύ     εε ττ ώώ νν   22 00   µµ εε   33 44   εε ττ ώώ νν (( BB oo nn gg aa rr ,, 11 99 99 11 )) ..   ΑΑ υυ ττ όό   έέ χχ εε ιι   ωω ςς   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   

θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι   οο ιι   έέ φφ ηη ββ οο ιι   οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο ςς   κκ αα ττ άά   σσ εε ιι ρρ άά   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   θθ νν ηη σσ ιι µµ όό ττ ηη ττ αα ςς (( CC aa nn tt oo rr ,,   

CC ,, HH ,, 22 00 00 00 ))   ..   ΜΜ έέ χχ ρρ ιι   ττ οο   11 99 88 00 ,,   οο ιι   µµ ιι σσ έέ ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ππ οο υυ   δδ ιι αα ππ ρρ άά χχ θθ ηη κκ αα νν   σσ ττ ιι ςς   ΗΗ .. ΠΠ .. ΑΑ   

ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα νν   σσ ττ οο   44 00 οο   κκ αα ιι   ππ ρρ ιι νν   έέ ττ οο ςς   ττ ηη ςς   ηη λλ ιι κκ ίί αα ςς   ττ οο υυ ςς .. (( ΒΒ oo nn gg aa rr ,, 11 99 99 11 )) ..     

  

ΗΗ   σσ υυ χχ νν όό ττ ηη ττ αα   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι κκ ρρ όό ττ εε ρρ ηη   σσ ττ οο υυ ςς   ππ αα νν ττ ρρ εε µµ έέ νν οο υυ ςς   κκ αα ιι   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ ηη   

σσ ττ οο υυ ςς   αα νν ύύ ππ αα νν ττ ρρ οο υυ ςς   ,, χχ ήή ρρ οο υυ ςς   κκ αα ιι   δδ ιι αα ζζ εε υυ γγ µµ έέ νν οο υυ ςς ..   ΜΜ άά λλ ιι σσ ττ αα ,,   οο ιι   δδ ιι αα ζζ εε υυ γγ µµ έέ νν οο ιι   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   ττ οο   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   

κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ιι ώώ νν (( NN CC HH SS ,, 11 99 99 88 )) .. 2299  

  

ΗΗ   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΗΗ   

αα νν εε ρρ γγ ίί αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   έέ νν αα νν   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   υυ ψψ ηη λλ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   

άά λλ λλ ηη ,,   οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα ((   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   αα υυ ττ ώώ νν   κκ αα ιι   οο ιι   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   κκ αα ιι   ΨΨ υυ χχ ίί αα ττ ρρ οο ιι ))   όό ππ ωω ςς   

οο ιι   γγ ιι αα ττ ρρ οο ίί ,,   οο ιι   κκ ττ ηη νν ίί αα ττ ρρ οο ιι ,,   οο ιι   φφ αα ρρ µµ αα κκ οο ππ οο ιι οο ίί ,,   οο ιι   νν οο σσ οο κκ όό µµ οο ιι   έέ χχ οο υυ νν   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ..     

  

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   αα ππ όό   ττ αα   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά ,,   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι   

δδ ιι αα φφ οο ρρ έέ ςς   σσ ττ ιι ςς     εε θθ νν ιι κκ όό ττ ηη ττ εε ςς   ωω ςς   ππ ρρ οο ςς   ττ οο νν   δδ εε ίί κκ ττ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΣΣ εε   οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν εε ςς   ββ όό ρρ εε ιι εε ςς   

ΕΕ υυ ρρ ωω ππ αα ϊϊ κκ έέ ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ΙΙ αα ππ ωω νν ίί αα ,,   γγ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   ττ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   

υυ ππ οο λλ οο γγ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   22 55   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00 ..   ΣΣ εε   χχ ώώ ρρ εε   µµ εε   ιι σσ χχ υυ ρρ έέ ςς   θθ ρρ ηη σσ κκ εε υυ ττ ιι κκ έέ ςς   αα ππ αα γγ οο ρρ εε ύύ σσ εε ιι ςς   

όό σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   όό ππ ωω ςς   εε ίί νν αα ιι   ηη   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα ,,   ηη   ΙΙ ττ αα λλ ίί αα     κκ αα ιι   ηη   ΙΙ ρρ λλ αα νν δδ ίί αα ,,   ττ οο   

ππ οο σσ οο σσ ττ όό   εε ίί νν αα ιι   χχ αα µµ ηη λλ όό ττ εε ρρ οο ,,   66   αα νν άά   11 00 00 .. 00 00 00 ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι   

                                                                                                                                                                                     

προς τα ποσοστά αυτοκτονιών (πηγή: H.-S. Kung, D. L. Hoyert, J. Xu, & S. L. Murphy.(2008, January). Deaths: Final Data 
for 2005. National Vital Statistics Reports, 56(10),) 
28

 Στις βιοµηχανικές κοινωνίες, η αυτοκτονίες είναι πιο συχνές στους άντρες άνω τον 65 ετών και ιδιαίτερα σε αυτούς που 

αντιµετωπίζουν µια σειρά προβληµάτων  υγείας, µοναξιάς και έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης( Osgood & Thielman, 1990)  
29  Σε έρευνες που διεξήχθησαν ( βλ. Roy, 1982; Trovato, 1987), βρέθηκε υψηλή συσχέτιση µεταξύ των χωρισµένων και των 
αυτοκτονούντων σε  δείγµα που συσχετίσθηκαν η ηλικία, ,τα φύλο και η οικογενειακή κατάσταση.  



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

40 

 

ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   λλ εε υυ κκ ώώ νν   αα ππ όό   άά λλ λλ αα   εε θθ νν ιι κκ έέ ςς   οο µµ άά δδ εε ςς   ,, εε νν ώώ   µµ εε ττ αα νν άά σσ ττ εε ςς   κκ αα ιι   

ππ ρρ όό σσ φφ υυ γγ εε ςς   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   κκ αα θθ ώώ ςς   οο   σσ ττ ιι γγ µµ αα ττ ιι σσ µµ όό ςς ,,   ηη   οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ ήή   

δδ υυ σσ χχ έέ ρρ εε ιι αα ,,   ηη   ππ ρρ οο κκ αα ττ άά λλ ηη ψψ ηη   κκ αα ιι     ηη   ππ εε ρρ ιι θθ ωω ρρ ιι οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   εε ίί νν αα ιι   ,, γγ εε νν ιι κκ ώώ ςς ,,   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ,,   ππ οο λλ ύύ   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   σσ εε   ππ οο λλ ιι ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ ρρ όό σσ φφ υυ γγ εε ςς ,,   µµ εε ττ αα νν άά σσ ττ εε ςς   κκ αα ιι   φφ υυ λλ εε ττ ιι κκ έέ ςς   

µµ εε ιι οο νν όό ττ ηη ττ εε ςς ..     

  

ΕΕ ππ ιι ππ ρρ οο σσ θθ έέ ττ ωω ςς ,,   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ππ οο υυ   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   όό ττ ιι   άά ττ οο µµ αα   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   χχ αα µµ ηη λλ ήή   ττ ηη νν   

αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   ττ αα υυ ττ όό ττ ηη ττ αα ςς   ττ οο υυ ςς ,,   έέ χχ οο υυ νν   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ ςς   νν αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν (( WW HH OO ,, 11 99 99 99 )) ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   άά ττ οο µµ αα   ππ οο υυ   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ ηη   φφ υυ λλ αα κκ ήή   έέ χχ οο υυ νν   υυ ψψ ηη λλ άά   

ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   αα φφ οο ύύ   ηη   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη ςς ,,   ττ οο   σσ κκ λλ ηη ρρ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   ττ ηη ςς   

φφ υυ λλ αα κκ ήή ςς   κκ αα ιι   ηη   αα ππ όό ρρ ρρ ιι ψψ ηη   αα ππ όό   ττ οο   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   ττ ωω νν   φφ υυ λλ αα κκ ιι σσ µµ έέ νν ωω νν   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ εε   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   

οο ιι   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ οο νν εε ςς   οο νν οο µµ άά ζζ οο υυ νν   «« ττ αα   δδ εε ιι νν άά   ττ οο υυ   εε γγ κκ λλ εε ιι σσ µµ οο ύύ »»   ..       

  

ΤΤ αα   άά ττ οο µµ αα   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ εε ιι   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   έέ χχ οο υυ νν   ββ ιι ώώ σσ εε ιι   έέ νν ττ οο νν αα   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν αα   

γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   σσ εε   ττ έέ ττ οο ιι οο   ββ αα θθ µµ όό   ώώ σσ ττ εε   ηη   λλ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ ςς   νν αα   εε ππ έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ οο   ττ έέ λλ οο ςς   ττ ηη ςς   ζζ ωω ήή ςς   ττ οο υυ ςς ..   

ΗΗ   αα λλ λλ αα γγ ήή   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ,,   οο   µµ εε ττ αα κκ οο µµ ίί σσ εε ιι ςς ,,   οο ιι   ττ οο κκ εε ττ οο ίί ,,   οο ιι   οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ έέ ςς   αα ππ οο ττ υυ χχ ίί εε ςς ,,   ηη   

δδ ιι άά λλ υυ σσ ηη   εε νν όό ςς   γγ άά µµ οο υυ 3300,,   ηη   σσ υυ νν ττ αα ξξ ιι οο δδ όό ττ ηη σσ ηη   κκ λλ ππ   εε ίί νν αα ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   σσ ττ ρρ εε σσ άά ρρ οο υυ νν   

ττ όό σσ οο   ππ οο λλ ύύ   έέ νν αα   άά ττ οο µµ οο   έέ ττ σσ ιι   ώώ σσ ττ εε   νν αα   εε ίί νν αα ιι   δδ υυ νν αα ττ όό νν   νν αα   φφ ττ άά σσ εε ιι   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   

αα ππ όό γγ νν ωω σσ ηη   ππ οο υυ   νν ιι ώώ θθ εε ιι ..     

  

AA ππ όό   ττ οο υυ ςς     ππ ιι οο   κκ οο ιι νν οο ύύ ςς   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι   οο   θθ άά νν αα ττ οο ςς   

αα γγ αα ππ ηη µµ έέ νν οο υυ   ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ ,,   οο   χχ ωω ρρ ιι σσ µµ όό ςς ,,   ττ οο   δδ ιι αα ζζ ύύ γγ ιι οο   ήή   ηη   αα ππ όό ρρ ρρ ιι ψψ ηη   (( HH ee ii kk ee nn nn ee nn   ee tt   

aa ll .. ,, 11 99 99 22 ;; PP aa yy kk ee ll ,, 11 99 99 11 ;; HH aa ww tt oo nn ,, 11 99 88 22 )) ..   ΜΜ ιι αα   άά λλ λλ ηη   µµ οο ρρ φφ ήή   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη ςς   εε λλ έέ γγ χχ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   ηη   

αα ππ όό λλ υυ σσ ηη ((   HH ee ii kk kk ii nn ee nn   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 22 ;; SS nn yy dd ee rr ,, 11 99 99 22 ;; LL ee ss tt ee rr   &&   YY aa nn gg ,, 11 99 99 11 )) ..   ΕΕ ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   

ββ ρρ ήή κκ αα νν   όό ττ ιι     ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ωω νν   αα ππ οο ππ εε ιι ρρ ώώ νν   σσ ττ ηη   ΒΒ ιι έέ νν νν ηη   ήή ττ αα νν   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ άά   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   

σσ ττ οο υυ ςς   αα νν έέ ρρ γγ οο υυ ςς   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ οο νν   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό (( PP rr oo bb ss tt ii nn gg   &&   TT ii ll ll ,, 11 99 88 55 )) ..   

ΠΠ αα ρρ οο µµ οο ίί ωω ςς ,,   ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   αα νν έέ ρρ γγ ωω νν   αα υυ ξξ ήή θθ ηη κκ εε   σσ ττ οο   

δδ ιι άά σσ ττ ηη µµ αα   11 99 44 00   µµ εε   11 99 88 44   σσ ττ ηη νν   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή (( YY aa nn gg ,,   SS tt aa cc kk   &&   LL ee ss tt ee rr ,, 11 99 99 22 ))   κκ αα ιι   ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   

ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   αα γγ ρρ οο ττ ώώ νν   αα υυ ξξ άά νν οο νν ττ αα νν   ττ ηη νν   ππ εε ρρ ίί οο δδ οο   ττ ηη ςς   µµ εε ιι ωω µµ έέ νν ηη ςς   

ππ αα ρρ αα γγ ωω γγ ήή ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   δδ υυ σσ ππ ρρ αα γγ ίί αα ςς   (( RR ee gg ll aa nn dd   &&   BB ee rr mm aa nn ,,   11 99 99 11 ))   ..   

                                                           
30

 Για παράδειγµα, έχει βρεθεί ότι  απόπειρες αυτοκτονίας συνηθίζονται µετά την διάλυση µιας ροµαντικής  σχέσης -

ιδιαίτερα στην εφηβεία (Goldsmith et al.,1990;Weissman et  a l.,1989)  
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ΟΟ ιι   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν ,,   εε ππ ίί σσ ηη ςς ,,   όό ττ ιι   οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   

σσ εε   αα ππ άά νν ττ ηη σσ ηη   µµ αα κκ ρρ όό χχ ρρ οο νν ωω νν   σσ υυ νν θθ ηη κκ ώώ νν   µµ εε   έέ νν ττ οο νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς ..   ΤΤ έέ σσ σσ εε ρρ ιι ςς   

σσ ττ ρρ εε σσ οο ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   ωω ςς   οο ιι   ππ ιι οο   γγ νν ωω σσ ττ οο ίί   σσ ττ ηη νν   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα ::   ηη   σσ οο ββ αα ρρ ήή   

αα σσ θθ έέ νν εε ιι αα ,,   ττ οο   κκ αα κκ οο ππ οο ιι ηη µµ έέ νν οο   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ,,   ττ οο   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ όό   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   οο ιι   δδ ιι αα φφ ωω νν ίί εε ςς   

ττ ωω νν   ρρ όό λλ ωω νν ..   

  

ΌΌ ππ ωω ςς   εε ίί νν αα ιι   γγ νν ωω σσ ττ όό ,,   oo   µµ αα κκ ρρ οο χχ ρρ όό νν ιι οο ςς   ππ όό νν οο ςς   σσ εε   έέ νν αα   ββ αα ρρ ύύ   κκ αα ιι   χχ ρρ όό νν ιι οο   νν όό σσ ηη µµ αα   όό ππ ωω ςς   οο   

κκ αα ρρ κκ ίί νν οο ςς   κκ αα ιι   ττ οο   AA II DD SS ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ εε ιι   έέ νν αα   άά ττ οο µµ οο   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   µµ εε   σσ ττ όό χχ οο   νν αα   

γγ λλ υυ ττ ώώ σσ εε ιι   ττ οο νν   ππ όό νν οο   κκ αα ιι   ττ ηη νν   εε ξξ έέ λλ ιι ξξ ηη   ττ ηη ςς   αα σσ θθ έέ νν εε ιι αα ςς (( LL ee ss tt ee rr ,, 11 99 99 22 ;; AA ll ll ee bb ee cc kk   &&   

BB oo ll uu nn dd ,, 11 99 99 11 )) ..   ΆΆ νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   µµ εε   ττ έέ ττ οο ιι οο υυ   εε ίί δδ οο ςς   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν   ττ οο   θθ άά νν αα ττ οο   

αα νν αα ππ όό φφ εε υυ κκ ττ οο   κκ αα ιι   εε ππ ιι κκ εε ίί µµ εε νν οο   κκ αα ιι   έέ ττ σσ ιι   εε ππ ιι λλ έέ γγ οο υυ νν   νν αα   δδ ώώ σσ οο υυ νν   ττ έέ λλ οο ςς   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς .. 3311  

ΑΑ κκ όό µµ ηη   κκ ιι   αα νν   οο ιι   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν εε ςς   ιι αα ττ ρρ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί εε ςς   ππ αα ρρ αα ττ εε ίί νν οο υυ νν   ττ οο νν   χχ ρρ όό νν οο   ζζ ωω ήή ςς ,,   µµ εε ρρ ιι κκ οο ίί   

εε ίί νν αα ιι   ττ όό σσ οο   αα ππ αα ιι σσ ιι όό δδ οο ξξ οο ιι   έέ ττ σσ ιι   ώώ σσ ττ εε   θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν   όό ττ ιι   γγ λλ υυ ττ ώώ νν οο υυ νν   ττ οο νν   αα ρρ γγ όό   κκ αα ιι   εε ππ ίί ππ οο νν οο   

θθ άά νν αα ττ οο ..   

  

ΘΘ ύύ µµ αα ττ αα   κκ αα κκ οο ππ οο ιι ηη µµ έέ νν οο υυ   ήή   ππ ιι εε σσ ττ ιι κκ οο ύύ   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ττ οο ςς   αα ππ όό   ττ οο   οο ππ οο ίί οο   ππ αα ιι δδ ίί αα   ήή   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   

θθ ύύ µµ αα ττ αα   δδ εε νν   έέ χχ οο υυ νν   κκ αα µµ ίί αα   εε λλ ππ ίί δδ αα   νν αα   αα ππ οο δδ ρρ άά σσ οο υυ νν ,,   κκ αα ττ αα φφ εε ύύ γγ οο υυ νν   σσ ττ ιι ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   θθ ύύ µµ αα ττ αα   tt rr aa ff ff ii cc kk ii nn gg ,,   φφ υυ λλ αα κκ ιι σσ µµ έέ νν οο ιι   ππ οο λλ έέ µµ οο υυ ,,   κκ αα κκ οο ππ οο ιι ηη µµ έέ νν οο ιι   

σσ ύύ ζζ υυ γγ οο ιι   κκ αα ιι   ππ αα ιι δδ ίί αα ,,   ττ ρρ όό φφ ιι µµ οο ιι   φφ υυ λλ αα κκ ώώ νν   έέ χχ οο υυ νν   κκ άά νν οο υυ νν   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι εε ςς   νν αα   δδ ώώ σσ οο υυ νν   ττ έέ λλ οο ςς   

σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς   (( SS hh aa uu nn ee ss ee yy   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 33 ;; BB ee rr gg mm aa nn &&   BB rr ii ss mm aa rr ,, 11 99 99 11 ;;   

CC oo uu nn tt ss ,, 11 99 99 00 ;; BB oo nn nn ee rr ,, 11 99 99 22 ;; HH aa yy ee ss   &&   RR oo mm aa nn ,, 11 99 88 88 )) ..   ΌΌ ππ ωω ςς   οο ιι   σσ οο ββ αα ρρ άά   αα σσ θθ εε νν εε ίί ςς ,,   έέ ττ σσ ιι   

κκ αα ιι   ττ αα   ππ αα ιι δδ ίί αα   ήή   οο ιι   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   θθ ύύ µµ αα ττ αα   δδ έέ χχ οο νν ττ αα ιι   µµ εε γγ άά λλ ηη   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   ππ ίί εε σσ ηη   κκ αα ιι   

ππ ιι σσ ττ εε ύύ οο νν ττ αα ςς   όό ττ ιι   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   εε λλ ππ ίί δδ αα   γγ ιι αα   ββ εε λλ ττ ίί ωω σσ ηη   κκ αα ττ αα φφ εε ύύ γγ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   

  

ΜΜ εε ρρ ιι κκ άά   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα 3322  εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ ύύ   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν αα   αα ππ όό   µµ όό νν αα   ττ οο υυ ςς   λλ όό γγ ωω   ττ ηη ςς   φφ ύύ σσ ηη ςς   ττ οο υυ   

αα νν ττ ιι κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα ππ οο ππ εε ιι ρρ ώώ νν   ββ ρρ ίί σσ κκ οο υυ µµ εε   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   

ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   κκ αα ιι   ΨΨ υυ χχ ιι άά ττ ρρ ωω νν   ,, ττ ωω νν   ΓΓ ιι αα ττ ρρ ώώ νν ,,   ττ ωω νν   ΟΟ δδ οο νν ττ ίί αα ττ ρρ ωω νν ,,   ττ ωω νν   ∆∆ ιι κκ ηη γγ όό ρρ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   

αα νν εε ιι δδ ίί κκ εε υυ ττ ωω νν   εε ρρ γγ αα ττ ώώ νν (( HH oo ll mm ee ss   &&   RR ii cc hh ,, 11 99 99 00 ;; RR ii cc hh ii nn gg ss   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 66 ,, SS tt ii ll ll ii oo nn ,, 11 99 88 55 )) ..   
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 Έχουν γίνει παρά πολλές έρευνες µε το θέµα την αυτοκτονίας των τελικών ασθενειών όπως του καρκίνου και του AIDS 

(βλέπε σχετικά :Bronw & al.,1985;Chochinov ,Whilson et al.,1995;Rosenefeld et al.,1999,2000;Breitbart et al.,2000;Mcclain, 
Rosenfels & Breitbart,2003)  
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  Βλέπε σελίδα 10 κεφάλαιο 2.2 ,περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο έξι(σ.τ.ε.)  
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ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   οο ιι   ρρ όό λλ οο ιι   ππ οο υυ   κκ αα ττ έέ χχ εε ιι   οο   κκ αα θθ έέ νν αα ςς   µµ αα ςς   σσ ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ λλ οο ίί ..   ΣΣ ύύ ζζ υυ γγ οο ςς ,,   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ίί αα ςς ,,   ππ αα ττ έέ ρρ εε ςς ,,   σσ υυ νν άά δδ εε λλ φφ οο ςς   εε ίί νν αα ιι   µµ εε ρρ ιι κκ οο ίί   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ρρ όό λλ οο υυ ςς   ππ οο υυ   κκ αα λλ εε ίί ττ αα ιι   

κκ άά ππ οο ιι οο ςς   νν αα   γγ νν ωω ρρ ίί ζζ εε ιι ..   ΟΟ ιι   ππ οο λλ λλ αα ππ λλ οο ίί   ρρ όό λλ οο ιι   φφ έέ ρρ νν οο υυ νν   ππ οο λλ λλ έέ ςς   υυ ππ οο χχ ρρ εε ώώ σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   

οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   σσ εε   σσ υυ γγ κκ ρρ οο ύύ σσ εε ιι ςς ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   κκ άά ππ οο ιι οο υυ   νν αα   

αα νν ττ αα ππ εε ξξ έέ λλ θθ εε ιι   σσ ττ οο νν   ππ οο λλ λλ αα ππ λλ όό   ττ οο υυ   ρρ όό λλ οο   εε ίί νν αα ιι   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν οο   κκ αα ιι   γγ ίί νν εε ττ αα ιι   χχ ρρ όό νν ιι οο ..   ΓΓ ιι αα   

ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   σσ υυ γγ κκ ρρ οο ύύ σσ εε ιι ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ώώ νν   υυ ππ οο χχ ρρ εε ώώ σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ώώ νν   αα ππ αα ιι ττ ήή σσ εε ωω νν   ήή   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ώώ νν   ρρ όό λλ ωω νν   κκ αα ιι   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ ώώ νν   

φφ ιι λλ οο δδ οο ξξ ιι ώώ νν   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ οο υυ νν   έέ νν αα   άά ττ οο µµ οο   σσ εε   µµ εε γγ άά λλ ηη   δδ υυ σσ φφ οο ρρ ίί αα   ττ έέ ττ οο ιι αα   έέ ττ σσ ιι   ώώ σσ ττ εε   

νν αα   φφ ττ άά σσ εε ιι   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα 3333((   SS tt aa cc kk   11 99 88 77 ;; SS tt ii ll ll ii oo nn ,, 11 99 88 55 )) ..   

  

ΟΟ ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο νν ττ αα ιι   κκ άά ττ ωω   αα ππ όό   έέ νν ττ οο νν εε ςς   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   

κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς ..   ΠΠ αα ρρ όό λλ οο   ππ οο υυ ,,   όό χχ ιι   ππ άά νν ττ αα ,,   αα υυ ττ άά   ττ αα   αα µµ φφ ιι θθ υυ µµ ιι κκ άά   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   

σσ ττ ηη   δδ ιι άά γγ νν ωω σσ ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ηη   άά λλ λλ ηη ςς   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή ςς   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή ςς ,,   κκ αα ττ αα λλ ήή γγ οο υυ νν   σσ εε   σσ οο ββ αα ρρ ήή   

αα λλ λλ αα γγ ήή   ττ οο υυ   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ οο ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς ..     ΤΤ οο   σσ υυ νν αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   ππ οο υυ   εε ππ ιι κκ ρρ αα ττ εε ίί   κκ αα ιι   

οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ ττ ηη νν   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   εε ίί νν αα ιι   σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς   ηη   έέ νν ττ οο νν ηη   θθ λλ ίί ψψ ηη (( MM cc GG uu ii rr ee ,, 11 99 88 22 ;; TT ii ss hh ll ee rr ,,   MM cc KK ee nn rr yy   

&&   MM oo rr gg aa nn ,, 11 99 88 11 )) ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   σσ υυ νν ηη θθ ιι σσ µµ έέ νν αα   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   άά γγ χχ οο ςς ,,   οο   θθ υυ µµ όό ςς   ήή   ηη   

εε νν οο χχ ήή (( PP ii nn ee ,,   11 99 88 11 ;; WW ee ii ss ss mm aa nn   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 77 33 )) ..   OO   SS hh nn ee ii mm aa nn (( 11 99 99 33 ,, 11 99 99 11 )) ,,   σσ ηη µµ εε ιι ώώ νν εε ιι   όό ττ ιι   

«« .. .. κκ αα νν εε ίί ςς   δδ εε νν   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ εε ιι   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   γγ ιι αα   ππ λλ άά κκ αα ..   ΟΟ   εε χχ θθ ρρ όό ςς   ττ ηη ςς   ζζ ωω ήή ςς   εε ίί νν αα ιι   οο   

ππ όό νν οο ςς ..   ΟΟ   ππ όό νν οο ςς   εε ίί νν αα ιι   αα ππ όό   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   ππ ρρ οο σσ ππ αα θθ εε ίί   νν αα   ξξ εε φφ ύύ γγ εε ιι   αα υυ ττ όό ςς   ππ οο υυ   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ εε ιι   µµ ιι αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα .. .. »» ..   

  

ΣΣ οο ββ αα ρρ όό ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ   θθ εε ωω ρρ εε ίί ττ αα ιι   κκ αα ιι   ηη   χχ ρρ ήή σσ ηη   αα λλ κκ οο όό λλ ..   ΣΣ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα ,,   

έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   έέ χχ οο υυ νν   δδ εε ίί ξξ εε ιι   όό ττ ιι   ττ οο   22 00 %%   ττ ωω νν   αα ττ όό µµ ωω νν   ππ οο υυ   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί χχ αα νν   

κκ αα ττ αα νν αα λλ ώώ σσ εε ιι   µµ εε γγ άά λλ εε ςς   ππ οο σσ όό ττ ηη ττ εε ςς   αα λλ κκ οο όό λλ   ππ ρρ ιι νν   ττ ηη νν   ππ ρρ άά ξξ ηη (( HH ii rr ss cc hh ff ee ll dd   &&   DD aa vv ii dd ss oo nn ,,   

11 99 88 88 )) .. ΙΙ αα ττ ρρ οο δδ ιι κκ αα σσ ττ ιι κκ ήή   εε ξξ έέ ττ αα σσ ηη   αα ττ όό µµ ωω νν   ππ οο υυ   εε ίί χχ αα νν   δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ εε ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   αα ππ έέ δδ εε ιι ξξ εε   

µµ εε γγ άά λλ εε ςς   ππ οο σσ όό ττ ηη ττ εε ςς   αα λλ κκ οο όό λλ   ττ ηη νν   ώώ ρρ αα   ττ οο υυ   θθ αα νν άά ττ οο υυ (( FF ll aa vv ii nn   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 00 ;; AA bb ee ll   &&   

ZZ ee ii dd ee nn bb ee rr gg ,, 11 99 88 55 )) .. ΤΤ έέ ττ οο ιι εε ςς   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ οο υυ νν   όό ττ ιι   ττ οο   αα λλ κκ οο όό λλ   σσ υυ νν εε ιι σσ φφ έέ ρρ εε ιι   σσ ττ ηη νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά (( WW aa ss ss ee rr mm aa nn ,, 11 99 99 22 ;; SS cc hh uu cc kk ii tt   &&   SS cc hh uu cc kk ii tt ,,   11 99 99 11 )) ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   

εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   ππ ιι σσ ττ εε ύύ οο υυ νν   όό ττ ιι   ηη   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   άά λλ λλ ωω νν   οο υυ σσ ιι ώώ νν     µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ εε ιι   σσ ττ ηη νν   
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 Για παράδειγµα,. Γυναίκες σε επαγγελµατικές θέσεις , όπως οι γιατροί,  εµφανίζουν µεγάλα ποσοστά διαφωνιών στους 

ρόλους τους µε αποτέλεσµα να αυξάνουν τα ποσοστά αυτοκτονιών (Stefansson & Wicks,1991;Stillion, 1985)  
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αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   εε φφ ήή ββ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   νν έέ ωω νν   εε νν ηη λλ ίί κκ ωω νν (( GG aa rr rr ii ss oo nn   ee tt   

aa ll .. ,, 11 99 99 33 ;; MM aa rr zz uu kk   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 22 ;; SS aa ff ii ii   ee tt   aa ll .. ,,   11 99 88 55 ))     

  

∆∆ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   αα µµ φφ ιι ββ οο λλ ίί αα   όό ττ ιι   οο ιι   ψψ υυ χχ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ έέ ςς   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ έέ ςς   σσ ττ ηη νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΟΟ   ππ αα γγ κκ όό σσ µµ ιι οο ςς   ΟΟ ρρ γγ αα νν ιι σσ µµ όό ςς   ΥΥ γγ εε ίί αα ςς   (( WW HH OO ,, 11 99 99 99 ))   δδ ιι εε ξξ ήή γγ αα γγ εε   µµ ιι αα   

µµ εε ττ αα αα νν άά λλ υυ σσ ηη   εε ρρ εε υυ νν ώώ νν   ππ οο λλ λλ ώώ νν   χχ ωω ρρ ώώ νν   κκ αα ιι   ββ ρρ ήή κκ εε   όό ττ ιι   µµ όό νν οο   ττ οο   22 %%   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ ωω νν   

δδ εε νν   εε ίί χχ εε   εε νν δδ εε ίί ξξ εε ιι ςς   γγ ιι αα   κκ άά ππ οο ιι αα   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή   ττ ηη νν   ώώ ρρ αα   ττ οο υυ   θθ αα νν άά ττ οο υυ ..   ΜΜ εε ττ αα ξξ ύύ   33 00   κκ αα ιι   

77 00   ττ οο ιι ςς   εε κκ αα ττ όό   αα υυ ττ ώώ νν   ππ οο υυ   δδ ιι έέ ππ ρρ αα ξξ αα νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί χχ αα νν   ππ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα     κκ αα ιι   κκ άά ππ οο ιι αα   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή   

δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή 3344(( BB rr ee nn tt   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 33 ;; BB ee aa uu mm oo nn tt   &&   HH ee tt zz ee ll ,, 11 99 99 22 ;; LL ii tt mm aa nn ,, 11 99 88 77 ;; RR oo yy ,, 11 99 88 55 )) ..   ΟΟ ιι   

ψψ υυ χχ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ έέ ςς   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   µµ εε   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   ηη   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   σσ εε   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   22 44 %% ,,   οο ιι   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ έέ ςς   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς   σσ εε   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   22 22 %%  ,, ηη   

χχ ρρ ήή σσ ηη   αα λλ κκ οο όό λλ   κκ αα ιι   άά λλ λλ ωω νν   οο υυ σσ ιι ώώ νν   (( 11 88 %% )) ,,   ηη   σσ χχ ιι ζζ οο φφ ρρ έέ νν ιι αα (( 11 00 %%)) ,,   οο ρρ γγ αα νν ιι κκ άά   

ψψ υυ χχ οο σσ ύύ νν δδ ρρ οο µµ αα (( 55 %%))   κκ αα ιι   άά λλ λλ εε ςς   ψψ υυ χχ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ έέ ςς   (( 22 11 %% )) ..   ΟΟ ιι   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη   ψψ υυ χχ ιι κκ ώώ νν   

δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ώώ νν   θθ εε ωω ρρ εε ίί ττ εε   «« ππ αα ρρ άά θθ υυ ρρ οο   εε υυ κκ αα ιι ρρ ίί αα ςς »»   κκ αα θθ ώώ ςς   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   έέ νν αα   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ββ αα σσ ιι κκ οο ύύ ςς   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ ρρ όό ββ λλ εε ψψ ηη ςς ..   ΜΜ ιι αα   κκ αα λλ ήή   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ,, δδ ιι άά γγ νν ωω σσ ηη ,,   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   κκ αα ιι   θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα   

ττ ηη ςς   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ σσ αα ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ηη   αα γγ χχ ώώ δδ οο υυ ςς   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή ςς ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   µµ εε ιι ώώ σσ εε ιι   κκ αα ττ άά   ππ οο λλ ύύ   

ττ οο νν   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   γγ ιι αα   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   αα νν   θθ αα   θθ έέ λλ αα µµ εε   νν αα   κκ αα θθ οο ρρ ίί σσ οο υυ µµ εε   ττ οο   ππ ρρ οο φφ ίί λλ   εε νν όό ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ αα ,,   θθ αα   λλ έέ γγ αα µµ εε   όό ττ ιι   ::   

��   ΜΜ έέ σσ αα   σσ ττ οο υυ ςς   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί οο υυ ςς   έέ ξξ ιι   µµ ήή νν εε ςς   έέ χχ εε ιι   λλ άά ββ εε ιι   δδ ιι άά γγ νν ωω σσ ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς ,,   αα λλ κκ οο οο λλ ιι σσ µµ οο ύύ   

ήή   σσ χχ ιι ζζ οο φφ ρρ έέ νν εε ιι αα ςς   

��   ΕΕ ίί νν αα ιι   άά νν ττ ρρ αα ςς   

��   ΒΒ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη   µµ έέ σσ ηη   ηη λλ ιι κκ ίί αα   

��   ΈΈ χχ εε ιι   εε υυ ρρ ωω ππ αα ϊϊ κκ ήή   ήή   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ άά νν ιι κκ ηη   κκ αα ττ αα γγ ωω γγ ήή     

��   ΈΈ χχ εε ιι   ιι σσ ττ οο ρρ ιι κκ όό   ππ ρρ οο ηη γγ οο ύύ µµ εε νν ηη ςς   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα ςς ,,   κκ αα ιι     

��   ΑΑ νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ εε ιι   σσ οο ββ αα ρρ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ((   όό ππ ωω ςς   δδ ιι αα ζζ ύύ γγ ιι οο   ήή   αα ππ όό λλ υυ σσ ηη ))   εε νν ώώ   

έέ χχ εε ιι   µµ ιι κκ ρρ όό   δδ ίί κκ ττ υυ οο   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη ςς     

  

  

  

  

                                                           
34

  Με την µέθοδο της ψυχολογικής αυτοψίας(psychological autopsis) έχει βρεθεί ότι οι σηµαντικότερες διαταραχές που 

εµφανίζονται µε την αυτοκτονία  είναι η κατάθλιψη και ο αλκοολισµός(Βοngar,1991).  
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22 .. 44         ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά                         

  

ΌΌ ττ αα νν   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ εε ιι   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   φφ ίί λλ οο ιι   κκ αα ιι   σσ υυ γγ γγ εε νν εε ίί ςς   σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   

εε κκ ππ λλ ήή σσ σσ οο νν ττ αα ιι ..   ΕΕ κκ φφ ρρ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   ττ ύύ ππ οο υυ   «« εε ίί χχ εε   ττ αα   ππ άά νν ττ αα   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ »»   ήή   «« έέ µµ οο ιι αα ζζ εε   νν αα   

εε ίί νν αα ιι   σσ εε   κκ αα λλ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη »» ,,   εε ίί νν αα ιι   ττ υυ ππ ιι κκ έέ ςς   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς ..   ΟΟ ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο ιι   αα ππ όό   εε µµ άά ςς   δδ εε νν   

γγ νν ωω ρρ ίί ζζ οο υυ µµ εε   νν αα   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ αα   σσ ηη µµ άά δδ ιι αα   ππ οο υυ   ππ άά νν ττ αα   δδ εε ίί χχ νν εε ιι   έέ νν αα ςς   

αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ αα ςς (( SS hh nn ee ii dd mm aa nn ,, 11 99 99 22 )) ..   

  

ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν άά   µµ εε   ττ οο υυ ςς   FF aa rr bb ee rr oo ww   κκ αα ιι   LL ii tt mm aa nn (( 11 99 77 00 )) ,,   ττ ρρ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   ττ αα   ββ αα σσ ιι κκ άά   γγ νν ωω ρρ ίί σσ µµ αα ττ αα   εε νν όό ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   αα ττ όό µµ οο υυ ..   ΗΗ   αα µµ φφ ιι θθ υυ µµ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   αα ππ όό   ττ αα   ββ αα σσ ιι κκ άά   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   

νν ιι ώώ θθ εε ιι   έέ νν αα ςς   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ αα ςς ..   ΗΗ   θθ έέ λλ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ζζ ωω ήή   κκ αα ιι   ηη   θθ έέ λλ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο   

αα µµ φφ ιι ττ αα λλ αα νν ττ εε ύύ οο νν ττ αα ιι   µµ έέ σσ αα   σσ ττ οο   άά ττ οο µµ οο 3355..   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ οο υυ ςς   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   µµ όό νν οο   ττ οο   33   µµ εε   55   ττ οο ιι ςς   

εε κκ αα ττ όό   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο χχ εε ίί ρρ ωω νν   ήή θθ εε λλ αα νν   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ άά   νν αα   δδ ώώ σσ οο υυ νν   ττ έέ λλ οο ςς   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς ..   ΟΟ ιι   

ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο ιι   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   µµ εε γγ άά λλ ηη   αα ππ όό γγ νν ωω σσ ηη   κκ αα ιι   ββ λλ έέ ππ οο υυ νν   ωω ςς   µµ όό νν ηη   λλ ύύ σσ ηη   σσ ττ αα   

ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΑΑ νν   δδ οο θθ εε ίί   σσ εε   αα υυ ττ άά   ττ αα   άά ττ οο µµ αα   

κκ αα ττ άά λλ λλ ηη λλ ηη   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη   κκ αα ιι   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ιι σσ χχ υυ ρρ όό   υυ ππ οο σσ ττ ηη ρρ ιι κκ ττ ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν     

ττ όό ττ εε   ηη   θθ έέ λλ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ζζ ωω ήή   αα υυ ξξ άά νν εε ττ αα ιι ..     

ΗΗ   ππ αα ρρ οο ρρ µµ ηη ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   κκ οο ιι νν όό   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο χχ εε ίί ρρ ωω νν ..   ΗΗ   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   ππ αα ρρ οο ρρ µµ ηη ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ άά ξξ ηη ..   ΤΤ αα   άά ττ οο µµ αα   ππ αα γγ ιι δδ εε ύύ οο νν ττ αα ιι   µµ έέ σσ αα   σσ ττ ηη νν   

αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα   ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   ττ ηη νν   δδ ιι χχ όό ττ οο µµ ηη   σσ κκ έέ ψψ ηη   «« άά σσ ππ ρρ οο -- µµ αα ύύ ρρ οο »» ,,   ωω ςς   ηη   µµ όό νν ηη   

λλ ύύ σσ ηη   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΣΣ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   ηη   κκ ρρ ίί σσ ηη   εε νν εε ρρ γγ οο ππ οο ιι εε ίί ττ αα ιι   µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν άά   

σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν αα   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   κκ αα ιι   δδ ιι αα ρρ κκ εε ίί   λλ ίί γγ αα   λλ εε ππ ττ άά ..   ΤΤ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   

ββ αα σσ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   εε νν εε ρρ γγ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   µµ ιι αα ςς   ππ αα ρρ οο ρρ µµ ηη ττ ιι κκ ήή ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς ..   ΟΟ ιι   

δδ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   σσ υυ γγ κκ ρρ οο ύύ σσ εε ιι ςς ,,   ηη   αα ππ όό ρρ ρρ ιι ψψ ηη ,,   κκ αα ιι   ττ αα   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   ττ ηη ςς   

κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν όό ττ ηη ττ αα ςς   εε ίί νν αα ιι   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ οο ηη γγ οο ύύ νν ττ αα ιι   µµ ιι αα ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   

σσ ττ οο υυ ςς   εε φφ ήή ββ οο υυ ςς ,,   ττ αα   οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   εε ίί νν αα ιι   αα υυ ττ άά   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   ωω ςς   αα ίί ττ ιι αα   

σσ ττ ηη νν   µµ έέ σσ ηη   ηη λλ ιι κκ ίί αα ,,   εε νν ώώ   ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   υυ γγ εε ίί αα ςς   σσ ττ ηη νν   ττ ρρ ίί ττ ηη   ηη λλ ιι κκ ίί αα ((   RR ii cc hh ,, WW aa rr ss aa dd tt ,,   

NN ee mm ii rr rr oo ff ,,   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 11 )) ..         

  

                                                           
35  Είναι αυτό που αναφέρουν οι ερευνητές ως «to be or not to be»-group, αυτοί δηλαδή που έχουν αµφιθυµία ως προς την 
απόφαση τους( Farberow & Litman,1970).    
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ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ηη   αα κκ αα µµ ψψ ίί αα   έέ ττ σσ ιι   όό ππ ωω ςς   αα υυ ττ ήή   δδ ηη λλ ώώ νν εε ττ αα ιι   µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς ,,   ππ ρρ άά ξξ εε ιι ςς   κκ αα ιι   

αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα ,,   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   νν αα   αα νν αα γγ νν ωω ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι ..   ΤΤ αα   άά ττ οο µµ αα   ππ οο υυ   θθ έέ λλ οο υυ νν   νν αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν   σσ κκ έέ φφ ττ οο νν ττ αα ιι   δδ ρρ αα σσ ττ ιι κκ άά   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ωω ςς   µµ ιι αα   λλ ύύ σσ ηη   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα ςς ..   

ΜΜ άά λλ ιι σσ ττ αα   ,, οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   δδ ηη λλ ώώ νν οο υυ νν   όό ττ ιι   ηη   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   οο   ββ αα σσ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο ςς   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ όό ςς   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα ςς (( AA .. TT .. BB ee cc kk ,, SS tt ee ee rr ,,   KK oo vv aa cc ss ,, ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 55 ;; AA .. TT .. BB ee cc kk ,,   BB rr oo ww nn ,,   

BB ee rr cc hh ii cc kk   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 00 )) ..     

  

ΗΗ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ,,   κκ αα λλ ύύ ππ ττ εε ιι   έέ νν αα   φφ άά σσ µµ αα   σσ κκ έέ ψψ εε ωω νν ,,   εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ιι ώώ νν   κκ αα ιι   

ππ ρρ άά ξξ εε ωω νν   .. ΞΞ εε κκ ιι νν ώώ νν ττ αα ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   οο λλ οο κκ λλ ηη ρρ ωω µµ έέ νν ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   σσ ττ ηη νν   ππ ιι οο   σσ υυ χχ νν άά   

εε µµ φφ αα νν ιι ζζ όό µµ εε νν ηη ,,   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   ηη   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ εε ςς   ωω ςς   δδ ιι κκ αα ιι οο λλ οο γγ ηη µµ έέ νν οο ςς   

ττ ρρ όό ππ οο ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   όό σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ ιι ςς   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ έέ ςς   δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   ττ αα   εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ άά   

ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν ..   ΕΕ σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ έέ ςς   δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς   εε ίί νν αα ιι   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ έέ ςς     σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς ,,   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ,,   άά γγ χχ οο ςς ,,   αα νν ίί αα ,,   θθ υυ µµ όό ςς   ήή   οο ππ οο ιι εε σσ δδ ήή ππ οο ττ εε   άά λλ λλ εε ςς   δδ υυ σσ άά ρρ εε σσ ττ έέ ςς   εε µµ ππ εε ιι ρρ ίί εε ςς ..   ΟΟ   

σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ όό ςς   ππ όό νν οο ςς   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   ββ αα σσ ιι κκ όό   σσ υυ σσ ττ αα ττ ιι κκ όό   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ώώ νν   κκ ρρ ίί σσ εε ωω νν ..   

ΣΣ υυ χχ νν άά ,,   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   κκ αα ιι   εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   όό ππ ωω ςς   δδ ιι αα ζζ ύύ γγ ιι οο   ηη   

αα ππ όό λλ υυ σσ ηη   αα ππ όό   ττ οο νν   χχ ώώ ρρ οο   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ..   ΤΤ αα   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   σσ εε   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό   µµ εε   ττ ηη νν   

γγ εε νν ιι κκ όό ττ εε ρρ ηη   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ άά ξξ ηη ..     

ΗΗ   ιι δδ έέ αα   όό ττ ιι   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ππ ρρ οο ϊϊ όό νν   µµ άά θθ ηη σσ ηη ςς   ββ αα σσ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη   

δδ ιι αα ττ ήή ρρ ηη σσ ηη   ήή   µµ ηη   ττ ηη ςς   εε νν ίί σσ χχ υυ σσ ηη ςς   ππ οο υυ   δδ έέ χχ εε ττ αα ιι   οο   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ςς   .. ΗΗ   εε νν ίί σσ χχ υυ σσ ηη   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   

αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   εε ίί ττ εε   µµ εε ττ άά   ήή   ππ ρρ ιι νν   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   κκ αα ιι   εε ίί ττ εε   

εε ππ ιι ββ ρρ αα ββ εε ύύ εε ττ αα ιι ,,   εε ίί ττ εε   ττ ιι µµ ωω ρρ εε ίί ττ αα ιι ..   ΒΒ αα σσ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ οο   ββ αα σσ ιι κκ όό   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό   σσ χχ ήή µµ αα   ττ ηη ςς   

εε νν θθ άά ρρ ρρ υυ νν σσ ηη ςς   (( όό ττ αα νν   κκ άά ττ ιι   εε νν θθ αα ρρ ρρ ύύ νν εε ττ αα ιι   σσ υυ νν εε χχ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ ιι αα   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ))   κκ αα ιι   σσ ττ ηη νν   

ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα   (( όό ππ οο υυ   κκ άά ττ ιι   δδ εε νν   εε νν ιι σσ χχ ύύ εε ττ αα ιι   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   σσ ττ αα µµ αα ττ ήή σσ εε ιι   νν αα   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   ωω ςς   

µµ οο ττ ίί ββ οο   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς )) ..   ΗΗ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   εε ίί νν αα ιι   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη ςς   εε νν ίί σσ χχ υυ σσ ηη ςς   

κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα ςς ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   ηη   σσ υυ νν εε χχ ιι ζζ όό µµ εε νν ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   εε ίί νν αα ιι   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   

ττ ηη ςς   µµ έέ γγ ιι σσ ττ ηη ςς   εε νν ίί σσ χχ υυ σσ ηη ςς   µµ εε   ττ αα υυ ττ όό χχ ρρ οο νν ηη   µµ εε ίί ωω σσ ηη     ττ ηη ςς   ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα ςς ..   ΕΕ νν   κκ αα ττ αα κκ λλ εε ίί δδ ιι ,,   ηη   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   δδ ιι αα ττ ηη ρρ εε ίί ττ αα ιι   ττ όό σσ οο   κκ αα ιι ρρ όό ,,   όό σσ οο   σσ υυ νν εε χχ ίί ζζ εε ιι   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   νν αα   

λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ήή   εε νν ίί σσ χχ υυ σσ ηη ..   

  

ΑΑ κκ όό µµ ηη   κκ ιι ’’   αα νν   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   ττ όό σσ οο   αα ππ λλ ήή   ηη   εε ξξ ήή γγ ηη σσ ηη   µµ ιι αα ςς   ττ έέ ττ οο ιι αα ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς ,,   σσ ττ ηη νν   οο υυ σσ ίί αα   

ββ αα σσ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ έέ ςς   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς   ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ αα µµ εε   ππ ρρ οο ηη γγ οο υυ µµ έέ νν ωω ςς ,,   αα λλ λλ άά   κκ αα ιι   σσ ττ αα   
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εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   δδ ιι οο γγ κκ ώώ νν οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο   µµ υυ αα λλ όό   ττ οο υυ   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ αα ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη   µµ ίί αα   

ππ λλ εε υυ ρρ άά ,,   ηη   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   ωω ςς   ηη   µµ όό νν ηη   λλ ύύ σσ ηη     αα νν αα κκ οο ύύ φφ ιι σσ ηη ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   

ττ ρρ οο µµ εε ρρ ήή   αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   άά γγ χχ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ήή ςς   ππ ίί εε σσ ηη ςς ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   µµ ίί αα   σσ εε ιι ρρ άά   

αα ππ όό   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι εε ρρ γγ αα σσ ίί εε ςς ,,   θθ αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   αα λλ λλ αα γγ ήή   ττ ωω νν   σσ κκ έέ ψψ εε ωω νν ,,   ττ ωω νν   

σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς ..   ΗΗ   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη ,,   ηη   κκ αα λλ υυ ττ έέ ρρ εε υυ σσ ηη   

ττ ωω νν   σσ χχ έέ σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   ηη   αα λλ λλ αα γγ ήή   ττ ωω νν   γγ νν ωω σσ ιι αα κκ ώώ νν   σσ φφ αα λλ µµ άά ττ ωω νν ,,   θθ αα   ββ οο ηη θθ ήή σσ οο υυ νν   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   νν αα   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί σσ εε ιι   ττ ηη νν   κκ ρρ ίί σσ ηη   κκ αα ιι   νν αα   δδ εε ιι   µµ εε   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή   ττ οο   µµ έέ λλ λλ οο νν ..   ΣΣ ττ οο νν   

ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω     ππ ίί νν αα κκ αα   22 .. 33 3366,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ µµ εε   σσ χχ ηη µµ αα ττ ιι κκ άά   ττ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή ςς   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   µµ εε   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά λλ λλ ηη λλ εε ςς   εε νν έέ ρρ γγ εε ιι εε ςς   ππ οο υυ   θθ αα   ββ οο ηη θθ ήή σσ οο υυ νν   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   νν αα   

αα νν αα κκ ττ ήή σσ εε ιι   ττ ιι ςς   δδ υυ νν άά µµ εε ιι ςς   ττ οο υυ     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
36

 Προσαρµοσµένο από : Chiles ,J(1995). The suicidal patient, Principles,  Assessment, Treatment and case Management. 

American Psychiatric Association press,1995 b 
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ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   22 .. 33   

ΜΜ οο νν ττ έέ λλ οο   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή ςς     ΣΣ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   

  

  

  

      

  

        

  

  

  

  

  

            

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Προϋποθέσεις  

Συµπεριφοράς  

 

Στρεσογόνες καταστάσεις  

(π.χ. δυστυχία, οικονοµικές 

δυσκολίες, απόλυση , 

έλλειψη κοινωνικής 

υποστήριξης)   

 

 

 

 

 

 

 

Καθηµερινές διαµάχες   

(π.χ. διαπροσωπικές 

διαφωνίες, καθηµερινή 

ρουτίνα, απλήρωτοι 

λογαριασµοί)  

 

 

 

Ψυχιατρικά προβλήµατα 

(π.χ. κατάθλιψη, 

αλκοολισµός, σχιζοφρένεια)   

Ενδείξεις  Συνθηκών 

ζωής  

 

Συναισθηµατική 

λειτουργία  

1.εξέγερση 

2.έλλειψη 

αποτελεσµατικής 

ρύθµισης τω ν 

συναισθηµάτων  

 

 

 

 

 

Λύσεις που επιλέγει 

το άτοµο :  

1.επιθυµία για 

«γρήγορες λύσεις»  

2.εναλλακτικές λύσεις 

3.παθητικές λύσεις  

4.ευνοικότερη λύση η 

αυτοκτονία  

Γνωστικές σκέψεις :  

1.To πρόβληµα  είναι  

δυσβάσταχτο  

2. Το πρόβληµα είναι 

αναπόφευκτό   

3.Το πρόβληµα  είναι 

ατέρµονο( συνεχές)  

Επακόλουθες ενέργειες   

Εξωτερική ενίσχυση  

Θετική  

1.αλλαγή περιβάλλοντος 

2.προσωρινή  διακοπή από 

γνωστούς και σχέσεις  

3. αναζήτηση βοήθειας από 

πρόσωπα εµπιστοσύνης και 

ασφάλειας  

Αρνητικές  

1.  Ξεσπάσµατα θυµού σε άλλους  

2. Γρήγορες λύσεις στα 

προβλήµατα  

3.Πιθανός φυσικός πόνος 

/δυσφορία / παραµορφώσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική ενίσχυση  

Θετική  

1.Μέιωση του άγχους και της 

πίεσης  

2.απελευθέρωση  

Αρνητική 

1.  ταµπελοποίηση «ψυχιατρικού 

ασθενή»  

2. έλλειψη προσωπικού ελέγχου  

Συναισθηµατικός 

πόνος και τα  3 

είναι : 
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ΚΚ άά θθ εε   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ςς   δδ ιι αα θθ έέ ττ εε ιι   ττ οο   δδ υυ νν αα µµ ιι κκ όό   νν αα   ππ ρρ οο ββ εε ίί   σσ εε   µµ ιι αα   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   όό ττ αα νν   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ εε ιι   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   ππ αα ρρ άά γγ οο υυ νν   έέ νν ττ οο νν οο   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ όό   ππ όό νν οο ..   ΣΣ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   

έέ νν αα   ττ έέ ττ οο ιι οο   άά ττ οο µµ οο   ππ ιι σσ ττ εε ύύ εε ιι   όό ττ ιι ::   ττ οο   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ εε ιι   εε ίί νν αα ιι   αα νν αα ππ όό φφ εε υυ κκ ττ οο ,,   

δδ ιι αα ρρ κκ ήή   κκ αα ιι   δδ υυ σσ ββ άά σσ ττ αα χχ ττ οο ((   ββ λλ ..   ττ αα   ττ ρρ ίί αα   εε ίί νν αα ιι )) ::   ΌΌ ττ αα νν   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   ππ ιι σσ ττ εε ύύ εε ιι   όό ττ ιι   δδ εε νν   αα ξξ ίί ζζ εε ιι   

ττ οο νν   κκ όό ππ οο   νν αα   κκ άά νν εε ιι   άά λλ λλ ηη   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   γγ ιι αα   νν αα   λλ ύύ σσ εε ιι   ττ οο   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα ,,   γγ ίί νν εε ττ αα ιι   αα νν αα ππ όό φφ εε υυ κκ ττ οο   

ττ οο   κκ αα κκ όό ..   ΌΌ ττ αα νν   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   ππ ρρ οο σσ δδ οο κκ ίί εε ςς   όό ττ ιι   ττ αα   ππ ρρ άά γγ µµ αα ττ αα   θθ αα   αα λλ λλ άά ξξ οο υυ νν ,,   ττ οο   

ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   ττ όό ττ εε   γγ ίί νν εε ττ αα ιι   σσ υυ νν εε χχ έέ ςς ..     ΚΚ αα ιι   ττ έέ λλ οο ςς ,,   όό ττ αα νν   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   αα νν ττ έέ ξξ εε ιι   ττ οο νν     

σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ όό   ππ όό νν οο ,,   ττ όό ττ εε   ττ οο   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   γγ ίί νν εε ττ αα ιι   αα ββ άά σσ ττ αα χχ ττ οο ..     

  

ΈΈ νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   άά ττ οο µµ οο   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   εε ίί νν αα ιι   εε υυ έέ λλ ιι κκ ττ οο   σσ ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ άά   ττ οο υυ ..   ΣΣ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   

εε µµ µµ έέ νν εε ιι   σσ εε   µµ ιι αα   ππ λλ εε υυ ρρ άά   ττ οο υυ   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ οο ςς   κκ αα ιι   αα υυ ττ ήή   εε ίί νν αα ιι   ηη   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ ήή ..   ΑΑ ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   

λλ ύύ σσ εε ιι ςς   αα ππ αα ιι ττ οο ύύ νν   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν εε ςς   δδ εε ξξ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   ττ ιι ςς   οο ππ οο ίί εε ςς   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   σσ εε   θθ έέ σσ ηη   νν αα   

αα ππ οο δδ εε κκ ττ εε ίί ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   σσ κκ έέ φφ ττ εε ττ αα ιι   εε νν αα λλ λλ αα κκ ττ ιι κκ έέ ςς   λλ ύύ σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   αα ππ οο ρρ ρρ ίί ππ ττ εε ιι   άά λλ λλ εε ςς   ττ ιι ςς   

οο ππ οο ίί εε ςς   θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι   έέ χχ εε ιι   ππ ρρ οο σσ ππ αα θθ ήή σσ εε ιι   αα λλ λλ άά   χχ ωω ρρ ίί ςς   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα ..   OO ππ όό ττ εε   ππ αα ρρ αα µµ έέ νν εε ιι   σσ εε   

ββ ρρ αα χχ υυ ππ ρρ όό θθ εε σσ µµ εε ςς   ήή   ππ αα θθ ηη ττ ιι κκ έέ ςς   λλ ύύ σσ εε ιι ςς ((   γγ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   ππ αα ρρ αα ιι ττ ηη θθ εε ίί   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   

αα ππ όό   ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   αα ππ όό   ττ οο   νν αα   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί σσ εε ιι   ττ οο νν   αα νν ώώ ττ εε ρρ οο   ττ οο υυ )) ..     

  

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   σσ υυ νν ηη θθ ιι σσ µµ έέ νν ηη   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   εε ίί νν αα ιι   κκ αα ιι   ηη   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   σσ ττ ρρ αα ττ ηη γγ ιι κκ ώώ νν   ρρ ύύ θθ µµ ιι σσ ηη ςς   

ττ ωω νν   ππ οο λλ ύύ   έέ νν ττ οο νν ωω νν   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ άά ττ ωω νν ..   ∆∆ ηη λλ αα δδ ήή ,,   ττ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ άά   άά ττ οο µµ αα   δδ εε νν   αα ππ ωω θθ οο ύύ νν   ττ αα   

δδ υυ σσ άά ρρ εε σσ ττ αα   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   ήή   ττ ιι ςς   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς ,,   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   φφ θθ άά νν οο υυ νν   

σσ ττ οο   σσ ηη µµ εε ίί οο   ππ οο υυ   οο ιι   κκ λλ ιι νν ιι κκ οο ίί   αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   ωω ςς   «« σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ άά νν ττ λλ ηη σσ ηη   ήή   

µµ οο ύύ δδ ιι αα σσ µµ αα »» ..   ΟΟ   θθ υυ µµ όό ςς ,,   ττ οο   άά γγ χχ οο ςς ,,   ηη   θθ λλ ίί ψψ ηη   εε ίί νν αα ιι   αα ππ όό   ττ ιι ςς   ππ ιι οο   κκ οο ιι νν έέ ςς   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   

κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   νν ιι ώώ θθ οο υυ νν   αα υυ ττ άά   ττ αα   άά ττ οο µµ αα ..   ΕΕ ππ ιι ππ ρρ οο σσ θθ έέ ττ ωω ςς ,,   ηη   χχ αα µµ ηη λλ ήή   αα ππ οο δδ οο χχ ήή   κκ αα ιι   

αα νν ττ οο χχ ήή   σσ ττ οο   ππ όό νν οο   ττ οο υυ ςς   κκ άά νν εε ιι   αα κκ όό µµ αα   ππ ιι οο   αα δδ ύύ νν αα µµ οο υυ ςς ,,   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   αα νν αα ζζ ηη ττ οο ύύ νν   ττ ιι ςς   

ππ ιι οο   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ µµ έέ νν εε ςς   κκ αα ιι   ββ ρρ αα χχ εε ίί ςς   λλ ύύ σσ εε ιι ςς   έέ ττ σσ ιι   ώώ σσ ττ εε   νν αα   αα ππ αα λλ ύύ νν οο υυ νν   ττ αα   δδ υυ σσ άά ρρ εε σσ ττ αα   

σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα ..   ΑΑ υυ ττ ήή   ηη   ττ άά σσ ηη   ττ οο υυ ςς   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ εε   εε ξξ αα ρρ ττ ηη ττ ιι κκ έέ ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   όό ππ ωω ςς   ττ οο   

αα λλ κκ οο όό λλ ,,   ηη   ββ οο υυ λλ ιι µµ ίί αα   ηη   ττ αα   φφ άά ρρ µµ αα κκ αα   (( ππ .. χχ ..   αα γγ χχ οο λλ υυ ττ ιι κκ άά )) ..   

  

ΓΓ εε νν ιι κκ άά ,,   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   ππ οο υυ   αα ππ οο ππ εε ιι ρρ άά ττ αα ιι   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι   δδ εε νν   έέ χχ εε ιι   ττ ιι ςς   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ εε ςς   

δδ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   -- αα νν   κκ αα ιι   δδ εε νν   έέ χχ εε ιι   ξξ εε κκ αα θθ αα ρρ ιι σσ ττ εε ίί   αα νν   αα υυ ττ όό   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   αα ίί ττ ιι οο   ηη   ττ οο   

αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   µµ ιι αα ςς   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ςς ..   ΟΟ ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   ττ οο υυ   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   εε ίί νν αα ιι   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν εε ςς   εε ππ εε ιι δδ ήή   
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φφ οο ββ άά ττ αα ιι   ττ ηη νν   αα ππ όό ρρ ρρ ιι ψψ ηη   κκ αα ιι   νν ιι ώώ θθ εε ιι   κκ αα ττ ώώ ττ εε ρρ οο ςς ..   ΕΕ ίί νν αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ άά   αα ππ οο µµ οο νν ωω µµ έέ νν οο ςς   κκ αα ιι   

έέ χχ εε ιι   φφ ττ ωω χχ όό   δδ ίί κκ ττ υυ οο   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη ςς ((   ήή   ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   µµ ηη   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ αα ττ ιι κκ όό )) ..     

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς 3377  αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   έέ νν αα   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα   αα νν   αα υυ ττ όό   εε ίί νν αα ιι   χχ ρρ όό νν ιι οο   

κκ αα ιι   σσ εε   µµ εε γγ άά λλ οο   ββ αα θθ µµ όό ..   ΣΣ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   ππ έέ ρρ αα   αα ππ όό   ττ οο   όό ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   χχ ρρ όό νν ιι οο ,,   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ ύύ   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   

αα ππ όό   ττ οο   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ όό   κκ αα ιι   έέ νν ττ οο νν οο   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν όό   σσ ττ ρρ εε ςς   (( χχ ωω ρρ ιι σσ µµ όό ςς // δδ ιι αα ζζ ύύ γγ ιι οο ,,   θθ άά νν αα ττ οο ςς   

αα γγ αα ππ ηη µµ έέ νν οο υυ   ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ ,,   χχ ρρ όό νν ιι αα   άά νν εε ρρ γγ οο ςς ,,   αα νν εε ππ αα ρρ κκ ήή   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό   δδ ίί κκ ττ υυ οο )) ..   ΟΟ ιι   

κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν έέ ςς   δδ ιι αα φφ ωω νν ίί εε ςς   κκ αα ιι   ττ αα   σσ υυ νν εε χχ ιι ζζ όό µµ εε νν αα   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   εε νν όό ςς   

ττ έέ ττ οο ιι οο υυ   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ,,   ππ ρρ οο δδ ιι αα θθ έέ ττ οο υυ νν   γγ ιι αα   µµ ιι αα   κκ ρρ ίί σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ..     

 

 

22 .. 55         ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ςς     

ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   εε ιι δδ ιι κκ οο ύύ ςς ,,   οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ςς   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ εε ίί ττ αα ιι   όό ττ αα νν   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   

κκ αα ττ αα λλ αα µµ ββ άά νν εε ττ αα ιι   αα ππ όό   αα υυ ττ οο κκ αα ττ αα σσ ττ ρρ οο φφ ιι κκ έέ ςς   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς ..   ΗΗ   λλ εε κκ ττ ιι κκ ήή   έέ κκ φφ ρρ αα σσ ηη   ττ ηη ςς   εε ππ ιι θθ υυ µµ ίί αα ςς   

ττ οο υυ   θθ αα νν άά ττ οο υυ ,,   ττ οο   αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ηη   αα ππ ρρ οο σσ εε ξξ ίί αα   σσ εε   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν εε ςς   

κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς (( ππ .. χχ ..   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν ηη   οο δδ ήή γγ ηη σσ ηη ,,   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν αα   σσ ππ οο ρρ ))   εε ίί νν αα ιι   µµ εε ρρ ιι κκ άά   αα ππ όό   ττ αα   

σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   θθ αα   λλ έέ γγ αα µµ εε   όό ττ ιι   οο   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ εε   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς   γγ ύύ ρρ ωω   αα ππ όό   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ππ οο υυ   µµ ππ οο ρρ εε ίί   

νν αα   δδ ιι αα ττ υυ ππ ώώ νν εε ττ αα ιι   ωω ςς   σσ χχ έέ δδ ιι οο   χχ ωω ρρ ίί ςς   ττ ηη νν   ππ ρρ άά ξξ ηη (( ππ ρρ οο σσ αα ρρ µµ οο γγ ήή   αα ππ όό   OO ’’ CC aa rr oo ll   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 88 )) ..   

ΜΜ οο λλ οο νν όό ττ ιι ,,   ππ οο λλ ύύ   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ,,   µµ εε ρρ ιι κκ οο ίί   εε ίί νν αα ιι   αα υυ ττ οο ίί   ππ οο υυ   

αα ππ οο ππ εε ιι ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν ..   ΗΗ   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   δδ ιι αα φφ έέ ρρ εε ιι   

αα ππ όό   ππ ρρ οο σσ ωω ρρ ιι νν έέ ςς   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς   θθ αα νν άά ττ οο υυ ,,   µµ έέ χχ ρρ ιι   κκ αα ιι   λλ εε ππ ττ οο µµ εε ρρ ήή   σσ χχ εε δδ ιι αα σσ µµ έέ νν εε ςς   ππ ρρ άά ξξ εε ιι ςς ..       

  

ΟΟ   σσ χχ εε ττ ιι ζζ όό µµ εε νν εε ςς   µµ εε   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ έέ ςς   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς   κκ αα ιι   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   κκ υυ µµ αα ίί νν οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ οο νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   οο   οο ππ οο ίί οο ςς   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   εε ίί νν αα ιι   ήή ππ ιι οο ςς   (( εε υυ χχ έέ ςς   θθ αα νν άά ττ οο υυ )) ,,   έέ ωω ςς   σσ οο ββ αα ρρ όό ςς   

((   ππ αα ρρ οο δδ ιι κκ όό ςς   ήή   µµ όό νν ιι µµ οο ςς )) ..   ΟΟ ιι   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   κκ αα ιι   οο ιι   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς   εε κκ φφ ρρ άά ζζ οο νν ττ αα ιι   ττ ιι ςς   

ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   έέ µµ µµ εε σσ αα   µµ έέ σσ ωω   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν ωω νν   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ώώ νν ((   όό ππ ωω ςς   οο δδ ήή γγ ηη σσ ηη   µµ εε   

υυ ππ εε ρρ ββ οο λλ ιι κκ ήή   ττ αα χχ ύύ ττ ηη ττ αα ,,   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν αα   σσ ππ οο ρρ   αα κκ ρρ αα ίί εε ςς   αα σσ χχ οο λλ ίί εε ςς   κκ αα ιι   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν ηη   σσ εε ξξ οο υυ αα λλ ιι κκ ήή   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά )) ..   ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ςς   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   σσ ττ αα ττ ιι κκ όό   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   

αα λλ λλ άά   αα υυ ξξ οο µµ εε ιι ώώ νν εε ττ αα ιι ..   ΗΗ   αα ππ όό φφ αα σσ ηη   νν αα   αα ππ οο ππ εε ιι ρρ αα θθ εε ίί   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι   µµ ππ οο ρρ εε ίί   
                                                           
37  Αναλυτικά και πιο συγκεκριµένα στοιχεία για την επίδραση του στρες και άλλων παραγόντων θα βρούµε στο τρίτο 
κεφάλαιο όπου θα αναλύσουµε συγκεκριµένα το στρες των Αστυνοµικών όπου και αποτελέι προβλεπτικό παράγοντα στη 
συγκεκριµένη µελέτη (σ.τ.ε) .  
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νν αα   λλ ηη φφ θθ εε ίί   ττ εε λλ εε ίί ωω ςς   ππ αα ρρ οο ρρ µµ ηη ττ ιι κκ άά ,,   χχ ωω ρρ ίί ςς   ππ οο λλ ύύ   σσ κκ έέ ψψ ηη   ,, ήή   νν αα   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   µµ ιι αα ςς   

µµ αα κκ ρρ όό χχ ρρ οο νν ηη ςς   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   κκ αα ιι   σσ χχ εε δδ ιι αα σσ µµ οο ύύ ..     

  

ΟΟ ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο ιι   αα ππ όό   εε µµ άά ςς   φφ οο ββ οο ύύ νν ττ αα ιι   νν αα   ρρ ωω ττ ήή σσ οο υυ νν   κκ άά ππ οο ιι οο νν   αα νν   σσ κκ έέ ππ ττ εε ττ αα ιι   νν αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι   ..   ΑΑ νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   υυ ππ οο ψψ ίί αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   αα υυ ττ όό ςς   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   

αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι ..   ΟΟ υυ σσ ιι αα σσ ττ ιι κκ άά ,,   ρρ ωω ττ ώώ νν ττ αα ςς   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   ππ ρρ οο θθ έέ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   ,,   ττ οο νν   ββ γγ άά ζζ οο υυ µµ εε   

αα ππ όό   ττ ηη νν   δδ ύύ σσ κκ οο λλ ηη   θθ έέ σσ ηη   νν αα   µµ ιι λλ ήή σσ εε ιι   γγ ιι αα   έέ νν αα   ττ όό σσ οο   σσ οο ββ αα ρρ όό   θθ έέ µµ αα   εε νν ώώ   ττ αα υυ ττ όό χχ ρρ οο νν αα   

αα ππ αα λλ ύύ νν οο υυ µµ εε   ττ οο νν   ππ όό νν οο   ττ οο υυ ..   ΤΤ οο   άά ττ οο µµ οο   θθ εε ωω ρρ εε ίί   οο ττ ιι   «« ββ ρρ έέ θθ ηη κκ εε »»   έέ νν αα   άά ττ οο µµ οο   νν αα   µµ ιι λλ ήή σσ εε ιι   γγ ιι αα   

ττ οο   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   ττ οο υυ ..   ΣΣ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ,,   εε ίί νν αα ιι   κκ αα λλ όό   νν αα   

κκ άά νν οο υυ µµ εε   σσ ττ οο     άά ττ οο µµ οο   γγ εε νν ιι κκ έέ ςς   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   γγ ιι αα   ττ οο   αα νν   σσ κκ έέ ππ ττ εε ττ αα ιι   κκ αα µµ ίί αα   φφ οο ρρ άά   όό ττ ιι   δδ εε νν   αα ξξ ίί ζζ εε ιι   

νν αα   ζζ οο ύύ µµ εε ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη   αα υυ ττ ήή   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ ηη θθ εε ίί   κκ αα νν εε ίί ςς   νν αα   ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι   εε άά νν   

σσ κκ έέ ππ ττ εε ττ αα ιι   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ,, έέ νν αα   έέ χχ εε ιι   κκ άά ππ οο ιι αα   σσ χχ έέ δδ ιι αα ,,   ήή   εε άά νν   ππ ρρ οο εε ττ οο ιι µµ άά ζζ εε ττ αα ιι   κκ αα ττ άά   

κκ άά ππ οο ιι οο   ττ ρρ όό ππ οο   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι ,,   µµ έέ χχ ρρ ιι   σσ ττ αα δδ ιι αα κκ άά   νν αα   φφ ττ άά σσ εε ιι   σσ ττ ηη νν   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη   «« ππ όό σσ οο   

κκ οο νν ττ άά   έέ χχ εε ιι ςς   φφ θθ άά σσ εε ιι   σσ ττ οο   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι ςς »» ..     

  

ΤΤ αα   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ αα   άά ττ οο µµ αα   µµ εε   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   ππ αα ρρ αα δδ έέ χχ οο νν ττ αα ιι   όό ττ ιι   σσ κκ έέ φφ ττ οο νν ττ αα ιι   

σσ οο ββ αα ρρ άά   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν   αα λλ λλ άά   εε ππ ιι µµ έέ νν οο υυ νν   όό ττ ιι   δδ εε νν   θθ αα   ττ οο   έέ κκ αα νν αα νν   ππ όό ττ εε ,,   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ςς   

ωω ςς   δδ ιι κκ αα ιι οο λλ οο γγ ίί εε ςς   ττ αα   ππ αα ιι δδ ιι άά   ττ οο υυ ςς ,,   ττ ιι ςς   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι εε ςς   ττ οο υυ ςς ,,   ττ ιι ςς   δδ οο υυ λλ εε ιι έέ ςς   ττ οο υυ ςς   ήή   άά λλ λλ οο υυ ςς   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   ττ οο υυ ςς   εε µµ ππ οο δδ ίί ζζ οο υυ νν   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν ,,   ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   ππ ρρ οο σσ ωω ρρ ιι νν άά   

.. ΣΣ υυ νν ήή θθ ωω ςς   ττ έέ ττ οο ιι εε ςς   ββ εε ββ αα ιι ώώ σσ εε ιι ςς   εε ίί νν αα ιι   αα ξξ ιι όό ππ ιι σσ ττ εε ςς ..     

  

ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   αα υυ ξξ άά νν οο υυ νν   ττ οο νν   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   γγ ιι αα   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   φφ ύύ λλ οο ((   σσ ττ οο υυ ςς   άά νν ττ ρρ εε ςς   αα υυ ξξ άά νν εε ττ αα ιι   ηη   ππ ιι θθ αα νν όό ττ ηη ττ αα   νν αα   δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ οο υυ νν   µµ ιι αα   

ππ εε ττ υυ χχ ηη µµ έέ νν ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε νν ώώ   σσ ττ ιι ςς   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   µµ όό νν οο )) ,,   ττ οο   χχ αα µµ ηη λλ όό   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο --

οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο ,,   ηη   ππ ρρ οο ηη γγ οο ύύ µµ εε νν ηη   ψψ υυ χχ ιι αα ττ ρρ ιι κκ ήή   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή ,,   ππ ρρ οο ηη γγ οο ύύ µµ εε νν αα   εε ππ εε ιι σσ όό δδ ιι αα   

αα υυ ττ οο ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι σσ µµ οο ύύ ,,   δδ ιι αα ρρ κκ εε ίί ςς   εε υυ χχ έέ ςς   νν αα   ππ εε θθ άά νν εε ιι ,,   κκ αα ττ αα θθ λλ ιι ππ ττ ιι κκ ήή   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή ,,   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   

σσ ττ ηη νν   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά (( ππ ιι οο   οο ξξ ύύ θθ υυ µµ οο ςς ,,   αα ππ αα ιι σσ ιι όό δδ οο ξξ οο ςς )) ,,   µµ οο νν αα ξξ ιι άά ,,   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα   κκ αα ιι   αα ππ όό γγ νν ωω σσ ηη   

θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι   ββ αα σσ ιι κκ άά   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   (( KK ee ss ss ll ee rr ,,   BB oo rr gg ee rr ss   &&   WW aa ll tt ee rr ss   ,, 11 99 99 99 ;; ββ λλ ..   JJ oo ii nn   &&   

RR uu dd dd ,, 22 00 00 00 aa ;; HH aa ww tt oo nn   &&   VV aa nn   HH ee ee rr ii nn gg ee rr ,, 22 00 00 00 ,, γγ ιι αα   αα νν αα σσ κκ οο ππ ήή σσ εε ιι ςς ))   ..     

  

ΠΠ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω ,,   ππ αα ρρ αα θθ έέ ττ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   ππ υυ ρρ αα µµ ίί δδ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ππ οο υυ   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ττ οο νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ,,   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   ππ λλ άά νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ,,   ττ ιι ςς   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ εε ςς   κκ αα ιι   ττ αα   µµ έέ σσ αα   
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ππ οο υυ   δδ ιι αα θθ έέ ττ εε ιι   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι ,,   ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ έέ ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   ,,   οο ιι   οο ππ οο ίί εε ςς   

όό ππ ωω ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ αα µµ εε   εε ίί νν αα ιι   ττ ιι ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   έέ µµ µµ εε σσ εε ςς   κκ αα ιι   ττ έέ λλ οο ςς   ττ ηη νν   κκ αα ττ άά λλ ηη ξξ ηη   σσ ττ ηη νν   

αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα   (( σσ χχ ήή µµ αα   22 .. 11 ))     

  

ΣΣ χχ ήή µµ αα   22 .. 11   

ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   ΠΠ υυ ρρ αα µµ ίί δδ αα   

  

  

  

ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα     

  

ΜΜ ηη   ΘΘ αα νν αα ττ ηη φφ όό ρρ οο ςς   

ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά     

                                                                    ΠΠ ρρ ώώ ττ ηη   ήή                                   ΣΣ οο ββ αα ρρ όό ττ ηη ττ αα   

                                                                  εε ππ αα νν αα λλ αα µµ ββ αα νν όό µµ εε νν εε ςς   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ άά       

                                                                  αα ππ όό ππ εε ιι ρρ εε ςς                                 µµ έέ σσ αα   

  

ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ΙΙ δδ εε αα σσ µµ όό ςς   ΕΕ ππ αα νν αα λλ αα µµ ββ αα νν όό µµ εε νν όό ςς   

ΉΉ   ΣΣ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   ΠΠ λλ άά νν αα   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   

  

ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ΙΙ δδ εε αα σσ µµ όό ςς   

(( γγ εε νν ιι κκ όό ςς   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό ςς ,,   11   ήή   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   φφ οο ρρ έέ ςς ))     

                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ ηη νν   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   ππ υυ ρρ αα µµ ίί δδ αα   κκ αα ιι   ττ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή ςς   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ςς ,,   

ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ππ έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   µµ εε ττ άά   αα ππ όό   έέ νν ττ οο νν οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ..   ΑΑ υυ ττ όό ςς     οο δδ ηη γγ εε ίί   εε ίί ττ εε   σσ εε   

εε ππ αα νν αα λλ αα µµ ββ αα νν όό µµ εε νν εε ςς   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ εε ςς   οο ιι   οο ππ οο ίί εε ςς   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   εε ίί νν αα ιι   µµ ηη   θθ αα νν αα ττ ηη φφ όό ρρ εε ςς ,,   εε ίί ττ εε   σσ ττ ηη νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ηη   οο ππ οο ίί αα   έέ χχ εε ιι   ττ εε λλ ιι κκ όό   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα ,,   αα νν άά λλ οο γγ αα   µµ εε   ττ αα   µµ έέ σσ αα   ππ οο υυ   δδ ιι αα θθ έέ ττ εε ιι   οο   

αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ αα ςς ..   ΑΑ ππ οο ττ εε λλ εε ίί   µµ ιι αα   γγ ρρ αα µµ µµ ιι κκ ήή   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   ππ οο υυ   δδ εε νν   εε ξξ αα ρρ ττ άά ττ αα ιι   µµ όό νν οο   αα ππ όό   ττ ηη νν   

ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ,,   αα λλ λλ άά   σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή ςς   

δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ςς ,,   ηη   ππ οο ρρ εε ίί αα   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ εε   µµ ιι αα   αα λλ λλ ηη λλ εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ   µµ εε   ττ οο   

ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ..   ΕΕ ππ ιι ππ ρρ όό σσ θθ εε ττ αα ,,   όό µµ ωω ςς ,,   ηη   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   ππ ρρ οο ϋϋ ππ οο θθ έέ ττ εε ιι   ττ ηη νν   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη   

µµ ιι αα ςς   εε υυ αα λλ οο ττ όό ττ ηη ττ αα ςς   κκ αα θθ οο ρρ ιι ζζ όό µµ εε νν ηη ςς   αα ππ όό   ββ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ άά   κκ αα ιι   µµ όό νν ιι µµ αα   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή (( tt rr aa ii tt ss ))   
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χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   σσ ττ οο   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   σσ χχ ήή µµ αα   22 .. 22   ,,   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ µµ εε   ττ οο νν   δδ εε ίί κκ ττ ηη   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς   σσ ττ ηη νν   ππ οο ρρ εε ίί αα   ττ οο υυ   χχ ρρ όό νν οο υυ   κκ αα ιι   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   

ιι δδ εε αα σσ µµ όό 3388  ππ οο υυ   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ιι   ττ οο   άά ττ οο µµ οο ..     

  

ΣΣ χχ ήή µµ αα   22 .. 22 ..   

ΜΜ οο νν ττ έέ λλ οο   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή ςς   ∆∆ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ςς   

ΑΑ ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   

                                                                                                        ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς                                                     ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα                     

    

                                                                ΕΕ ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα                                                       ΕΕ ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   

                                                                ΠΠ ρρ όό θθ εε σσ ηη ςς                                                               ΠΠ ρρ όό θθ εε σσ ηη ςς     

                          ΟΟ ρρ αα ττ ήή     

                        σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      ΧΧ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά     

                                                                                                                                                                                                                  ΠΠ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς //   

                                                                                                                                                                                                                  ΕΕ σσ ωω σσ ττ ρρ έέ φφ εε ιι αα ςς   

                                                                                                                                                                                                              (( ss ee ll ff -- dd ii ss cc ll oo ss uu rr ee ))     

                                                                                                              ΜΜ ηη   οο ρρ αα ττ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ::   

••   ΜΜ ηη   σσ υυ νν εε ιι δδ ηη ττ έέ ςς   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί εε ςς   

••   ΣΣ υυ νν εε ιι δδ ηη ττ έέ ςς   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς ,,   ππ αα ρρ οο ρρ µµ ήή σσ εε ιι ςς   ήή   ππ λλ άά νν αα   

  

  

  

  

  

ΧΧ   ΡΡ   ΟΟ   ΝΝ   ΟΟ   ΣΣ   

  

  

∆∆ ιι εε υυ κκ ρρ ιι νν ίί σσ εε ιι ςς     

��   ΗΗ   δδ ιι αα κκ εε κκ οο µµ µµ έέ νν ηη   γγ ρρ αα µµ µµ ήή   ππ εε ρρ ιι γγ ρρ άά φφ εε ιι   έέ νν αα νν   οο υυ δδ όό   κκ άά ττ ωω θθ εε νν   ττ οο υυ   οο ππ οο ίί οο υυ   ηη   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ ήή σσ ιι µµ ηη   ((   εε νν ίί οο ττ εε   αα κκ όό µµ αα   κκ αα ιι   σσ ττ οο   ίί δδ ιι οο   

ττ οο   άά ττ οο µµ οο   ––   µµ ηη   σσ υυ νν εε ιι δδ ηη ττ ήή   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ))     

��   ΟΟ   οο υυ δδ όό ςς   αα υυ ττ όό ςς   κκ αα θθ οο ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ ηη ςς   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς   ττ οο υυ   

αα ττ όό µµ οο υυ ((   ππ .. χχ ..   εε σσ ωω σσ ττ ρρ έέ φφ εε ιι αα ))     

                                                           
38

 ΟΟ  οοπποοίίοοςς  όόππωωςς  ππρροοεείίππααµµεε  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσεε  σσκκέέψψεειιςς  γγύύρρωω  ααππόό  ττηηνν  ααυυττοοκκττοοννίίαα  πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  δδιιααττυυππώώννεεττααιι  ωωςς  σσχχέέδδιιοο  

χχωωρρίίςς  ττηηνν  ππρράάξξηη((ππρροοσσααρρµµοογγήή  ααππόό  OO’’CCaarrooll  eett  aall..,,11999988))..  ΜΜοολλοοννόόττιι,,  πποολλύύ  άάννθθρρωωπποοιι  ααννααφφέέρροουυνν  ααυυττοοκκττοοννιικκόό  ιιδδεεαασσµµόό,,  

µµεερριικκοοίί  εείίννααιι  ααυυττοοίί  πποουυ  δδιιααππρράάττττοουυνν  ααππόόππεειιρραα  ααυυττοοκκττοοννίίααςς..  ΗΗ  κκλλίίµµαακκαα  ττοουυ  ααυυττοοκκττοοννιικκοούύ  ιιδδεεαασσµµοούύ  δδιιααφφέέρρεειι  ααππόό  

ππρροοσσωωρριιννέέςς  σσκκέέψψεειιςς  θθααννάάττοουυ,,  µµέέχχρριι  κκααιι  λλεεππττοοµµεερρεείίςς  σσχχεεδδιιαασσµµέέννεεςς  ππρράάξξεειιςς..      
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22 .. 66         ΜΜ οο νν ττ έέ λλ οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς     

                    

22 .. 66 .. 11   ΟΟ   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς     

  

ΠΠ αα ρρ αα δδ οο σσ ιι αα κκ άά ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν ττ αα νν   αα ππ όό   µµ ιι αα   µµ εε γγ άά λλ ηη   οο µµ άά δδ αα   ππ οο υυ   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα νν   αα ππ όό   οο µµ οο ιι οο γγ έέ νν εε ιι αα ::   νν εε αα ρρ όό ςς   άά νν ττ ρρ αα ςς   ,, αα ππ όό φφ οο ιι ττ οο ςς   λλ υυ κκ εε ίί οο υυ   µµ εε   

σσ ττ ρρ αα ττ ιι ωω ττ ιι κκ ήή   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ..   ΣΣ ήή µµ εε ρρ αα   ττ οο   σσ ώώ µµ αα   ττ ηη ςς   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   έέ χχ εε ιι   αα λλ λλ άά ξξ εε ιι   

ρρ ιι ζζ ιι κκ άά ..   ΗΗ   εε ξξ αα σσ φφ άά λλ ιι σσ ηη   ττ ηη ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   αα ππ οο κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ςς   σσ εε   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό   µµ εε   ττ ιι ςς   

λλ ίί γγ εε ςς -- αα νν αα λλ οο γγ ιι κκ άά   µµ εε   άά λλ λλ αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα --   ώώ ρρ εε ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   -- εε νν   

αα νν ττ ιι θθ έέ σσ εε ιι   µµ εε   άά λλ λλ εε ςς   σσ χχ οο λλ έέ ςς   ππ οο υυ   χχ ρρ εε ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   χχ ρρ όό νν ιι αα   σσ ππ οο υυ δδ ώώ νν   κκ αα ιι   εε ξξ εε ιι δδ ιι κκ εε ύύ σσ εε ωω νν -- ,,   

ωω θθ εε ίί   όό λλ οο   κκ αα ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   νν έέ οο υυ ςς   σσ ττ ηη νν   εε ιι σσ αα γγ ωω γγ ήή   ττ οο υυ ςς   σσ ττ ιι ςς   κκ αα ττ άά   ττ όό ππ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ έέ ςς   ΑΑ κκ αα δδ ηη µµ ίί εε ςς ..   ΟΟ ιι   σσ ηη µµ εε ρρ ιι νν οο ίί   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   υυ ψψ ηη λλ όό ττ εε ρρ οο   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   

σσ ππ οο υυ δδ ώώ νν   κκ αα ιι   µµ ιι κκ ρρ όό ττ εε ρρ ηη   σσ ττ ρρ αα ττ ιι ωω ττ ιι κκ ήή   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ηη   σσ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή   δδ οο µµ ήή   ττ ηη ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   έέ χχ εε ιι   δδ ώώ σσ εε ιι   ββ άά ρρ οο ςς   σσ ττ ηη νν   εε ξξ υυ ππ ηη ρρ έέ ττ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   ππ οο λλ ίί ττ ηη   κκ αα ιι   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   σσ ττ ηη νν   

κκ αα ττ αα ππ οο λλ έέ µµ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   εε γγ κκ λλ ήή µµ αα ττ οο ςς ((   χχ ωω ρρ ίί ςς   σσ εε   κκ αα µµ ίί αα   ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   νν αα   µµ ηη νν   ττ ίί θθ εε ττ αα ιι   ωω ςς   κκ ύύ ρρ ιι αα   

αα ρρ µµ οο δδ ιι όό ττ ηη ττ αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς )) ..   

  

ΌΌ ππ ωω ςς   σσ ηη µµ εε ιι ώώ νν εε ιι   οο   VV aa nn BB ll aa rr ii cc oo nn (( 11 99 88 99 )) ,, «« οο   κκ αα λλ άά   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ µµ έέ νν οο ςς   κκ αα ιι   

ππ ρρ οο σσ αα νν αα ττ οο λλ ιι σσ µµ έέ νν οο ςς   σσ ττ ιι ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ττ οο υυ   ππ οο λλ ίί ττ ηη ,,   νν εε αα ρρ όό ςς // ήή   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   ππ οο υυ   δδ οο υυ λλ εε ύύ εε ιι   

σσ ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα ,,   έέ χχ εε ιι   ββ άά λλ εε ιι   ωω ςς   σσ ττ όό χχ οο   νν αα   κκ άά νν εε ιι   κκ άά ττ ιι   γγ ιι αα   ττ ηη νν   κκ αα ττ αα ππ οο λλ έέ µµ ηη σσ ηη   

ττ οο υυ   εε γγ κκ λλ ήή µµ αα ττ οο ςς   κκ αα ιι   όό χχ ιι   νν αα   λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   αα ππ λλ έέ ςς   αα νν αα φφ οο ρρ έέ ςς   ττ οο υυ »» ..   ΚΚ αα θθ ώώ ςς   ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   

ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   έέ χχ οο υυ νν   σσ ττ ρρ αα φφ εε ίί   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   σσ ττ ιι ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ττ οο υυ   ππ οο λλ ίί ττ ηη ,,   οο   κκ αα λλ άά   

εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ όό µµ εε νν οο ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   κκ αα λλ εε ίί ττ αα ιι   νν αα   γγ νν ωω ρρ ίί ζζ εε ιι   µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   θθ έέ µµ αα ττ αα   

εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ςς   κκ αα ιι   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη ςς   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   ττ ωω νν   ππ οο λλ ιι ττ ώώ νν ..   

  

ΠΠ αα ρρ όό λλ ηη   ττ ηη νν   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   ττ οο υυ ,,   ηη   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ππ αα ρρ αα µµ έέ νν εε ιι   µµ ιι αα   κκ λλ εε ιι σσ ττ ήή   

κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα   µµ εε   ττ ιι ςς   ιι δδ ιι οο ττ ρρ οο ππ ίί εε ςς ,,   εε νν ώώ   σσ υυ νν εε χχ ίί ζζ εε ιι   νν αα   αα σσ κκ εε ίί   ττ ηη νν   ττ εε ρρ άά σσ ττ ιι αα   δδ ύύ νν αα µµ ηη   ττ ηη ςς   σσ ττ οο υυ ςς   

ππ οο λλ ίί ττ εε ςς ..   ΟΟ ιι   εε µµ ππ εε ιι ρρ ίί εε ςς   ππ οο υυ   αα ππ οο κκ οο µµ ίί ζζ εε ιι   έέ νν αα ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   

εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   ττ οο υυ ,,   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ππ άά νν ττ αα   οο ιι   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ εε ςς ..   ΑΑ υυ ττ όό   έέ χχ εε ιι   ωω ςς   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα     ττ ηη   

δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ίί αα ,,   αα ππ όό   ττ ηη νν   ππ λλ εε υυ ρρ άά   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ,,   ττ οο υυ   δδ ιι κκ οο ύύ   ττ ηη ςς   κκ ώώ δδ ιι κκ αα   αα ξξ ιι ώώ νν   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   

δδ ιι κκ ήή ςς   ττ ηη ςς   υυ ππ οο κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ςς ..   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ οο νν   GG oo ll dd ss tt aa ii nn (( 11 99 99 00 )) ,,   «« ηη     δδ ύύ νν αα µµ ηη   αα υυ ττ ήή ςς   ττ ηη ςς   

υυ ππ οο κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ςς   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ εε ττ αα ιι   µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή   ππ ρρ αα κκ ττ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ππ ίί εε σσ ηη   ττ ηη ςς   
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δδ οο υυ λλ εε ίί αα ςς ..   ΟΟ   φφ υυ σσ ιι κκ όό ςς   κκ ίί νν δδ υυ νν οο ςς ,,   ηη   εε χχ θθ ρρ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ((   ππ οο υυ   δδ έέ χχ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ππ οο λλ ίί ττ εε ςς   οο ιι   

οο ππ οο ίί οο ιι   ττ οο υυ ςς   ββ λλ έέ ππ οο υυ νν   ωω ςς   µµ έέ σσ οο   κκ αα ττ αα σσ ττ οο λλ ήή ςς   κκ αα ιι   εε ππ ιι ββ οο λλ ήή ςς   ττ οο υυ   νν όό µµ οο υυ )) ,,   οο ιι   

αα νν αα ιι ττ ιι οο λλ όό γγ ηη ττ εε ςς   αα ππ αα ιι ττ ήή σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   οο ιι   αα νν αα µµ εε νν όό µµ εε νν εε ςς   σσ υυ γγ κκ ρρ οο ύύ σσ εε ιι ςς ,,   σσ εε   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό   µµ εε   ττ ηη νν   

εε ππ ιι κκ ρρ αα ττ οο ύύ σσ αα   άά ππ οο ψψ ηη   όό ττ ιι   οο ιι   ππ οο λλ ίί ττ εε ςς   δδ εε νν   κκ αα ττ αα λλ αα ββ αα ίί νν οο υυ νν   ττ ιι   έέ χχ οο υυ νν   νν αα   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί σσ οο υυ νν   

κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν άά   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί ,,   ττ οο υυ ςς   κκ άά νν οο υυ νν   ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   αα νν ττ ιι ππ αα θθ εε ίί ςς   σσ ττ οο   εε υυ ρρ ύύ   κκ οο ιι νν όό »»     

  

ΕΕ ππ ιι ππ ρρ οο σσ θθ έέ ττ ωω ςς ,,     ηη   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   δδ υυ σσ άά ρρ εε σσ ττ ηη ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   νν αα   

µµ εε ττ αα χχ εε ιι ρρ ιι σσ ττ οο ύύ νν   αα ππ εε ιι λλ ηη ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς ,,   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν εε ςς   σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς   κκ αα ιι   αα νν ττ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς 3399..   ΕΕ ξξ   αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ωω νν   εε µµ ππ εε ιι ρρ ιι ώώ νν   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   έέ κκ θθ εε σσ ηη ςς   ττ οο υυ ςς   σσ ττ ηη νν   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα ,,   οο ιι   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα σσ υυ νν εε ίί δδ ηη ττ αα -- ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς --   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ οο υυ νν   αα µµ υυ νν ττ ιι κκ οο ύύ ςς   µµ ηη χχ αα νν ιι σσ µµ οο ύύ ςς   οο ιι   

οο ππ οο ίί οο   εε νν   ττ έέ λλ εε ιι   ππ αα ρρ αα µµ έέ νν οο υυ νν   ωω ςς   ππ αα γγ ιι ωω µµ έέ νν εε ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   όό χχ ιι   µµ όό νν οο   σσ ττ ηη νν   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή   

ττ οο υυ ςς   ππ ρρ αα κκ ττ ιι κκ ήή   αα λλ λλ άά   σσ εε   όό λλ εε ςς   ττ ιι ςς   εε κκ φφ άά νν σσ εε ιι ςς   ττ ηη ςς   ζζ ωω ήή ςς   ττ οο υυ ςς ..     

  

ΚΚ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   ττ οο υυ   οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   σσ ττ αα δδ ιι αα κκ άά   εε νν ττ άά σσ σσ εε ττ αα ιι   σσ εε   µµ ιι αα   

υυ ππ οο κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα   µµ εε   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   κκ αα ιι   νν οο οο ττ ρρ οο ππ ίί αα   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς .. 4400  ΟΟ   κκ υυ νν ιι σσ µµ όό ςς   

εε ίί νν αα ιι   αα ππ όό   ττ αα   ββ αα σσ ιι κκ άά   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ππ οο υυ   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ οο υυ νν   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί ..   ΚΚ αα ττ άά   ττ ηη νν   

σσ ττ αα δδ ιι οο δδ ρρ οο µµ ίί αα   ττ οο υυ   οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς ,,   εε κκ ττ όό ςς   αα ππ όό   ττ ιι ςς   εε ιι δδ ιι κκ έέ ςς   γγ νν ώώ σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   έέ κκ ττ αα σσ ηη   ττ ωω νν   

εε µµ ππ εε ιι ρρ ιι ώώ νν   ττ οο υυ ,,   αα ππ οο κκ ττ άά   κκ αα ιι   µµ ιι αα   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ ηη   νν οο οο ττ ρρ οο ππ ίί αα   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι σσ ττ οο ιι χχ εε ίί   σσ ττ οο   σσ ττ εε ρρ εε όό ττ υυ ππ οο   

ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   κκ αα ιι   σσ ττ άά σσ ηη ςς ..   ΣΣ ττ ηη νν   αα νν ττ ίί λλ ηη ψψ ηη   ττ οο υυ ,,   ττ οο   ππ αα λλ ιι όό   ιι δδ εε ώώ δδ εε ςς   ττ ηη ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   κκ αα ττ αα ρρ ρρ ίί ππ ττ εε ττ αα ιι   ωω ςς   χχ άά ρρ ττ ιι νν οο ςς   ππ ύύ ρρ γγ οο ςς   κκ αα ιι   σσ ττ οο   εε ξξ ήή ςς   ττ οο   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   σσ ώώ µµ αα   

ττ αα υυ ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   αα ξξ ίί αα   ττ οο υυ   υυ ππ όό λλ οο ιι ππ οο υυ   κκ όό σσ µµ οο υυ ..   ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   έέ νν αα νν   

«« αα ππ αα ιι ττ οο ύύ µµ εε νν οο   κκ υυ νν ιι σσ µµ όό »»   κκ αα ιι   ττ οο   µµ όό νν οο   ππ οο υυ   ττ οο υυ ςς   εε νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ εε ιι   εε ίί νν αα ιι   ττ αα   σσ υυ νν ττ αα ξξ ιι οο δδ οο ττ ιι κκ άά   

οο φφ έέ λλ ηη   κκ αα ιι   κκ άά ππ οο ιι εε ςς   εε ππ εε νν δδ υυ ττ ιι κκ έέ ςς   δδ ρρ αα σσ ττ ηη ρρ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς ..   ΣΣ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   22 .. 44   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   ττ αα   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς   ππ οο υυ   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ οο υυ νν   

οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   κκ αα ιι   ππ ρρ αα κκ ττ ιι κκ ήή   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   ωω ςς   

αα µµ υυ νν ττ ιι κκ οο ίί   µµ ηη χχ αα νν ιι σσ µµ οο ίί ::   

  

                                                           
39

 Περισσότερα στοιχεία για την δυσκολία του επαγγέλµατος του Αστυνοµικού θα δοθούν στη παρουσίαση του µοντέλου 

της αυτοκτονίας των Αστυνοµικών(βλ.2.6.2) και στο τρίτο κεφάλαιο στρες και Αστυνοµία(σ.τ.ε.)  
40

  Μάλιστα ο Van Maaner στο άρθρο του Van Maaner, J(1973). Observation on the making of policeman.Human 

Organization 32, no 4, σελ 407, αναφέρει τις τέσσερις βαθµίδες εξέλιξης που περνά ένας νέος Αστυνοµικός ώσπου να 
κοινωνικοποιηθεί πλήρως σε αυτό που ονοµάζουµε «αστυνοµική υποκουλτούρα» . Οι τέσσερις βαθµίδες εκπαίδευσης 
είναι: α)  η περίοδος πριν από την είσοδο κάποιου στην Αστυνοµική ακαδηµία, β) η είσοδος κάποιου στην αστυνοµική 
ακαδηµία, γ)η διαδικασία των συντελούµενων αλλαγών και δ) η άσκηση του αστυνοµικού επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος  



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

55 

 

  

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   22 .. 33   

ΧΧ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ππ οο υυ   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ εε ιι   οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   

  

Έλλειψη αθωότητας  «…Ποτέ δεν φανταζόµουνα ότι θα υπήρχε τόσο βία, λύπη, εµπάθεια, 

τόσος θυµός, τόση ασχήµια εκεί έξω, ήταν πέρα από ότι κατανοούσα 

ως Αστυνοµικό επάγγελµα..»(Conroy & Hess,σελ 81, 1992) 

Κυνισµός Η διαδικασία προσαρµογής του αστυνοµικού στο υπηρεσιακό 

περιβάλλον εργασίας. Ο κυνισµός , εµφανίζεται όταν ο αστυνοµικός 

χάνει την πίστη στους ανθρώπους , στην κοινωνία ευρύτερα και τέλος 

στον εαυτό του. Στην αντίληψη του Κυνικού αστυνοµικού η κοινωνία 

µοιάζει µια ζούγκλα, στην οποία το έγκληµα, η διαφθορά και η 

κτηνωδία συγκροτούν τα φυσιολογικά γνωρίσµατα µιας κοινωνίας. 

Όπως σηµειώνουν οι ίδιοι οι Αστυνοµικοί «..δεν σε εµπιστεύοµαι 

επειδή στέκεσαι µπροστά σε αυτό το κατάστηµα και κοιτάς έξω . Είσαι 

ένας κακός άνθρωπος µέχρι να σε γνωρίσω. Αυτό είναι ο,τι έµαθα και 

για τριάντα χρόνια ακλουθούσα…»(σελ.95) 

Μοναξιά «…Είµαι ο πιο µοναχικός άνθρωπος στον κόσµο, ο πιο µοναχικός. 

Είχα φίλους, είχα οικογένεια που µε νοιάζονταν, αλλά ήµουν µόνος. 

Κανείς δεν ήταν εκεί µαζί µου, ήταν φρικτό..» 

Αποµόνωση «…∆εν ήµουν κλειστός σε κανένα επειδή έβλεπα τον εαυτό µου σε µια 

κατάσταση που κανένας δεν γνώριζε και κανένας δεν καταλάβαινε 

µέχρι να του το πω εγώ ο ίδιος, αλλά και πάλι δεν µε καταλάβαινε 

εύκολα…» 

Περιορισµένος και µε 

µεγάλη επίδραση από 

το σώµα 

«…Απαιτείτε να είσαι πολύ ψυχρός και να υπολογίζεις τα 

συναισθήµατά σου. ∆εν µπορείς να είσαι αυθόρµητος. Πρέπει πάντα 

να υπολογίζεις την έκφραση των συναισθηµάτων σου…» 

 

22 .. 66 .. 22 ..   ΠΠ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη   ττ οο υυ   µµ οο νν ττ έέ λλ οο υυ       

  

ΕΕ δδ ώώ   κκ αα ιι   ππ οο λλ λλ άά   χχ ρρ όό νν ιι αα ,,   σσ ττ οο υυ ςς   κκ όό λλ ππ οο υυ ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ,,   έέ χχ εε ιι   ππ ρρ οο ττ αα θθ εε ίί   

έέ νν αα   θθ εε ωω ρρ ηη ττ ιι κκ όό   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ππ οο υυ   αα νν αα γγ νν ωω ρρ ίί ζζ εε ιι   ττ οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   
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δδ ιι αα δδ ρρ αα µµ αα ττ ίί ζζ οο υυ νν   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ρρ όό λλ οο   σσ ττ ηη νν   ππ αα γγ ίί ωω σσ ηη   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ώώ νν   ππ οο υυ   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   

οο δδ ηη γγ ήή σσ οο υυ νν   έέ νν αα νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   σσ ττ ηη νν   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΟΟ ιι   σσ υυ γγ γγ ρρ αα φφ εε ίί ςς   

σσ υυ νν δδ υυ άά ζζ οο υυ νν   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   θθ εε ωω ρρ ηη ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ εε υυ θθ ύύ νν σσ εε ιι ςς   ττ ηη ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ((   όό ππ ωω ςς   ττ ηη ςς   

ΨΨ υυ χχ αα νν άά λλ υυ σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή ςς   θθ εε ωω ρρ ίί αα ςς ))   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   κκ αα ττ αα λλ ήή ξξ οο υυ νν   σσ εε   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ άά σσ µµ αα ττ αα   ττ έέ ττ οο ιι αα   έέ ττ σσ ιι   ώώ σσ ττ εε   νν αα   κκ αα ττ αα νν οο ήή σσ οο υυ νν   ττ ηη νν   ππ οο ρρ εε ίί αα   ττ ηη ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   εε νν όό ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ..     

  

∆∆ ύύ οο   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ββ αα σσ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   γγ ιι αα   νν αα   ππ αα γγ ιι ωω θθ οο ύύ νν   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   οο ιι   οο ππ οο ίί εε ςς   

µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ώώ νν   σσ κκ έέ ψψ εε ωω νν ,,   εε ίί νν αα ιι ::   (( αα ))   οο ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ίί   

ρρ όό λλ οο ιι   έέ ττ σσ ιι   όό ππ ωω ςς   οο ιι κκ οο δδ οο µµ οο ύύ νν ττ αα ιι   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   

σσ ττ ιι ςς   αα κκ αα δδ ηη µµ ίί εε ςς   κκ αα ιι   έέ ππ εε ιι ττ αα ,,   (( ββ ))   οο ιι   ττ ρρ όό ππ οο ιι   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη ςς   ττ ωω νν   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   ππ οο υυ   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν άά   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   ττ οο υυ ςς   µµ εε   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   υυ ππ οο οο µµ άά δδ εε ςς   ττ ηη ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ςς ..     

  

ΤΤ οο   κκ οο ιι νν όό     χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ρρ όό λλ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   ηη   χχ ρρ ήή σσ ηη   εε νν όό ςς   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο υυ   

µµ οο ττ ίί ββ οο υυ   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη ςς   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν ..   ΣΣ ττ ηη   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ ηη ςς   θθ ηη ττ εε ίί αα ςς   ττ οο υυ ςς   οο ιι   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   σσ υυ νν ηη θθ ίί ζζ οο υυ νν   νν αα   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   ττ ηη νν   δδ ιι χχ όό ττ οο µµ ηη   σσ κκ έέ ψψ ηη   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη   ττ ωω νν   

ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   ττ οο υυ ςς ..   ΟΟ ιι   αα ππ οο φφ άά σσ εε ιι ςς   σσ ττ ηη νν   δδ ιι χχ όό ττ οο µµ ηη   σσ κκ έέ ψψ ηη   εε ίί νν αα ιι   ττ οο υυ   ττ ύύ ππ οο υυ   «« σσ ωω σσ ττ όό --

λλ άά θθ οο ςς »»   εε νν ώώ   ,, σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   αα υυ ττ οο ύύ ςς ,,   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   µµ έέ σσ ηη   λλ ύύ σσ ηη ..   ΟΟ   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο ςς   ττ ρρ όό ππ οο ςς   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   εε νν ττ άά σσ σσ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   ττ ωω νν   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   γγ ιι αα   αα νν ττ ιι κκ εε ιι µµ εε νν ιι κκ ήή   

εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   µµ εε   ττ οο υυ ςς   ππ οο λλ ίί ττ εε ςς ,,   εε νν ώώ   ππ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   κκ αα ιι   έέ νν αα νν   ττ ρρ όό ππ οο   άά µµ υυ νν αα ςς ..     

  

ΕΕ ππ ιι ππ ρρ οο σσ θθ έέ ττ ωω ςς ,,   ηη   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη   ττ ωω νν   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ώώ νν   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   

αα κκ οο λλ οο υυ θθ εε ίί   ττ ηη νν   ίί δδ ιι αα   λλ οο γγ ιι κκ ήή   µµ εε   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   ττ οο υυ ςς   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα ..   ΑΑ υυ ττ όό   έέ χχ εε ιι   ωω ςς   

αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα ,,   ηη   δδ ιι χχ οο ττ οο µµ ηη   σσ κκ έέ ψψ ηη ,,   νν αα   αα κκ οο λλ οο υυ θθ εε ίί ττ αα ιι   κκ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ ήή   ζζ ωω ήή ..   ΕΕ άά νν   αα υυ ττ όό   

σσ υυ µµ ββ αα ίί νν εε ιι ,,   ττ όό ττ εε   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   χχ ρρ εε ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   οο   SS cc hh nn ee ii hh mm aa nn (( 11 99 88 55 )) ,,   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   

ωω ςς   «« γγ νν ωω σσ ιι αα κκ ήή   αα νν αα δδ όό µµ ηη σσ ηη »»   ,,   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   νν αα   ββ ρρ ίί σσ κκ οο υυ νν   

εε νν αα λλ λλ αα κκ ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   ττ ρρ όό ππ οο υυ ςς   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη ςς   ττ ωω νν   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   όό χχ ιι   λλ ύύ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   

ττ ύύ ππ οο υυ   «« άά σσ ππ ρρ οο --   µµ αα ύύ ρρ οο »»   ήή   «« σσ ωω σσ ττ όό -- λλ άά θθ οο ςς »» ..     

  

ΌΌ ππ ωω ςς   ττ οο νν ίί ζζ εε ιι   οο   SS hh nn ee ii dd mm aa nn ,,   έέ νν αα   ττ έέ ττ οο ιι οο   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ όό   ύύ φφ οο ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   όό ττ αα νν   

κκ άά ππ οο ιι οο ςς   σσ κκ έέ φφ ττ εε ττ αα ιι   νν αα   δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ εε ιι   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΟΟ ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   

σσ κκ εε φφ ττ οο ύύ νν   εε νν αα λλ λλ αα κκ ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   ττ ρρ όό ππ οο υυ ςς   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη ςς   ττ ωω νν   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ββ λλ έέ ππ οο υυ νν   
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ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ωω ςς   ττ ηη νν   µµ όό νν ηη   λλ ύύ σσ ηη ..   ΣΣ ττ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   σσ ηη µµ εε ίί οο   θθ αα   αα νν αα φφ εε ρρ θθ οο ύύ µµ εε   σσ ττ ηη νν   

δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   ττ ηη ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   εε νν όό ςς   νν έέ οο υυ ..   ΗΗ   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ,,   

όό χχ ιι   µµ όό νν οο   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ίί ζζ εε ιι   σσ ττ αα δδ ιι αα κκ άά   ττ οο νν   ττ ρρ όό ππ οο   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς ,,   αα λλ λλ άά   αα νν ττ ιι θθ έέ ττ ωω ςς ,,   εε νν θθ αα ρρ ρρ ύύ νν εε ιι   ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   νν αα   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   ττ οο νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ όό   ττ οο υυ ςς   ρρ όό λλ οο   κκ αα ιι   σσ εε   άά λλ λλ οο υυ ςς   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   ρρ όό λλ οο υυ ςς   ππ οο υυ   δδ ιι αα θθ έέ ττ οο υυ νν (( TT hh oo ii tt ss ,, 11 99 88 66 ))   ..     

  

ΤΤ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ππ ρρ οο σσ ππ αα θθ εε ίί   νν αα   αα νν αα κκ αα λλ ύύ ψψ εε ιι   ττ οο υυ ςς   αα ιι ττ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς     

ππ οο υυ   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ οο υυ νν   έέ νν αα νν   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΚΚ αα θθ ώώ ςς   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   

εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   ππ οο λλ υυ µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ όό   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο (( SS cc hh nn ii ee dd mm aa nn ,, 11 99 88 55 ;; VV aa ii ll ll aa nn tt   &&   BB ll uu mm nn ee tt hh aa ll ,, 11 99 99 00 )) ,,   

οο   ρρ όό λλ οο ςς   ττ ηη ςς   σσ ύύ νν θθ εε ττ ηη ςς   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ςς   εε νν όό ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ττ αα ιι   

σσ ττ οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΤΤ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   δδ ύύ οο   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ οο νν   ρρ όό λλ οο   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ..   ΠΠ ρρ ώώ ττ οο νν ,,   ηη   χχ ρρ ήή σσ ηη   ττ ηη ςς   

δδ ιι χχ οο ττ οο µµ ηη ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   ωω ςς   µµ οο ττ ίί ββ οο   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν ωω νν   ήή   άά λλ λλ ωω νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   σσ ττ ηη νν   

δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ ηη ςς   δδ οο υυ λλ εε ιι άά ςς   ττ οο υυ ςς ..   ∆∆ εε ύύ ττ εε ρρ οο νν ,,   ηη   ππ οο λλ υυ ππ λλ οο κκ όό ττ ηη ττ αα ςς   ττ οο υυ   ρρ όό λλ οο υυ   ττ οο υυ   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   (( TT hh oo ii tt ss ,, 11 99 88 66 ;; TT uu rr nn ee ll   &&   RR oo ss zz ee ll ll ,, 11 99 99 44 ;; VV ee rr bb uu gg gg ee ,, 11 99 88 33 )) ..     

  

ΥΥ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   εε ππ ιι δδ ηη µµ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ππ οο υυ   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   όό ττ ιι   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   έέ νν αα   υυ ψψ ηη λλ όό   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ώώ νν   ττ οο υυ   νν όό µµ οο υυ ..   ΟΟ   VV ii oo ll aa nn tt ii   κκ αα ιι   οο ιι   σσ υυ νν εε ρρ γγ άά ττ εε ςς   

ττ οο υυ (( 11 99 99 33 ))   ββ ρρ ήή κκ αα νν   όό ττ ιι   οο ιι   άά νν ττ ρρ εε ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   88 ,, 33   

φφ οο ρρ έέ ςς   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   ττ οο   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό   κκ αα ιι   33 ,, 11   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα ττ υυ χχ ηη µµ άά ττ ωω νν 4411..   

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   οο   HH aa gg ee dd oo rr nn   (( 11 99 77 11 ))   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   ττ οο   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   έέ χχ εε ιι   ττ οο   

δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   υυ ψψ ηη λλ όό ττ εε ρρ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   33 66   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ άά ττ ωω νν ..   ΕΕ ππ ιι ππ ρρ οο σσ θθ έέ ττ ωω ςς ,,   

οο   RR ii cc hh aa rr dd   κκ αα ιι   οο   FF ee ll ll (( 11 99 88 55 )) ,,   σσ εε   µµ ιι αα   αα νν αα σσ κκ όό ππ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ττ αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   ττ ηη νν   

θθ νν ηη σσ ιι µµ όό ττ ηη ττ αα ,,   ββ ρρ ήή κκ αα νν   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   ττ οο   ττ ρρ ίί ττ οο   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   11 33 00   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ άά ττ ωω νν ..   ΜΜ ιι αα   άά λλ λλ ηη   ππ ιι οο   ππ ρρ όό σσ φφ αα ττ ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα ,,   ββ ρρ ήή κκ εε   όό ττ ιι   

αα ππ όό   77   σσ εε   22 66   χχ ώώ ρρ εε ςς   ττ οο   δδ ιι άά σσ ττ ηη µµ αα   11 99 88 66 -- 11 99 88 99 ,,   οο ιι   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ήή ττ αα νν   

µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ εε ςς   αα ππ όό   ττ οο νν   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό (( LL ee ss tt ee rr ,, 11 99 99 22 )) ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   οο   BB uu rr nn ee tt tt   κκ αα ιι   οο ιι   

σσ υυ νν εε ρρ γγ άά ττ εε ςς   ττ οο υυ   (( 11 99 99 22 ))   δδ ιι εε ξξ ήή γγ αα γγ αα νν   µµ ιι αα   έέ ρρ εε υυ νν αα (( cc aa ss ee   cc oo nn tt rr oo ll )) ,,   ππ άά νν ωω   σσ ττ οο υυ ςς   θθ αα νν άά ττ οο υυ ςς   

αα ππ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   λλ αα µµ ββ άά νν οο νν ττ αα ςς   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   αα ππ όό   22 66   χχ ώώ ρρ εε ςς ..   ΜΜ εε ττ άά   αα ππ όό   σσ υυ σσ χχ έέ ττ ιι σσ ηη   ττ οο υυ   

                                                           
41

  Πολλοί θάνατοι οι οποίοι φαίνεται ότι προήλθαν από αυτοκινητιστικό ατύχηµα, στην πραγµατικότητα είναι αυτοκτονίες. 

Οι ερευνητές προσπαθούν µε την µέθοδο της επί τοπία ανάλυσης και των συγγενών και φίλων να καταλάβουν αν ένα άτοµο 
ευσυνείδητα προσπαθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.  
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φφ ύύ λλ οο υυ ,,   ττ ηη ςς   ηη λλ ιι κκ ίί αα ςς ,,   ττ οο υυ   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ οο ύύ   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο -- οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   εε ππ ιι ππ έέ δδ οο υυ ,,   ββ ρρ έέ θθ ηη κκ εε   

όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε ίί χχ αα νν   έέ νν αα   αα υυ ξξ αα νν όό µµ εε νν οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ,,   ωω σσ ττ όό σσ οο ,,   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   

σσ ηη µµ εε ιι ώώ σσ οο υυ µµ εε   όό ττ ιι   ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό     δδ εε νν   ήή ττ αα νν   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   άά λλ λλ αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα ..     

  

ΤΤ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο ,,   ππ ρρ ωω ττ αα ρρ χχ ιι κκ άά ,,   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   ττ ηη ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ ηη νν   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα   ττ ηη ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   κκ αα ιι   σσ ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   αα ππ όό   αα υυ ττ ήή   ττ ηη νν   

δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ..   ΟΟ ιι   αα ππ όό ττ οο µµ εε ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   ,, κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   ττ ηη ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς ,,   σσ ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   εε ππ ιι φφ έέ ρρ οο υυ νν   ττ ρρ οο ππ οο ππ οο ιι ήή σσ εε ιι ςς   σσ ττ οο   ττ ρρ όό ππ οο   ππ οο υυ   σσ κκ έέ φφ ττ οο νν ττ αα ιι   κκ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   

ττ οο υυ ςς   µµ εε   ττ οο υυ ςς   άά λλ λλ οο υυ ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς ..   ΣΣ ττ οο   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   σσ χχ ήή µµ αα   22 .. 33   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ µµ εε   ττ ηη νν   

σσ υυ νν οο λλ ιι κκ όό   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ όό   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ττ ωω νν   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   µµ εε   ττ ιι ςς   

υυ ππ οο ππ αα ρρ αα µµ έέ ττ ρρ οο υυ ςς   ππ οο υυ   κκ αα θθ οο ρρ ίί ζζ οο υυ νν   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ άά ρρ ττ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   µµ οο νν ττ έέ λλ οο υυ ::     
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ΣΣ χχ ήή µµ αα   22 .. 33   

ΤΤ οο   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ όό   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   

ΠΠ ρρ οο σσ άά ρρ ττ ηη σσ ηη   σσ ττ οο   ρρ όό λλ οο   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ 

 

Ατοµικά                                                                                                                        Κοινωνικά  

 

 

                                                                                   

                                                                                       

Αντίκτυπος του Αστυνοµικού ρόλου 

 

 

Γνωστική σύνθλιψη                                                                                          Μειωµένες λειτουργίες  του   

                                                                                                                       πολύπλοκου  κοινωνικού ρόλου  

 

                                                                                        

 

        

 

Αυξανόµενος αυτοκτονικός ιδεασµός 

  

ΑΑ ρρ χχ ιι κκ άά ,,   ηη   αα ππ όό ττ οο µµ ηη   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   ττ ηη ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ,,   

αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο   ππ ρρ ώώ ττ οο   ββ ήή µµ αα   γγ ιι αα   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   οο νν οο µµ άά ζζ εε ττ αα ιι   «« εε ιι σσ αα γγ ωω γγ ήή   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   

κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα »» ..   ΌΌ ππ ωω ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ θθ ηη κκ εε ,,   αα υυ ττ ήή   ηη   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ ύύ   δδ υυ νν αα ττ ήή   κκ αα ιι   αα ππ όό ττ οο µµ ηη   

αα ππ όό   ττ αα   αα ρρ χχ ιι κκ άά   σσ ττ άά δδ ιι αα ,,   µµ έέ χχ ρρ ιι   κκ αα ιι   ττ αα   ττ έέ λλ οο ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς ..   ΟΟ ιι   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   οο ττ ιι   ««   ηη   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ππ εε ρρ νν άά   σσ ττ οο   αα ίί µµ αα   σσ οο υυ »» ..   

ΌΌ ππ ωω ςς   σσ ηη µµ εε ιι ώώ νν εε ιι   οο   VV ii oo ll aa nn tt ii (( 11 99 99 00 )) ,,   «« ηη   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   σσ ττ οο   ρρ όό λλ οο   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ,,   

ξξ εε κκ ιι νν άά   αα ππ όό   ππ οο λλ ύύ   νν ωω ρρ ίί ςς   σσ ττ ηη νν   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   όό ππ οο υυ   κκ αα ττ αα ββ άά λλ λλ εε ττ αα ιι   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   

νν αα   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ηη θθ εε ίί   µµ ιι αα   αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη   υυ ππ εε ρρ φφ υυ σσ ιι κκ ώώ νν   δδ υυ νν άά µµ εε ωω νν   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς »» ..     

  

ΑΑ ππ όό   ττ ιι ςς   ππ ρρ ώώ ττ εε ςς   µµ έέ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   αα κκ αα δδ ηη µµ ίί αα ,,   οο ιι   αα ξξ ιι ωω µµ αα ττ ιι κκ οο ίί   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ οο ύύ νν   σσ ττ οο υυ ςς   

νν εε οο σσ ύύ λλ λλ εε κκ ττ οο υυ ςς   µµ ιι αα   αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη   µµ οο νν αα δδ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς   κκ αα ιι   δδ ιι αα φφ οο ρρ άά ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   υυ ππ όό λλ οο ιι ππ οο υυ ςς   

ππ οο λλ ίί ττ εε ςς ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ττ οο υυ ςς   µµ αα θθ αα ίί νν οο υυ νν   ττ ρρ όό ππ οο υυ ςς   εε ππ ιι ββ ίί ωω σσ ηη ςς   σσ ττ οο   δδ ρρ όό µµ οο   κκ αα ιι   ππ ώώ ςς   νν αα   

Επίσηµη µορφή 

της Αστυνοµίας  

Ανεπίσηµη κουλτούρα της 

Αστυνοµίας  

Προσωπικές 

σχέσεις 

Φτωχές Αστυνοµικές 

σχέσεις 

Κοινωνικές 

σχέσεις 
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χχ εε ιι ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   όό ππ λλ αα (( PP aa tt oo nn   &&   VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 66 )) ..   ΣΣ εε   κκ άά θθ εε   νν εε οο σσ ύύ λλ λλ εε κκ ττ οο ,,   ηη   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   σσ ττ ηη νν   αα ρρ χχ ήή   

φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   σσ υυ νν αα ρρ ππ αα σσ ττ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ππ εε ρρ ιι ππ εε ττ εε ιι ώώ δδ ηη ςς ..   ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   γγ ίί νν οο νν ττ αα ιι   «« εε ξξ αα ρρ ττ ηη µµ έέ νν οο ιι »»   

αα υυ ττ όό ,,   δδ ηη λλ αα δδ ήή ,,   ππ οο υυ   οο   GG ii ll mm aa rr tt ii nn (( 11 99 99 00 )) ,,   οο νν οο µµ άά ζζ εε ιι   «« ββ ιι οο χχ ηη µµ ιι κκ ήή   οο ιι κκ εε ιι οο ππ οο ίί ηη σσ ηη »» ..   ΜΜ ιι αα   

φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   εε ξξ άά ρρ ττ ηη σσ ηη   αα ππ όό   ττ οο νν   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ρρ όό λλ οο ..   

    

ΟΟ   GG ii ll mm aa rr tt ii nn (( 11 99 99 00 )) ,,   θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ ρρ οο σσ αα ρρ µµ όό ζζ οο νν ττ αα ιι   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ άά   σσ ττ οο νν   

κκ ίί νν δδ υυ νν οο   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ππ εε ρρ ιι ππ έέ ττ εε ιι αα   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   αα ιι σσ θθ άά νν οο νν ττ αα ιι   θθ λλ ίί ψψ ηη     σσ εε   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   

ππ εε ρρ ιι όό δδ οο υυ ςς ..   ΟΟ   VV aa nn   dd ee rr   KK oo ll kk (( 11 99 88 77 )) ,,   θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι   σσ ττ αα   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα ((   όό ππ ωω ςς   

ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ))   οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   εε θθ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   έέ νν ττ οο νν εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   

έέ χχ οο υυ νν   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   σσ ττ ηη νν   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή   ττ οο υυ ςς   ζζ ωω ήή ..   ΟΟ   ρρ όό λλ οο   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   

µµ οο νν αα δδ ιι κκ όό ςς   κκ αα ιι   αα ππ οο µµ οο νν ώώ νν εε ιι   άά λλ λλ οο υυ ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   ρρ όό λλ οο υυ ςς ..   ΣΣ υυ νν αα κκ όό λλ οο υυ θθ οο   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   

εε ίί νν αα ιι     ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ,,   ηη   αα ππ οο µµ όό νν ωω σσ ηη   κκ αα ιι   ηη   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   σσ κκ έέ ψψ ηη   ωω ςς   µµ οο ττ ίί ββ οο   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   σσ εε   χχ ώώ ρρ οο υυ ςς   εε κκ ττ όό ςς   σσ υυ νν θθ ηη κκ ώώ νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ..       

  

ΗΗ   εε ππ ίί σσ ηη µµ ηη   µµ οο ρρ φφ ήή   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   άά λλ λλ ωω νν   έέ νν αα νν   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   σσ ττ οο νν   ρρ όό λλ οο   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ..   ΗΗ   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   

ππ εε ρρ ιι οο ρρ ίί ζζ εε ιι   ττ οο υυ ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   σσ εε   αα υυ σσ ττ ηη ρρ άά   σσ χχ έέ δδ ιι αα   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   

µµ ηη νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ήή σσ οο υυ νν   σσ εε   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ άά   ππ λλ αα ίί σσ ιι αα ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   όό χχ ιι   µµ όό νν οο   

κκ αα θθ οο ρρ ίί ζζ εε ιι   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο υυ ςς   ρρ όό λλ οο υυ ςς ,,   αα λλ λλ άά   υυ ππ αα γγ οο ρρ εε ύύ εε ιι   ππ ωω ςς   οο ιι   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   θθ αα   

εε κκ ππ λλ ηη ρρ ώώ σσ οο υυ νν   αα υυ ττ οο ύύ ςς   ττ οο υυ ςς   ρρ όό λλ οο υυ ςς ..   ΕΕ ίί νν αα ιι   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   οο   HH aa rr rr ii ss (( 11 99 77 33 )) ,, αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   ωω ςς   

«« λλ άά θθ οο ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη »» ,,   δδ ηη λλ αα δδ ήή   µµ ιι αα   αα νν αα γγ κκ αα σσ ττ ιι κκ ήή   εε νν σσ ωω µµ άά ττ ωω σσ ηη   εε νν όό ςς   ρρ όό λλ οο υυ     ηη   

οο ππ οο ίί αα   εε ίί νν αα ιι   αα νν ττ ίί θθ εε ττ ηη   µµ εε   ττ ηη νν   ττ αα υυ ττ όό ττ ηη ττ αα   κκ αα ιι   ττ αα   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ..     

  

ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   ηη   αα νν εε ππ ίί σσ ηη µµ ηη   κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ,,   κκ αα ττ αα ππ ιι έέ ζζ εε ιι   αα σσ υυ νν εε ίί δδ ηη ττ αα   ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   νν αα   εε νν σσ ωω µµ αα ττ ωω θθ οο ύύ νν     σσ εε     σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο υυ ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   ρρ όό λλ οο υυ ςς ..   ΑΑ υυ ττ ήή   ηη   

κκ λλ εε ιι σσ ττ ήή   υυ ππ οο κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα   οο ρρ ίί ζζ εε ιι   ττ ηη νν   ιι σσ χχ υυ ρρ ήή   σσ υυ νν αα δδ εε λλ φφ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν     

ππ οο υυ   φφ αα ίί νν οο νν ττ αα ιι   νν αα   µµ οο ιι ρρ άά ζζ οο νν ττ αα ιι   ττ ηη νν   αα ππ όό ρρ ρρ ιι ψψ ηη   -- ωω ςς   µµ έέ λλ οο ςς   µµ ιι αα ςς   υυ ππ οο κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ςς --   αα ππ όό   ττ αα   

µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ αα   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ττ ηη ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ςς ((   BB uu rr bb ee cc kk   &&   FF uu rr nn hh aa mm ,, 11 99 88 55 ;; NN ee ii dd ee rr hh oo ff ee rr rr ,, 11 99 66 77 ;; VV aa nn   

MM aa aa nn ee rr ,, 11 99 88 77 )) ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   γγ ιι αα   νν αα   εε ίί νν αα ιι   αα ππ οο δδ εε κκ ττ οο ίί   οο ιι   νν έέ οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα ππ όό   ττ ηη νν   υυ ππ όό λλ οο ιι ππ ηη   

κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα ,,   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   ππ ρρ οο σσ αα ρρ µµ οο σσ ττ οο ύύ νν   σσ ττ ιι ςς   σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς   ττ ηη ςς   οο µµ άά δδ αα ςς ..   ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί ,,   

ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   ωω θθ οο ύύ νν ττ αα ιι   σσ εε   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ εε υυ θθ ύύ νν σσ εε ιι ςς ,,   ππ ρρ οο σσ ππ αα θθ ώώ νν ττ αα ςς   νν αα   
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σσ υυ µµ µµ οο ρρ φφ ωω θθ οο ύύ νν     σσ ττ ηη νν   κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ,,   σσ ττ ηη νν   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   κκ αα   σσ ττ οο υυ ςς   

αα ττ οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   ρρ όό λλ οο υυ ςς (( KK ii rr ss cc hh mm aa nn ,, 11 99 88 33 )) ..   

  

ΤΤ οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   µµ έέ ρρ οο ςς   αα υυ ττ οο ύύ   ττ οο υυ   µµ οο νν ττ έέ λλ οο υυ   ππ ρρ οο ττ εε ίί νν εε ιι   όό ττ ιι   ηη   εε ξξ άά ρρ ττ ηη σσ ηη   αα ππ όό   ττ οο νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   

ρρ όό λλ οο   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   εε ππ ηη ρρ εε άά σσ εε ιι   ττ ηη νν   ιι κκ αα νν όό ττ ηη ττ αα   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   ττ ωω νν   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν ωω νν   

κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν ..   ΓΓ νν ωω σσ ττ ιι κκ άά ,,   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ άά   κκ αα ιι   δδ ιι χχ όό ττ οο µµ αα   µµ οο ττ ίί ββ αα   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς -- ππ οο υυ   

σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ οο νν   ρρ όό λλ οο   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ --   έέ χχ οο υυ νν   ωω ςς   αα νν ττ ίί κκ ττ υυ ππ οο ,,   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   

δδ υυ σσ ππ ρρ οο σσ αα ρρ µµ οο σσ ττ ιι κκ ώώ νν   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ώώ νν   ππ οο υυ   δδ υυ σσ κκ οο λλ εε ύύ οο υυ νν   ττ ηη νν   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή   εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   

ττ ωω νν   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..   ΟΟ ιι   δδ υυ σσ κκ οο λλ ίί εε ςς   εε ίί νν αα ιι   ττ έέ ττ οο ιι εε ςς   ππ οο υυ   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν άά   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ττ όό σσ οο   σσ ττ ηη νν   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν ωω νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν ,,   

όό σσ οο   κκ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν έέ ςς   ττ οο υυ ςς   δδ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί εε ςς ,,   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη νν   

,, ππ ιι θθ αα νν ήή   ,, εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ..     

  

ΣΣ εε   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο ,,   οο   ρρ όό λλ οο ςς   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ππ ρρ οο δδ ιι αα θθ έέ ττ εε ιι   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   οο ιι   

οο ππ οο ίί εε ςς   ππ αα γγ ιι ώώ νν οο νν ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ (( BB oo nn aa ff aa cc ii oo ,, 11 99 99 11 ;;   

LL ee ff tt kk oo ww ii tt zz ,, 11 99 77 55 ;; LL ee ss tt ee rr   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 00 ;;   PP uu gg hh ,, 11 99 88 55 ;; SS kk oo ll nn ii cc kk ,, 11 99 77 22 ;; )) ..   ΤΤ οο   ββ αα σσ ιι κκ όό   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   εε ίί νν αα ιι   οο   κκ υυ νν ιι κκ ήή   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη   ττ ηη ςς   

ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς (( SS kk oo ll nn ii cc kk ,, 11 99 77 22 )) .. OO ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   ττ ηη νν   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   

µµ εε   έέ νν αα νν   δδ ιι χχ όό ττ οο µµ οο   ττ ρρ όό ππ οο   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   ττ ύύ ππ οο υυ   «« άά σσ ππ ρρ οο -- µµ αα ύύ ρρ οο »» ((   SS kk oo ll nn ii cc kk ,, 11 99 77 22 )) ..   

ΑΑ νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ αα   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   ττ οο υυ ςς   µµ εε   ττ ηη νν   δδ ιι χχ όό ττ οο µµ ηη   

σσ κκ έέ ψψ ηη ,,   ττ εε ίί νν οο υυ νν   νν αα   αα κκ οο λλ οο υυ θθ οο ύύ νν   ττ ηη νν   ίί δδ ιι αα   λλ οο γγ ιι κκ ήή   σσ εε   όό λλ εε ςς   ττ ιι ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   ττ ηη ςς   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή ςς   

ττ οο υυ ςς   ζζ ωω ήή ςς -- σσ ττ ηη νν   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι αα ,,   σσ ττ οο   σσ ππ ίί ττ ιι   κκ αα ιι   ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ιι άά ..   ΟΟ   SS cc hh nn ee ii dd mm aa nn ,,   θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι   οο   

ττ οο   ββ αα σσ ιι κκ όό   µµ οο ττ ίί ββ οο   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο υυ νν   οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ εε ςς   εε ίί νν αα ιι   ηη   δδ ιι χχ οο ττ οο µµ ηη µµ έέ νν ηη   

σσ κκ έέ ψψ ηη ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   οο ιι   λλ ύύ σσ εε ιι ςς   άά σσ ππ ρρ οο υυ --   µµ αα ύύ ρρ οο υυ   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   κκ άά ππ οο ιι οο νν   νν αα   λλ άά ββ εε ιι   ττ ηη νν   αα ππ όό φφ αα σσ ηη   νν αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι .. 4422    

  

ΟΟ ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   ττ αα υυ ττ όό ττ ηη ττ εε ςς   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ έέ ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν ωω νν   

κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ εε ιι   οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   σσ ττ οο νν   ππ οο λλ ύύ ππ λλ οο κκ οο   ρρ όό λλ οο   ττ οο υυ ..   ΟΟ   

                                                           
42

  Όπως σηµειώνει ο Shneidman (1985) ο περιοριστικός τρόπος σκέψης συνδέεται µε την αυτοκτονία όπως φαίνεται και 

στα παρακάτω λόγια του «..συνώνυµο µε την διχότοµη σκέψη είναι το τούνελ ή η εστίαση ή το στένεµα της σκέψης των 
επιλογών όταν το µυαλό δεν πανικοβάλλεται σε διχότοµα µοντέλα σκέψης: ή κάποιες συγκεκριµένες ολικές λύσεις  αποτελεί 
κατά τον Shneidman, έναν από τους πιο επικίνδυνους παράγοντες αυτοκτονίας… αφού η ροπή  σε διχότοµα µοτίβα 
συµπεριφοράς είναι σύνηθες φαινόµενο στο αυτοκτονικό άτοµο» (Shneidman ,1985)  
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TT hh oo ii tt ss (( 11 99 88 33 ,, 11 99 88 44 ))   ββ ρρ ήή κκ εε   όό ττ ιι   οο ιι   ττ αα υυ ττ όό ττ ηη ττ εε ςς   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ έέ ςς   γγ ιι αα   ττ οο νν   

αα υυ ττ οο ππ ρρ οο σσ δδ ιι οο ρρ ιι σσ µµ όό   εε νν ώώ   ππ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα   δδ ίί νν οο υυ νν   νν όό ηη µµ αα   κκ αα ιι   σσ κκ οο ππ όό   σσ ττ ιι ςς   αα ξξ ίί εε ςς   ττ ιι ςς   ζζ ωω ήή ςς ..   

ΠΠ αα ρρ οο µµ οο ίί ωω ςς ,,   οο ιι   RR oo ss ee nn bb ee rr gg   κκ αα ιι   PP ee aa rr ll ii nn (( 11 99 88 77 )) ,,   εε ξξ εε ττ άά ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   θθ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ ηη νν   

αα υυ ττ οο εε κκ ττ ίί µµ ηη σσ ηη ,,   ββ ρρ ήή κκ αα νν   θθ εε ττ ιι κκ ήή   σσ υυ σσ χχ έέ ττ ιι σσ ηη   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο αα νν αα ππ αα ρρ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   

εε ππ ιι ττ εε υυ γγ µµ άά ττ ωω νν   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή 4433..   ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   όό σσ εε ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   ττ αα υυ ττ όό ττ ηη ττ εε ςς   έέ χχ εε ιι   

κκ άά ππ οο ιι οο ςς ,,   ττ όό σσ εε ςς   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ εε ςς   ππ ιι θθ αα νν όό ττ ηη ττ εε ςς   έέ χχ εε ιι   νν αα   εε µµ φφ αα νν ίί σσ εε ιι   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   ήή   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   

δδ υυ σσ φφ οο ρρ ίί αα ..   ΒΒ αα σσ ιι σσ µµ έέ νν οο ιι   σσ ττ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα ,,   οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   ππ ρρ οο ττ εε ίί νν οο υυ νν   όό ττ ιι   ηη   

εε ππ ιι ρρ ρρ οο ήή   αα ππ όό   ττ οο νν   ρρ όό λλ οο   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   ττ όό σσ οο   µµ εε γγ άά λλ ηη   κκ αα ιι   ττ όό σσ οο   δδ υυ νν αα ττ ήή   ππ οο υυ   οο ιι   

ίί δδ ιι οο ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   δδ εε νν   κκ αα ττ αα φφ έέ ρρ νν οο υυ νν   νν αα   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ οο υυ νν   άά λλ λλ οο υυ ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   ρρ όό λλ οο υυ ςς   

µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν ..     

  

ΑΑ ρρ χχ ιι κκ άά ,,   ηη   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   σσ ττ ιι ςς   δδ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   

αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ οο υυ νν   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   σσ ττ ιι ςς   

σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ ςς (( II vv aa nn oo ff ff ,, 11 99 99 44 )) ..   ΑΑ ιι ττ ίί αα   ττ ηη ςς   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη ςς   δδ υυ σσ λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ιι κκ ώώ νν   σσ χχ έέ σσ εε ωω νν ,,   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   

νν αα   εε ίί νν αα ιι ,,   ηη   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   αα ππ οο σσ ττ ρρ οο φφ ήή   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   άά λλ λλ οο υυ ςς ..   ΠΠ ρρ άά γγ µµ αα ττ ιι ,,   ηη   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν ηη   

ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   ττ αα   αα ιι ττ ίί αα   αα υυ ττ ήή ςς   ττ ηη ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ ηη   

σσ ττ ρρ αα ττ ιι ωω ττ ιι κκ ήή   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   δδ υυ νν άά µµ εε ωω νν   ππ οο υυ   θθ έέ ττ εε ιι   ωω ςς   σσ ττ όό χχ οο   ττ ηη νν   

αα ππ οο ππ ρρ οο σσ ωω ππ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   σσ ττ ιι ςς   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ ςς   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   εε νν ττ αα χχ θθ οο ύύ νν   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   

κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ..   ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε κκ ππ αα ιι δδ εε ύύ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο   νν αα   µµ ηη νν   εε κκ φφ ρρ άά ζζ οο υυ νν   ττ αα   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ άά   

ττ οο υυ ςς ..   ΑΑ υυ ττ όό   έέ χχ εε ιι   ωω ςς   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη νν   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   έέ νν αα νν   µµ ηη χχ αα νν ιι σσ µµ οο ύύ   άά µµ υυ νν αα ςς   ππ οο υυ   οο δδ ηη γγ εε ίί   

σσ ττ αα δδ ιι αα κκ άά   ττ οο νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   σσ ττ ηη   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   αα ππ οο ξξ έέ νν ωω σσ ηη ..   

  

ΟΟ   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ µµ όό ςς   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ρρ όό λλ οο υυ     εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ εε ιι   ττ ιι ςς   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   µµ εε   ττ οο υυ ςς   σσ υυ νν αα δδ έέ λλ φφ οο υυ ςς ..   

ΗΗ   ππ ίί σσ ττ ηη   κκ αα ιι   ηη   σσ υυ νν οο χχ ήή   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ρρ όό λλ οο υυ   κκ αα ιι   αα υυ ττ οο ίί   

ππ οο υυ   ππ αα ρρ αα ββ αα ίί νν οο υυ νν   ττ οο υυ ςς   άά γγ ρρ αα φφ οο υυ ςς   κκ ώώ δδ ιι κκ εε ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   αα δδ εε λλ φφ οο σσ ύύ νν ηη ςς   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα ππ όό ρρ ρρ ιι ψψ ηη ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   οο µµ άά δδ αα (( BB rr oo ww nn ,, 11 99 88 11 )) .. ΟΟ ιι   φφ ττ ωω χχ έέ ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ έέ ςς   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   

σσ υυ νν εε ιι σσ φφ έέ ρρ οο υυ νν   σσ ττ αα   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   εε νν οο χχ ήή ςς   ήή   νν ττ ρρ οο ππ ήή ςς ..   ΟΟ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ςς   

ππ ιι θθ αα νν ώώ νν   νν αα   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη ςς   σσ υυ νν εε χχ οο ύύ ςς   µµ αα ττ αα ίί ωω σσ ηη ςς   ππ οο υυ   νν ιι ώώ θθ εε ιι   οο   

«« ππ ρρ οο δδ οο µµ έέ νν οο ςς »»   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   οο   οο ππ οο ίί οο ςς   δδ εε νν   κκ αα ττ άά φφ εε ρρ εε   νν αα   εε νν σσ ωω µµ αα ττ ωω θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   οο µµ άά δδ αα   

                                                           
43 Παρόµοια αποτελέσµατα σε σχέση µε την ταυτότητα, τον ρόλο και τα προσωπικά και κοινωνικά  επιτεύγµατα βρήκαν και 
οι Gecas και Seff (1990) 
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κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   µµ ιι αα   αα σσ υυ νν εε ίί δδ ηη ττ ηη   αα νν ττ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   σσ ττ οο νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ρρ όό λλ οο   κκ αα ιι   ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ((   

VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 66 )) ..     

  

HH   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   αα ππ οο µµ οο νν ώώ σσ εε ιι   ττ οο νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   αα ππ όό   ττ ηη νν   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι αα ,,   

ττ οο υυ ςς   φφ ίί λλ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα (( SS tt rr aa tt tt oo nn ,,   11 99 88 00 ;; VV aa nn   MM aa nn nn ee rr ,, 11 99 88 77 )) ..   ΗΗ   εε µµ ππ εε ιι ρρ ίί αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ,,   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   µµ ιι αα   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ ηη   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ ηη νν   

κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα ..   ΗΗ   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ,,   εε ίί νν αα ιι   οο ττ ιι δδ ήή ππ οο ττ εε   άά λλ λλ οο   εε κκ ττ όό ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ..   ΗΗ   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   

αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο νν   ππ ρρ οο σσ ττ άά ττ ηη   ττ οο υυ   νν όό µµ οο υυ ,,   εε ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   ηη   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   θθ εε ωω ρρ εε ίί   ττ οο υυ ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   

εε χχ θθ ρρ οο ύύ ςς ..   ΑΑ υυ ττ ήή   ηη   αα νν ιι σσ όό ρρ ρρ οο ππ ηη   σσ χχ έέ σσ ηη     οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ εε   αα ππ οο µµ όό νν ωω σσ ηη   ττ οο υυ ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   αα ππ όό   

ττ ηη νν   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα   ωω ςς   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ άά   άά ττ οο µµ αα   κκ αα ιι   ππ οο λλ ίί ττ εε ςς ..   ΟΟ   µµ εε γγ άά λλ οο ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι οο λλ όό γγ οο ςς   EE mm ii ll ee   

DD uu rr kk hh aa ii mm (( 11 99 55 22 )) ,,   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   ηη   αα ππ οο µµ όό νν ωω σσ ηη   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΟΟ   DD uu rr kk hh aa ii mm   θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι     ηη   ππ ρρ οο σσ κκ όό λλ λλ ηη σσ ηη   κκ αα ιι   οο   σσ υυ νν ττ οο νν ιι σσ µµ όό ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς   σσ υυ νν οο χχ ήή ςς ..   ΧΧ ωω ρρ ίί ςς   αα υυ ττ οο ύύ ςς   ττ οο υυ ςς   δδ ύύ οο   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   ηη     

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   «« θθ εε λλ κκ ττ ιι κκ ήή »»   σσ ττ αα   άά ττ οο µµ αα (( TT uu rr nn ee rr   &&   BB ee ee gg hh ll yy ,, 11 99 88 11 )) ..     

  

ΜΜ έέ χχ ρρ ιι   σσ ττ ιι γγ µµ ήή νν ,,   ττ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ππ ρρ οο ττ εε ίί νν εε ιι   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί ,,   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   

φφ ύύ σσ ηη ςς   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς ,,   σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   αα κκ οο λλ οο υυ θθ οο ύύ νν   έέ νν αα   αα υυ σσ ττ ηη ρρ όό   ππ ρρ όό ττ υυ ππ οο   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς     κκ αα ιι   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   σσ εε   όό λλ οο υυ ςς   ττ οο υυ ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   ρρ όό λλ οο υυ ςς ..   ΑΑ υυ ττ ήή   ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   

εε ππ ιι φφ έέ ρρ εε ιι   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   κκ αα ιι   σσ ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ ςς ..   ΗΗ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   

εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   έέ χχ εε ιι   ππ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ εε ίί   ωω ςς   µµ ιι αα   αα σσ χχ οο λλ ίί αα   όό ππ οο υυ   ττ αα   µµ έέ λλ ηη   εε κκ ττ ίί θθ εε νν ττ αα ιι   σσ εε   ππ οο λλ ύύ   

σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς (( KK rr oo ee ss ,, 11 99 88 66 ;; MM cc CC aa ff ff ee rr tt yy   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 22 ;; TT ee rr rr ii tt oo   &&   

VV ee tt tt ee rr ,, 11 99 88 11 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 66 ;; VV ii oo aa ll nn tt ii   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 33 )) ..     

  

ΜΜ εε ρρ ιι κκ οο ύύ ςς   αα ππ όό   ττ αα   ππ ιι οο   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   εε ίί νν αα ιι   ηη   

αα ππ οο λλ υυ ττ αα ρρ χχ ιι κκ ήή   δδ οο µµ ήή ,,   ηη   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   σσ υυ µµ µµ εε ττ οο χχ ήή ςς   ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   σσ εε   δδ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   

κκ εε νν ττ ρρ ιι κκ έέ ςς   αα ππ οο φφ άά σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   ηη   σσ ωω φφ ρρ οο νν ιι σσ ττ ιι κκ ήή   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ίί αα   ππ οο υυ   δδ ιι έέ ππ εε ιι   ττ οο   σσ ώώ µµ αα (( EE ll ll ii ss oo nn   &&     

GG ee nn zz ,, 11 99 88 33 ;; KK ee ll ll ii nn gg   &&             PP aa tt ee ,, 11 99 77 55 ;; KK rr oo ee ss ,, 11 99 88 66 ;; RR ee ii ss ee rr ,, 11 99 77 44 VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 88 77 )) ..   

  

ΣΣ υυ µµ ππ λλ ηη ρρ ωω µµ αα ττ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   άά γγ χχ οο υυ ςς   εε ίί νν αα ιι   οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο ςς ,,   οο ιι   ββ ρρ αα δδ ιι νν έέ ςς   ββ άά ρρ δδ ιι εε ςς ,,   ηη   

αα ππ άά θθ εε ιι αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ,,   ηη   ππ λλ ήή ξξ ηη ,,   ηη   αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   αα χχ ρρ ηη σσ ττ ίί αα ςς ,,   κκ αα ιι   ηη   εε ππ αα φφ ήή   µµ εε   ττ ηη νν   

αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν ηη   δδ υυ σσ ττ υυ χχ ίί αα   κκ αα ιι   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο (( GG rr aa ff ,, 11 99 88 66 ;; KK rr oo ee ss ,, 11 99 88 66 ;; SS pp ii ee ll bb ee rr gg   ee tt   

aa ll .. ,, 11 99 88 11 ;; SS yy mm oo nn dd ss ,, 11 99 77 00 ;; TT ee rr rr ii tt oo   &&   VV ee tt tt ee rr ,, 11 99 88 11 )) ..   HH   χχ ρρ ήή σσ ηη   ττ ωω νν   όό ππ λλ ωω νν ,,   ηη   εε ππ ίί   ττ όό ππ οο υυ   
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µµ αα ρρ ττ υυ ρρ ίί αα   ττ οο υυ   θθ αα νν άά ττ οο υυ   κκ αα ιι   ττ ωω νν   αα κκ ρρ ωω ττ ηη ρρ ιι αα σσ µµ ώώ νν ,,   οο ιι   κκ αα ττ αα σσ ττ ρρ οο φφ έέ ςς   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   ηη   

κκ αα κκ οο µµ εε ττ αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη (( VV ii oo ll aa nn tt ii   &&   AA rr oo nn ,, 11 99 99 44 ;; SS oo ll oo mm oo nn   &&   HH oo rr nn ,, 11 99 88 66 ))   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ οο υυ νν   

σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν   µµ εε ττ αα ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ οο ύύ   σσ ττ ρρ εε ςς (( ΑΑ PP AA ,, DD SS MM -- II VV ,, 11 99 99 44 )) ..     

  

HH   έέ κκ θθ εε σσ ηη   σσ ττ ηη νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν ηη   δδ υυ σσ ττ υυ χχ ίί αα   χχ ωω ρρ ίί ςς   ττ ηη νν   χχ ρρ ήή σσ ηη   ππ οο λλ λλ αα ππ λλ ώώ νν   ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε υυ ττ ιι κκ ώώ νν   

ππ ηη γγ ώώ νν   ββ οο ήή θθ εε ιι αα ςς ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ εε ιι     σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ (( AA PP AA ,, 11 99 99 44 )) ..   HH   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   θθ εε ωω ρρ εε ίί ττ αα ιι   µµ ιι αα   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   νν αα   εε ππ αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   δδ ύύ νν αα µµ ηη ςς ,,   θθ άά ρρ ρρ οο υυ ςς   κκ αα ιι   εε ππ ιι ββ οο λλ ήή ςς   σσ ττ οο   

ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   ττ οο υυ ςς   όό ττ αα νν   οο ιι   µµ ηη χχ αα νν ιι σσ µµ οο ίί   αα υυ ττ οο ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   έέ χχ οο υυ νν   µµ εε ιι ωω θθ εε ίί   ηη     κκ αα ττ αα ρρ ρρ αα κκ ωω θθ εε ίί   

(( AA ll ll ee nn ,, 11 99 88 66 ;; BB oo nn aa ff aa cc ii oo ,, 11 99 99 11 ;; HH ee ii mm ee nn ,, 11 99 99 77 ;; MM cc CC aa ff ff ee rr tt   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 22 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 00 )) ..     

  

ΚΚ αα θθ ώώ ςς   οο ιι   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   σσ υυ νν αα νν ττ οο ύύ νν   ττ ηη νν   δδ υυ σσ ττ υυ χχ ίί αα   κκ αα ιι   σσ ττ ηη   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   έέ ξξ ωω   αα ππ όό   

αα υυ ττ ήή ,,   χχ ρρ εε ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   ππ ηη γγ έέ ςς   δδ ιι εε ξξ όό δδ οο υυ   κκ αα ιι   αα ππ οο φφ όό ρρ ττ ιι σσ ηη ςς   αα ππ όό   ττ οο   έέ νν ττ οο νν οο   άά γγ χχ οο ςς ..   ∆∆ υυ σσ ττ υυ χχ ώώ ςς ,,   

όό ππ ωω ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   ττ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   θθ εε ωω ρρ ηη ττ ιι κκ όό   µµ οο νν ττ έέ λλ οο ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   

σσ ττ ιι ςς   ππ ηη γγ έέ ςς   δδ ιι εε ξξ όό δδ ωω νν ..   ΑΑ υυ ττ όό   έέ χχ εε ιι   ωω ςς   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα ,,   ττ ηη νν   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ ηη   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   

σσ υυ µµ φφ όό ρρ ηη σσ ηη ,,   ττ ηη νν   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα ,,   ττ ηη νν   αα ππ όό γγ νν ωω σσ ηη ,,   ττ ηη νν     αα δδ υυ νν αα µµ ίί αα   κκ αα ιι   ττ εε λλ ιι κκ άά   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   

σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ππ οο υυ   αα ππ όό   µµ όό νν ηη   ττ ηη ςς   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο νν   ββ αα σσ ιι κκ όό   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ όό   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   ττ ηη ςς     αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα ςς ..   (( TT uu rr vv ee yy ,, 11 99 99 66 ))   ..       

  

22 .. 77         ΑΑ ιι ττ ιι οο λλ οο γγ ίί αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   

ΌΌ ππ ωω ςς   δδ ιι αα ππ ιι σσ ττ ώώ νν οο υυ µµ εε ,,   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   έέ χχ εε ιι   ππ οο λλ υυ µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς   αα ιι ττ ίί εε ςς ..   ΤΤ οο   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό   

ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ,,   ττ οο   σσ ύύ σσ ττ ηη µµ αα   ππ εε ππ οο ιι θθ ήή σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   δδ ιι αα δδ ρρ αα µµ αα ττ ίί ζζ οο υυ νν   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ρρ όό λλ οο ,,   αα λλ λλ άά     οο ιι   γγ εε νν εε ττ ιι κκ οο ίί   κκ αα ιι   ββ ιι οο χχ ηη µµ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   δδ εε νν   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   

αα γγ νν οο ηη θθ οο ύύ νν ..   ΟΟ ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   θθ εε ωω ρρ ίί εε ςς   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   ψψ υυ χχ αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ ήή ,,   ττ ηη νν   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ττ ηη νν   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή   θθ εε ωω ρρ ίί αα ,,   αα λλ λλ άά   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ ήή   εε ίί νν αα ιι   κκ αα ιι   ηη   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο λλ ιι ττ σσ ιι µµ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο σσ έέ γγ γγ ιι σσ ηη ,,   ττ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ππ ρρ οο δδ ιι άά θθ εε σσ ηη ςς -- σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   οο ιι   ββ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ οο ίί   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..     

  

22 .. 77 .. 11   ΨΨ υυ χχ οο δδ υυ νν αα µµ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή     

ΗΗ   ΨΨ υυ χχ οο δδ υυ νν αα µµ ιι κκ ήή   θθ εε ωω ρρ ίί αα   ππ ιι σσ ττ εε ύύ εε ιι   όό ττ ιι   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   

κκ αα ιι   ττ ηη νν   σσ ττ ρρ αα µµ µµ έέ νν ηη     σσ ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   εε ππ ιι θθ εε ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ..   ΣΣ ττ οο   κκ λλ αα σσ σσ ιι κκ όό   ττ οο υυ   έέ ρρ γγ οο   

«« ΘΘ ρρ ήή νν οο ςς   κκ αα ιι   ΜΜ εε λλ αα γγ χχ οο λλ ίί αα »»   οο   SS ii gg mm uu nn dd   FF rr ee uu dd (( 11 99 11 77 // 11 99 55 77 )) ,,   θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   
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εε ίί νν αα ιι   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ηη   οο ππ οο ίί αα   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   αα νν ττ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   σσ ττ οο   

χχ αα µµ έέ νν οο   αα νν ττ ιι κκ εε ίί µµ εε νν οο (( σσ υυ µµ ββ οο λλ ιι κκ όό   ήή   αα λλ ηη θθ ιι νν όό )) ..   ΤΤ οο   άά ττ οο µµ οο   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   θθ λλ ίί ψψ ηη ςς   ηη   οο ππ οο ίί αα   δδ εε νν   

αα νν αα κκ οο υυ φφ ίί ζζ εε ττ αα ιι ,,   οο δδ ηη γγ εε ίί ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   αα δδ υυ νν αα µµ ίί αα   ττ οο υυ   εε γγ ώώ   κκ αα ιι   ττ εε λλ ιι κκ άά   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..     

  

ΣΣ ττ ηη   σσ υυ νν έέ χχ εε ιι αα   οο   µµ αα θθ ηη ττ ήή ςς   ττ οο υυ   FF rr ee uu dd ,,   AA bb rr aa hh aa mm   KK aa rr ll (( 11 99 11 11 // 11 99 44 88 ,, 11 99 11 66 // 11 99 44 88 ))   ππ ρρ όό ττ εε ιι νν εε   όό ττ ιι   

ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   ήή   κκ αα ιι   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε κκ δδ ηη λλ ώώ νν οο νν ττ αα ιι   όό ττ αα νν   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   χχ άά σσ εε ιι   ττ οο   αα νν ττ ιι κκ εε ίί µµ εε νν οο   

αα γγ άά ππ ηη ςς   ττ οο υυ   ππ ρρ οο ςς   ττ οο νν   οο ππ οο ίί οο   ττ ρρ έέ φφ εε ιι   αα µµ φφ ιι θθ υυ µµ ιι κκ άά   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα ,,   θθ εε ττ ιι κκ άά   κκ αα ιι   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά ..   

ΣΣ ττ οο   ππ ρρ όό σσ ωω ππ οο   ττ οο υυ   εε γγ κκ αα ττ αα λλ εε ιι ππ όό µµ εε νν οο υυ   αα νν ττ ιι κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   αα γγ άά ππ ηη ςς ,,   ττ αα   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά   

σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   µµ εε ττ οο υυ σσ ιι ώώ νν οο νν ττ αα ιι   σσ εε   έέ νν ττ οο νν οο   θθ υυ µµ όό ,,   εε νν ώώ   ττ αα   θθ εε ττ ιι κκ άά   ππ ρρ οο κκ αα λλ οο ύύ νν   εε νν οο χχ ήή ..   

ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ   νν αα   

σσ κκ οο ττ ώώ σσ εε ιι   ττ οο   αα νν ττ ιι κκ εε ίί µµ εε νν οο   ττ οο υυ   ππ όό θθ οο υυ   ττ οο υυ   εε νν ώώ   οο   θθ υυ µµ όό ςς   κκ λλ ιι µµ αα κκ ώώ νν εε ιι   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο ..               

  

ΚΚ αα θθ ώώ ςς   οο   θθ υυ µµ όό ςς   δδ ιι αα δδ ρρ αα µµ αα ττ ίί ζζ εε ιι   κκ αα θθ οο ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό   ρρ όό λλ οο   σσ ττ ηη νν   κκ λλ αα σσ σσ ιι κκ ήή   ψψ υυ χχ αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ ήή   

θθ εε ωω ρρ ίί αα ,,   νν εε όό ττ εε ρρ οο ιι   υυ ππ οο σσ ττ ηη ρρ ιι κκ ττ έέ ςς   ττ ιι ςς   έέ χχ οο υυ νν   εε ππ εε κκ ττ εε ίί νν εε ιι   κκ αα   αα νν αα θθ εε ωω ρρ ήή σσ εε ιι   ττ οο   αα ρρ χχ ιι κκ όό   

µµ οο ττ ίί ββ οο   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς ..   ΟΟ ιι   νν εε όό ττ εε ρρ οο ιι   ψψ υυ χχ αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ οο ίί   υυ ππ οο σσ ττ ηη ρρ ιι κκ ττ έέ ςς     έέ χχ οο υυ νν   εε νν ττ οο ππ ίί σσ εε ιι   έέ νν αα νν     

αα ρρ ιι θθ µµ όό   αα ιι ττ ιι ώώ νν   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   (( BB ee mm pp oo rr aa dd ,, 11 99 88 88 ;;   

SS tt rr ii cc kk ee rr ,, 11 99 88 33 )) .. ΑΑ ρρ χχ ιι κκ άά ,,   υυ ππ οο σσ ττ ηη ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ((   ππ οο υυ   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα --

σσ χχ έέ σσ ηη   αα ιι ττ ίί οο υυ   αα ιι ττ ιι αα ττ οο ύύ ))   εε ίί νν αα ιι   ββ αα θθ ιι άά   ρρ ιι ζζ ωω µµ έέ νν ηη   σσ ττ ηη νν   ππ αα ιι δδ ιι κκ ήή   ηη λλ ιι κκ ίί αα   µµ εε   ττ ηη νν   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   ήή   

ττ οο νν   φφ όό ββ οο ςς   ττ ηη ςς   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   ππ αα ττ έέ ρρ αα (( BB oo ww ll bb yy ,, 11 99 77 33 )) ..   

  

∆∆ εε ύύ ττ εε ρρ οο νν ,,   όό ττ αα νν   ττ αα   ππ ρρ οο ηη γγ οο ύύ µµ εε νν αα   ττ ρρ αα ύύ µµ αα ττ αα   εε ππ αα νν εε νν εε ρρ γγ οο ππ οο ιι οο ύύ νν ττ αα ιι   αα ππ όό   κκ άά ππ οο ιι αα   αα ττ υυ χχ ήή   

γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ,,   όό ππ ωω ςς   έέ νν αα   δδ ιι αα ζζ ύύ γγ ιι οο   ήή   µµ ιι αα   αα ππ όό λλ υυ σσ ηη ,,   ττ όό ττ εε   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   

έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   αα νν ττ ιι µµ έέ ττ ωω ππ οο   ξξ αα νν άά   µµ εε   ττ αα   ππ αα ιι δδ ιι κκ άά   ττ οο υυ   ττ ρρ αα ύύ µµ αα ττ αα   ττ αα   οο ππ οο ίί αα   σσ ττ ηη νν   εε νν ήή λλ ιι κκ ηη   µµ οο ρρ φφ ήή   

εε ίί νν αα ιι   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   κκ αα ιι   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   ττ αα   εε ππ εε ξξ εε ρρ γγ αα σσ ττ εε ίί   µµ εε   σσ ωω σσ ττ όό   ττ ρρ όό ππ οο   ..   ΤΤ όό ττ εε   ττ οο   

άά ττ οο µµ οο   ββ υυ θθ ίί ζζ εε ττ αα ιι   κκ αα ιι   ππ άά λλ ιι   σσ ττ οο   αα ρρ χχ ιι κκ όό   ττ ρρ αα ύύ µµ αα   ττ ηη ςς   γγ έέ νν νν ηη σσ ηη ςς ..   ΤΤ ρρ ίί ττ οο νν ,,   ττ οο   εε ππ αα κκ όό λλ οο υυ θθ οο   

ττ ηη ςς   ππ αα λλ ιι νν δδ ρρ όό µµ ηη σσ ηη ςς   ββ ιι ώώ νν εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ οο   αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   ττ οο υυ   αα ββ οο ήή θθ ηη ττ οο υυ   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα ςς ..   

ΤΤ έέ ττ αα ρρ ττ οο νν ,,   ηη     έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο εε κκ ττ ίί µµ ηη σσ ηη ςς   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ββ αα σσ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ττ ηη ςς   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς (( FF ee nn ii cc hh ee ll ,, 11 99 44 55 )) ..       

  

ΣΣ ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   νν αα   εε λλ εε χχ θθ οο ύύ νν   ττ αα   όό σσ αα   αα νν αα φφ έέ ρρ θθ ηη κκ αα νν ,,   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   ββ ρρ ήή κκ αα νν   υυ ψψ ηη λλ ήή   

σσ υυ σσ χχ έέ ττ ιι σσ ηη   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ηη ςς   ππ αα ιι δδ ιι κκ ήή ςς   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   ππ οο θθ ηη ττ οο ύύ   αα νν ττ ιι κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   µµ εε ττ έέ ππ εε ιι ττ αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς (( PP aa yy kk ee rr ,, 11 99 99 11 )) ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   οο ιι   οο ππ οο ίί εε ςς   εε ίί χχ αα νν   
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χχ άά σσ εε ιι   ττ ιι ςς   µµ ηη ττ έέ ρρ εε ςς   ττ οο υυ ςς   σσ ττ ηη νν   ππ αα ιι δδ ιι κκ ήή   ηη λλ ιι κκ ίί αα   ήή ττ αα νν   ππ ιι οο   εε ππ ιι ρρ ρρ εε ππ εε ίί ςς   σσ ττ οο   νν αα   αα νν αα ππ ττ ύύ ξξ οο υυ νν   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη (( HH aa rr rr ii ss ,,   BB rr oo ww nn   &&   BB ii ff uu ll cc oo ,, 11 99 99 00 )) ,,   εε νν ώώ   κκ αα ττ αα θθ λλ ιι ππ ττ ιι κκ οο ίί   αα σσ θθ εε νν εε ίί ςς   οο ιι   οο ππ οο ίί οο ιι   οο ιι   

γγ οο νν εε ίί ςς   ττ οο υυ ςς   χχ ώώ ρρ ιι σσ αα νν   σσ εε   µµ ιι κκ ρρ οο ίί   ηη λλ ιι κκ ίί αα ,,   εε ίί χχ αα νν   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   ππ ιι θθ αα νν όό ττ ηη ττ εε ςς   νν αα   

δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ οο υυ νν   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   αα ππ όό   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό (( BB oo rr nn ,,   SS tt rr aa cc kk   &&   

RR uu dd oo ll pp hh ,, 11 99 99 11 )) ..   

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ηη   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν ηη   ψψ υυ χχ αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ ήή   έέ ρρ εε υυ νν αα ,,   εε σσ ττ ιι άά ζζ εε ττ αα ιι   σσ εε   γγ οο νν εε ιι κκ άά   µµ οο νν ττ έέ λλ αα   ,, όό ππ ωω ςς   αα υυ ττ όό   

ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   ττ ρρ υυ φφ εε ρρ όό ττ ηη ττ αα ςς (( aa ff ff ee cc tt ii oo nn ll ee ss ss   cc oo nn tt rr oo ll )) --   υυ ππ εε ρρ ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   

σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ έέ νν ηη   µµ εε   ππ οο λλ ύύ   λλ ίί γγ ηη   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή   φφ ρρ οο νν ττ ίί δδ αα 4444..   ΠΠ αα ρρ όό λλ οο   ππ οο υυ   ηη   εε χχ θθ ρρ όό ττ ηη ττ αα   εε ίί νν αα ιι   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ,,   µµ εε ρρ ιι κκ έέ ςς   µµ εε λλ έέ ττ εε ςς   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   όό ττ ιι   άά λλ λλ εε ςς   

σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   εε ίί νν αα ιι   ππ ιι οο   σσ υυ νν ηη θθ ιι σσ µµ έέ νν εε ςς (( LL ii nn ee hh aa ll   &&   

NN ee ii ll ss ee nn ,, 11 99 88 11 ;; SS hh nn ee ii dd mm aa nn ,, 11 99 88 00 ))   ΠΠ αα ρρ όό λλ αα υυ ττ άά ,,   ηη   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   γγ οο νν εε ιι κκ οο ύύ   εε λλ έέ γγ χχ οο υυ   κκ αα ιι   ηη   θθ υυ µµ όό ςς   

σσ ττ ρρ αα µµ µµ έέ νν οο ςς   σσ ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό ,,   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   ττ ηη νν   κκ εε νν ττ ρρ ιι κκ ήή   ιι δδ έέ αα   σσ ττ ηη νν   εε ξξ ήή γγ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   

ψψ υυ χχ αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ ήή ςς   θθ εε ωω ρρ ίί αα ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   µµ έέ χχ ρρ ιι   κκ αα ιι   σσ ήή µµ εε ρρ αα ..     

  

  

22 .. 77 .. 22   ΣΣ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή   

ΟΟ ιι   δδ ύύ οο   κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ εε ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   ττ ηη ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι κκ ήή ςς   θθ εε ωω ρρ ίί αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε ξξ ήή γγ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   εε ππ ιι κκ εε νν ττ ρρ ώώ νν οο νν ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ήή   εε νν ίί σσ χχ υυ σσ ηη   κκ αα ιι   σσ ττ ηη νν   

δδ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ ήή   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ..   ΑΑ ρρ χχ ιι κκ άά ,,   ππ οο λλ λλ οο ίί   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι σσ ττ έέ ςς   θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν   όό ττ ιι   ηη   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   εε ίί νν αα ιι   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ώώ νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   (( FF ee rr ss tt ee rr ,, 11 99 66 55 ,, 11 99 77 33 ;;   

LL ee ww ii nn ss oo hh nn ,, 11 99 77 44 )) ..     ΗΗ   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   άά ππ οο ψψ ηη   σσ υυ νν ηη γγ οο ρρ εε ίί   κκ αα ιι   µµ εε   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   οο   LL aa zz aa rr uu ss (( 11 99 66 88 )) ,,   

θθ εε ωω ρρ εε ίί   ωω ςς   αα ιι ττ ίί αα   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ττ ηη νν   «« αα νν εε ππ αα ρρ κκ ήή   ήή   αα σσ αα φφ ήή   εε νν ίί σσ χχ υυ σσ ηη »» ..   ΟΟ   

LL ee ww ii nn ss oo hh nn (( 11 99 77 44 )) ,,   θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι   ηη   ππ οο σσ όό ττ ηη ττ αα   ττ ηη ςς   θθ εε ττ ιι κκ ήή ςς   εε νν ίί σσ χχ υυ σσ ηη ςς   ππ οο υυ   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   λλ άά ββ εε ιι   

έέ νν αα ςς   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ςς   εε ξξ αα ρρ ττ άά ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ρρ εε ίί ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ::   αα ))   οο   αα ρρ ιι θθ µµ όό ςς   κκ αα ιι   ηη   ππ οο σσ όό ττ ηη ττ αα   ττ ωω νν   

εε ρρ εε θθ ιι σσ µµ άά ττ ωω νν   ππ οο υυ   εε νν ιι σσ χχ ύύ οο υυ νν   ττ οο   άά ττ οο µµ οο ,,   ββ )) ηη   δδ ιι αα θθ εε σσ ιι µµ όό ττ ηη ττ αα   ττ ηη ςς   εε νν ίί σσ χχ υυ σσ ηη ςς   σσ ττ οο   

ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   κκ αα ιι   33 ))   ηη   ιι κκ αα νν όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ   νν αα   λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ττ ιι ςς   εε νν ιι σσ χχ ύύ σσ εε ιι ςς ..     

  

                                                           
44

 Αυτό το σχέδιο θεωρεί ότι όταν τα παιδιά αισθάνονται χρόνια έλλειψη φροντίδας και εξάρτηση, ως ενήλικες, όταν 

αντιµετωπίσουν στρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κατάθλιψη, λόγω της έλλειψης βοήθειας(Blatt & 
Homann,1992; G Parker,1992).         
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ΞΞ αα φφ νν ιι κκ έέ ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ ττ οο   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   εε ππ ηη ρρ εε άά σσ οο υυ νν   έέ νν αα νν   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   

ττ ρρ εε ίί ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..   ΜΜ ιι αα   σσ υυ νν ττ αα ξξ ιι οο δδ όό ττ ηη σσ ηη ,,   γγ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   γγ ιι αα   έέ νν αα νν   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο   

ττ οο   ττ έέ λλ οο ςς   ττ ηη ςς   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη ςς   ττ οο υυ   αα φφ οο ύύ   θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι   οο   κκ όό σσ µµ οο ςς   έέ ξξ ωω   αα ππ όό   ττ οο   γγ ρρ αα φφ εε ίί οο ,,   έέ χχ εε ιι   ππ οο λλ λλ οο ίί   

λλ ίί γγ εε ςς   εε νν ιι σσ χχ ύύ σσ εε ιι ςς ..   ΉΉ   εε νν όό ςς   άά νν ττ ρρ αα   ττ οο υυ   οο ππ οο ίί οο υυ   ηη   γγ υυ νν αα ίί κκ αα   ππ έέ θθ αα νν εε   ππ ρρ όό σσ φφ αα ττ αα   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   

θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι   αα κκ όό µµ ηη   κκ ιι   αα νν   εε ίί χχ εε   έέ νν αα   ππ οο λλ ύύ   ππ εε ττ υυ χχ ηη µµ έέ νν οο   γγ άά µµ οο   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   κκ άά ττ ιι   µµ εε ττ άά   αα ππ όό   

αα υυ ττ όό ..   ΣΣ εε   αα υυ ττ έέ ςς   ττ ιι ςς   νν έέ εε ςς   σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς ,,   οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   δδ εε νν   ξξ έέ ρρ οο υυ νν   ππ ώώ ςς   νν αα   αα ππ οο κκ ττ ήή σσ οο υυ νν   

εε νν ιι σσ χχ ύύ σσ εε ιι ςς   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   αα ππ οο σσ ύύ ρρ οο νν ττ αα ιι   όό λλ οο   κκ αα ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   σσ ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   ττ οο υυ ςς ..   

ΤΤ εε λλ ιι κκ άά ,,   ττ οο   κκ αα ττ αα θθ λλ ιι ππ ττ ιι κκ όό   άά ττ οο µµ οο     ββ λλ έέ ππ εε ιι   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο   ωω ςς   ττ ηη νν   µµ οο νν αα δδ ιι κκ ήή   εε νν ίί σσ χχ υυ σσ ηη   κκ αα ιι   σσ εε   

ττ έέ ττ οο ιι εε ςς   ππ εε ρρ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς   εε ίί νν αα ιι   δδ υυ νν αα ττ όό νν   νν αα   δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ εε ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα (( UU ll ll mm aa nn nn   &&   

KK rr aa ss nn ee rr ,, 11 99 77 55 )) ..     

  

ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   ηη   δδ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ ήή   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι   οο ιι   κκ αα ττ αα θθ λλ ιι ππ ττ ιι κκ οο ίί   εε ξξ άά γγ οο υυ νν   

αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά   σσ υυ µµ ππ εε ρρ άά σσ µµ αα ττ αα   σσ ττ ηη νν   εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   ττ οο υυ ςς   µµ εε   άά λλ λλ οο υυ ςς (( CC oo yy nn ee ,, 11 99 77 66 aa ;; MM aa rr cc uu ss   &&   

NN aa rr dd oo nn ee ,, 11 99 99 22 )) ..   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω ,,   οο ιι   κκ αα ττ αα θθ λλ ιι ππ ττ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   έέ νν αα   αα ππ οο σσ ττ ρρ οο φφ ιι κκ όό   

µµ οο ττ ίί ββ οο   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   σσ ττ οο   οο ππ οο ίί οο ,,   δδ ιι αα ρρ κκ ώώ ςς   ζζ ηη ττ οο ύύ νν   εε ππ ιι ββ εε ββ αα ίί ωω σσ ηη   αα ππ όό   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς   ππ οο υυ   

αα ιι σσ θθ άά νν οο νν ττ αα ιι   όό ττ ιι   δδ εε νν   ττ οο υυ ςς   νν οο ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   αα ρρ κκ εε ττ άά ..   ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ ,,   ττ εε λλ ιι κκ άά ,,   λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   

εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   ρρ ηη χχ ήή   εε ππ ιι ββ εε ββ αα ίί ωω σσ ηη   ηη   οο ππ οο ίί αα   αα υυ ξξ άά νν εε ιι   ττ ηη νν   αα ππ όό ρρ ρρ ιι ψψ ηη (( CC oo yy nn ee ,, 11 99 77 66 bb ;; JJ oo ii nn ee rr ,,   

AA ll ff aa nn oo   &&   MM ee tt aa ll ss kk yy ,, 11 99 99 22 )) ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ττ αα   αα ππ οο ρρ ρρ ιι ππ ττ ιι κκ άά   εε ρρ εε θθ ίί σσ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   οο ιι   

κκ αα ττ αα θθ λλ ιι ππ ττ ιι κκ οο ίί   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   σσ υυ γγ γγ εε νν εε ίί ςς   κκ αα ιι   φφ ίί λλ οο υυ ςς   ττ εε ίί νν οο υυ νν   νν αα   δδ ιι αα ττ ηη ρρ οο ύύ νν   ήή   νν αα   αα υυ ξξ άά νν οο υυ νν   

ττ ηη νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   (( HH oo kk aa nn ss oo nn ,, RR uu bb ee rr tt ,, WW ee ll kk ee rr   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 00 ;; SS ww aa nn nn ,,   WW ee nn zz ll aa ff ff ,,   KK rr uu ll ll   ee tt   

aa ll .. ,, 11 99 99 22 )) ..   ΟΟ ττ ιι δδ ήή ππ οο ττ εε   ππ ρρ οο ηη γγ εε ίί ττ αα ιι   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς ,,   φφ ττ ωω χχ έέ ςς   

δδ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   δδ εε ξξ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   σσ υυ νν εε ιι σσ φφ έέ ρρ οο υυ νν   σσ ττ οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   σσ χχ ήή µµ αα   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς ..     

  

22 .. 77 .. 33   ΓΓ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή     

  

ΗΗ   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή   θθ εε ωω ρρ ίί αα   ππ ιι σσ ττ εε ύύ εε ιι   όό ττ ιι   οο   κκ ύύ ρρ ιι οο ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   εε ίί νν αα ιι   ηη   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή   αα λλ λλ αα γγ ήή   ττ ωω νν   

σσ χχ ηη µµ άά ττ ωω νν   ππ οο υυ   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ εε ίί   ττ οο   άά ττ οο µµ οο ..   ΟΟ ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   σσ κκ έέ φφ ττ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   έέ νν αα νν   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   

ττ ρρ όό ππ οο   γγ ιι αα   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   ττ οο υυ ςς   ,, ττ οο νν   κκ όό σσ µµ οο   κκ αα ιι   ττ οο   µµ έέ λλ λλ οο νν   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   δδ ίί νν οο υυ νν   ββ άά σσ ηη   

σσ εε   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   ττ ωω νν   γγ εε γγ οο νν όό ττ ωω νν ..   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ττ οο υυ   SS ee ll ii gg mm aa nn (( 11 99 77 55 )) ,,   ηη   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   γγ ίί νν εε ιι   κκ αα ττ αα νν οο ηη ττ ήή   µµ εε   ττ οο   αα νν άά λλ οο γγ οο   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   ττ ηη ςς   µµ αα θθ ηη µµ έέ νν ηη ςς   
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αα δδ υυ νν αα µµ ίί αα ςς (( ll ee aa rr nn ee dd   HH ee ll pp ll ee ss ss nn ee ss ss )) 4455  σσ ττ αα   ζζ ώώ αα ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ,,   όό ππ ωω ςς   ηη   

µµ αα θθ ηη µµ έέ νν ηη   αα δδ υυ νν αα µµ ίί αα ,,   εε ίί νν αα ιι   ηη   αα νν ττ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   σσ εε   αα νν αα ππ όό φφ εε υυ κκ ττ οο υυ ςς   σσ ττ ρρ εε σσ οο ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ηη   

οο ππ οο ίί οο ιι   υυ ππ οο νν οο µµ εε ύύ οο υυ νν   ττ ιι ςς   ππ ρρ οο σσ αα ρρ µµ οο σσ µµ έέ νν εε ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   µµ αα θθ αα ίί νν οο νν ττ αα ςς   σσ ττ οο   άά ττ οο µµ οο     όό ττ ιι   

δδ εε νν   αα σσ κκ εε ίί   έέ λλ εε γγ χχ οο   σσ ττ οο   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   ττ οο υυ ..   ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   ττ οο   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   εε ξξ ηη γγ εε ίί   ττ αα   

ππ αα θθ ηη ττ ιι κκ άά   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   δδ εε νν   εε ξξ ηη γγ εε ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   όό ππ ωω ςς     ηη   θθ λλ ίί ψψ ηη ,,   ηη   

εε νν οο χχ ήή   ήή   οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ςς ..     

  

ΓΓ ιι αα   νν αα   κκ αα λλ ύύ ψψ οο υυ νν   αα υυ ττ όό   ττ οο   κκ εε νν όό   οο   SS ee ll ii gg mm aa nn   κκ αα ιι   οο ιι   σσ υυ νν εε ρρ γγ άά ττ εε ςς   ττ οο υυ ,,   ππ ρρ οο σσ άά ρρ µµ οο σσ αα νν   ττ οο   

µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ττ ηη ςς   αα δδ υυ νν αα µµ ίί αα ςς ,,   σσ ττ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ττ ηη ςς   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα (( HH oo pp ee ll ee ss ss nn ee ss ss )) ..   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ οο   

µµ οο νν ττ έέ λλ οο ,,   οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ έέ ςς   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς   ββ αα σσ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   όό χχ ιι   µµ όό νν οο   σσ ττ ιι ςς   ππ εε ππ οο ιι θθ ήή σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ   

γγ ιι αα   ττ ηη νν   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   εε λλ έέ γγ χχ οο υυ   σσ ττ ιι ςς   εε νν ιι σσ χχ ύύ σσ εε ιι ςς ,,   αα λλ λλ άά   κκ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   ππ εε ππ οο ιι θθ ήή σσ εε ιι ςς   όό ττ ιι   ττ αα   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά   

γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   θθ αα   εε ππ ιι µµ έέ νν οο υυ νν   κκ αα ιι   θθ αα   εε ππ αα νν έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι ..   ΌΌ ττ αα νν   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   κκ αα ττ έέ χχ εε ιι   αα υυ ττ έέ ςς   ττ ιι ςς   δδ ύύ οο   

ππ ρρ οο σσ δδ οο κκ ίί εε ςς --   όό ττ ιι   ττ οο   κκ αα κκ όό   θθ αα   σσ υυ µµ ββ εε ίί   κκ αα ιι   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ττ ρρ όό ππ οο ςς   νν αα   αα ππ οο φφ εε υυ χχ θθ εε ίί --   ττ όό ττ εε   

γγ ίί νν εε ττ αα ιι   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ µµ έέ νν οο ςς ,,   κκ αα ιι   εε ίί νν αα ιι   αα υυ ττ ήή   ηη   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα   ππ οο υυ   αα υυ ττ όό µµ αα ττ αα   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ιι   ττ οο νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό (( AA bb rr aa mm ss oo nn ,, MM ee tt aa ll ss kk yy   &&   AA ll ll oo yy ,, 11 99 88 99 )) ..   ΑΑ φφ οο ύύ   ηη   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   

ττ οο νν   ππ ρρ ωω ττ αα ρρ χχ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   (( SS pp ii rr ii tt oo ,, BB rr oo ww nn ,,   OO vv ee rr HH oo ll ss ee   ee tt   

aa ll .. ,, 11 99 88 99 )) .. ΣΣ υυ µµ ππ εε ρρ αα σσ µµ αα ττ ιι κκ άά ,,   οο   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   ττ ωω νν   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   

αα ππ οο δδ όό σσ εε ωω νν 4466,,   ππ ρρ οο ββ λλ έέ ππ εε ιι   ττ ηη νν   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα   ηη   οο ππ οο ίί αα   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   (( MM ee tt aa ll ss kk yy ,, JJ oo ii nn ee rr ,,   HH aa rr dd ii nn   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 33 ;;   AA ll ll oo yy ,,   JJ uu ss tt   &&   

PP aa nn zz aa rr ee ll ll aa ,, 11 99 99 44 ;; SS pp aa nn gg ll ee rr ,, SS ii mm oo nn ss ,,   MM oo nn rr oo ee   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 33 )) ..   

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ττ οο   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ όό   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ όό   σσ χχ ήή µµ αα   γγ ιι αα   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   άά λλ λλ οο νν   έέ νν αα   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς ..   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ ηη νν   θθ εε ωω ρρ ίί αα   ττ οο υυ   BB ee cc kk ,,   ηη   ττ άά σσ ηη   νν αα   ββ λλ έέ ππ οο υυ µµ εε   ττ οο νν   

εε αα υυ ττ όό   µµ αα ςς   ωω ςς   «« χχ αα µµ έέ νν οο »» --   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ββ αα σσ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   κκ αα ιι   

ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΕΕ άά νν   έέ νν αα   άά ττ οο µµ οο ,,   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ωω νν   ππ αα ιι δδ ιι κκ ώώ νν   εε µµ ππ εε ιι ρρ ιι ώώ νν ,,   αα νν αα ππ ττ ύύ ξξ εε ιι   έέ νν αα   

                                                           
45

 Το µοντέλο αυτό, δηµιουργήθηκε από τον Seligman στα µέσα της δεκαετίας του 60’, προσπαθώντας να εξηγήσει της 

εσωτερικές ή εξωτερικές αποδόσεις που κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους. Η θεωρία έχει δύο συγκεκριµένα 
σηµεία(Comer,2004) : α) οι άνθρωπο γίνονται καταθλιπτικοί όταν πιστεύουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο πια στη ζωή τους και 
β) ότι θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για αυτή την κατάσταση . Γενικά, η µαθηµένη αδυναµία είναι µια ψυχολογική 
κατάσταση στην οποία άνθρωποι αλλά και ζώα έχουν µάθει να πιστεύουν ότι σε µια κατάσταση είναι αβοήθητοι. Έχουν 
µάθει να πιστεύουν ότι όταν δεν έχουν τον έλεγχο µιας κατάσταση ό,τι και να κάνουν είναι άδοξο. Έτσι, λοιπόν, άνθρωποι 
αλλά και ζώα µένουν παθητικοί στα ερεθίσµατα ακόµη και σε αυτά που γνωρίζουν ότι έχουν την δύναµη να τα αλλάξουν. 
46

 Oι αποδόσεις που προβαίνουν τα άτοµα συνήθως σχετίζονται µε τον τρόπο που σκέφτονται. Έτσι, τα αρνητικά γεγονότα 

γίνονται σταθερές παρά προσωρινές σκέψεις, γενικεύονται σε πολλές πλευρές της ζωής παρά σε συγκεκριµένες 
καταστάσεις, και εσωτερικοποιούνται, ή αποτελούν µέρος της προσωπικότητας του ατόµου, παρά µέρος του περιβάλλοντος 
(εξωτερικεύονται). 
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αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ όό   σσ χχ ήή µµ αα   όό ππ οο υυ   οο   εε αα υυ ττ όό ςς ,,   οο   κκ όό σσ µµ οο ςς   κκ αα ιι   ττ οο   µµ έέ λλ λλ οο νν   ππ ρρ οο σσ εε γγ γγ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ όό   

ττ όό νν οο ,,   αα υυ ττ όό   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   εε κκ ττ ίί θθ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ..   ΤΤ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   µµ ππ οο ρρ εε ίί   ππ οο λλ ύύ   εε ύύ κκ οο λλ αα   νν αα   

εε νν εε ρρ γγ οο ππ οο ιι ήή σσ εε ιι   ττ αα   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά   αα υυ ττ άά   σσ χχ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   σσ εε   µµ ιι αα   σσ υυ νν εε χχ ιι ζζ όό µµ εε νν ηη   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ ήή   

αα νν ττ ίί λλ ηη ψψ ηη   ττ ωω νν   ππ ρρ αα γγ µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   ττ οο υυ   κκ όό σσ µµ οο υυ   νν αα   εε νν δδ υυ νν αα µµ ώώ σσ εε ιι   ττ οο   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ όό   

σσ χχ ήή µµ αα (( BB ee cc kk ,, 11 99 88 77 ;; HH aa aa gg aa ,,   DD yy cc kk   &&   EE rr nn ss tt ,, 11 99 99 11 )) ..   ΠΠ ρρ όό σσ φφ αα ττ εε ςς   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ οο υυ νν   ττ ηη νν   

ττ ρρ ιι αα δδ ιι κκ ήή   θθ εε ωω ρρ ίί αα   ττ οο υυ   BB ee cc kk ,,   εε νν ώώ ,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   κκ αα ιι   ττ οο νν   ρρ όό λλ οο   ττ οο υυ   ιι δδ ιι οο σσ υυ γγ κκ ρρ αα σσ ιι αα κκ οο ύύ   

αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ οο ύύ   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   οο   οο ππ οο ίί οο ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό (( RR oo bb ee rr tt ss   &&   MM oo nn rr oo ee ,, 11 99 99 44 ;;   

ZZ .. VV .. SS ee gg aa ll ,, 11 99 88 88 ))   κκ αα ιι   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ιι   δδ ύύ οο   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ άά   σσ χχ ήή µµ αα ττ αα   σσ ττ οο χχ οο θθ εε υυ µµ έέ νν αα ::   ττ οο   

έέ νν αα   µµ εε   εε ππ ίί κκ εε νν ττ ρρ οο   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   κκ αα ιι   ττ οο   άά λλ λλ οο   µµ εε   σσ ττ όό χχ οο   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ρρ ιι ττ ιι κκ ήή (( ΝΝ ee ii tt zz ee ll   &&   

HH aa rr rr ii ss ,, 11 99 99 00 ))       

  

22 .. 77 .. 44   ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο σσ έέ γγ γγ ιι σσ ηη   

                  

ΈΈ νν αα ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ ςς   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ οο νν εε ςς   ππ οο υυ   αα σσ χχ οο λλ ήή θθ ηη κκ αα νν   εε ππ ιι σσ ττ αα µµ έέ νν αα   µµ εε   ττ ηη νν   µµ εε λλ έέ ττ ηη   

ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ήή ττ αα νν   οο   ΓΓ άά λλ λλ οο ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι οο λλ όό γγ οο ςς   EE mm ii ll ee   DD uu rr kk hh ee ii mm (( 11 88 99 77 // 11 99 55 11 )) ..   ΟΟ   

DD uu rr kk hh ee ii mm   εε ίί δδ εε   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ωω ςς   µµ ιι αα   ππ ρρ άά ξξ ηη   ππ οο υυ   σσ υυ µµ ββ αα ίί νν εε ιι   µµ έέ σσ αα   σσ ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   κκ αα ιι   

κκ αα ττ άά   κκ άά ππ οο ιι οο   ττ ρρ όό ππ οο ,,   κκ άά ττ ωω   αα ππ όό   ττ οο νν   έέ λλ εε γγ χχ οο   ττ ηη ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ςς ..   ΣΣ ήή µµ εε ρρ αα ,,   γγ νν ωω ρρ ίί ζζ οο υυ µµ εε   όό ττ ιι   οο ιι   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ οο υυ νν   ττ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ..     

  

ΓΓ νν ωω ρρ ίί ζζ οο υυ µµ εε   γγ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα   όό ττ ιι   ττ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   µµ εε ιι ώώ νν οο νν ττ αα ιι   σσ εε   

ππ αα ρρ αα δδ οο σσ ιι αα κκ έέ ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   οο µµ άά δδ εε ςς ..   ΗΗ   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   δδ εε νν   υυ φφ ίί σσ ττ αα ττ αα ιι ,,   γγ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   σσ εε   

ππ αα ρρ αα δδ οο σσ ιι αα κκ έέ ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ίί εε ςς   ττ ηη ςς   ΝΝ εε άά   ΓΓ οο υυ ιι νν έέ αα ςς ,,   οο νν οο µµ αα ζζ όό µµ εε νν εε ςς ,,   ΚΚ αα λλ οο ύύ λλ ιι (( SS cc ee ii ff ff ee ll ii nn ,, 11 99 88 44 )) ..   

ΜΜ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   κκ αα ττ οο ίί κκ ωω νν   σσ ττ οο   ΆΆ µµ ιι ςς   σσ ττ ηη νν   ΠΠ εε νν σσ υυ λλ ββ άά νν ιι αα ,,   ηη   εε ππ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   εε ίί νν αα ιι   

έέ νν αα   σσ ττ αα   ππ εε νν ήή νν ττ αα ,,   εε νν ώώ   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   κκ αα ττ οο ίί κκ ωω νν   σσ ττ ηη νν   ΒΒ αα λλ ττ ιι µµ όό ρρ ηη   εε ίί νν αα ιι   11   σσ ττ οο υυ ςς   δδ έέ κκ αα ,,   µµ όό νν οο   

11 00 00   µµ ίί λλ ιι αα   µµ αα κκ ρρ ιι άά (( EE gg ee ll aa nn dd   &&   HH oo ss tt ee tt tt ee rr ,, 11 99 99 33 ))   ΟΟ   κκ οο ιι νν όό ςς   ππ αα ρρ αα νν οο µµ αα σσ ττ ήή ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ηη ςς   

ππ εε ρρ ιι οο χχ ήή ςς   ΚΚ αα λλ οο ύύ λλ ιι   κκ αα ιι   ττ οο υυ   ΆΆ µµ ιι ςς   εε ίί νν αα ιι   ηη   ππ αα ρρ αα δδ οο σσ ιι αα κκ ήή ,,   κκ λλ εε ιι σσ ττ ήή   µµ ηη   ββ ιι οο µµ ηη χχ αα νν οο ππ οο ιι ηη µµ έέ νν ηη   

κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   µµ εε   σσ ττ αα θθ εε ρρ έέ ςς   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι εε ςς ,,   σσ ττ αα θθ εε ρρ ήή   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   δδ οο µµ ήή ,,   κκ αα ιι   µµ αα κκ ρρ άά   ππ οο ρρ εε ίί αα   

εε θθ ίί µµ ωω νν   κκ αα ιι   ππ εε ππ οο ιι θθ ήή σσ εε ωω νν ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ εε ίί ττ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   

ββ ιι οο µµ ηη χχ αα νν οο ππ οο ιι ηη µµ έέ νν εε ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ίί εε ςς   εε ίί νν αα ιι     ηη   µµ εε ττ αα κκ ίί νν ηη σσ ηη   ττ ωω νν   νν έέ ωω νν   αα ππ όό   ττ ιι ςς   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι εε ςς   

ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ττ οο νν   ττ όό ππ οο   ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ηη   αα νν ιι σσ σσ οο ρρ οο ππ ίί αα   σσ ττ ιι ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ έέ ςς   σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς ..     
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ΟΟ   ΕΕ mm ii ll ee   DD uu rr kk hh ee ii mm ,,   έέ ββ αα λλ εε   ττ ιι ςς   ββ άά σσ εε ιι ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   ππ άά νν ωω   σσ ττ ηη   µµ εε λλ έέ ττ ηη   

ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   κκ αα ιι   ττ ηη νν   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ςς ..   ΓΓ ιι αα   χχ ρρ όό νν ιι αα   ηη   

θθ εε ωω ρρ ίί αα   ττ οο υυ   DD uu rr kk hh ee ii mm   ήή ττ αα νν   ηη   ππ ιι οο   γγ νν ωω σσ ττ ήή   σσ ττ ηη νν   έέ ρρ εε υυ νν αα   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   ,, εε νν ώώ ,,   αα κκ όό µµ ηη   

κκ αα ιι   σσ ήή µµ εε ρρ αα   σσ υυ νν εε χχ ίί ζζ εε ιι   νν αα   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ εε ιι   ττ οο υυ ςς   νν έέ οο υυ ςς   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ οο νν εε ςς ..   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ οο νν   

DD uu rr kk hh ee ii mm ,,   ηη   ππ ιι θθ αα νν όό ττ ηη ττ αα   µµ ιι αα ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   κκ αα θθ οο ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ οο   ππ όό σσ οο   εε νν σσ ωω µµ αα ττ ωω µµ έέ νν οο   

εε ίί νν αα ιι   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   σσ ττ ιι ςς   δδ οο µµ έέ ςς   ττ ηη ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ςς   όό ππ ωω ςς   ηη   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι αα   ήή   εε κκ κκ λλ ηη σσ ίί αα   κκ αα ιι   ηη   

εε υυ ρρ ύύ ττ εε ρρ ηη   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα ..   ΌΌ σσ οο   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   εε ξξ αα ρρ ττ άά ττ αα ιι ,,   ττ όό σσ οο   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   ρρ ίί σσ κκ οο   νν αα   

δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ εε ιι   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΑΑ νν ττ ίί θθ εε ττ αα ,,   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   οο ιι   οο ππ οο ίί οο ιι   έέ χχ οο υυ νν   αα ππ οο µµ αα κκ ρρ υυ νν θθ εε ίί   ήή   

έέ χχ οο υυ νν   φφ ττ ωω χχ έέ ςς   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   µµ εε   ττ ηη νν   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα   έέ χχ οο υυ νν   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα ςς ..   

  

ΟΟ   DD uu rr kk hh ee ii mm   ,, ΘΘ αα   λλ έέ γγ αα µµ εε ,,   όό ττ ιι ,,   έέ θθ εε σσ εε   ττ οο   ζζ ήή ττ ηη µµ αα   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ εε   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   ββ άά σσ ηη   

κκ αα ιι   όό χχ ιι   ωω ςς   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο χχ εε ίί ρρ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι ώώ νν   ττ οο υυ ςς ..   ΠΠ ρρ όό ττ εε ιι νν εε   ττ έέ σσ σσ εε ρρ ιι ςς   

ττ ύύ ππ οο υυ ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ ωω νν ,,   µµ εε   ττ οο νν   κκ άά θθ εε   ττ ύύ ππ οο   νν αα   σσ χχ εε ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   εε νν σσ ωω µµ άά ττ ωω σσ ηη   ττ οο υυ   

αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ     σσ ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ,,   ττ ηη νν   θθ ρρ ηη σσ κκ εε ίί αα   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   ππ οο λλ ιι ττ ιι κκ έέ ςς   δδ οο µµ έέ ςς ..   ΣΣ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   

ππ ίί νν αα κκ αα   22 .. 44   ,, ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ττ αα ιι   οο   κκ άά θθ εε   ττ ύύ ππ οο ςς   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ άά   µµ εε   ττ αα   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ οο υυ   

γγ νν ωω ρρ ίί σσ µµ αα ττ αα ::   

  

  

  

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   22 .. 44   

ΤΤ έέ σσ σσ εε ρρ ιι ςς   ττ ύύ ππ οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ ωω νν   σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ ηη νν   θθ εε ωω ρρ ίί αα   ττ οο υυ   EE mm ii ll ee   DD uu rr kk hh ee ii mm   

  

ΤΤ ύύ ππ οο ςς   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ αα   ΧΧ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   

ΕΕ γγ ωω ιι σσ ττ ιι κκ ήή   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ∆∆ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   αα υυ ττ οο ύύ ςς   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   

µµ ιι κκ ρρ ήή   εε νν σσ ωω µµ άά ττ ωω σσ ηη   σσ ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ..   

ΑΑ υυ ττ οο ίί   οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   δδ εε νν   αα κκ οο λλ οο υυ θθ οο ύύ νν   

ττ οο υυ ςς   κκ αα νν όό νν εε ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   νν όό ρρ µµ εε ςς   ττ ηη ςς   

κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ςς ..   ΜΜ οο νν αα χχ ιι κκ οο ίί ,,   άά θθ εε οο ιι   κκ αα ιι   µµ εε   

µµ εε γγ άά λλ ηη   ηη λλ ιι κκ ίί αα   ,,   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο   ππ ιι οο   κκ αα θθ αα ρρ όό   

ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα   ττ οο υυ   εε γγ ωω ιι σσ ττ ιι κκ οο ύύ   ττ ύύ ππ οο υυ     

ΑΑ λλ ττ ρρ οο υυ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ΑΑ ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο νν   αα νν ττ ίί ππ οο δδ αα   ττ οο υυ   εε γγ ωω ιι σσ ττ ιι κκ οο ύύ   

ττ ύύ ππ οο υυ   αα φφ οο ύύ   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   

αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς   ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   ττ όό σσ οο   

εε νν σσ ωω µµ αα ττ ωω µµ έέ νν οο ιι   σσ ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   όό ππ οο υυ   

ππ οο υυ   θθ υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς   γγ ιι αα   ττ οο   

κκ οο ιι νν όό   κκ αα λλ όό ..   ΟΟ ιι   κκ αα µµ ιι κκ άά ζζ ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   
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αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   ττ οο   αα νν ττ ιι ππ ρρ οο σσ ωω ππ εε υυ ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο   

ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα   αα υυ ττ οο ύύ   ττ οο υυ   ττ ύύ ππ οο υυ   ..     

ΑΑ νν οο µµ ιι κκ ήή   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ∆∆ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   αα υυ ττ οο ύύ ςς   ππ οο υυ   νν ιι ώώ θθ οο υυ νν   

αα δδ ιι κκ ηη µµ έέ νν οο ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ..   

ΟΟ υυ σσ ιι αα σσ ττ ιι κκ άά ,,   σσ εε   αα υυ ττ ήή   ττ ηη νν   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ίί αα   

αα νν ήή κκ οο υυ νν   αα υυ ττ οο ίί   ππ οο υυ   ττ οο   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό   ττ οο υυ ςς   

ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   αα ππ έέ ττ υυ χχ εε   νν αα   ππ αα ρρ άά σσ χχ εε ιι   

σσ ττ αα θθ εε ρρ έέ ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   δδ οο µµ έέ ςς ,,   όό ππ ωω ςς   ηη   

εε κκ κκ λλ ηη σσ ίί αα   κκ αα ιι   ηη   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι αα ,,   µµ εε   σσ κκ οο ππ όό   νν αα   

µµ ηη νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   ππ ρρ οο σσ δδ ώώ σσ οο υυ νν   νν όό ηη µµ αα   

σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς ..   ΤΤ έέ ττ οο ιι αα   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   

κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ,,   οο νν οο µµ άά ζζ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ οο νν   

DD uu rr kk hh ee ii mm ,,   αα νν οο µµ ίί αα 4477..   

ΜΜ οο ιι ρρ οο λλ αα ττ ρρ ιι κκ ήή   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα     ΑΑ νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ υυ χχ νν άά   σσ εε   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ εε ςς   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   οο µµ άά δδ εε ςς   όό ππ ωω ςς   οο ιι   

φφ υυ λλ αα κκ ιι σσ µµ έέ νν οο ιι   κκ αα ιι   οο ιι   σσ κκ λλ άά ββ οο ιι   ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ άά   αα ππ οο µµ οο νν ωω µµ έέ νν οο ιι   κκ αα ιι   δδ ιι αα ττ ηη ρρ οο ύύ νν   

λλ ίί γγ εε   εε λλ ππ ίί δδ εε ςς   γγ ιι αα   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   εε νν σσ ωω µµ άά ττ ωω σσ ηη     

  

  

  

22 .. 77 .. 66   ΒΒ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο σσ έέ γγ γγ ιι σσ ηη       

  

ΜΜ έέ χχ ρρ ιι   ττ ηη νν   δδ εε κκ αα εε ττ ίί αα   ττ οο υυ   77 00 ’’   οο ιι   ππ εε ππ οο ιι θθ ήή σσ εε ιι ςς   όό ττ ιι   ββ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   σσ υυ νν εε ιι σσ φφ έέ ρρ οο υυ νν   

σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   ήή ττ αα νν   ππ οο λλ ύύ   λλ ίί γγ εε ςς ..   ΑΑ ρρ γγ όό ττ εε ρρ αα ,,   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   άά ρρ χχ ιι σσ αα νν   νν αα   

δδ ίί νν οο υυ νν   κκ άά ππ οο ιι εε ςς   εε νν δδ εε ίί ξξ εε ιι ςς   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   οο ιι   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ οο νν εε ςς   νν αα   σσ ττ ρρ αα φφ οο ύύ νν   σσ ττ οο   κκ οο µµ µµ άά ττ ιι   

ττ ηη ςς   γγ εε νν εε ττ ιι κκ ήή ςς ,,   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ββ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς (( RR oo yy ,, 11 99 99 22 ;; GG aa rr ff ii nn kk ee ll ,,   FF rr oo ee ss ee   &&   

GG oo ll oo mm bb ee kk ,, 11 99 77 99 ;; HH aa uu ss cc hh ii ll dd ,, 11 99 66 88 )) ..   ΣΣ ττ ηη νν   σσ υυ νν έέ χχ εε ιι αα ,,   οο ιι   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   έέ δδ ωω σσ αα νν   ππ ιι οο   σσ αα φφ ήή   κκ αα ιι   

κκ αα θθ οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ββ ιι οο λλ οο γγ ίί αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΆΆ νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   ππ οο υυ   

δδ ιι έέ ππ ρρ αα ξξ αα νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ββ ρρ έέ θθ ηη κκ αα νν   σσ υυ χχ νν άά   νν αα   έέ χχ οο υυ νν   χχ αα µµ ηη λλ άά   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   ττ οο υυ   

                                                           
47

 Ο Durkheim εφεύρε τον όρο «ανοµία» .Έτσι, σύµφωνα µε τον ορισµό που έδωσε ο ίδιος , ανοµία υπάρχει όταν µια 

κοινωνία βρίσκεται σε µια κατάσταση κατάλυσης ή έλλειψης ρυθµιστικών κανόνων ή απορρύθµισης, η οποία αφήνει τους 
κοινωνούς χωρίς την κατάλληλη ηθική καθοδήγηση για την συµπεριφορά τους, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η κοινωνική 
συνεκτικότητα(από Σπινέλλη, Κ,∆(2005) Εγκληµατολογία, Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, Αθήνα-Κοµοτηνή, Αντ. 
Ν Σάκκουλα .  
Ο Durkheim αναφέρει ότι σε κοινωνίες που περνούν από µεγάλες περιόδους ανοµίας, τα ποσοστά των αυτοκτονιών 
αυξάνονται κατακόρυφα. Ιστορικά κάτι τέτοιο έχει αποδειχθεί. Περίοδοι µεγάλων οικονοµικών κρίσεων  και κοινωνικών 
αναταράξεων όπου κυριαρχεί η ανοµία, τα ποσοστά των αυτοκτονιών αυξάνονται(Υang et al.,1992;Lester,1991). 
Παροµοίως,  σε περιόδους όπου παρατηρούνται αλλαγές στον πληθυσµό και αυξάνεται η µετανάστευση, έχουµε αυξηµένα 
ποσοστά αυτοκτονιών(Stack,1981). O Steven Stack εξέτασε τα ποσοστά των αυτοκτονιών και την αύξηση της 
µετανάστευσης 34 χωρών. Μέτα από έλεγχο της ηλικίας και άλλων σηµαντικών παραγόντων που οδηγούν στην αυτοκτονία, 
κατέγραψε υψηλή συσχέτιση  µεταξύ της αυτοκτονίας και της µετανάστευσης(Stack, 1981).  
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νν εε υυ ρρ οο δδ ιι αα ββ ιι ββ αα σσ ττ ήή   σσ εε ρρ οο ττ οο νν ίί νν ηη -- 55 -- HH TT (( NN oo rr dd ss tt rr oo mm   &&   

AA ss bb ee rr gg ,, 11 99 99 22 ;; RR oo yy ,, 11 99 99 22 ;; SS tt aa nn ll ee yy ,, 11 99 99 11 )) ..   ΑΑ ρρ χχ ιι κκ έέ ςς   µµ εε λλ έέ ττ εε ςς   αα νν αα γγ νν ώώ ρρ ιι σσ αα νν   αα σσ υυ νν ήή θθ ιι σσ ττ αα   

χχ αα µµ ηη λλ ήή   σσ υυ γγ κκ έέ νν ττ ρρ ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   οο υυ σσ ίί αα ςς   55 -- HH II AA AA 4488(( 55 -- υυ δδ οο ξξ υυ ιι νν δδ οο λλ εε οο ξξ εε ιι κκ οο ύύ   οο ξξ έέ οο ςς ))   σσ ττ οο   

εε γγ κκ εε φφ αα λλ οο νν ωω ττ ιι αα ίί οο   υυ γγ ρρ όό   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο υυ νν ττ ωω νν   (( BB oo nn gg aa rr ,, 11 99 99 11 ;; BB rr oo ww nn ,, GG oo oo dd ww ii nn   &&   

BB uu nn nn ee yy ,, 11 99 88 22 ,, WW ii nn cc hh ee ll ,, SS tt aa nn ll ee yy   &&   SS tt aa nn ll ee yy ,, 11 99 99 00 )) .. ΟΟ ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   εε ρρ µµ ήή νν εε υυ σσ αα νν   αα υυ ττ άά   ττ αα   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ττ ωω νν   χχ αα µµ ηη λλ ώώ νν   εε ππ ιι ππ έέ δδ ωω νν   σσ εε ρρ οο ττ οο νν ίί νν ηη ςς (( 55 -- ΗΗ ΤΤ ))   ωω ςς   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ όό ςς   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΕΕ ππ όό µµ εε νν εε ςς   µµ εε λλ έέ ττ εε ςς   ββ ρρ ήή κκ αα νν   όό ττ ιι   αα υυ ττ οο ίί   ππ οο υυ   εε ίί χχ αα νν   

αα ππ οο ππ εε ιι ρρ αα θθ εε ίί   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν   κκ αα ιι   εε ίί χχ αα νν   χχ αα µµ ηη λλ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   ττ οο υυ   µµ εε ττ αα ββ οο λλ έέ αα   55 -- ΗΗ ΙΙ ΑΑ ΑΑ ,,   

εε ίί χχ αα νν   11 00   φφ οο ρρ έέ ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   ππ ιι θθ αα νν όό ττ ηη ττ εε ςς   νν αα   εε ππ αα νν αα λλ άά ββ οο υυ νν   ττ ηη νν   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   αα ππ όό   αα υυ ττ οο ύύ ςς   οο ιι   οο ππ οο ίί οο ιι   εε ίί χχ αα νν   υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ττ ηη ςς   

οο υυ σσ ίί αα ςς (( RR oo yy ,, 11 99 99 22 ;; AA ss bb ee rr gg   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 66 ;; TT rr aa ss kk mm aa nn   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 11 )) ..           

  

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ββ ρρ έέ θθ ηη κκ εε   κκ αα ιι   εε λλ άά ττ ττ ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   θθ έέ σσ ηη ςς   δδ έέ σσ µµ εε υυ σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   ιι µµ ιι ππ ρρ αα µµ ίί νν ηη ςς   σσ ττ οο νν   

µµ εε ττ ωω ππ ιι αα ίί οο   φφ λλ οο ιι όό ,,   υυ ψψ ηη λλ άά   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   µµ εε ττ αα ββ οο λλ ήή ςς   ττ ηη ςς   γγ λλ υυ κκ όό ζζ ηη ςς   σσ ττ αα   οο ύύ ρρ αα   κκ αα ιι   δδ ιι οο γγ κκ ωω µµ έέ νν αα   

εε ππ ιι νν εε φφ ρρ ίί δδ ιι αα ..   ΤΤ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω     εε υυ ρρ ήή µµ αα ττ αα   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   όό ττ ιι   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   µµ ιι αα   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ηη ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   κκ αα ιι   νν εε υυ ρρ οο χχ ηη µµ ιι κκ ώώ νν   αα νν ωω µµ αα λλ ιι ώώ νν   σσ ττ οο νν   εε γγ κκ έέ φφ αα λλ οο ..   ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   µµ εε ιι ωω µµ έέ νν αα   

εε ππ ίί ππ εε δδ αα   ττ ηη ςς   οο υυ σσ ίί αα ςς   55 -- ΗΗ ΙΙ ΑΑ ΑΑ ,,   ββ ρρ έέ θθ ηη κκ αα νν   κκ αα ιι   σσ εε   σσ χχ ιι ζζ οο φφ ρρ εε νν ιι κκ οο ύύ ςς   αα σσ θθ εε νν εε ίί ςς   κκ αα ιι   σσ εε   άά ττ οο µµ αα   

µµ εε   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς .. (( BB rr oo ww nn   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 22 )) ,,   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   σσ εε   

εε γγ κκ λλ ηη µµ αα ττ ίί εε ςς (( VV ii rr kk kk uu nn ee nn   &&   NN aa rr vv aa nn ee nn ,,   11 99 88 77 )) ..   ΣΣ υυ νν εε ππ ώώ ςς ,,   αα υυ ττ έέ ςς   οο ιι   ββ ιι οο χχ ηη µµ ιι κκ έέ ςς   αα νν ωω µµ αα λλ ίί εε ςς   

µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   σσ υυ γγ γγ εε νν εε ύύ οο υυ νν   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   µµ εε   ππ αα ρρ οο ρρ µµ ηη ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   εε ππ ιι θθ εε ττ ιι κκ έέ ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   

ππ αα ρρ άά   σσ ττ οο υυ ςς   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ εε ςς   µµ όό νν οο ..   ΜΜ οο λλ αα ττ αα ύύ ττ αα ,,   µµ εε ρρ ιι κκ οο ίί   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   ππ ρρ οο ττ εε ίί νν οο υυ νν   όό ττ ιι   ηη   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   έέ νν αα   σσ ύύ νν δδ ρρ οο µµ οο   ττ οο   οο ππ οο ίί οο   εε µµ ππ ίί ππ ττ εε ιι   σσ εε   

µµ ιι αα   άά λλ λλ ηη   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή   όό ππ ωω ςς   ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   (( WW ii nn cc hh ee ll   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 00 )) ..             

  

22 .. 77 .. 77   ΜΜ οο νν ττ έέ λλ οο   ππ ρρ οο δδ ιι άά θθ εε σσ ηη -- σσ ττ ρρ εε ςς     

  

ΤΤ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   έέ νν αα νν   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ,,   όό ππ ωω ςς   εε ίί δδ αα µµ εε   κκ αα ιι   σσ ττ οο   κκ εε φφ άά λλ αα ιι οο   22 .. 33   

σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ ..   ΤΤ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   εε υυ ππ άά θθ εε ιι αα ςς   σσ ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   µµ ιι αα   

σσ εε ιι ρρ άά   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   ππ οο υυ   δδ ιι αα δδ ρρ αα µµ αα ττ ίί ζζ οο υυ νν   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ρρ όό λλ οο   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ττ ηη ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ήή ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς ..   ΜΜ εε ρρ ιι κκ οο ίί   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν   όό ττ ιι   ηη   υυ ππ εε ρρ ββ οο λλ ιι κκ ήή   εε υυ ππ άά θθ εε ιι αα   
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 Η 5-ΗΙΑΑ είναι ο βασικός µεταβολίτης της σεροτονίνης.  
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σσ ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ ρρ οο δδ ιι αα θθ έέ ττ εε ιι   έέ νν αα   άά ττ οο µµ οο   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ∆∆ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ ρρ οο σσ εε γγ γγ ίί σσ εε ιι ςς   

λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   ττ οο   θθ έέ µµ αα ..   ΟΟ ιι   ψψ υυ χχ αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ ήή   άά ππ οο ψψ ηη   θθ εε ωω ρρ εε ίί   ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ έέ ςς   

ιι δδ έέ εε ςς   ωω ςς   έέ νν ττ οο νν εε ςς   αα νν ττ ιι κκ αα ττ οο ππ ττ ρρ ίί σσ εε ιι ςς ,,   αα νν έέ λλ υυ ττ οο υυ ςς   δδ εε σσ µµ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ εε υυ µµ έέ νν οο υυ ςς   θθ υυ µµ οο ύύ ςς   

εε νν αα νν ττ ίί ωω νν   ττ ηη ςς   ππ ρρ ωω ττ οο γγ εε νν οο ύύ ςς   ππ αα ττ ρρ ιι κκ ήή ςς   φφ ιι γγ οο ύύ ρρ αα ςς ..   

  

∆∆ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   θθ εε ωω ρρ ίί εε ςς   ττ οο νν ίί ζζ οο υυ νν   ττ οο νν   ρρ όό λλ οο   ττ ωω νν   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα γγ µµ έέ νν ωω νν   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ώώ νν   

σσ χχ έέ σσ εε ωω νν ..   ΟΟ ιι   δδ υυ σσ λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ιι κκ έέ ςς   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι εε ςς   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   εε µµ ππ όό δδ ιι οο   σσ ττ ηη νν   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   θθ εε ττ ιι κκ ήή ςς   

αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη ςς   ττ οο υυ   εε αα υυ ττ οο ύύ   κκ αα ιι   ττ ωω νν   αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ ωω νν   ππ ρρ οο σσ όό νν ττ ωω νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ίί αα   κκ αα ιι   

εε δδ ρρ αα ίί ωω σσ ηη   σσ ττ αα θθ εε ρρ ώώ νν   σσ χχ έέ σσ εε ωω νν   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ..     ΑΑ υυ ττ άά   ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα ,,   δδ ιι αα δδ οο χχ ιι κκ άά ,,   

µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   ππ αα ρρ άά γγ οο υυ νν   δδ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   σσ υυ γγ κκ ρρ οο ύύ σσ εε ιι ςς   ,,   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   αα ππ οο µµ όό νν ωω σσ ηη ,,   κκ αα ιι   

ττ εε λλ ιι κκ άά ,,   ππ οο λλ ύύ   λλ ίί γγ ηη   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη   κκ αα ιι   εε υυ αα λλ οο ττ όό ττ ηη ττ αα   σσ ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς   ,, αα ππ όό   ττ ηη νν   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή   

ππ λλ εε υυ ρρ άά ,,   ππ ρρ ώώ ιι µµ εε ςς   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ έέ ςς   εε µµ ππ εε ιι ρρ ίί εε ςς   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   αα υυ ξξ ήή σσ οο υυ νν   ττ ηη νν   ττ άά σσ ηη   ττ οο υυ   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ     

νν αα   νν ιι ώώ θθ εε ιι   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ µµ έέ νν οο ςς   σσ εε   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   έέ νν ττ οο νν οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ..   ΗΗ   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα   ήή   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   

,, ηη   αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   υυ ππ εε ρρ ββ οο λλ ιι κκ οο ύύ   ππ εε σσ ιι µµ ιι σσ µµ οο ύύ   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο   µµ έέ λλ λλ οο νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο νν   

ββ αα σσ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   νν αα   δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ εε ιι   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   

  

ΜΜ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   µµ εε λλ εε ττ ώώ νν   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ εε ιι   όό ττ ιι   ππ ρρ ώώ ιι µµ ηη   αα ππ ώώ λλ εε ιι αα   ττ ωω νν   γγ οο νν ιι ώώ νν (( ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή ,,   

σσ υυ µµ ββ οο λλ ιι κκ ήή   ήή   δδ ιι αα ζζ ύύ γγ ιι οο ))   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   µµ ιι αα   χχ αα οο ττ ιι κκ ήή   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   ζζ ωω ήή ,,   σσ υυ σσ χχ εε ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα (( AA dd aa mm ,, 11 99 99 00 )) ..   ΤΤ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   εε υυ ππ άά θθ εε ιι αα ςς   σσ ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ υυ νν δδ υυ άά ζζ εε ιι   ττ ιι ςς   

δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   θθ εε ωω ρρ ίί εε ςς   εε νν ττ άά σσ σσ οο νν ττ αα ςς   ττ εε ςς   σσ εε   έέ νν αα νν   σσ υυ νν δδ εε ττ ιι κκ όό   κκ ρρ ίί κκ οο   όό ππ οο υυ   ππ οο λλ λλ έέ ςς   κκ αα ιι   

δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   εε νν όό ςς   αα ττ όό µµ οο υυ   σσ υυ νν δδ έέ οο νν ττ αα ιι   κκ αα ιι   

κκ αα ττ αα λλ ήή γγ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   δδ ιι άά ππ ρρ αα ξξ ηη   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..   ΣΣ ττ οο   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   σσ χχ έέ δδ ιι οο   22 .. 44   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ µµ εε   ττ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   εε υυ ππ άά θθ εε ιι αα ςς -- σσ ττ ρρ εε ςς   σσ χχ ηη µµ αα ττ ιι κκ άά ..   
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ΣΣ χχ ήή µµ αα   22 .. 44   

ΜΜ οο νν ττ έέ λλ οο   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   εε υυ ππ άά θθ εε ιι αα ςς -- σσ ττ ρρ εε ςς 4499  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                           
49  Προσαρµογή από Nietzel,M.Speltz,M.McCauley,E.,Bernstein,D.(1999). Abnormal Psychology, Allyn and Bacon, New 
York  

Προδίαθεση  

 

Ατοµικοί παράγοντες  

προδίαθεσης  

• Γενετικοί επιρροή 

• Ανωµαλίες στο ντοπαµινεργικό ή 

σεροτονινεργικό σύστηµα  

• Πρώιµες εµπειρίες που 

δηµιουργούν ευπάθεια στο στρες  

• Κοινωνική αποµόνωση  

• Επιθετικές και παρορµητικές 

τάσεις  

• Κατάθλιψη  

 

Κοινωνικοί παράγοντες 

προδιάθεσης  

• Έλλειψη στερεοτύπων εναντίων 

της αυτοκτονίας  

• Κοινωνικές αλλαγές 

• Αδύναµες  κοινωνικές δοµές  

Στρεσοπαράγοντες  

 

• Έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης 

  

• Άλλα στρεσογόνα γεγονότα  που 

παράγουν την απελπισία και 

µειώνουν την αυτοεκτίµηση  

∆ιευκολυντικοί παράγοντες 

• Μέσα και  ευκαιρίες  

• Αυτοκτονίες άλλων  

 

Αυτοκτονία  
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22 .. 88         ΣΣ ττ άά σσ εε ιι ςς ,,   ΜΜ ύύ θθ οο ιι   κκ αα ιι   ΑΑ νν ττ ιι λλ ήή ψψ εε ιι ςς   γγ ύύ ρρ ωω   αα ππ όό   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα     

  

ΟΟ ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ππ άά νν ττ αα   κκ αα λλ ύύ ππ ττ οο νν ττ αα νν   αα ππ όό   έέ νν αα   ππ έέ ππ λλ οο   µµ υυ σσ ττ ηη ρρ ίί οο υυ   κκ αα ιι   ππ οο λλ λλ έέ ςς   

ππ αα ρρ αα νν οο ήή σσ εε ιι ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς ..   ΈΈ νν αα ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ββ αα σσ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   µµ ύύ θθ οο υυ ςς   ππ οο υυ   

εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   κκ άά θθ εε   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   όό ττ ιι   οο   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ αα ςς   δδ εε νν   αα νν έέ φφ εε ρρ εε   ππ οο ττ έέ   όό ττ ιι   ήή θθ εε λλ εε   νν αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι   οο ύύ ττ εε   εε ίί χχ εε   σσ ηη µµ άά δδ ιι αα ..   ΣΣ ττ ηη νν   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   οο ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο ιι   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ εε ςς   

έέ χχ οο υυ νν   δδ ώώ σσ εε ιι   κκ αα θθ αα ρρ άά   σσ ηη µµ άά δδ ιι αα   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   ππ ρρ οο θθ έέ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ ςς ..   ΣΣ εε   µµ ίί αα   έέ ρρ εε υυ νν αα   77 11   

οο λλ οο κκ λλ ηη ρρ ωω µµ έέ νν ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   ,,   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο ιι   αα ππ όό   ττ αα   µµ ιι σσ άά   θθ ύύ µµ αα ττ αα   εε ίί χχ αα νν   δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι   

κκ αα θθ αα ρρ άά   ττ ιι ςς   ππ ρρ οο θθ έέ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ ςς   όό ττ ιι   σσ κκ οο ππ εε ύύ οο υυ νν   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ οο υυ νν   µµ έέ σσ αα   σσ ττ οο υυ ςς   

ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί οο υυ ςς   ττ ρρ εε ίί ςς   µµ ήή νν εε ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ   φφ ττ άά σσ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ άά ξξ ηη (( II ss oo mm ee tt ss aa ,,   HH ee nn rr ii ss ss oo nn ,,   AA rr oo   ee tt   

aa ll .. ,, 11 99 99 44 )) ..   ΠΠ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   οο ιι   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ εε ςς   κκ άά νν οο υυ νν   δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   ττ ύύ ππ οο υυ   «« δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ ώώ   νν αα   

ββ ρρ ωω   δδ ιι εε ξξ όό δδ οο υυ ςς »»   ήή   «« δδ εε νν   µµ εε   κκ ρρ αα ττ άά εε ιι   ττ ίί ππ οο ττ αα   άά λλ λλ οο   εε δδ ώώ »»   ήή   κκ αα µµ ίί αα   φφ οο ρρ άά   µµ εε   δδ ιι άά φφ οο ρρ αα   

αα σσ ττ εε ίί αα   ππ ρρ οο σσ ππ αα θθ οο ύύ νν   νν αα   δδ ηη λλ ώώ σσ οο υυ νν   ττ οο νν   σσ κκ οο ππ όό   ττ οο υυ ςς ..     

  

ΈΈ νν αα ςς   άά λλ λλ οο ςς   µµ ύύ θθ οο ςς   γγ ύύ ρρ ωω   αα ππ όό   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   όό ττ ιι   οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   ππ οο υυ   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   

αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   κκ αα ιι   αα ππ οο ττ υυ γγ χχ άά νν οο υυ νν   δδ εε νν   εε ίί χχ αα νν   σσ κκ οο ππ όό   νν αα   ββ άά λλ οο υυ νν   ττ έέ λλ οο ςς   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς --   αα ππ λλ ώώ ςς   

ζζ ηη ττ οο ύύ σσ αα νν   µµ εε   αα υυ ττ όό   ττ οο νν   ττ ρρ όό ππ οο   κκ αα ττ αα νν όό ηη σσ ηη ..   ΣΣ χχ εε δδ όό νν   όό λλ αα   ττ αα   άά ττ οο µµ αα   έέ χχ οο υυ νν   αα µµ φφ ιι θθ υυ µµ ιι κκ ήή   

σσ ττ άά σσ ηη   γγ ιι αα   ττ οο νν   θθ άά νν αα ττ οο --   θθ έέ λλ οο υυ νν   νν αα   ππ εε θθ άά νν οο υυ νν   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ίί δδ ιι αα   σσ ττ ιι γγ µµ ήή   εε ύύ χχ οο νν ττ αα ιι   νν αα   σσ ωω θθ οο ύύ νν   

αα ππ όό   αα υυ ττ όό νν ..   ΓΓ ιι αα   ππ οο λλ λλ οο ύύ ςς   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   αα νν αα ζζ ήή ττ ηη σσ αα νν   ββ οο ήή θθ εε ιι αα   ππ ρρ ιι νν   ττ ηη νν   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   εε ίί νν αα ιι   

αα ππ όό δδ εε ιι ξξ ηη   ττ ηη ςς   αα µµ φφ ιι θθ υυ µµ ίί αα ςς   ττ οο υυ ςς ..   ΑΑ ππ όό   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   θθ έέ λλ οο υυ νν   νν αα   ξξ εε φφ ύύ γγ οο υυ νν   εε ίί νν αα ιι   οο   ππ όό νν οο ςς   κκ αα ιι   

όό χχ ιι   ηη   ζζ ωω ήή   οο λλ όό κκ λλ ηη ρρ ηη ..     

  

ΗΗ   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   κκ αα ιι   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   σσ υυ νν δδ υυ άά ζζ οο νν ττ αα ιι   ττ ιι ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   φφ οο ρρ έέ ςς ..   ΟΟ ππ οο ιι οο σσ δδ ήή ππ οο ττ εε   

δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ εε ιι   µµ ιι αα   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   εε ίί νν αα ιι   ττ ρρ εε λλ όό ςς ..   ΟΟ ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο ιι   οο ιι   οο ππ οο ίί οο ιι   

δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι     οο ύύ ττ εε   ψψ υυ χχ ωω ττ ιι κκ οο ίί   ηη   ττ ρρ εε λλ οο ίί ..   ΑΑ ππ λλ ώώ ςς ,,   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   

σσ εε   σσ ύύ γγ χχ υυ σσ ηη   µµ εε   µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ ωω νν ,,   έέ χχ οο υυ νν   έέ νν ττ οο νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   νν ιι ώώ θθ οο υυ νν   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ µµ έέ νν οο ιι   εε νν ώώ   

ττ ιι ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   έέ χχ οο υυ νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ..   ΤΤ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   ππ άά νν ττ ωω ςς   όό ττ ιι   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   δδ εε νν   

αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ ήή   δδ ιι αα γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ίί αα   σσ ττ οο υυ ςς   κκ αα ττ αα λλ όό γγ οο υυ ςς   ττ αα ξξ ιι νν όό µµ ηη σσ ηη ςς (( DD SS MM -- II VV ,,   

II CC DD -- 11 00 ))   αα λλ λλ άά   ωω ςς   σσ ύύ µµ ππ ττ ωω µµ αα ,,   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ εε ιι   όό ττ ιι   οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο υυ νν ττ εε ςς   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ππ άά νν ττ αα   

δδ ιι αα ττ αα ρρ αα γγ µµ έέ νν οο ιι ..           
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ΌΌ ππ ωω ςς   έέ χχ εε ιι   αα νν αα φφ εε ρρ θθ εε ίί ,,   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   κκ αα λλ ύύ ππ ττ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   έέ νν αα   ππ έέ ππ λλ οο   

µµ υυ σσ ττ ηη ρρ ίί οο υυ ..   ΚΚ οο ιι νν έέ ςς   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς   σσ ττ οο   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο -- φφ όό ββ οο ςς ,,   ττ ρρ όό µµ οο ςς ,,   

ππ εε ρρ ιι έέ ρρ γγ εε ιι αα   κκ αα ιι   αα κκ αα ττ αα νν οο ηη σσ ίί αα   δδ ίί νν εε ιι   σσ ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ττ οο νν   ττ ίί ττ λλ οο   ττ οο υυ   «« αα κκ αα ττ αα νν όό µµ αα σσ ττ οο υυ »»   

σσ ττ οο   µµ υυ αα λλ όό   ππ οο λλ λλ ώώ νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν   αα ππ οο ττ εε λλ ώώ νν ττ αα ςς   έέ νν αα   θθ έέ µµ αα   ττ αα bb οο οο   ππ οο υυ   όό λλ οο   κκ αα ιι   δδ υυ νν αα µµ ώώ νν εε ιι   

σσ ττ οο υυ ςς   κκ όό λλ ππ οο υυ ςς   ττ ηη ςς   θθ ρρ ηη σσ κκ εε υυ ττ ιι κκ ήή ςς   εε κκ κκ λλ ηη σσ ίί αα ςς ..     ΣΣ υυ νν δδ έέ οο νν ττ αα ςς   ττ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω ,,   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   

κκ αα ιι   οο   εε ππ όό µµ εε νν οο ςς   µµ ύύ θθ οο ςς   ππ οο υυ   κκ αα ττ αα ρρ ρρ ίί ππ ττ εε ττ αα ιι ..   ΠΠ οο λλ λλ οο ίί   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   ππ ιι σσ ττ εε ύύ οο υυ νν   όό ττ ιι   µµ ιι λλ ώώ νν ττ αα ςς   

µµ εε   κκ άά ππ οο ιι οο νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ττ οο υυ   δδ ίί νν εε ιι ςς   ττ οο   εε ρρ έέ θθ ιι σσ µµ αα   νν αα   ττ ηη νν   δδ ιι αα ππ ρρ άά ξξ εε ιι   κκ ιι όό λλ αα ςς ..   ΣΣ ττ ηη νν   

ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   ηη   αα νν οο ιι χχ ττ ήή   κκ αα ιι   µµ εε   εε υυ αα ιι σσ θθ ηη σσ ίί αα   σσ υυ ζζ ήή ττ ηη σσ ηη   µµ εε   έέ νν αα   άά ττ οο µµ οο   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   αα νν αα κκ οο υυ φφ ίί ζζ εε ιι   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   αα ππ όό   ττ οο   ββ άά ρρ οο ςς   ττ ωω νν   σσ κκ έέ ψψ εε ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   έέ νν ττ οο νν ωω νν   

αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ άά ττ ωω νν   εε νν ώώ   ππ ρρ οο λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   κκ αα ιι   ττ ηη νν   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   αα φφ οο ύύ   µµ εε ιι ώώ νν εε ττ αα ιι   ηη   

έέ νν ττ αα σσ ηη   ττ ωω νν   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ άά ττ ωω νν ..     

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ππ οο λλ λλ οο ίί   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   εε ίί νν αα ιι   νν αα   κκ αα ττ αα ρρ ρρ ιι φφ ττ εε ίί   κκ αα ιι   οο   µµ ύύ θθ οο ςς   ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ αα   

ππ ρρ ώώ ττ αα   σσ ηη µµ άά δδ ιι αα   ββ εε λλ ττ ίί ωω σσ ηη ςς   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ   µµ εε ττ άά   ττ ηη νν   ππ ρρ άά ξξ ηη ..   ΗΗ   ββ εε λλ ττ ίί ωω σσ ηη   ππ οο υυ   αα κκ οο λλ οο υυ θθ εε ίί   

ττ ηη νν   κκ ρρ ίί σσ ηη   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   σσ ηη µµ αα ίί νν εε ιι   όό ττ ιι   ηη   ππ εε ρρ ίί οο δδ οο ςς   ττ οο υυ   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ   δδ εε νν   έέ χχ εε ιι   ππ εε ρρ άά σσ εε ιι ..   

ΟΟ ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   σσ υυ µµ ββ αα ίί νν οο υυ νν   µµ έέ σσ αα   σσ εε   ττ ρρ εε ίί ςς   µµ ήή νν εε ςς   µµ εε ττ άά   ττ ηη νν   οο ξξ εε ίί αα   κκ ρρ ίί σσ ηη ..   

ΚΚ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ ηη ςς   ββ εε λλ ττ ίί ωω σσ ηη ςς ,,   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   αα νν ττ λλ ήή σσ εε ιι   όό σσ ηη   δδ ύύ νν αα µµ ηη   

χχ ρρ εε ιι αα σσ ττ εε ίί   γγ ιι αα   νν αα   εε ππ αα νν αα λλ άά ββ εε ιι   ττ ηη νν   ππ ρρ άά ξξ ηη ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν   ,, ττ αα   ππ ρρ ώώ ττ αα   σσ ηη µµ άά δδ ιι αα   

κκ αα λλ υυ ττ έέ ρρ εε υυ σσ ηη ςς   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ ύύ   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν αα   γγ ιι αα   νν αα   εε ππ αα νν αα λλ ηη φφ ττ εε ίί   ηη   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   νν αα   ββ λλ άά ψψ εε ιι   

κκ άά ππ οο ιι οο ςς   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   ττ οο υυ ..       

  

ΣΣ εε   ππ οο λλ λλ έέ ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ίί εε ςς   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ ηη ςς   ιι σσ ττ οο ρρ ίί αα ςς ,,   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ήή ττ αα νν   θθ έέ µµ αα   ττ ηη ςς   

φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ίί αα ςς ..   ΠΠ ρρ άά γγ µµ αα ττ ιι ,,   οο ιι   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   κκ υυ ρρ ίί ωω ςς   οο ιι   ββ ιι οο ηη θθ ιι κκ έέ ςς   αα ππ όό ψψ εε ιι ςς   ππ οο υυ   

εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο   θθ έέ µµ αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ λλ έέ ςς   κκ αα ιι   δδ ύύ σσ κκ οο λλ αα   εε ππ ιι λλ υυ ττ έέ εε ςς   ..   

ΠΠ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω ,,   αα κκ οο λλ οο υυ θθ εε ίί   έέ νν αα ςς   κκ αα ττ άά λλ οο γγ οο ςς   µµ εε   ττ ιι ςς   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ εε ςς   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ιι κκ έέ ςς   αα ππ όό ψψ εε ιι ςς   

γγ ύύ ρρ ωω   αα ππ όό   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ππ οο υυ   όό ππ ωω ςς   ππ οο λλ ύύ   σσ ωω σσ ττ άά   αα νν έέ φφ εε ρρ εε   κκ αα ιι   οο   

CC aa mm uu ss (( 11 99 44 22 )) ,,   «« ∆∆ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ππ αα ρρ άά   έέ νν αα   µµ οο νν άά χχ αα   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ιι κκ όό   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ άά   

σσ οο ββ αα ρρ όό ::   ττ οο   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς »» ..     

  

ΗΗ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   έέ χχ εε ιι   ππ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ θθ εε ίί   ωω ςς   µµ ιι αα   αα νν αα µµ φφ ίί ββ οο λλ αα   λλ άά θθ οο ςς   ππ ρρ άά ξξ ηη ..   ΘΘ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ εε   νν αα   

θθ εε ωω ρρ ηη θθ εε ίί   ωω ςς   µµ ιι αα   ππ ρρ άά ξξ ηη   κκ αα ττ άά   ττ ηη ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν ηη ςς   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   κκ άά ττ ιι   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι ββ αα ίί νν εε ιι   

σσ ττ ηη νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν ηη   φφ ύύ σσ ηη ..   ΣΣ εε   θθ ρρ ηη σσ κκ εε υυ ττ ιι κκ όό   ππ λλ αα ίί σσ ιι οο ,,   οο   θθ εε όό ςς   δδ ίί νν εε ιι   ττ οο   δδ ιι κκ αα ίί ωω µµ αα   γγ ιι αα   ζζ ωω ήή   
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κκ αα ιι   εε σσ ύύ   ττ οο   ππ αα ίί ρρ νν εε ιι ςς   ππ ίί σσ ωω ,,   αα µµ αα ρρ ττ άά νν εε ιι ςς ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   µµ ιι αα   

υυ ππ εε ρρ αα ππ λλ οο υυ σσ ττ εε υυ µµ έέ νν ηη   αα νν ττ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   σσ εε   µµ ιι αα   ππ οο λλ ύύ ππ λλ οο κκ ηη   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ..   ΕΕ νν ττ οο ύύ ττ οο ιι ςς ,,   αα νν   κκ αα ιι   

νν οο µµ ιι κκ άά   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   δδ ιι κκ αα ίί ωω µµ αα ,,   ππ οο λλ λλ οο ίί   θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν   όό ττ ιι   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   έέ νν αα   έέ γγ κκ λλ ηη µµ αα   

εε νν αα νν ττ ίί ωω νν   ττ οο υυ   κκ ρρ άά ττ οο υυ ςς ..     

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   εε ππ ιι ττ ρρ εε ππ ττ ήή   όό ττ αα νν   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   άά λλ λλ εε ςς   εε νν αα λλ λλ αα κκ ττ ιι κκ έέ ςς   λλ ύύ σσ εε ιι ςς ..   

ΈΈ νν αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα   αα υυ ττ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   οο   φφ υυ σσ ιι κκ όό ςς   ππ όό νν οο ςς   σσ εε   ττ εε ρρ µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   αα σσ θθ έέ νν εε ιι εε ςς ..   ΥΥ ππ άά ρρ χχ εε ιι   κκ αα ιι   

ηη   αα κκ ρρ αα ίί αα   θθ έέ σσ ηη   ππ οο υυ   λλ έέ εε ιι   οο ττ ιι   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   ππ οο υυ   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   

µµ εε λλ εε ττ άά ττ αα ιι   όό ππ ωω ςς   οο ππ οο ιι οο δδ ήή ππ οο ττ εε   άά λλ λλ οο   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   χχ ωω ρρ ίί ςς   ηη θθ ιι κκ έέ ςς   ήή   άά λλ λλ εε ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   

ππ ρρ οο εε κκ ττ άά σσ εε ιι ςς                           

  

ΠΠ έέ ρρ αα   αα ππ όό   ττ ιι ςς   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ ,,   οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   

υυ ππ αα ρρ κκ ττ όό   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό   κκ αα ιι   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ όό   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο ..   ΣΣ αα νν   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   έέ χχ εε ιι   αα ιι ττ ίί εε ςς ,,   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ..   ΚΚ αα θθ ώώ ςς   αα υυ ξξ άά νν οο νν ττ αα ιι   χχ ρρ όό νν οο   µµ εε   ττ οο νν   χχ ρρ όό νν οο   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   

ππ ρρ ώώ ττ αα   αα ππ ’’ όό λλ αα   νν αα   αα νν αα ρρ ωω ττ ηη θθ οο ύύ µµ εε   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ππ οο ιι όό ττ ηη ττ αα   ζζ ωω ήή ςς   ττ ωω νν   ββ ιι οο µµ ηη χχ αα νν ιι κκ ώώ νν   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι ώώ νν ..   ∆∆ εε δδ οο µµ έέ νν οο υυ   όό ττ ιι   ηη   εε ππ ιι σσ ττ ρρ οο φφ ήή   σσ ττ οο   ππ αα ρρ εε λλ θθ όό νν   εε ίί νν αα ιι   αα δδ ύύ νν αα ττ ηη   οο   ίί δδ ιι οο ιι   οο ιι   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ίί   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ οο νν εε ςς   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   αα νν αα ππ ττ ύύ ξξ οο υυ νν   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

µµ εε ίί ωω σσ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ ,,   εε νν   σσ υυ νν εε χχ εε ίί αα   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   εε ξξ άά λλ εε ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ ,,   κκ αα ιι   ττ έέ λλ οο ςς   ττ ιι ςς   

αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ εε ςς   εε κκ εε ίί νν εε ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   ππ οο υυ   θθ αα   εε ππ ιι ττ ρρ έέ ππ οο υυ νν   σσ ττ οο νν   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν οο   

άά νν θθ ρρ ωω ππ οο   νν αα   ζζ εε ιι   κκ αα ιι   νν αα   χχ αα ίί ρρ εε ττ εε   ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   µµ εε   έέ νν αα νν   

εε νν αα λλ λλ αα κκ ττ ιι κκ όό   ττ ρρ όό ππ οο ..   ΖΖ ώώ νν ττ αα ςς   σσ εε   µµ ιι αα   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   µµ εε   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα ,,   δδ υυ σσ κκ οο λλ ίί εε ςς   

,, αα νν ττ ιι φφ άά σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   αα δδ ιι κκ ίί εε ςς ..   ΗΗ   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ   δδ εε νν   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   

σσ ττ ηη νν   οο ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   άά ρρ νν ηη σσ ηη   ττ ωω νν   σσ υυ νν θθ ηη κκ ώώ νν   ττ ηη ςς   ζζ ωω ήή ςς   ππ οο υυ   εε µµ ππ οο δδ ίί ζζ οο υυ νν   νν αα   ττ ηη νν   χχ αα ρρ οο ύύ νν ,,   αα λλ λλ άά   

σσ ττ ηη νν   εε ππ αα νν αα δδ ιι αα ππ ρρ αα γγ µµ άά ττ εε υυ σσ ηη   ττ ωω νν   ίί δδ ιι ωω νν   ττ ωω νν   αα ξξ ιι ώώ νν   ττ ηη ςς   σσ ττ ηη   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν ηη   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ..       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 : ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

33 .. 11         ΣΣ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   ΆΆ γγ χχ οο ςς   

ΌΌ λλ οο ιι   οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   έέ χχ οο υυ νν   ββ ιι ώώ σσ εε ιι   άά γγ χχ οο ςς ::   µµ ιι αα   δδ ιι άά χχ υυ ττ ηη ,,   δδ υυ σσ άά ρρ εε σσ ττ ηη   κκ αα ιι   αα κκ αα θθ όό ρρ ιι σσ ττ ηη   

αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη   αα νν ηη σσ υυ χχ ίί αα ςς ,,   ππ οο υυ   σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς   σσ υυ νν οο δδ εε ύύ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   σσ ωω µµ αα ττ ιι κκ άά   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα ::   

εε φφ ίί δδ ρρ ωω σσ ηη ,,   ζζ άά λλ ηη ,,   ττ αα χχ υυ κκ αα ρρ δδ ίί αα ,,   αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   ππ νν ιι γγ µµ οο ύύ ,,   αα σσ ττ άά θθ εε ιι αα ,,   ββ άά ρρ οο ςς   σσ ττ οο   σσ ττ ήή θθ οο ςς ,,   µµ υυ ςς   

ππ οο υυ   ττ ρρ έέ µµ οο υυ νν   κκ .. λλ .. ππ ..   ΤΤ οο   άά γγ χχ οο ςς   (( ππ οο υυ   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   -- όό ππ ωω ςς   κκ αα ιι   ηη   αα γγ χχ όό νν ηη --   αα ππ όό   ττ οο   ρρ ήή µµ αα   

άά γγ χχ ωω   σσ φφ ίί γγ γγ ωω   ππ ιι εε σσ ττ ιι κκ άά   σσ ττ οο   λλ αα ιι µµ όό ))   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ εε ίί   ωω ςς   σσ ήή µµ αα   ππ οο υυ   ππ ρρ οο εε ιι δδ οο ππ οο ιι εε ίί   ττ οο νν   

οο ρρ γγ αα νν ιι σσ µµ όό   γγ ιι αα   έέ νν αα νν   εε ππ εε ρρ χχ όό µµ εε νν οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   κκ αα ιι   ττ οο νν   ππ ρρ οο εε ττ οο ιι µµ άά ζζ εε ιι   νν αα   αα νν αα σσ υυ νν ττ αα χχ θθ εε ίί ,,   νν αα   

κκ ιι νν ηη ττ οο ππ οο ιι ήή σσ εε ιι   ττ ιι ςς   άά µµ υυ νν εε ςς   ττ οο υυ   γγ ιι αα   νν αα   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί σσ εε ιι   ττ ηη νν   αα ππ εε ιι λλ ήή ,,   νν αα   δδ ιι αα φφ ύύ γγ εε ιι   ήή   νν αα   

µµ εε ιι ώώ σσ εε ιι   ττ ιι ςς   εε ππ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ οο κκ αα λλ οο ύύ νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ οο νν   οο ρρ γγ αα νν ιι σσ µµ όό ..       

  

ΤΤ οο   άά γγ χχ οο ςς ,,   δδ ηη λλ αα δδ ήή ,,   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   αα νν ττ ίί δδ ρρ αα σσ ηη ,,   ππ οο υυ   κκ ιι νν ηη ττ οο ππ οο ιι εε ίί   ττ οο   άά ττ οο µµ οο     

νν αα   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί σσ εε ιι   ττ οο υυ ςς   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ ςς ,,   νν αα   αα ππ οο ττ ρρ έέ ψψ εε ιι   µµ ίί αα   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή   ήή   σσ υυ µµ ββ οο λλ ιι κκ ήή   ββ λλ άά ββ ηη   

κκ αα ιι   ζζ ηη µµ ίί αα ,,   εε ξξ αα σσ φφ αα λλ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ ηη νν   οο µµ οο ιι όό σσ ττ αα σσ ηη ,,   ττ ηη   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   ττ οο υυ   σσ ύύ σσ ττ αα σσ ηη   κκ αα ιι   ττ ηη νν   

ιι σσ οο ρρ ρρ οο ππ ίί αα   ττ οο υυ   µµ εε   ττ οο   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ..   ΓΓ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   οο   φφ οο ιι ττ ηη ττ ήή ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ οο εε ττ οο ιι µµ άά ζζ εε ττ αα ιι   γγ ιι αα   

εε ξξ εε ττ άά σσ εε ιι ςς   εε ίί νν αα ιι   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ όό   νν αα   δδ ιι αα κκ αα ττ έέ χχ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   άά γγ χχ οο ςς ..   ΤΤ οο   άά γγ χχ οο ςς   ττ οο νν   κκ ιι νν ηη ττ οο ππ οο ιι εε ίί ,,   

ώώ σσ ττ εε   νν αα   εε νν ττ εε ίί νν εε ιι   ττ ιι ςς   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι έέ ςς   ττ οο υυ   νν αα   µµ εε λλ εε ττ ήή σσ εε ιι   σσ υυ σσ ττ ηη µµ αα ττ ιι κκ άά   κκ αα ιι   µµ εε θθ οο δδ ιι κκ άά   ώώ σσ ττ εε   

νν αα   αα ππ οο ττ ρρ αα ππ εε ίί   οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο ςς   ττ ηη ςς   αα ππ οο ττ υυ χχ ίί αα ςς   κκ αα ιι   νν αα   αα υυ ξξ ηη θθ οο ύύ νν   οο ιι   ππ ιι θθ αα νν όό ττ ηη ττ εε ςς   εε νν όό ςς   θθ εε ττ ιι κκ οο ύύ   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ οο ςς ..   ΤΤ οο   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ όό   άά γγ χχ οο ςς ,,   ππ οο υυ   κκ αα λλ εε ίί ττ αα ιι   κκ αα ιι   «« δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ιι κκ όό »» ,,   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   

έέ νν αα νν   ππ ρρ οο σσ αα ρρ µµ οο σσ ττ ιι κκ όό   µµ ηη χχ αα νν ιι σσ µµ όό ..     

  

ΌΌ ττ αα νν ,,   όό µµ ωω ςς ,,   ττ οο   άά γγ χχ οο ςς   γγ ίί νν εε ττ αα ιι   ππ οο λλ ύύ   έέ νν ττ οο νν οο   κκ αα ιι   ππ αα ρρ αα ττ εε ττ αα µµ έέ νν οο ,,   όό ττ αα νν   κκ υυ ρρ ιι αα ρρ χχ εε ίί   σσ ττ ιι ςς   

εε κκ δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ,,   όό ττ αα νν   κκ ιι νν ηη ττ οο ππ οο ιι εε ίί ττ αα ιι   αα ππ όό   εε ρρ εε θθ ίί σσ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ άά   

γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε ππ ιι ββ ίί ωω σσ ηη   κκ αα ιι   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ εε   λλ αα νν θθ αα σσ µµ έέ νν εε ςς   ππ ρρ οο ββ λλ έέ ψψ εε ιι ςς   κκ αα ιι   εε κκ ττ ιι µµ ήή σσ εε ιι ςς ,,   ττ όό ττ εε   ππ αα ύύ εε ιι   

νν αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ππ ρρ οο σσ αα ρρ µµ οο σσ ττ ιι κκ όό   µµ ηη χχ αα νν ιι σσ µµ όό   (( ππ αα θθ οο λλ οο γγ ιι κκ όό   άά γγ χχ οο ςς )) ..   ΑΑ υυ ττ όό   ττ οο   ππ αα θθ οο λλ οο γγ ιι κκ όό   

άά γγ χχ οο ςς ,,   ττ οο   οο ππ οο ίί οο   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ιι   ππ οο σσ οο ττ ιι κκ έέ ςς   µµ όό νν οο   δδ ιι αα φφ οο ρρ έέ ςς   µµ εε   ττ οο   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ όό ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   

δδ ιι αα ττ αα ρρ άά σσ σσ εε ιι   ττ ηη νν   ιι κκ αα νν όό ττ ηη ττ άά   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ   νν αα   αα νν ττ αα ππ οο κκ ρρ ίί νν εε ττ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν έέ ςς   

δδ ρρ αα σσ ττ ηη ρρ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς ..     

  

ΜΜ εε ρρ ιι κκ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς ,,   δδ ηη λλ αα δδ ήή ,,   ηη   εε κκ ττ ίί µµ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   εε γγ κκ εε φφ άά λλ οο υυ   δδ εε νν   αα νν ττ αα ππ οο κκ ρρ ίί νν εε ττ αα ιι   σσ εε   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή   

αα ππ εε ιι λλ ήή ..   ΣΣ εε   αα υυ ττ έέ ςς   ττ ιι ςς   ππ εε ρρ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς ,,   αα νν   κκ αα ιι   οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο ςς   έέ χχ εε ιι   ππ εε ρρ άά σσ εε ιι   ,,   ττ οο   σσ ώώ µµ αα   
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εε ξξ αα κκ οο λλ οο υυ θθ εε ίί   νν αα   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   σσ εε   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   εε ττ οο ιι µµ όό ττ ηη ττ αα ςς   κκ αα ιι   ττ όό ττ εε   ττ οο   άά γγ χχ οο ςς   ββ ιι ώώ νν εε ττ αα ιι   ωω ςς   

αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ όό   κκ αα ιι   δδ υυ σσ άά ρρ εε σσ ττ οο ..   

  

ΕΕ ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ,, εε δδ ώώ ,,   νν αα   ττ οο νν ίί σσ οο υυ µµ εε   όό ττ ιι   οο   κκ άά θθ εε   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ςς   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά   σσ ττ οο   άά γγ χχ οο ςς   µµ εε   

δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ όό   ττ ρρ όό ππ οο ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   ττ οο   µµ ηη δδ εε νν ιι κκ όό   άά γγ χχ οο ςς   δδ εε   ββ οο ηη θθ άά   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   σσ ττ ιι ςς   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς   

ττ οο υυ ..   ΤΤ οο   εε λλ εε γγ χχ όό µµ εε νν οο   όό µµ ωω ςς   άά γγ χχ οο ςς   µµ αα ςς   κκ άά νν εε ιι   ππ αα ρρ αα γγ ωω γγ ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   εε υυ ττ υυ χχ ιι σσ µµ έέ νν οο υυ ςς ..   ΤΤ οο   

άά γγ χχ οο ςς   αα ππ όό   µµ όό νν οο   ττ οο υυ   δδ εε νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα ..   ΟΟ   ττ ρρ όό ππ οο ςς   ππ οο υυ   δδ ιι αα χχ εε ιι ρρ ιι ζζ όό µµ αα σσ ττ εε   ττ ιι ςς   

κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   µµ αα ςς   οο δδ ηη γγ ήή σσ εε ιι   σσ εε   έέ νν ττ οο νν οο   άά γγ χχ οο ςς   ππ οο υυ   θθ αα   µµ αα ςς   κκ άά νν εε ιι   

αα νν ττ ιι ππ αα ρρ αα γγ ωω γγ ιι κκ οο ύύ ςς   ,, ππ άά νν ωω   αα ππ όό   όό λλ αα ,,   γγ ιι αα   ττ οο νν   ίί δδ ιι οο   µµ αα ςς   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό ..   ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,     έέ νν αα ςς   

αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ όό ςς   ττ ρρ όό ππ οο ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   ,,   ππ οο υυ   εε µµ ππ εε ρρ ιι έέ χχ εε ιι   ττ οο   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί οο   ττ ηη ςς   αα ππ εε ιι λλ ήή ςς   κκ αα ιι   αα φφ οο ρρ άά   ττ οο νν   

εε αα υυ ττ όό ,,   ττ οο νν   κκ όό σσ µµ οο   κκ αα ιι   ττ οο   µµ έέ λλ λλ οο νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   δδ εε ίί γγ µµ αα   άά γγ χχ οο υυ ςς ..     

  

ΟΟ ιι   αα ππ εε ιι λλ ηη ττ ιι κκ έέ ςς   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς   µµ αα ςς   κκ άά νν οο υυ νν   νν αα   ππ ιι σσ ττ εε ύύ οο υυ µµ εε   όό ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   ππ ιι οο   ππ ιι θθ αα νν όό   ττ αα   ππ ρρ άά γγ µµ αα ττ αα   

νν αα   ππ άά νν εε   σσ ττ ρρ αα ββ άά (( µµ εε   κκ αα ττ αα σσ ττ ρρ οο φφ ιι κκ έέ ςς   σσ υυ νν έέ ππ εε ιι εε ςς ))   κκ αα ιι   νν αα   µµ ηη   µµ ππ οο ρρ οο ύύ µµ εε   νν αα   ββ ρρ οο ύύ µµ εε   λλ ύύ σσ εε ιι ςς ..   

ΣΣ εε   αα υυ ττ ήή   ττ ηη νν   ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   σσ υυ χχ νν άά   υυ ιι οο θθ εε ττ οο ύύ µµ εε   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   ππ οο υυ   δδ εε νν   µµ αα ςς   ββ οο ηη θθ οο ύύ νν   νν αα   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί σσ οο υυ µµ εε   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ αα ττ ιι κκ άά   ττ οο   άά γγ χχ οο ςς   µµ αα ςς (( ππ .. χχ ..   αα ππ οο φφ εε ύύ γγ οο υυ µµ εε   ττ ιι ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   

ππ οο υυ   φφ οο ββ όό µµ αα σσ ττ εε ,,   κκ αα ττ αα φφ εε ύύ γγ οο υυ µµ εε   σσ εε   κκ αα ττ αα χχ ρρ ήή σσ εε ιι ςς   ήή   σσ εε   άά λλ λλ εε ςς   ββ λλ αα ββ εε ρρ έέ ςς   γγ ιι αα   εε µµ άά ςς   λλ ύύ σσ εε ιι ςς ))   

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα ,,   όό ππ ωω ςς   οο ιι   ππ οο νν οο κκ έέ φφ αα λλ οο ιι   ήή   οο ιι   ππ όό νν οο ιι   σσ ττ ηη   µµ έέ σσ ηη ,,   

µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   εε ίί νν αα ιι   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ αα   άά γγ χχ οο υυ ςς   κκ αα ιι   όό χχ ιι   κκ άά ππ οο ιι αα ςς   σσ ωω µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή ςς ..   ΣΣ ττ οο   

ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   33 .. 11   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   ττ αα   κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ αα   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   άά γγ χχ οο υυ ςς   σσ εε   

σσ ωω µµ αα ττ ιι κκ όό ,,   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ όό   κκ αα ιι   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο ::   

  

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   33 .. 11   

ΤΤ αα   κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ αα   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   άά γγ χχ οο υυ ςς   σσ εε   σσ ωω µµ αα ττ ιι κκ όό ,,   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ όό   κκ αα ιι   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι κκ όό   

εε ππ ίί ππ εε δδ οο ::   

ΣΣ ωω µµ αα ττ ιι κκ άά   ΣΣ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ΠΠ οο νν οο κκ έέ φφ αα λλ οο ιι ,,   ΞΞ ηη ρρ όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ   σσ ττ όό µµ αα ττ οο ςς ,,   υυ ππ έέ ρρ ττ αα σσ ηη ,,   ππ όό νν οο ιι   

σσ ττ οο   σσ ττ ήή θθ οο ςς ,,   ββ ήή χχ αα ςς   κκ αα ιι   αα σσ θθ µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς ,,   µµ υυ ϊϊ κκ οο ίί   

ππ όό νν οο ιι ,,   αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   κκ όό ππ ωω σσ ηη ςς ,,   δδ υυ σσ ππ εε ψψ ίί αα ,,   κκ οο ιι λλ ιι αα κκ οο ίί   ππ όό νν οο ιι ,,   

δδ ιι άά ρρ ρρ οο ιι αα ,,   ξξ ηη ρρ όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ   δδ έέ ρρ µµ αα ττ οο ςς   αα ϋϋ ππ νν ίί αα ,,   εε φφ ίί δδ ρρ ωω σσ ηη   

χχ ωω ρρ ίί ςς   λλ όό γγ οο ,,   δδ ύύ σσ ππ νν οο ιι αα ,,   µµ εε ίί ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   σσ εε ξξ οο υυ αα λλ ιι κκ ήή ςς   

δδ υυ σσ λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί αα ςς     

ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   

ΣΣ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   
ΕΕ υυ εε ρρ εε θθ ιι σσ ττ όό ττ ηη ττ αα ςς ,,   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   εε νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ οο νν ττ οο ςς   γγ ιι αα   ττ ηη   ζζ ωω ήή ,,   

αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   αα ππ οο ττ υυ χχ ίί αα ςς ,,   φφ όό ββ οο ςς   γγ ιι αα   ττ οο   µµ έέ λλ λλ οο νν ,,   δδ υυ σσ κκ οο λλ ίί εε ςς   

σσ υυ γγ κκ έέ νν ττ ρρ ωω σσ ηη ςς     

ΕΕ κκ δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς   σσ ττ ηη   ΑΑ ππ οο φφ υυ γγ ήή   δδ ρρ αα σσ ττ ηη ρρ ιι οο ττ ήή ττ ωω νν ,,   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν ηη   κκ αα ττ αα νν άά λλ ωω σσ ηη   αα λλ κκ οο όό λλ ,,   
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ΣΣ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά     εε ππ ιι θθ εε ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ,,   υυ ππ εε ρρ ββ οο λλ ιι κκ ήή   κκ αα ττ αα νν άά λλ ωω σσ ηη   ττ ρρ οο φφ ήή ςς     

  

ΕΕ ππ εε ιι δδ ήή   σσ ττ ηη   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   θθ αα   αα νν αα φφ εε ρρ θθ οο ύύ µµ εε   σσ εε   έέ νν αα νν   ππ αα ρρ όό µµ οο ιι οο   όό ρρ οο   µµ εε   ττ οο   

άά γγ χχ οο ςς ,,   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ,, θθ αα   ππ ρρ οο σσ ππ αα θθ ήή σσ οο υυ µµ εε   νν αα   οο ρρ ιι οο θθ εε ττ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   έέ νν νν οο ιι αα   ηη   

οο ππ οο ίί αα   δδ ιι αα φφ οο ρρ οο ππ οο ιι εε ίί ττ αα ιι   σσ εε   λλ ίί γγ αα   σσ ηη µµ εε ίί αα   µµ εε   ττ οο νν   όό ρρ οο   άά γγ χχ οο ςς ..     ΓΓ εε νν ιι κκ άά ,,   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα µµ εε   νν αα   

οο ρρ ίί σσ οο υυ µµ εε   όό ττ ιι   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   ηη   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ,,   κκ αα ιι   ηη   σσ ωω µµ αα ττ ιι κκ ήή   αα νν ττ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   σσ εε   εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ άά   

εε ρρ εε θθ ίί σσ µµ αα ττ αα .. (( SS ee ll ee yy ,, 11 99 55 99 )) ..   ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   όό ππ ωω ςς   σσ ηη µµ εε ιι ώώ νν οο υυ νν   οο ιι   µµ εε γγ άά λλ οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   ττ οο υυ   

θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   LL aa zz aa rr uu ss   &&   FF oo ll kk mm aa nn ,, 11 99 88 44   κκ αα ιι   MM ee cc hh aa nn ii cc ,, 11 99 88 77 ,,   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   µµ όό νν οο   ττ αα   

εε ρρ εε θθ ίί σσ µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ττ οο ςς ,,   οο ύύ ττ εε   µµ όό νν οο   οο ιι   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ..   ΕΕ ίί νν αα ιι   µµ άά λλ λλ οο νν   

ττ οο   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη ςς   εε νν εε ρρ γγ ηη ττ ιι κκ ήή ςς   εε ππ αα φφ ήή ςς   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ   µµ εε   ττ οο   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   ττ οο υυ ..   ΟΟ   LL aa zz aa rr uu ss   

&&   FF oo ll kk mm aa nn (( 11 99 88 44 )) ,, οο ρρ ίί ζζ οο υυ νν   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ωω ςς   «« .. .. αα ππ αα ιι ττ ήή σσ εε ιι ςς   (( εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ έέ ςς   ήή   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ έέ ςς ))   ππ οο υυ   

σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ ηη νν   εε κκ ττ ίί µµ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ   θθ έέ ττ οο υυ νν   σσ εε   δδ οο κκ ιι µµ αα σσ ίί αα   ήή   κκ αα ιι   ξξ εε ππ εε ρρ νν οο ύύ νν   ττ ιι ςς   

δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι µµ εε ςς   δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ εε ςς   ττ οο υυ »» ..     

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ηη   νν εε όό ττ εε ρρ ηη   θθ εε ωω ρρ ίί αα   ππ οο υυ   αα νν αα ππ ττ ύύ χχ θθ ηη κκ εε   αα ππ όό   ττ οο νν   HH oo bb ff oo ll ll   (( 11 99 99 00 )) ,,   σσ ττ ηη ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   

αα ρρ χχ ήή   όό ττ ιι   ττ αα   άά ττ οο µµ αα     ππ ρρ οο σσ ππ αα θθ οο ύύ νν   νν αα   αα ππ οο κκ ττ ήή σσ οο υυ νν   ,,   νν αα   δδ ιι αα ττ ηη ρρ ήή σσ οο υυ νν   κκ αα ιι   νν αα   

ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε ύύ σσ οο υυ νν   οο ,, ττ ιι   εε κκ ττ ιι µµ οο ύύ νν   (( δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι µµ αα --   ππ όό ρρ οο υυ ςς )) ήή   οο ,, ττ ιι   θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν   όό ττ ιι   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ εε ίί   ωω ςς   

µµ έέ σσ οο   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα ππ όό κκ ττ ηη σσ ηη   κκ αα ιι   ττ ηη   δδ ιι αα ττ ήή ρρ ηη σσ ηη   όό σσ ωω νν   εε κκ ττ ιι µµ οο ύύ νν ..   ΚΚ αα ττ άά   σσ υυ νν έέ ππ εε ιι αα   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   

ππ ρρ οο κκ ύύ ππ ττ εε ιι   ,,   όό ττ αα νν   ττ αα   δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι µµ αα   αα ππ εε ιι λλ οο ύύ νν ττ αα ιι   ήή   χχ άά νν οο νν ττ αα ιι   ήή   όό ττ αα νν   δδ εε νν   λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   χχ ώώ ρρ αα   ηη   

αα νν αα µµ εε νν όό µµ εε νν ηη   αα ύύ ξξ ηη σσ ήή   ττ οο υυ ςς   µµ εε ττ άά   αα ππ όό   αα νν ττ ίί σσ ττ οο ιι χχ ηη   εε ππ έέ νν δδ υυ σσ ηη ..   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ ηη νν   θθ εε ωω ρρ ίί αα   

υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   ττ έέ σσ σσ εε ρρ αα   εε ίί δδ ηη   εε ρρ εε θθ ιι σσ µµ άά ττ ωω νν :: αα νν ττ ιι κκ εε ίί µµ εε νν αα   (( σσ ππ ίί ττ ιι ,,   αα υυ ττ οο κκ ίί νν ηη ττ οο )) ,, σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς (( ππ .. χχ ..   

σσ ττ αα θθ εε ρρ όό ςς   γγ άά µµ οο ςς ,,   σσ ίί γγ οο υυ ρρ ηη   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα )) ,,   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ άά   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   (( ππ .. χχ ..   έέ λλ εε γγ χχ οο ςς ,,   υυ ψψ ηη λλ ήή   

αα υυ ττ οο εε κκ ττ ίί µµ ηη σσ ηη ,,   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   εε ππ ιι δδ εε ξξ ιι όό ττ ηη ττ αα ))   κκ αα ιι   εε νν έέ ρρ γγ εε ιι εε ςς (( ππ .. χχ ..   γγ νν ώώ σσ ηη ,,   αα σσ φφ άά λλ εε ιι αα ,,   

αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ))   ΑΑ νν   ττ αα   δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι µµ αα   χχ αα θθ οο ύύ νν   ήή   αα ππ εε ιι λλ ηη θθ οο ύύ νν   έέ νν ττ οο νν αα ,,   ττ όό ττ εε   ττ οο   άά ττ οο µµ οο   ππ λλ ήή ττ ττ εε ττ αα ιι   

κκ αα ιι   αα υυ ξξ άά νν εε ιι   ηη   εε υυ ππ άά θθ εε ιι αα   ττ οο υυ   αα ππ έέ νν αα νν ττ ιι   σσ ττ ιι ςς   ππ ηη γγ έέ ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ..     

  

ΈΈ ττ σσ ιι ,,   οο   όό ρρ οο ςς   «« σσ ττ ρρ εε ςς »»   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   ππ οο υυ   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ττ όό σσ οο   ττ αα   

σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν αα   εε ρρ εε θθ ίί σσ µµ αα ττ αα   όό σσ οο   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   ψψ υυ χχ ιι κκ έέ ςς ,,   σσ ωω µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς   

ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   οο   όό ρρ οο ςς   «« άά γγ χχ οο ςς »» ,,   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη   σσ χχ εε ττ ιι κκ ήή   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή   δδ ιι άά θθ εε σσ ηη   

κκ αα ιι   µµ όό νν οο ,,   σσ ττ ηη νν   αα νν ττ ίί δδ ρρ αα σσ ηη ,,   δδ ηη λλ αα δδ ήή   ,, ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ   σσ εε   εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ οο ύύ ςς   

σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..   ΤΤ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ ρρ οο κκ ύύ ππ ττ εε ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ ήή   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ππ οο υυ   

κκ άά νν εε ιι   ττ οο   άά ττ οο µµ οο     σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   έέ νν αα νν   εε ρρ έέ θθ ιι σσ µµ αα   αα νν   εε ίί νν αα ιι   «« άά σσ χχ εε ττ οο »» ,,   «« θθ εε ττ ιι κκ όό »»   ήή   «« δδ εε νν   ττ οο νν   
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αα φφ οο ρρ άά »»   κκ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   αα νν ττ ίί λλ ηη ψψ ηη   ττ ηη ςς   ζζ ηη µµ ίί αα ςς ,,   ττ ηη ςς   ππ ρρ όό κκ λλ ηη σσ ηη ςς   ηη   ττ ηη ςς   

αα ππ εε ιι λλ ήή ςς (( LL aa zz aa rr uu ss ,, FF oo ll kk mm aa nn ,,   11 99 88 44 ))   ..     

  

33 .. 22       ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα     

  

ΦΦ αα νν ττ άά σσ οο υυ   ττ οο   σσ εε νν άά ρρ ιι οο ::   «« …… έέ νν αα ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   σσ ήή µµ αα   γγ ιι αα   έέ νν αα   έέ κκ ττ αα κκ ττ οο   ππ εε ρρ ιι σσ ττ αα ττ ιι κκ όό --   

µµ ιι αα   λλ ηη σσ ττ εε ίί αα   σσ εε   εε ξξ έέ λλ ιι ξξ ηη   µµ εε   δδ ύύ οο   οο ππ λλ ιι σσ µµ έέ νν οο υυ ςς ..   ΚΚ αα θθ ώώ ςς   οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   αα νν άά ββ εε ιι   ττ αα   φφ ώώ ττ αα   κκ αα ιι     

εε νν εε ρρ γγ οο ππ οο ιι εε ίί   ττ ηη   σσ εε ιι ρρ ήή νν αα   ,,   ηη   µµ ύύ ττ ηη   ττ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   υυ γγ ρρ ήή ,,   οο ιι   κκ αα ρρ δδ ιι αα κκ οο ίί   σσ φφ υυ γγ µµ οο ίί   αα υυ ξξ άά νν οο νν ττ αα ιι     κκ αα ιι   

νν ιι ώώ θθ εε ιι   έέ νν ττ αα σσ ηη   σσ εε   όό λλ οο   ττ οο υυ   ττ οο   κκ οο ρρ µµ ίί ..   ΚΚ αα θθ ώώ ςς   οο δδ ηη γγ εε ίί ,,   ηη   αα νν αα ππ νν οο ήή   ττ οο υυ   γγ ίί νν εε ττ αα ιι   ππ ιι οο   έέ νν ττ οο νν ηη   εε νν ώώ   

ιι δδ ρρ ώώ νν εε ιι   σσ ττ αα δδ ιι αα κκ άά   σσ εε   όό λλ οο   ττ οο υυ   ττ οο   σσ ώώ µµ αα ..   ΠΠ ρρ ιι νν   οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   ββ γγ εε ιι   αα ππ όό   ττ οο   αα υυ ττ οο κκ ίί νν ηη ττ οο   ήή   κκ άά νν εε ιι   

οο ττ ιι δδ ήή ππ οο ττ εε ,,   ττ οο   σσ ώώ µµ αα   ττ οο υυ   έέ χχ εε ιι   ήή δδ ηη   ππ ρρ οο εε ττ οο ιι µµ αα σσ ττ εε ίί   γγ ιι αα   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   οο   CC aa nn nn oo nn (( 11 99 33 22 ))   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   ωω ςς   

«« φφ υυ γγ ήή   ήή   µµ άά χχ ηη »» ,,   ήή   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   κκ οο ιι νν ώώ ςς   οο νν οο µµ άά ζζ οο υυ µµ εε   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ..   ΑΑ ςς   

έέ χχ οο υυ µµ εε   ττ ώώ ρρ αα   κκ αα ττ άά   νν οο υυ   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί     κκ αα ιι   δδ ηη   σσ ττ αα   µµ εε γγ άά λλ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ττ ωω νν   

ππ όό λλ εε ωω νν ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   µµ έέ σσ αα   σσ εε   µµ ιι αα   ββ άά ρρ δδ ιι αα   ττ οο υυ ςς   νν αα   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί σσ οο υυ νν   ττ έέ ττ οο ιι εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   όό ππ οο υυ   

σσ ττ αα δδ ιι αα κκ άά   θθ αα   ττ οο υυ ςς   οο δδ ηη γγ ήή σσ οο υυ νν   σσ εε   έέ νν αα   έέ νν ττ οο νν οο   κκ αα ιι   δδ ιι αα ρρ κκ έέ ςς   σσ ττ ρρ εε ςς …… »» ..     

  

ΗΗ   µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ άά νν ωω   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ,,   ήή   αα νν αα γγ νν ώώ ρρ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   

ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   κκ οο ιι νν ώώ νν   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   ηη   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   ππ ρρ οο γγ ρρ αα µµ µµ άά ττ ωω νν   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς   

κκ αα ιι   θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα ςς   ξξ εε κκ ίί νν ηη σσ αα νν   σσ ττ αα   µµ έέ σσ αα   κκ αα ιι   σσ υυ νν εε χχ ίί σσ ττ ηη κκ αα νν   ππ ρρ οο ςς   ττ οο   ττ έέ λλ οο ςς   ττ οο υυ     

22 00 οο υυ αα ιι ώώ νν αα (( LL ii nn dd ee mm aa nn nn ,, 11 99 44 44 ;;   MM aa nn tt ee ll ll ,, 11 99 99 44 ;;   MM aa ss ll aa cc hh   &&   JJ aa cc kk ss oo nn ,, 11 99 77 99 ;;   MM aa ss ll aa ss hh ,, 11 99 88 22 ;;   

MM ii tt cc hh ee ll ll ,, 11 99 88 33 ;;   EE vv ee rr ll yy ,, 11 99 99 33 ;; RR ee ee ss ee ,, 11 99 88 77 ;;   RR uu ss ss ee ll   &&   BB ee ii gg ee ll ,, 11 99 99 00 ;;   WW aa tt ee rr ss   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 22 )) ..     

ΥΥ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   µµ έέ χχ ρρ ιι   σσ ττ ιι γγ µµ ήή ςς   εε ππ αα ρρ κκ εε ίί   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ππ οο υυ   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ οο υυ νν   ττ ηη   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   

δδ ιι αα φφ όό ρρ ωω νν   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ιι ώώ νν   κκ αα ιι   γγ εε γγ οο νν όό ττ ωω νν   σσ ττ ηη   ζζ ωω ήή ,,   ππ ρρ οο δδ ιι αα θθ εε σσ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   κκ αα ιι   

κκ οο ιι νν άά   φφ υυ σσ ιι κκ άά   κκ αα ιι   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ άά   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   σσ ττ αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   µµ εε   µµ εε γγ άά λλ οο   ρρ ίί σσ κκ οο ..     

  

ΤΤ αα   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   µµ εε λλ εε ττ ηη θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   

,, φφ ττ ωω χχ ήή   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ,,   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   αα ττ υυ χχ ήή µµ αα ττ αα ,,   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ έέ ςς   ττ οο υυ   ύύ ππ νν οο υυ ,,   

δδ ιι αα ζζ ύύ γγ ιι αα ,,   εε νν δδ οο οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   ββ ίί αα ,,   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή   µµ εε ττ άά ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ οο ύύ   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ,,   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα --   ππ οο υυ   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   κκ αα ιι   ττ οο   εε ππ ίί σσ ηη µµ οο   θθ έέ µµ αα   αα υυ ττ ήή ςς   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς -- ,,   κκ αα ττ αα νν άά λλ ωω σσ ηη   

αα λλ κκ οο όό λλ   κκ αα ιι   άά λλ λλ ωω νν   οο υυ σσ ιι ώώ νν ,,   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ψψ υυ χχ οο σσ ωω µµ αα ττ ιι κκ ώώ νν   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ώώ νν   κκ αα ιι   άά λλ λλ ωω νν   

ππ αα θθ ήή σσ εε ωω νν   ττ οο υυ   κκ αα ρρ δδ ιι αα γγ γγ εε ιι αα κκ οο ύύ   κκ αα ιι   αα νν αα ππ νν εε υυ σσ ττ ιι κκ οο ύύ   σσ υυ σσ ττ ήή µµ αα ττ οο ςς ..   ∆∆ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   

αα µµ φφ ιι ββ οο λλ ίί αα   όό ττ ιι   οο     ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς ,,   σσ αα νν   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα ,,   εε κκ ττ ίί θθ εε ττ αα ιι   σσ εε   ππ ιι οο   έέ νν ττ οο νν οο   κκ αα ιι   χχ ρρ όό νν ιι οο   
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άά γγ χχ οο ςς   αα ππ όό   άά λλ λλ αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   ττ αα   οο ππ οο ίί αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ οο υυ νν   µµ αα κκ ρρ οο ππ ρρ όό θθ εε σσ µµ αα   σσ εε   

έέ νν αα ,,   ήή   σσ εε   ππ οο λλ λλ άά   ,, αα ππ όό   ττ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα ..     

  

ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε κκ ττ ίί θθ εε νν ττ αα ιι   σσ εε   έέ νν αα   µµ οο νν αα δδ ιι κκ όό   εε ρρ γγ αα σσ ιι αα κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   

µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   ττ αα   οο ππ οο ίί αα   έέ χχ οο υυ νν   αα νν ττ ίί κκ ττ υυ ππ οο   σσ ττ ηη νν   φφ υυ σσ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   

σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   ττ οο υυ ςς ((   AA nn ss hh ee ll ,, 22 00 00 00 ;; AA nn ss hh ee ll ,,   RR oo bb ee rr tt ss oo nn   &&   

CC aa pp uu tt ii ,, 11 99 99 77 ;; DD ee ss cc hh aa mm pp ,,   PP aa gg nn oo nn -- BB aa dd ii nn ee rr ,,   MM aa rr cc hh aa nn dd   &&   MM ee rr ll ee ,, 22 00 00 33 ;; HH ee ,,   ZZ hh aa oo   &&   

AA rr cc hh oo ll dd ,, 22 00 00 22 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii   &&   AA rr oo nn ,, 11 99 99 55 )) ..   ΗΗ   έέ ρρ εε υυ νν αα   σσ εε   αα υυ ττ όό   ττ οο   θθ έέ µµ αα   έέ χχ εε ιι   αα νν αα δδ εε ίί ξξ εε ιι   ττ οο   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   ωω ςς   έέ νν αα   αα ππ όό   ττ αα   ππ ιι οο   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   

ππ αα γγ κκ οο σσ µµ ίί ωω ςς (( AA nn ss hh ee ll ,, 22 00 00 00 )) ..   ΠΠ ρρ άά γγ µµ αα ττ ιι ,,   ηη   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ ύύ   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   

σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν αα   αα ππ όό   όό ττ ιι   άά λλ λλ αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   αα υυ ττ όό   δδ ιι όό ττ ιι   ηη   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   µµ εε   

ττ οο υυ ςς   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   εε ππ αα νν αα λλ αα µµ ββ αα νν όό µµ εε νν εε ςς   σσ υυ µµ ππ λλ οο κκ έέ ςς   µµ εε   εε γγ κκ λλ ηη µµ αα ττ ίί εε ςς   κκ αα ιι   

κκ αα κκ οο ππ οο ιι ηη µµ έέ νν οο υυ ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ππ αα ιι δδ ίί αα   ,,   αα υυ ξξ άά νν εε ιι   ττ οο   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν όό   σσ ττ ρρ εε ςς (( CC oo nn rr oo yy   &&   

HH ee ss ss ,, 11 99 99 22 ;; FF ee ll ll -- RR ii cc hh aa rr dd   &&   WW aa ll ll aa cc ee ,, 11 99 88 00 ;; RR ee ii ss ee rr   &&   GG ee ii gg ee rr ,, 11 99 88 44 )) ..       

  

ΠΠ ρρ όό σσ φφ αα ττ εε ςς   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   ππ άά νν ωω   σσ ττ οο   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ όό   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ υυ µµ φφ ωω νν οο ύύ νν   όό ττ ιι   ηη   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   ωω ςς   

εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   εε ίί νν αα ιι   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν οο   (( DD aa vv ii dd ss oo nn   &&   VV ee nn oo ,,   11 99 88 77 ;;   PP ee tt rr oo nn ee   &&   RR ee ii ss ee rr ,, 11 99 88 55 ;;   

RR ee ee ss ee ,,   11 99 88 66 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 88 55 ;; WW ee bb bb   &&   SS mm ii tt hh ,, 11 99 88 00 )) ..   ΗΗ   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή   έέ κκ θθ εε σσ ηη   σσ ττ οο νν   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   

κκ αα ιι   ττ ηη   ββ ίί αα   κκ αα ιι   άά λλ λλ αα   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς (( όό ππ ωω ςς   ππ .. χχ ..   οο ιι   ώώ ρρ εε ςς   

εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ οο   άά σσ ττ αα ττ οο   ππ ρρ όό γγ ρρ αα µµ µµ αα ))   σσ εε   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό   µµ εε   ττ ηη νν   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   ,,   εε ίί νν αα ιι   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   σσ υυ νν θθ έέ ττ οο υυ νν   ττ οο   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   ττ οο υυ   «« σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα (( ss tt rr ee ss ss   PP oo ll ii cc ii nn gg )) »» (( CC oo nn rr oo yy   &&   HH ee ss ss ,, 11 99 99 22 ;;   CC rr aa nn kk   &&   CC aa ll dd ee rr oo ,, 11 99 99 11 ;;   VV ii oo ll aa nn tt ii   &&   

AA rr oo nn ,, 11 99 99 44 )) ..   ΗΗ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν οο ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   κκ αα ιι   οο φφ εε ίί λλ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη     

σσ υυ νν εε χχ ήή   έέ κκ θθ εε σσ ηη   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ ηη νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν ηη   δδ υυ σσ ττ υυ χχ ίί αα   κκ αα ιι   ττ ηη   ββ ίί αα (( HH uu rr rr ee ll ll   &&   

KK ll ee ii ss mm ee tt ,, 11 99 88 44 ;; MM aa ll ll oo yy   &&   MM aa yy ss ,, 11 99 88 44 ;; TT ee rr rr yy ,, 11 99 88 11 )) ..   ΗΗ   φφ ύύ σσ ηη   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   οο ιι   σσ υυ νν εε χχ εε ίί ςς   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς ,,   αα ππ αα ιι ττ οο ύύ νν   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ άά ρρ ττ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   σσ ττ ιι ςς   νν έέ εε ςς   σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς ..     

  

ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   ωω ςς   όό ρρ γγ αα νν οο   ττ οο υυ   κκ ρρ άά ττ οο υυ ςς   έέ χχ εε ιι   ππ λλ έέ οο νν   ωω ςς   κκ ύύ ρρ ιι οο   σσ ττ όό χχ οο   ττ ηη ςς   ττ ιι ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   

σσ ττ οο νν   ππ οο λλ ίί ττ ηη   κκ αα ιι   όό χχ ιι   µµ όό νν οο   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   ττ οο υυ ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα ππ αα ιι ττ εε ίί ττ αα ιι   

νν αα   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ οο υυ νν   κκ αα λλ ήή   κκ ρρ ίί σσ ηη   σσ εε   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς (( DD ee ss cc hh aa mm pp ss   ee tt   aa ll .. ,, 22 00 00 33 )) ..   

ΩΩ ςς   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ωω νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ώώ νν ,,   οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   ττ εε χχ νν οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   αα λλ λλ αα γγ ώώ νν   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   

σσ υυ νν ττ εε λλ εε σσ θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ,,   οο   ρρ όό λλ οο ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   έέ χχ εε ιι   µµ εε ττ αα σσ χχ ηη µµ αα ττ ιι σσ ττ εε ίί   
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δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ώώ νν ττ αα ςς   νν έέ εε ςς   αα ππ αα ιι ττ ήή σσ εε ιι ςς   σσ ττ οο   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό (( DD ee ss cc hh aa mm pp ss   ee tt   aa ll .. ,, 22 00 00 33 )) ..   

ΑΑ υυ ττ έέ ςς   οο ιι   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   άά λλ λλ οο νν   έέ νν αα   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   ππ οο υυ   

σσ υυ νν εε ιι σσ φφ έέ ρρ εε ιι   σσ ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   (( AA rr oo nn ,, 11 99 99 22 ;; ZZ hh aa oo   ee tt   aa ll .. ,, 22 00 00 33 aa )) ..     

  

ΠΠ ρρ όό σσ φφ αα ττ εε ςς   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   εε ξξ εε ττ άά ζζ οο υυ νν   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς ,,   

εε σσ ττ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ οο   εε νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ οο νν   ττ οο υυ ςς   σσ εε   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   κκ αα ιι   ττ οο νν   ρρ όό λλ οο   ππ οο υυ   

αα υυ ττ οο ίί   δδ ιι αα δδ ρρ αα µµ αα ττ ίί ζζ οο υυ νν (( LL aa ww rr ee nn cc ee ,, 11 99 88 44 ;; MM aa ll ll oo yy   &&   MM aa yy ss ,, 11 99 88 44 )) ..   ΜΜ εε ρρ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   

όό ππ ωω ςς   ττ αα   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ άά   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   µµ ιι αα ςς   µµ οο νν άά δδ αα ςς ,,   οο ιι   δδ ιι κκ αα ιι οο δδ οο σσ ίί εε ςς   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   

κκ αα ιι   οο ιι   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα φφ οο ρρ έέ ςς   έέ χχ οο υυ νν   αα νν αα γγ νν ωω ρρ ιι σσ ττ εε ίί   ωω ςς   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν εε ςς   αα ιι ττ ίί εε ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   

ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν (( NN ee ww mm aa nn   &&   RR uu cc kk ee rr -- RR ee ee dd ,, 22 00 00 44 )) ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ηη   σσ υυ νν εε χχ ήή ςς   κκ αα ττ αα ππ ίί εε σσ ηη   

ττ ωω νν   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ άά ττ ωω νν 5500,, αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο νν   ππ ρρ οο άά γγ γγ εε λλ οο   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη ςς   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   σσ ττ ηη νν   

ψψ υυ χχ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   σσ ωω µµ αα ττ ιι κκ ήή   υυ γγ εε ίί αα (( WW ee ii ss ii nn gg ee rr ,, 11 99 88 55 )) ..     

  

ΣΣ ττ ιι ςς   αα ρρ χχ έέ ςς   ττ ηη ςς   δδ εε κκ αα εε ττ ίί αα ςς   ττ οο υυ   11 99 77 00 ,, oo   KK aa rr ll   GG oo oo dd ii nn ,,   αα ρρ χχ ηη γγ όό ςς   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ττ µµ ήή µµ αα ττ οο ςς   

ττ οο υυ   CC ii nn cc ii nn nn aa tt ii ,,   έέ δδ ωω σσ εε   µµ εε ρρ ιι κκ άά   αα ππ όό   ττ αα   ππ ρρ ώώ ττ αα   σσ εε µµ ιι νν άά ρρ ιι αα   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   

σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ..   ΟΟ ιι   µµ εε λλ έέ ττ εε ςς   ππ άά νν ωω   σσ ττ οο   θθ έέ µµ αα ,,   σσ υυ νν έέ ππ εε σσ αα νν   µµ εε   ττ ηη νν   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   ττ ηη ςς   

εε φφ αα ρρ µµ οο σσ µµ έέ νν ηη ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   µµ εε ττ άά   ττ οο νν   ∆∆ εε ύύ ττ εε ρρ οο   ΠΠ αα γγ κκ όό σσ µµ ιι οο   ΠΠ όό λλ εε µµ οο ..   ΜΜ εε   ττ ηη νν   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   

ττ ηη ςς   ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ,,   αα νν αα γγ νν ωω ρρ ίί σσ ττ ηη κκ εε   όό ττ ιι   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ οο ίί   κκ αα ιι   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ οο ίί   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   έέ χχ οο υυ νν   µµ εε γγ άά λλ ηη   εε ππ ιι ρρ ρρ οο ήή   σσ ττ ηη νν   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή   υυ γγ εε ίί αα     ττ ωω νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν ..   ΗΗ   αα νν αα γγ νν ώώ ρρ ιι σσ ηη   

ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ωω ςς   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς     «« κκ ίί νν δδ υυ νν οο υυ »»   ππ αα ρρ ήή γγ αα γγ αα νν   οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν αα   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   

εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς   όό ππ ωω ςς   ηη   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   ττ οο υυ   GG oo oo dd ii nn ..   ΤΤ οο   11 99 88 22 ,,   οο ιι   WW aa tt ee rr ss ,,   

II rr oo nn ss   κκ αα ιι   FF ii nn kk ee ll     δδ ηη µµ οο σσ ίί εε υυ σσ αα νν   µµ ιι αα   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   ππ οο υυ   αα νν αα γγ νν ωω ρρ ίί ζζ εε ιι   ττ οο υυ ςς   κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   

σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   σσ ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς (( WW aa tt ee rr ss ,, 11 99 88 22 )) ..   ΑΑ ρρ γγ όό ττ εε ρρ αα ,,   άά λλ λλ εε ςς   

έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   ήή ρρ θθ αα νν   σσ ττ ηη νν   εε ππ ιι φφ άά νν εε ιι αα   ππ οο υυ   αα νν αα δδ εε ιι ξξ αα νν   ττ οο   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   κκ αα ιι   δδ ηη µµ ιι οο ύύ ρρ γγ ηη σσ αα νν   

µµ οο νν ττ έέ λλ αα   εε ξξ ήή γγ ηη σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς ..   ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   µµ όό λλ ιι ςς   ττ οο   22 00 00 00   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ήή θθ ηη κκ εε   ηη   ππ ρρ ώώ ττ ηη   

ττ ηη λλ εε φφ ωω νν ιι κκ ήή   γγ ρρ αα µµ µµ ήή 5511  υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη ςς   γγ ιι αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι εε ςς   ττ οο υυ ςς (( UU ss ss ee rr yy   

&&   WW aa tt ee rr ss ,, 22 00 00 66 )) ..   

                                                           
50

 ∆εν θεωρείται κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά για έναν Αστυνοµικό να δείχνει τα συναισθήµατά του…. είναι σηµάδι 

αδυναµίας…. έλλειψης ελέγχου….. και είµαστε εκπαιδευµένοι να µην χάνουµε τον έλεγχο σε οποιαδήποτε περίσταση( 
Police Officer and Post Traumatic Stress Disorder, 2004 )  
51 H αποστολή αυτής της τηλεφωνικής γραµµής(COP-2Cop) είχε ως στόχο να παρέχει τηλεφωνική συµβουλευτική όλο το 
24ωρό σε Αστυνοµικούς και τις οικογένειες τους  σε ολόκληρη την πολιτεία του New Jersey. Η τηλεφωνική γραµµή παρέχει 
κλινική αξιολόγηση καταστάσεων και υποστήριξη από εκπαιδευµένους συνταξιούχους Αστυνοµικούς  ενώ παράλληλα 
επιβλέπονταν από ειδικούς Ψυχικής Υγείας. Ας σηµειωθεί ότι στον έναν χρόνο λειτουργίας της, η γραµµή είχε απαντήσει σε 



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

84 

 

  

ΘΘ αα   ππ εε ρρ ίί µµ εε νν εε   κκ αα νν εε ίί ςς   όό ττ ιι   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ χχ εε ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ ηη ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   ττ οο υυ   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   σσ ττ οο   σσ ώώ µµ αα ,,   αα λλ λλ άά   οο ιι   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   κκ άά ττ ιι   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ όό ..   ΟΟ ιι   GG uu dd jj oo nn ss ss oo nn   

AA dd ll aa mm (( 11 99 88 22 )) ,, αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   όό ττ ιι   οο ιι   υυ ψψ ηη λλ όό ββ αα θθ µµ οο ιι   εε ίί χχ αα νν   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   ππ ιι θθ αα νν όό ττ ηη ττ εε ςς   νν αα   

αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   ωω ςς   ππ ηη γγ έέ ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ ηη νν   υυ ππ εε ρρ φφ όό ρρ ττ ωω σσ ηη   σσ ττ ηη   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   

γγ ρρ αα φφ εε ίί οο υυ   εε νν ώώ   οο ιι   χχ αα µµ ηη λλ όό ββ αα θθ µµ οο ιι   αα νν έέ φφ εε ρρ αα νν   ττ ηη νν   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη   ββ ίί αα ιι ωω νν   σσ υυ γγ κκ ρρ οο ύύ σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   

ττ ηη νν   αα νν ττ αα ππ όό κκ ρρ ιι σσ ηη   σσ εε   δδ υυ σσ άά ρρ εε σσ ττ αα   ττ ρρ οο χχ αα ίί αα   αα ττ υυ χχ ήή µµ αα ττ αα ..     

  

ΠΠ ρρ άά γγ µµ αα ττ ιι   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   κκ αα θθ οο ρρ ίί σσ εε ιι   ττ οο υυ ςς   ββ αα σσ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   

οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   κκ αα ιι   οο ιι   οο ππ οο ίί οο ιι   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι   

ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   ττ ηη νν   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   σσ ώώ µµ αα ττ οο ςς   κκ αα ιι   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   ττ ηη νν   

φφ ύύ σσ ηη   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   .. ΑΑ ππ όό   αα υυ ττ έέ ςς   ηη   φφ ύύ σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ,,   οο ιι   ππ οο λλ ίί ττ εε ςς ,,   ττ οο   

σσ ύύ σσ ττ ηη µµ αα   ππ οο ιι νν ιι κκ ήή ςς   δδ ιι κκ αα ιι οο σσ ύύ νν ηη ςς   κκ αα ιι   ηη   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   εε ίί νν αα ιι   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   

ββ αα σσ ιι κκ οο ύύ ςς (( RR ee ee ss ee ,, 11 99 88 66 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii   &&   AA rr oo nn ,, 11 99 99 44 )) ..   ΆΆ λλ λλ εε ςς   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   ββ αα σσ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   

αα νν ττ ίί λλ ηη ψψ ηη   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ,,   οο µµ αα δδ οο ππ οο ιι ώώ νν ττ αα ςς   αα υυ ττ οο ύύ ςς   ττ οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   σσ εε   δδ ύύ οο   

κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ίί εε ςς ::   ττ οο υυ ςς   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   κκ αα ιι   αα υυ ττ οο ύύ ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   φφ ύύ σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ςς (( AA rr oo nn ,, 11 99 99 22 ;; CC rr aa nn kk   &&   

CC aa ll dd ee rr oo ,, 11 99 99 11 ;; MM aa rr tt ee ll ll ii   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 99 ;;   MM oo rr aa ss hh   ee tt   aa ll .. ,, 22 00 00 66 ;; SS pp ii ee ll bb ee rr gg ee rr   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 11 ;;   

SS ww aa nn ss oo nn   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 88 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii   &&   AA rr oo nn ,, 11 99 99 55 )) ..     

  

ΩΩ ςς   ππ ρρ οο ςς   ττ οο νν   ππ ρρ ώώ ττ οο   ββ αα σσ ιι κκ όό   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ,,   ττ ηη νν   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   

σσ υυ νν ηη θθ έέ σσ ττ εε ρρ οο ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   εε ίί νν αα ιι   ηη   εε ππ ίί ββ λλ εε ψψ ηη   αα νν άά θθ εε σσ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ιι ώώ νν (( mm aa nn aa gg ee mm ee nn tt )) ,,   

ππ ρρ αα κκ ττ ιι κκ έέ ςς   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   νν αα   κκ άά νν οο υυ νν   µµ εε   ττ ηη νν   ππ ρρ οο αα γγ ωω γγ ήή   σσ ττ οο   σσ ώώ µµ αα   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς   

εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς (( AA rr oo nn ,, 11 99 99 22 ;; BB rr oo ww nn   &&   CC aa mm pp bb ee ll ll ,, 11 99 99 00 ;; SS tt oo rr cc hh   &&   PP aa nn zz aa rr ee ll ll ee ,, 11 99 99 66 )) ..   ΠΠ ιι οο   

σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   αα υυ ττ οο ίί   οο ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν ::   

••   ΈΈ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   σσ υυ µµ µµ εε ττ οο χχ ήή ςς   σσ εε   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν έέ ςς   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ έέ ςς   αα ππ οο φφ άά σσ εε ιι ςς   

••   ΈΈ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   δδ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ ήή ςς   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη ςς     

••   ΜΜ ιι αα   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ίί αα   εε ππ ιι κκ εε νν ττ ρρ ωω µµ έέ νν ηη   σσ ττ ηη νν   ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα   ήή   σσ ττ ηη νν   ππ εε ιι θθ αα ρρ χχ ίί αα (( CC oo mm mm aa nn   &&   

EE vv aa nn ss ,, 11 99 99 11 ;; EE ll ll ii ss oo nn ,, 22 00 00 44 ;; KK rr oo ee ss ,, 11 99 88 66 ;; RR ee ii ss ee rr ,, 11 99 77 44 ))   κκ αα ιι       

                                                                                                                                                                                     

πάνω από 18000 τηλεφωνήµατα. (Judith. W.A, Usser.W.(2007). Police stress: history, contributing factors, symptoms ,and 
interventions, Policing : An International Journal of Police Strategies & Management, Vol 30 No.,2,2007, pp 169-188)) 
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••   ΑΑ ππ οο ξξ έέ νν ωω σσ ηη   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ωω ςς   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη ςς   µµ ιι λλ ιι ττ αα ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ήή ςς   

οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς (( GG oo ll ee mm bb ii ee ww ss kk ii   &&   KK ii mm ,, 11 99 99 11 ))   ..   

ΟΟ ιι   BB rr oo oo kk ss   κκ αα ιι   PP ii qq uu ee rr oo (( 11 99 99 88 )) ,,   αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   ττ οο   µµ έέ γγ εε θθ όό ςς   ττ οο υυ   ττ µµ ήή µµ αα ττ οο ςς   ωω ςς   έέ νν αα νν   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ οο υυ νν   ττ οο υυ ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ..   ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   

νν ιι ώώ θθ οο υυ νν   ττ ηη νν   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ ωω νν   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   σσ ττ αα   µµ ιι κκ ρρ άά   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   

ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ αα   µµ εε γγ άά λλ αα   ττ ωω νν   αα σσ ττ ιι κκ ώώ νν   κκ έέ νν ττ ρρ ωω νν ..     

  

ΩΩ ςς   ππ ρρ οο ςς   ττ οο νν   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ,,   ττ ηη νν   φφ ύύ σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ,,   

εε υυ ρρ ήή µµ αα ττ αα   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   όό ττ ιι   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ββ αα σσ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα   σσ ττ οο υυ ςς   νν εε όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   (( GG uu dd jj oo nn ss ss oo nn   &&   AA dd ll aa mm ,,   11 99 88 22 )) ..   ΟΟ   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν όό ςς   κκ ίί νν δδ υυ νν οο ςς ,,   οο ιι   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ ττ αα   

ωω ρρ άά ρρ ιι αα ,,     ηη   αα ππ άά θθ εε ιι αα   ττ οο υυ   κκ οο ιι νν οο ύύ ,,   οο ιι   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι σσ µµ οο ίί ,,   ττ αα   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα     κκ αα ιι   ηη   

σσ υυ νν εε χχ εε ίί ςς   έέ κκ θθ εε σσ ηη   σσ ττ ηη νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν ηη   δδ υυ σσ ττ υυ χχ ίί αα   κκ αα ιι   ττ οο   ππ όό νν οο ,,   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ππ οο υυ   

αα υυ ξξ άά νν οο υυ νν   ττ οο   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν όό   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ .. 5522    

  

ΤΤ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ ρρ οο κκ ύύ ππ ττ εε ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   έέ κκ θθ εε σσ ηη   ττ οο υυ ςς   σσ εε   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν εε ςς   

φφ υυ σσ ιι κκ έέ ςς   ήή   ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   αα ππ αα ιι ττ ήή σσ εε ιι ςς   σσ ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   οο ιι   οο ππ οο ίί εε ςς   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   σσ εε   

αα νν ιι σσ σσ οο ρρ οο ππ ίί αα   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   αα ππ αα ιι ττ ήή σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι µµ ωω νν   ππ ηη γγ ώώ νν   ππ οο υυ   

έέ χχ οο υυ νν (( EE dd ee nn ,, 11 99 99 00 )) ..   ΗΗ   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   γγ ιι αα   νν αα   µµ εε ιι ωω θθ εε ίί   αα υυ ττ ήή   ηη   αα νν ιι σσ σσ οο ρρ οο ππ ίί αα   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   

αα ππ όό     ττ ιι ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ εε   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι κκ όό ,,   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ όό   κκ αα ιι   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο (( RR ii aa ll --

GG oo nn zz aa ll ee zz ,, 22 00 00 00 )) ..   ΟΟ ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   ππ ρρ όό σσ φφ αα ττ αα   εε ξξ έέ φφ ρρ αα σσ αα νν   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   ππ οο λλ λλ έέ ςς   ππ ηη γγ έέ ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   εε νν εε ρρ γγ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   ττ αα   σσ υυ σσ ττ ήή µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   

οο ρρ γγ αα νν ιι σσ µµ οο ύύ   (( AA nn dd ee rr ss oo nn   ee tt   aa ll .. ,, 22 00 00 11 ;; BB oo nn nn ee aa uu   &&   BB rr oo ww nn ,, 11 99 99 55 )) ..   ΈΈ χχ εε ιι   εε ππ ίί σσ ηη ςς   αα νν αα φφ εε ρρ θθ εε ίί   

όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   κκ αα ιι   µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ   

σσ ττ ρρ εε ςς (( AA nn ss hh ee ll ,, 22 00 00 00 ;; BB rr oo ww nn   &&   GG rr oo vv ee rr ,, 11 99 99 88 ;; AA nn ss hh ee ll   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 77 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii   &&   

AA rr oo nn ,, 11 99 99 55 ;; BB uu rr kk ee ,, 11 99 99 44 ;; SS ee ww ee ll ll ,, 11 99 88 11 )) ..   ΟΟ ιι   ππ ηη γγ έέ ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   έέ χχ οο υυ νν   

σσ υυ γγ κκ εε νν ττ ρρ ωω θθ εε ίί   αα ππ όό   ππ οο λλ λλ οο ύύ ςς   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   σσ ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ ωω νν   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί ωω νν   δδ ύύ οο   δδ εε κκ αα εε ττ ιι ώώ νν ..   

                                                           
52

  Για τα αντεπιχειρήµατα αυτής της θέσης βλέπε Storch & Panzarelle(1996) και Kroes & Gould(1982) όπου αναφέρουν 

χαρακτηριστικά ότι «…ο φόβος και η έκθεση στην βία δεν είναι συνηθισµένο φαινόµενο για πολλά µικρά Αστυνοµικά 
τµήµατα. Εποµένως, οι Αστυνοµικοί πιθανώς να περιγράφουν την εργασία τους περισσότερο επικίνδυνη από ότι στην 
πραγµατικότητα είναι …». Παράλληλα οι Golembievski & Kim(1991) αναφέρουν ότι «Μερικοί  Αστυνοµικοί και τµήµατα 
πιθανώς να εξογκώνουν το θέµα του στρες στην Αστυνοµική εργασία..». Οι ίδιοι ερευνητές, για παράδειγµα, δεν βρήκαν 
συσχέτιση µεταξύ του στρες και των άλλων παραγόντων παρόλο που βρέθηκε ένα µεγάλο ποσοστό στρεσσογόνων 
παραγόντων στους Αστυνοµικούς.  Τέλος οι Brown & Campell(1994) αναφέρουν σχετικά «..υπάρχει η πιθανότητα ότι 
µερικές πλευρές του Αστυνοµικού στρες να είναι κοινωνικά κατασκευασµένες για εξυπηρέτηση συγκεκριµένων πολιτικών 
σκοπών, προκειµένου  να κερδίσουν οι Αστυνοµικοί κοινωνικά προνόµια και ευκαιρίες…». Μια άποψη που δεν έχει 
αποδειχθεί ωστόσο δεν βρίθει απόρριψης.     
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ΣΣ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   33 .. 22 ,,   σσ υυ γγ κκ εε νν ττ ρρ ώώ σσ αα µµ εε   ττ ιι ςς   κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ εε ςς   ππ ηη γγ έέ ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   έέ ττ σσ ιι   

όό ππ ωω ςς   έέ χχ οο υυ νν   οο ρρ γγ αα νν ωω θθ εε ίί   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   CC rr aa nn kk   &&   AA rr oo nn (( 11 99 99 11 )) ,,   VV ii oo ll aa nn tt ii   &&   AA rr oo nn (( 11 99 99 44 )) ,,   κκ αα ιι   

CC aa rr tt ee rr (( 11 99 99 44 )) ..     

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   33 .. 22   

ΠΠ ηη γγ έέ ςς   ττ οο υυ   ΣΣ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   

  

ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα ππ εε ιι λλ ήή ςς   κκ αα ττ άά   ττ ηη ςς   

ζζ ωω ήή ςς   
ΑΑ υυ ττ οο ίί   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   µµ ιι αα   σσ υυ νν εε χχ ιι ζζ όό µµ εε νν ηη   

αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη   αα ππ εε ιι λλ ήή ςς ,,   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι σσ µµ οο ύύ   ήή   θθ αα νν άά ττ οο υυ ..   ΤΤ οο   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ππ οο υυ   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   ττ οο νν ιι σσ ττ εε ίί   εε δδ ώώ   εε ίί νν αα ιι   

όό ττ ιι   ηη   γγ νν ώώ σσ ηη   αα ππ όό   µµ έέ ρρ οο υυ ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   όό ττ ιι   

ηη   ββ ίί αα   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ττ υυ χχ αα ίί αα   αα λλ λλ άά   εε κκ   ππ ρρ οο θθ έέ σσ εε ωω ςς ,,   

αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   γγ εε γγ οο νν όό ςς   ππ οο υυ   σσ υυ νν εε χχ ώώ ςς   σσ υυ σσ σσ ωω ρρ εε ύύ εε ιι   ττ οο   

άά γγ χχ οο ςς   ττ οο υυ ςς ..     

ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς   

αα ππ οο µµ όό νν ωω σσ ηη ςς   
ΠΠ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο νν ττ αα ιι   ηη   αα ππ οο µµ όό νν ωω σσ ηη   κκ αα ιι   ηη   αα ππ οο ξξ έέ νν ωω σσ ηη   

αα ππ όό   ττ ηη νν   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα   ..   ΗΗ   ιι εε ρρ αα ρρ χχ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   µµ ιι λλ ιι ττ αα ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   

κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ,,       ηη   αα ππ οο λλ υυ ττ αα ρρ χχ ιι κκ ήή ,,   

κκ υυ νν ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ππ ρρ οο κκ αα ττ εε ιι λλ ηη µµ µµ έέ νν ηη   αα νν ττ ίί λλ ηη ψψ ηη   ττ ωω νν   

ππ ρρ αα γγ µµ άά ττ ωω νν ,,   εε ίί νν αα ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα (( CC oo mm aa nn   &&   EE vv aa nn ss ,, 11 99 99 11 ))       

ΟΟ ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ΑΑ υυ ττ ήή   ηη   ππ ηη γγ ήή   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ ύύ   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ ήή   γγ ιι αα ττ ίί   

ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ ηη ςς   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   

ζζ ωω ήή ςς   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ::   ππ ίί εε σσ ηη ,,   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ άά   ππ ρρ έέ ππ εε ιι ,,   

αα νν ττ αα γγ ωω νν ιι σσ µµ όό ςς   σσ ττ οο νν   εε ρρ γγ αα σσ ιι αα κκ όό   χχ ώώ ρρ οο ,,   έέ λλ εε γγ χχ οο ςς   

αα νν ωω ττ έέ ρρ ωω νν ,,   αα νν εε ππ αα ρρ κκ ήή ςς   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ,,   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ίί αα   

δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ηη γγ εε ττ ιι κκ έέ ςς   φφ ιι λλ οο δδ οο ξξ ίί εε ςς ..   ∆∆ ηη λλ αα δδ ήή   

σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς -- κκ υυ ρρ ίί ωω ςς --   ππ οο υυ   

αα υυ ξξ άά νν οο υυ νν   ττ οο   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   

ΛΛ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ιι κκ οο ίί -- ∆∆ οο µµ ιι κκ οο ίί   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   
ΕΕ ίί νν αα ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ αα   

κκ αα θθ ήή κκ οο νν ττ αα   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   

:: σσ υυ γγ κκ ρρ οο ύύ σσ εε ιι ςς   ρρ όό λλ ωω νν ,,   ηη   χχ ρρ ήή σσ ηη   ττ ηη ςς   εε χχ εε µµ ύύ θθ εε ιι αα ςς   

σσ ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ,,   γγ νν ώώ σσ ηη   ττ ωω νν   νν όό µµ ωω νν   κκ αα ιι   δδ ιι αα ττ αα γγ ώώ νν   κκ αα ιι   

αα ππ οο φφ άά σσ εε ιι ςς   εε υυ θθ υυ νν ώώ νν   όό ππ ωω ςς   ήή   χχ ρρ ήή σσ ηη   ττ οο υυ   όό ππ λλ οο υυ   κκ αα ιι   

ττ ηη ςς   δδ ύύ νν αα µµ ηη ςς   σσ ττ ηη νν   εε ππ αα φφ ήή   µµ εε   ττ οο υυ ςς   ππ οο λλ ίί ττ εε ςς ..   ΑΑ νν   έέ νν αα ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   δδ εε νν   έέ χχ εε ιι   κκ αα ττ αα νν οο ήή σσ εε ιι   ττ ιι ςς   αα ρρ µµ οο δδ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   

κκ αα ιι   ττ ιι ςς   εε υυ θθ ύύ νν εε ςς   ττ οο υυ ,,   ττ όό ττ εε   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   εε ίί νν αα ιι   

µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο 5533  ..     

                                                           

53
  Όσον αφορά τις αποκτηθείσες αρµοδιότητες από τους Αστυνοµικούς , στην Ελλάδα δεν είναι λίγα τα περιστατικά όπου 

οι Αστυνοµικοί δεν ακολουθούν το «γράµµα του νόµου» στις υπηρεσίες τους. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγµα είναι 
η ο οδηγός λεωφορείου που πέθανε σε καταδίωξη δραπέτη στην Θεσσαλονίκη(03/05/08). Στο συγκεκριµένο περιστατικό 
ενώ το όχηµα της Αστυνοµίας κινούνταν µε τον δράστη µέσα σε αυτό , ο δράστης απέσπασε το όπλο ενός αστυνοµικού, το 
οποίο φέρεται να είχε αφεθεί στη θέση του χειρόφρενου, βγήκε στο δρόµο και µπήκε σε ένα διερχόµενο ΙΧ υπό την απειλή 
του όπλου. Αργότερα µπήκε σε λεωφορείο της  γραµµής 53 και πυροβόλησε τον οδηγό σχεδόν εξ επαφής, πριν 
εγκαταλείψει το όχηµα. Στην προσπάθειά του να διαφύγει προσπάθησε επίσης να πάρει οµήρους, χρησιµοποίησε ένα 
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ΠΠ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς     ΟΟ ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ οο ίί   

ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ µµ οο ίί   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   ββ αα σσ ιι κκ οο ύύ ςς   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ οο ύύ ςς   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   δδ υυ σσ κκ οο λλ ίί εε ςς   σσ ττ οο   γγ άά µµ οο ,,   

σσ ττ ηη νν   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη   ττ ωω νν   ππ αα ιι δδ ιι ώώ νν ,,   αα σσ θθ έέ νν εε ιι εε ςς   

,, οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ έέ ςς   κκ ρρ ίί σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   υυ ππ οο χχ ρρ εε ώώ σσ εε ιι ςς ,,   

αα υυ ξξ άά νν οο υυ νν   ττ οο   άά γγ χχ οο ςς   εε νν όό ςς   ήή δδ ηη   εε ππ ιι ββ αα ρρ υυ µµ έέ νν οο υυ   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ..       

ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   υυ γγ εε ίί αα ςς   ΟΟ   αα νν ττ ίί κκ ττ υυ ππ οο ςς   ττ οο υυ   ωω ρρ αα ρρ ίί οο υυ   σσ ττ οο   σσ ώώ µµ αα   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   

αα ππ όό   ττ αα   ββ αα σσ ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ((   

αα νν ιι σσ σσ οο ρρ οο ππ ίί αα   ττ οο υυ   ββ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ οο ύύ   ρρ οο λλ οο γγ ιι οο ύύ )) ..   

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   σσ εε   κκ ρρ ίί σσ ιι µµ εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ,, ηη   έέ κκ κκ ρρ ιι σσ ηη   

οο ρρ µµ οο νν ώώ νν   κκ αα ιι   αα δδ ρρ εε νν αα λλ ίί νν ηη ςς   µµ αα κκ ρρ οο ππ ρρ όό θθ εε σσ µµ αα   

δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ οο ύύ νν   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   σσ ττ ηη νν   υυ γγ εε ίί αα   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..   

ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ οο ίί   ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ΗΗ   σσ υυ νν εε χχ εε ίί ςς   έέ κκ θθ εε σσ ηη   σσ ττ οο νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν οο   ππ όό νν οο   κκ αα ιι   ττ ηη νν   

δδ υυ σσ ττ υυ χχ ίί αα   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   ηη   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   ππ οο υυ   

αα ππ όό   ττ ηη νν   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ ςς   εε ίί νν αα ιι   

αα ππ οο κκ ρρ οο υυ σσ ττ ιι κκ έέ ςς (( αα νν θθ ρρ ωω ππ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς ,,   κκ αα κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   

ππ αα ιι δδ ιι ώώ νν ,,   θθ αα νν αα ττ ηη φφ όό ρρ αα   ττ ρρ οο χχ αα ίί αα   αα ττ υυ χχ ήή µµ αα ττ αα )) ,,   

αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   αα υυ ξξ άά νν οο υυ νν   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   

ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα   σσ ττ οο υυ ςς   νν εε όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς ..   ΤΤ αα   

ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω ,,   έέ χχ οο υυ νν   ωω ςς   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   

ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ ώώ νν   γγ εε γγ οο νν όό ττ ωω νν ,,   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ   

σσ υυ νν δδ ρρ όό µµ οο υυ   µµ εε ττ αα ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή ςς (( BB aa rr kk ee rr   &&   

CC aa rr tt ee rr ,, 11 99 99 44 ))   

    

ΥΥ ππ άά ρρ χχ εε ιι   έέ νν αα ςς   µµ εε γγ άά λλ οο ςς   αα ρρ ιι θθ µµ όό ςς   µµ εε λλ εε ττ ώώ νν   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ττ ηη νν   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   

σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ..   ΟΟ ιι   µµ εε λλ έέ ττ εε ςς   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ οο υυ νν   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   ,,   αα νν άά   ππ εε ρρ ιι όό δδ οο υυ ςς ,,   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ οο νν   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό (( VV ii oo ll aa nn tt ii   ee tt   

aa ll .. ,, 11 99 99 66 aa ;; 11 99 99 66 bb ;; SS tt aa cc kk   ee tt   KK ee ll ll ee yy ,, 11 99 99 44 ))   κκ αα ιι   κκ αα ττ άά χχ ρρ ηη σσ ηη ςς   αα λλ κκ οο όό λλ ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,     οο   µµ έέ σσ οο ςς   

όό ρρ οο ςς   ππ ρρ οο σσ δδ όό κκ ιι µµ οο υυ   ζζ ωω ήή ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ ιι ςς   ΗΗ .. ΠΠ .. ΑΑ   εε ίί νν αα ιι   66 66   εε ττ ώώ νν (( VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 22 00 00 22 ))   ττ ηη   

σσ ττ ιι γγ µµ ήή   ππ οο υυ   σσ ττ οο   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό   εε ίί νν αα ιι     77 44 ,, 44   χχ ρρ όό νν ιι αα   γγ ιι αα   ττ οο υυ ςς   άά νν δδ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   88 00 ,, 11   χχ ρρ όό νν ιι αα   

γγ ιι αα   ττ ιι ςς   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς (( CC II AA ,,   WW oo rr ll dd   FF aa ss tt   bb oo oo kk   ”” II nn tt ee rr aa cc tt ii vv ee   tt aa bb ll ee   oo ff   ww oo rr ll dd   nn aa tt ii oo nn ,, 22 00 00 22 )) ..     

  

ΠΠ έέ ρρ αα   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   αα ππ εε ιι λλ ηη ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   όό ππ οο υυ   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ αα ίί ρρ νν οο υυ νν   ττ οο   ρρ ίί σσ κκ οο   νν αα   

ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι σσ ττ οο ύύ νν   ήή   νν αα   σσ κκ οο ττ ωω θθ οο ύύ νν ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε κκ ττ ίί θθ εε νν ττ αα ιι   σσ εε   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι σσ µµ έέ νν αα   ήή   

                                                                                                                                                                                     

δεύτερο ΙΧ, καθώς και ένα από τα περιπολικά που τον καταδίωκαν (απόσπασµα από πανελλήνια ιστοσελίδα ειδήσεων, 
αναρτηµένο απο: http://www.in.gr/news/article, 09/05/08. Το παραπάνω περιστατικό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αµέλειας και υπερβολική ολιγωρία από την πλευρά των Αστυνοµικών  στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
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σσ κκ οο ττ ωω µµ έέ νν αα   σσ ώώ µµ αα ττ αα   σσ εε   δδ ιι άά φφ οο ρρ εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   µµ εε   εε ππ αα κκ όό λλ οο υυ θθ ηη   εε νν έέ ρρ γγ εε ιι αα   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   

ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ ώώ νν   εε µµ ππ εε ιι ρρ ιι ώώ νν   ππ οο υυ   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ εε ιι   ττ ηη νν   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ ςς   σσ ττ οο   σσ ώώ µµ αα   αα σσ φφ αα λλ εε ίί αα ςς   

κκ αα ιι   ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς ..   ΜΜ εε λλ έέ ττ εε ςς   ππ οο υυ   σσ υυ µµ µµ εε ττ εε ίί χχ αα νν   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ οο υυ   εε ίί χχ αα νν   εε κκ ττ εε θθ εε ίί   σσ εε   

αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν αα   ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   σσ εε   µµ εε γγ άά λλ εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ ρρ οο φφ έέ ςς   έέ δδ εε ιι ξξ αα νν   υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   

δδ υυ σσ φφ οο ρρ ίί αα ςς   κκ αα ιι   σσ ττ ρρ εε ςς   µµ εε     κκ ύύ ρρ ιι αα   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ ηη νν   έέ νν ττ οο νν ηη   αα ππ οο ττ ύύ ππ ωω σσ ηη   σσ ττ ηη   µµ νν ήή µµ ηη   

αα υυ ττ ώώ νν   ττ ωω νν   σσ κκ ηη νν ώώ νν (( UU rr ss aa nn oo   ee tt   MM cc CC aa rr rr oo ll ,, 11 99 99 00 )) ..     

  

ΓΓ νν ωω ρρ ίί ζζ οο υυ µµ εε   αα ππ όό   ττ ηη νν   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ββ ιι ώώ νν οο υυ νν   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   

κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ ηη ςς   κκ αα ρρ ιι έέ ρρ αα ςς   ττ οο υυ ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ..   ΠΠ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   µµ άά λλ ιι σσ ττ αα   δδ εε νν   

ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   υυ ππ οο ττ ιι µµ οο ύύ µµ αα ιι   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   ττ αα   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   εε γγ γγ ρρ άά φφ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ ηη   

µµ νν ήή µµ ηη   ττ ωω νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν   ττ όό σσ οο   κκ αα λλ άά   ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   δδ ύύ σσ κκ οο λλ οο   νν αα   αα ππ ωω θθ ηη θθ οο ύύ νν   ,, εε νν ώώ ,,   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ οο υυ νν   

ππ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   κκ αα ιι   ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ ςς   ττ ηη ςς   εε ππ όό µµ εε νν εε ςς   µµ έέ ρρ εε ςς   µµ εε ττ άά   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς ..     

  

ΑΑ ππ όό   ττ αα   ππ ιι οο   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε ίί νν αα ιι   ττ αα   

αα υυ ττ οο κκ ιι νν ηη ττ ιι σσ ττ ιι κκ άά   αα ττ υυ χχ ήή µµ αα ττ αα   όό ππ οο υυ   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε ίί νν αα ιι   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ ςς   σσ ττ ηη   σσ κκ ηη νν ήή   

ττ οο υυ   αα ττ υυ χχ ήή µµ αα ττ οο ςς   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι κκ ρρ ίί ζζ οο υυ νν   ττ αα   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι σσ µµ έέ νν αα   ήή   σσ κκ οο ττ ωω µµ έέ νν αα   άά ττ οο µµ αα ..   ΗΗ   

αα νν θθ ρρ ωω ππ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   εε ππ ίί σσ ηη ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   σσ υυ χχ νν άά   µµ εε   κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ εε ςς   αα υυ ττ έέ ςς   ττ ωω νν   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ώώ νν   

ττ ρρ αα γγ ωω δδ ιι ώώ νν   όό ππ οο υυ   όό   ππ αα ττ έέ ρρ αα ςς   σσ κκ οο ττ ώώ νν εε ιι   ττ ηη νν   γγ υυ νν αα ίί κκ αα   ήή   κκ αα ιι   ττ αα   ππ αα ιι δδ ίί αα   αα ππ όό   ζζ ήή λλ ιι αα   κκ αα ιι   µµ εε ττ άά   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν εε ίί   οο   ίί δδ ιι οο ςς ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   οο ιι   «« έέ νν οο ππ λλ εε ςς   αα ππ εε ιι λλ έέ ςς »»     ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   όό ππ οο υυ   

οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ εε ρρ ιι γγ ρρ άά φφ οο υυ νν     αα ππ εε ιι λλ έέ ςς   µµ εε   όό ππ λλ οο   ήή   άά λλ λλ οο   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν οο   µµ έέ σσ οο 5544    ..     

  

  33 .. 33         ΤΤ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   

  

    ΓΓ ιι αα   νν αα   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ηη θθ οο ύύ νν   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς   ήή   κκ αα ιι   θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   

αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   νν αα   κκ αα ττ αα λλ άά ββ οο υυ µµ εε   ττ οο υυ ςς   

ππ ρρ οο δδ ιι αα θθ εε σσ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   φφ ύύ σσ ηη   ττ ωω νν   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν ωω νν   γγ εε γγ οο νν όό ττ ωω νν   κκ αα ιι   

εε µµ ππ εε ιι ρρ ιι ώώ νν ..   ΓΓ ιι αα   ππ οο λλ λλ άά   θθ ύύ µµ αα ττ αα   εε νν όό ςς   εε γγ κκ λλ ήή µµ αα ττ οο ςς ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε ίί νν αα ιι   οο ιι   ππ ρρ ώώ ττ οο ιι   

«« ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι »»   σσ ττ ηη   σσ κκ ηη νν ήή   ππ οο υυ   δδ ιι αα ππ ρρ άά χχ θθ ηη κκ εε   ττ οο   έέ γγ κκ λλ ηη µµ αα (( WW aa tt ee rr ss ,, 22 00 00 22 )) ,,   σσ εε   έέ κκ ττ αα κκ ττ εε ςς   

κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   όό ππ ωω ςς   ττ οο   ττ ρρ οο µµ οο κκ ρρ αα ττ ιι κκ όό   κκ ττ ύύ ππ ηη µµ αα   ττ ηη ςς   11 11 ηη ςς   ΣΣ εε ππ ττ εε µµ ββ ρρ ίί οο υυ   ήή   ττ οο υυ   ττ υυ φφ ώώ νν αα   

                                                           
54

 Η συγκεκριµένη κατηγορία «ένοπλες απειλές», λαµβάνεται ως  απειλή ακόµη κι’αν δεν υπάρχει απειλή µε την χρήση του 

όπλου. Αυτό σηµαίνει ότι το µέσο( π.χ. όπλο) λειτουργεί περισσότερο ως εκφοβισµός  ακόµη κι αν δεν υπάρχει 
εκπυρσοκρότηση. Μέσα σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται απειλές από τροµοκράτες, διαδηλωτές πάσης φύσεως και 
ανθρώπους που βρίσκονται κάτω  υπό την επήρεια ναρκωτικών ή άλλων ουσιών (Karlsson et Christianson,2003) .   
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«« ΚΚ αα ττ ρρ ίί νν αα »» ..   ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε ίί νν αα ιι   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ ςς   αα νν ττ αα ππ οο κκ ρρ ιι ττ έέ ςς (( UU ss ss ee rr yy   &&   

WW aa tt ee rr ss ,, 22 00 00 66 )) ..   ΣΣ ττ οο   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   δδ ιι άά γγ ρρ αα µµ µµ αα   ρρ οο ήή ςς   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ µµ εε   ττ οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   

σσ υυ µµ ββ άά λλ λλ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ττ οο υυ   έέ νν ττ οο νν οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν (( σσ χχ ήή µµ αα   33 .. 11 ))   ::   

ΣΣ χχ ήή µµ αα   33 .. 11   

∆∆ ιι άά γγ ρρ αα µµ µµ αα   ρρ οο ήή ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΤΤ οο   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   κκ αα ττ αα ττ οο ππ ιι σσ ττ ιι κκ όό   σσ χχ ήή µµ αα ,,   σσ υυ νν οο ψψ ίί ζζ εε ιι   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   ππ οο λλ λλ έέ ςς   ππ ιι εε σσ ττ ιι κκ έέ ςς   

εε µµ ππ εε ιι ρρ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   εε ίί νν αα ιι   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα ::   ππ ρρ ώώ ττ οο νν ,,   ττ ηη ςς   φφ ύύ σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ςς   

ττ οο υυ ςς ,,   κκ αα ιι   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο νν ,,   ττ ωω νν   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ ώώ νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   ,, αα υυ ττ οο ύύ σσ ιι ωω νν ,,   ήή   σσ εε   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό   

µµ εε   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ έέ ςς   µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς ..   ΓΓ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα ,,   έέ νν αα   αα ππ όό   ττ αα   ππ ιι οο   

γγ νν ωω σσ ττ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   σσ ττ ηη νν   κκ αα ρρ ιι έέ ρρ αα   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   εε ίί νν αα ιι   οο ιι   αα νν αα ππ όό φφ εε υυ κκ ττ εε ςς   ββ άά ρρ δδ ιι εε ςς   

κκ αα ιι   ηη   εε ββ δδ οο µµ αα δδ ιι αα ίί αα   αα λλ λλ αα γγ ήή   ττ οο υυ   ωω ρρ αα ρρ ίί οο υυ   ττ οο υυ ςς ..   ΣΣ υυ νν εε χχ εε ίί ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ ττ αα   ωω ρρ άά ρρ ιι αα   ττ οο υυ ςς ,,   

οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   σσ οο ββ αα ρρ ώώ νν   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   σσ ττ ηη νν   υυ γγ εε ίί αα   ττ οο υυ ςς ..   ΒΒ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς ,,   

Παράγοντες προδιάθεσης 
 
-Γενετικοί 
-Τρέχουσα κατάσταση της υγείας  
τους  
-Ψυχολογικά χαρακτηριστικά   
-Περιβαλλοντική πίεση  
-Οικονοµικές πηγές  
- Εκπαιδευτικό υπόβαθρο  
-Οικογενειακή πίεση  
-Αστυνοµική κουλτούρα  
-Άποψη του κόσµου  
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Ανάπτυξη 
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συμπτωμάτων 

Επιστροφή σε 
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συνθήκες(status 

quo) 

Παρέµβαση 
στην κρίση  

Ανάπτυξη των 
Παθολογικών 

συµπτωµάτων (π.χ. 
Αυτοκτονικός 

ιδεασµός) 

Θεραπεία  
-Ψυχοθεραπεία 
-Φαρµακευτική αγωγή  
-Ιατρική βοήθεια 



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

90 

 

αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ ττ οο υυ ςς   κκ ιι ρρ κκ αα δδ ιι αα νν οο ύύ ςς   ρρ υυ θθ µµ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   σσ ωω µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ οο υυ νν   φφ υυ σσ ιι κκ άά   κκ αα ιι   

ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ άά   ττ οο νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ..     

  

ΕΕ ππ ιι ππ ρρ οο σσ θθ έέ ττ ωω ςς ,,   δδ ιι αα ττ αα ρρ άά σσ σσ εε ττ αα ιι   κκ αα ιι   ηη   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   ζζ ωω ήή   αα φφ οο ύύ   οο   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   κκ οο ιι µµ άά ττ αα ιι   ττ οο   ππ ρρ ωω ίί   ήή   νν αα   ππ αα ρρ αα µµ έέ νν εε ιι   ξξ ύύ ππ νν ιι οο ςς   γγ ιι αα   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ έέ ςς   

υυ ππ οο χχ ρρ εε ώώ σσ εε ιι ςς ,,   γγ εε γγ οο νν όό ςς   ππ οο υυ   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ εε ιι   ττ ηη νν   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ όό ττ εε ρρ ηη   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   κκ αα ιι   

ππ ρρ οο σσ αα ρρ µµ οο γγ ήή   ττ οο υυ ..   ΓΓ ιι αα   ττ οο υυ ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   οο ιι   ρρ όό λλ οο ιι   κκ αα ιι   οο ιι   αα ρρ µµ οο δδ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   

ττ οο υυ ςς   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   ττ οο υυ ςς   εε ξξ αα σσ θθ εε νν οο ύύ νν   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν άά ..   ΠΠ ρρ άά γγ µµ αα ττ ιι ,,   αα νν   σσ κκ εε φφ ττ οο ύύ µµ εε   όό ττ ιι   σσ εε   κκ άά θθ εε   

ττ ηη λλ εε φφ ώώ νν ηη µµ αα   εε νν υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ππ άά νν ττ αα   οο   φφ όό ββ οο ςς     ττ ηη ςς   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη ςς   εε νν όό ςς   ββ ίί αα ιι οο υυ   ππ εε ρρ ιι σσ ττ αα ττ ιι κκ οο ύύ   

,, ππ οο υυ ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   εε ίί νν αα ιι   αα ππ εε ιι λλ ηη ττ ιι κκ όό   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς   σσ ττ ηη   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   άά σσ κκ ηη σσ ηη ςς   ττ ωω νν   

κκ αα θθ ηη κκ όό νν ττ ωω νν   ττ οο υυ ςς ,,   ττ όό ττ εε   µµ ππ οο ρρ οο ύύ µµ εε   νν αα   κκ αα ττ αα νν οο ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   εε ππ ιι ββ άά ρρ υυ νν σσ ηη   ππ οο υυ   

δδ έέ χχ οο νν ττ αα ιι ..       

  

ΤΤ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ττ ρρ εε ίί ςς   ττ ύύ ππ οο υυ ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ..   

ΑΑ ρρ χχ ιι κκ άά ,,   ττ οο   εε κκ ρρ ηη κκ ττ ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι σσ ττ αα ττ ιι κκ όό (( ππ .. χχ ..   έέ γγ κκ λλ ηη µµ αα   σσ εε   εε ξξ έέ λλ ιι ξξ ηη ,,   ττ ρρ οο µµ οο κκ ρρ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   ήή   

φφ υυ σσ ιι κκ ήή   κκ αα ττ αα σσ ττ ρρ οο φφ ήή ))   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ εε   έέ νν ττ οο νν οο   κκ αα ιι   σσ οο ββ αα ρρ όό   αα νν ττ ίί κκ ττ υυ ππ οο   σσ ττ οο υυ ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς ..   ΟΟ ιι   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν ηη   ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη ,,   κκ αα λλ οο ύύ νν ττ αα ιι   νν αα   ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε ύύ σσ οο υυ νν   ττ οο υυ ςς   

ππ οο λλ ίί ττ εε ςς ..   ΣΣ ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   αα υυ ττ ήή   οο ιι   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   εε ίί νν αα ιι   ττ αα χχ ύύ ττ αα ττ εε ςς ,,   άά µµ εε σσ εε ςς   κκ αα ιι   

αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς ..   ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   ηη   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   γγ ιι αα   ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   ττ ωω νν   

ππ οο λλ ιι ττ ώώ νν   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   σσ ττ εε φφ ττ εε ίί   µµ εε   εε ππ ιι ττ υυ χχ ίί αα   αα γγ νν οο ώώ νν ττ αα ςς   ττ ηη νν   δδ ιι κκ ήή   ττ οο υυ ςς   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ ήή   

ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα ..     

  

ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς ,,   ηη   αα νν ιι κκ αα νν όό ττ ηη ττ αα   «« νν αα   κκ άά νν εε ιι   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   ττ ηη νν   

δδ ιι αα φφ οο ρρ άά »» (( εε νν νν οο ώώ νν ττ αα ςς   νν αα   ππ ρρ οο ββ ιι ββ αα σσ ττ εε ίί )) ,,   οο ιι   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ έέ ςς   δδ ιι αα φφ ωω νν ίί εε ςς ,,   οο ιι   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   

υυ ππ οο χχ ρρ εε ώώ σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   οο ιι   εε υυ θθ ύύ νν εε ςς ,,   σσ εε   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό   µµ εε   ττ ιι ςς   σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   ττ οο υυ   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ,,   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν   σσ ττ ρρ εε ςς ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ηη   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν έέ ςς   

σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   σσ ττ ηη   δδ ιι άά ββ ρρ ωω σσ ηη   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ήή   ττ ηη νν   σσ ττ αα δδ ιι αα κκ άά   κκ υυ νν ιι κκ ήή   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   σσ υυ νν θθ ηη κκ ώώ νν   ττ ηη ςς   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ ήή ςς   ττ οο υυ ςς   ζζ ωω ήή ςς 5555.. ΤΤ οο   

ββ αα σσ ιι κκ όό   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα ,,   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ ηη νν   δδ ιι άά ββ ρρ ωω σσ ηη   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   όό ττ ιι   δδ εε νν   

χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν ττ αα ιι   ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε υυ ττ ιι κκ έέ ςς   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ έέ ςς   ππ οο υυ   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα νν   νν αα   µµ εε ιι ώώ σσ οο υυ νν   ττ οο   

                                                           
55

  Περισσότερα για την κυνική αντιµετώπιση των  συνθηκών και των καταστάσεων που αντιµετωπίζει ο Αστυνοµικός έχουν 

αναφερθεί εκτενώς στο κεφάλαιο 2.5( Μοντέλο αυτοκτονίας των Αστυνοµικών) 
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ττ ίί µµ ηη µµ αα   εε νν όό ςς   ττ ρρ όό ππ οο υυ   ζζ ωω ήή ςς   µµ εε   ππ οο λλ ύύ   ρρ ίί σσ κκ οο ..   ΗΗ   κκ εε νν ττ ρρ ιι κκ ήή   δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   

υυ ππ οο ττ ιι µµ άά   ττ ιι ςς   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   σσ ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ,,   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα ,,   

νν αα   µµ ηη νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ εε ίί   ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε υυ ττ ιι κκ οο ύύ ςς   µµ ηη χχ αα νν ιι σσ µµ οο ύύ ςς   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   σσ ώώ µµ αα   

κκ αα λλ λλ ιι εε ρρ γγ ώώ νν ττ αα ςς   έέ νν αα   κκ λλ ίί µµ αα   αα ππ οο σσ όό ββ ηη σσ ηη ςς   αα υυ ττ ώώ νν   ττ ωω νν   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ άά ττ ωω νν ..     

  

ΗΗ   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   έέ νν ττ οο νν ωω νν   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν     σσ ττ ρρ εε ςς   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   εε ίί νν αα ιι   ππ ρρ οο σσ ωω ρρ ιι νν ήή   ήή   χχ ρρ όό νν ιι αα ..   ΣΣ εε   

κκ άά θθ εε   ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   ππ άά νν ττ ωω ςς ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   ββ ιι ώώ σσ οο υυ νν   αα ππ όό   ττ ιι ςς   ππ ιι οο   

φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς -- ήή   κκ αα ιι   ββ αα ρρ εε ττ έέ ςς --   σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς   σσ ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ττ οο υυ ςς   ,,   όό ππ ωω ςς   γγ ρρ αα φφ εε ιι οο κκ ρρ αα ττ ιι κκ ήή   

δδ οο υυ λλ εε ίί αα ,,   µµ έέ χχ ρρ ιι   ττ οο   ππ ιι οο   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν οο   ,, ββ ίί αα ιι οο ,,   ππ εε ρρ ιι σσ ττ αα ττ ιι κκ όό   ,,   όό ππ ωω ςς ,,   µµ ιι αα   ππ εε ιι ρρ αα ττ εε ίί αα   εε νν όό ςς   

αα σσ ττ ιι κκ οο ύύ   λλ εε ωω φφ οο ρρ εε ίί οο υυ ..   ΚΚ άά ππ οο ιι αα   αα ππ όό   ττ αα   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   έέ χχ οο υυ νν   µµ ιι κκ ρρ ήή   κκ αα ιι   σσ ύύ νν ττ οο µµ ηη   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη ,,   

εε νν ώώ   άά λλ λλ αα   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   γγ ίί νν οο υυ νν   χχ ρρ όό νν ιι αα ..   

  

∆∆ εε νν   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά   οο   κκ άά θθ εε   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ςς   µµ εε   ττ οο νν   ίί δδ ιι οο   ττ ρρ όό ππ οο   σσ ττ ιι ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ττ ηη ςς   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ςς   ττ οο υυ ..   

ΓΓ ιι αα   αα υυ ττ όό   ττ οο νν   λλ όό γγ οο ,,   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς   ήή   κκ αα ιι   ββ ρρ αα χχ εε ίί αα ςς   ππ αα ρρ έέ µµ ββ αα σσ ηη ςς   θθ αα   

µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα νν   νν αα   ππ ρρ οο λλ ηη φφ θθ οο ύύ νν   σσ ττ ηη νν   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ωω νν   µµ εε γγ άά λλ ωω νν -- ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν --   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   

ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν ..   ΧΧ ωω ρρ ίί ςς   οο ππ οο ιι αα δδ ήή ππ οο ττ εε   µµ οο ρρ φφ ήή   ππ αα ρρ έέ µµ ββ αα σσ ηη ςς -- έέ σσ ττ ωω   κκ αα ιι   µµ ιι κκ ρρ ήή ςς   αα λλ λλ άά   

αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς --   ππ ρρ οο σσ ωω ρρ ιι νν έέ ςς   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα νν   νν αα   αα νν αα ππ ττ υυ χχ θθ οο ύύ νν   

σσ εε   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   φφ υυ σσ ιι κκ ήή ςς   ήή   κκ αα ιι   ππ αα θθ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς (( ππ .. χχ ..   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ςς   

ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   κκ αα ιι   ττ οο   θθ έέ µµ αα   αα υυ ττ ήή ςς   εε δδ ώώ   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ))   αα ππ αα ιι ττ ώώ νν ττ αα ςς   άά µµ εε σσ ηη   θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα ..   

  

ΥΥ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   ππ οο λλ λλ οο ίί   ττ ύύ ππ οο ιι   ππ αα ρρ έέ µµ ββ αα σσ ηη ςς   κκ αα ιι   θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα ςς ..   ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι ,,   θθ αα   

µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα νν   νν αα   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ήή σσ οο υυ νν   ττ έέ ττ οο ιι αα   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   ππ αα ρρ έέ µµ ββ αα σσ ηη ςς   δδ οο υυ λλ εε ύύ οο νν ττ αα ςς   

σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι εε ςς   ττ οο υυ ςς ..   ΚΚ άά ππ οο ιι αα   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   

έέ χχ οο υυ νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ηη θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   νν αα   ππ ρρ οο ββ λλ εε φφ θθ οο ύύ νν   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ έέ ςς   εε ππ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς ..   ΤΤ αα   

σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   ππ ρρ οο ωω θθ οο ύύ νν ττ αα ιι   εε ίί ττ εε   αα ππ όό   ττ ηη νν   δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ,,   εε ίί ττ εε   

αα ππ όό   ττ αα   µµ εε γγ άά λλ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   εε νν ώώ σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..     

  

ΣΣ ττ οο νν   ΕΕ λλ λλ αα δδ ιι κκ όό   χχ ώώ ρρ οο ,,   ττ αα   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί αα   κκ υυ ρρ ίί ωω ςς   χχ ρρ όό νν ιι αα ,,   έέ χχ οο υυ νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ηη θθ εε ίί   αα ππ όό   ττ ηη νν   

ΠΠ αα νν εε λλ λλ ήή νν ιι αα   ΟΟ µµ οο σσ ππ οο νν δδ ίί αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ΥΥ ππ αα λλ λλ ήή λλ ωω νν (( ΠΠ .. ΟΟ .. ΑΑ ΣΣ .. ΥΥ .. ))   σσ εε   σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   µµ εε   ττ οο   
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ΙΙ νν σσ ττ ιι ττ οο ύύ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ΜΜ εε λλ εε ττ ώώ νν   ΕΕ ππ ιι µµ όό ρρ φφ ωω σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ΤΤ εε κκ µµ ηη ρρ ίί ωω σσ ηη ςς (( ΙΙ ΝΝ .. ΑΑ .. ΜΜ ΕΕ .. ΤΤ ΕΕ )) 5566,,   

εε ιι δδ ιι κκ άά   εε ππ ιι µµ οο ρρ φφ ωω ττ ιι κκ άά   σσ εε µµ ιι νν άά ρρ ιι αα   ππ οο υυ   δδ ιι εε ξξ άά γγ οο νν ττ αα ιι   αα νν άά   ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   µµ εε   θθ έέ µµ αα ττ αα   

εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   κκ αα ιι   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν ..   

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ηη   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   ππ οο υυ   εε κκ ππ οο νν οο ύύ νν ττ αα ιι   σσ εε   σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   µµ εε   ττ αα   ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ιι αα   κκ αα ιι   

άά λλ λλ οο υυ ςς   κκ ρρ αα ττ ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   ιι δδ ιι ωω ττ ιι κκ οο ύύ ςς   φφ οο ρρ εε ίί ςς   αα νν αα δδ εε ιι κκ νν ύύ οο υυ νν   ττ αα   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν     λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ώώ νν ττ αα ςς   ππ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα   ππ ρρ οο λλ ηη ππ ττ ιι κκ άά ..       

  

ΠΠ αα ρρ όό λλ αα υυ ττ άά ,,   ττ οο   εε ρρ ώώ ττ ηη µµ αα   ππ αα ρρ αα µµ έέ νν εε ιι   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο   ττ ιι   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   γγ ίί νν εε ιι   γγ ιι αα   νν αα   

ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε υυ ττ οο ύύ νν   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα ππ όό   ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   

εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ττ οο υυ ςς ..   ΟΟ   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   ππ οο υυ   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   εε νν υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   εε ίί νν αα ιι   ηη   

εε µµ ππ ιι σσ ττ οο σσ ύύ νν ηη   κκ αα ιι   έέ νν αα   υυ ππ οο σσ ττ ηη ρρ ιι κκ ττ ιι κκ όό   δδ ίί κκ ττ υυ οο   ιι κκ αα νν όό   νν αα   αα κκ οο ύύ εε ιι   µµ εε   εε µµ ππ άά θθ εε ιι αα ,,   κκ αα ττ αα νν όό ηη σσ ηη   

κκ αα ιι     υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη ..   ΟΟ ιι   ΟΟ ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ οο ίί ,,   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ίί   ,,   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ οο ίί   κκ αα ιι   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ οο ίί   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ οο ύύ νν   σσ ττ ρρ εε ςς     ππ άά νν ττ αα   θθ αα   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   σσ εε   έέ νν αα   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   όό ππ ωω ςς   

εε ίί νν αα ιι   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ,,   εε κκ εε ίί νν οο   ππ οο υυ   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   γγ ίί νν εε ιι   εε ίί νν αα ιι   νν αα   µµ άά θθ οο υυ νν   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   

δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ττ ρρ όό ππ οο υυ ςς   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη ςς   ττ ωω νν   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν ωω νν   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν ..     

  

ΗΗ   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν οο   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   ππ αα γγ κκ οο σσ µµ ίί ωω ςς (( BB uu kk ee rr   ee tt   

WW ii ee cc kk oo ,, 22 00 00 77 )) ..   ΗΗ   ∆∆ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   δδ ώώ σσ εε ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   έέ µµ φφ αα σσ ηη   

σσ ττ οο υυ ςς   µµ οο νν ττ έέ ρρ νν οο υυ ςς   µµ εε θθ όό δδ οο υυ ςς   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   ττ ωω νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν     ππ οο υυ   ππ αα ρρ έέ χχ οο υυ νν   έέ νν αα   

ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε υυ ττ ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς ,,   κκ άά νν οο νν ττ αα ςς   ττ οο υυ ςς   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   

αα γγ χχ ωω µµ έέ νν οο υυ ςς ..   ΑΑ υυ ττ όό   έέ χχ εε ιι   νν αα   κκ άά νν εε ιι   µµ εε   ττ οο   ππ ώώ ςς   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   ττ οο   έέ µµ ππ ιι σσ ττ οο   κκ αα ιι   

κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   εε ρρ γγ αα σσ ιι αα κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   κκ αα ιι   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   µµ εε   ττ ηη νν   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   

κκ αα θθ αα υυ ττ οο ύύ ,,   ττ ιι ςς   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα φφ οο ρρ έέ ςς   ήή   ττ αα   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ οο υυ   

εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς ..       

  

                                                           

56
 Το Ινστιτούτο Αστυνοµικών Μελετών, Επιµόρφωσης & Τεκµηρίωσης (ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2002 µε 

πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ). Λειτουργεί µε τη µορφή της αστικής µη 
κερδοσκοπικής εταιρείας και στεγάζεται στον ευρύτερο χώρο της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. Το ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ αποτελεί τον 
επιστηµονικό βραχίονα ερευνών και τεκµηρίωσης της Π.Ο.ΑΣ.Υ, µε κύρια αποστολή του τη διεξαγωγή επιστηµονικών 
ερευνών και µελετών και την ανάλυση των αποτελεσµάτων τους στους τοµείς ενδιαφέροντος της 
Οµοσπονδίας(IN.A.ME.TE,2002) .  
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ΑΑ ππ όό   µµ ιι αα   σσ υυ γγ κκ ρρ ιι ττ ιι κκ ήή   ππ λλ εε υυ ρρ άά ,,   όό λλ εε ςς   οο ιι   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   υυ ππ οο σσ ττ ηη ρρ ίί ζζ οο υυ νν   όό ττ ιι   οο   ββ αα σσ ιι κκ όό ςς   

σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν οο ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   ββ αα σσ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι ώώ νν   (( AA dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii vv ee   

pp oo ll ii cc ii ee ss )) ..   ΌΌ ττ αα νν   ηη   ίί δδ ιι αα   έέ ρρ εε υυ νν αα   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ εε   σσ εε   ππ οο λλ λλ έέ ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς ((   ππ .. χχ ..   

ΛΛ ιι θθ οο υυ αα νν ίί αα (( ZZ uu kk aa uu ss kk aa ss   ee tt   aa ll .. ,, 22 00 00 11 )) ,, ΝΝ οο ρρ ββ ηη γγ ίί αα (( BB ee rr tt   ee tt   aa ll .. ,, 22 00 00 55 ))   ΚΚ οο ρρ έέ αα (( LL ee ee ,, 22 00 00 22 )) ,,   

ΑΑ γγ γγ λλ ίί αα (( KK ii rr kk cc aa ll dd yy   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 88 )) ,, ΑΑ υυ σσ ττ ρρ αα λλ ίί αα (( CC oo mm mm aa nn   ee tt   EE vv aa nn ss ,, 11 99 99 11 ;; DD aa vv ii dd ss oo nn   ee tt   

VV ee nn oo ,, 11 99 77 99 )) ,, ΝΝ έέ αα   ΖΖ ηη λλ αα νν δδ ίί αα (( WW ii nn ff rr ee ee   ee tt   TT aa yy ll oo rr ,, 22 00 00 44 ))   κκ αα ιι   ΣΣ ιι γγ κκ αα ππ οο ύύ ρρ ηη (( LL ii mm   ee tt   

TT ee oo ,, 11 99 99 88 )) )) ,,   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι έέ λλ αα ββ εε   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι ,,   εε ίί νν αα ιι   ππ ιι θθ αα νν ώώ νν ,,   ηη   αα νν ττ ιι εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   

δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη ,,   ηη   γγ ρρ αα φφ εε ιι οο κκ ρρ αα ττ ίί αα   κκ αα ιι   ττ οο   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ όό   εε ρρ γγ αα σσ ιι αα κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ,,   νν αα   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   

ιι σσ χχ υυ ρρ οο ύύ ςς   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ εε   όό λλ οο   ττ οο νν   κκ όό σσ µµ οο ..   ΠΠ ρρ άά γγ µµ αα ττ ιι ,,   ηη   

αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ ήή   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς ,,   ηη   οο ππ οο ίί αα   σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς   σσ υυ νν εε ιι σσ φφ έέ ρρ εε ιι     σσ εε   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   

εε ππ ίί ππ εε δδ αα   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ,,   εε ίί νν αα ιι   έέ γγ κκ υυ ρρ ηη   όό ττ αα νν   σσ υυ νν δδ υυ άά ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   

αα νν ττ ιι εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν ..     

  

ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   δδ ιι αα φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   ππ αα γγ κκ οο σσ µµ ίί ωω ςς   ήή   αα νν ττ ιι εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν ,,   ηη   γγ ρρ αα φφ εε ιι οο κκ ρρ αα ττ ίί αα   κκ αα ιι   ττ οο   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ όό   εε ρρ γγ αα σσ ιι αα κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   σσ ττ αα   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα ,,   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   ττ οο υυ ςς   ττ ρρ εε ίί ςς   ββ αα σσ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ οο   

εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ..   ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   ξξ εε ππ εε ρρ νν άά νν εε   αα κκ όό µµ ηη   κκ αα ιι   ττ ηη νν   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   

εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς ..     

  

  

33 .. 44   ΣΣ ύύ νν δδ ρρ οο µµ οο   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς (( bb uu rr nn oo uu tt )) σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα     

  

  ΈΈ νν αα ςς   αα υυ ξξ αα νν όό µµ εε νν οο ςς   αα ρρ ιι θθ µµ όό ςς   µµ εε λλ εε ττ ώώ νν   έέ χχ εε ιι   ξξ εε κκ ιι νν ήή σσ εε ιι   νν αα   µµ εε λλ εε ττ άά   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   

εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα (( BB uu rr kk ee ,, 11 99 99 33 ,, 11 99 99 44 ,, 11 99 99 77 ;; BB uu rr kk ee   ee tt   

DD ee ss zz cc aa ,, 11 99 88 66 ;; CC aa nn nn ii zz zz oo   ee tt   LL ii uu ,, 11 99 99 55 ;; GG aa ii nn ee ss   ee tt   JJ ee rr mm ii ee rr ,,   11 99 88 33 ;; SS tt ee aa rr nn ss   ee tt   MM oo oo rr ee ,, 11 99 99 33 )) ..   

ΤΤ οο   σσ ύύ νν δδ ρρ οο µµ οο   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   ττ υυ ππ ιι κκ άά   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   ωω ςς   αα ππ άά νν ττ ηη σσ ηη   σσ ττ οο   

χχ ρρ όό νν ιι οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ..   ΟΟ ιι   ττ ρρ εε ίί ςς   ββ αα σσ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς   

εε ξξ εε ττ άά ζζ οο νν ττ αα ιι   εε ίί νν αα ιι   οο ιι   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω ::   

��   ΣΣ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ άά νν ττ λλ ηη σσ ηη     

��   ΑΑ ππ οο ππ ρρ οο σσ ωω ππ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ήή   κκ υυ νν ιι σσ µµ όό ςς     

��   ΕΕ ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   ιι κκ αα νν όό ττ ηη ττ αα     
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ΣΣ ττ αα   αα γγ γγ λλ ιι κκ άά   ““bb uu rr nn   oo uu tt ””   σσ ηη µµ αα ίί νν εε ιι   «« αα νν αα λλ ώώ νν οο µµ αα ιι   ππ ρρ οο οο δδ εε υυ ττ ιι κκ άά   εε κκ   ττ ωω νν   έέ νν δδ οο νν   µµ έέ χχ ρρ ιι   ττ οο υυ   

σσ ηη µµ εε ίί οο υυ   ττ ηη ςς   αα ππ αα νν θθ ρρ άά κκ ωω σσ ηη ςς »»   (( MM aa ss ll aa cc hh   &&   JJ aa cc kk ss oo nn ,,   11 99 88 44 )) ..   ΟΟ   όό ρρ οο ςς   «« εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   

εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη »»   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ εε   γγ ιι αα   ππ ρρ ώώ ττ ηη   φφ οο ρρ άά   ττ οο   11 99 77 44   αα ππ όό   ττ οο νν   FF rr ee uu dd ee nn bb ee rr gg ee rr   γγ ιι αα   

ττ ηη νν   ππ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ήή   ττ ωω νν   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν   σσ ωω µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   κκ αα ιι   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   σσ εε   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ίί εε ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή ςς   υυ γγ εε ίί αα ςς   κκ αα ιι ,,   γγ εε νν ιι κκ όό ττ εε ρρ αα ,,   σσ εε   χχ ώώ ρρ οο υυ ςς   ππ οο υυ   

δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ οο ύύ νν ττ αα ιι   σσ ττ εε νν έέ ςς   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι ώώ νν   κκ αα ιι   αα ττ όό µµ ωω νν   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   ττ ηη νν   

αα νν άά γγ κκ ηη   ττ οο υυ ςς ..   

  

ΑΑ ππ όό   ττ ιι ςς   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   δδ ιι εε νν εε ρρ γγ ηη θθ εε ίί   αα ππ όό   ππ λλ ήή θθ οο ςς   εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ όό νν ωω νν ,,   έέ χχ εε ιι   γγ ίί νν εε ιι   γγ νν ωω σσ ττ όό   

όό ττ ιι   ττ οο   σσ ύύ νν δδ ρρ οο µµ οο   ττ ηη ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   εε ίί νν αα ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   σσ υυ χχ νν όό   σσ εε   

κκ άά ππ οο ιι αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα ,,   όό ππ ωω ςς   οο ιι   γγ ιι αα ττ ρρ οο ίί ..   οο ιι   νν οο σσ οο κκ όό µµ εε ςς   κκ αα ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   (( JJ ii mm mm ii ee ss oo nn ,,   

22 00 00 00 )) ..   ΓΓ ιι ’’   αα υυ ττ όό   κκ αα ιι   αα ρρ χχ ιι κκ άά ,,   αα υυ ττ όό   ττ οο   σσ ύύ νν δδ ρρ οο µµ οο   θθ εε ωω ρρ ήή θθ ηη κκ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ ηη ςς   

κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή ςς   εε ππ αα φφ ήή ςς   µµ εε   ττ οο νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν οο   ππ όό νν οο ,,   εε νν ώώ   ηη   χχ ρρ ήή σσ ηη   ττ οο υυ   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ίί σσ ττ ηη κκ εε   σσ ττ αα   

εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   ππ αα ρρ οο χχ ήή ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ώώ νν   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν ,,   όό ππ ωω ςς   γγ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα   σσ ττ οο υυ ςς   

ππ αα θθ οο λλ όό γγ οο υυ ςς ,,   ττ οο υυ ςς   οο δδ οο νν ττ ίί αα ττ ρρ οο υυ ςς ,,   ττ οο υυ ςς // ττ ιι ςς   νν οο σσ οο κκ όό µµ οο υυ ςς // εε ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   

λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ οο ύύ ςς     (( DD ee mm ii rr   κκ αα ιι   σσ υυ νν .. ,,   22 00 00 33 )) ..     

  

ΜΜ έέ χχ ρρ ιι   σσ ήή µµ εε ρρ αα ,,   αα ππ όό   ττ ιι ςς   55 .. 55 00 00   δδ ηη µµ οο σσ ιι εε υυ µµ έέ νν εε ςς   µµ εε λλ έέ ττ εε ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   

εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   έέ νν αα ςς   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ςς   αα ρρ ιι θθ µµ όό ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   (( ππ εε ρρ ίί ππ οο υυ   

22 11 %% )) ,, (( FF ii rr tt hh -- CC oo zz ee nn ss   &&   PP aa yy nn ee ,,   11 99 99 99 ,,   ΚΚ αα φφ έέ ττ σσ ιι οο ςς ,, 22 00 00 55 )) ..   ΣΣ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο νν   εε λλ λλ ηη νν ιι κκ όό   χχ ώώ ρρ οο ,,   

ηη     ΜΜ αα γγ γγ ιι ώώ ρρ οο υυ (( 22 00 00 55 ))   δδ ιι εε ξξ ήή γγ αα γγ εε   ττ ηη νν   ππ ρρ ώώ ττ ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα   ππ οο υυ   µµ εε λλ εε ττ άά   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ττ ηη ςς   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   ττ οο υυ   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ..     ΒΒ ρρ έέ θθ ηη κκ εε   όό ττ ιι   οο ιι   ββ αα σσ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο ιι   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη ςς   κκ αα ιι   δδ ιι αα ττ ήή ρρ ηη σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   ήή ττ αα νν   αα υυ ττ οο ίί   

ππ οο υυ   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   ίί δδ ιι αα   ττ ηη   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   (( ππ .. χχ ..   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή   εε ππ αα φφ ήή   µµ εε   

ττ οο νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν οο   ππ όό νν οο ,,   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν εε ςς   εε υυ θθ ύύ νν εε ςς   κκ .. αα .. ))   αα λλ λλ άά   κκ αα ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα νν   

µµ εε   ττ ηη νν   εε λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   (( ππ .. χχ ..   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν αα   µµ έέ σσ αα ,,   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   εε ππ ιι µµ όό ρρ φφ ωω σσ ηη ςς   κκ αα ιι   

σσ υυ νν εε χχ ιι ζζ όό µµ εε νν ηη ςς   κκ αα ττ άά ρρ ττ ιι σσ ηη ςς ,,   κκ .. αα .. )) ..       

  

ΠΠ αα ρρ άά   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   ηη   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   έέ νν αα   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα   

δδ ιι αα δδ εε δδ οο µµ έέ νν οο   αα νν ττ ιι κκ εε ίί µµ εε νν οο   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   κκ αα ιι   έέ χχ εε ιι   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ εε ιι   ττ οο   εε ππ ίί κκ εε νν ττ ρρ οο   µµ ιι αα ςς   ττ αα χχ έέ ωω ςς   

αα υυ ξξ αα νν όό µµ εε νν ηη ςς   δδ ιι εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ οο νν ιι κκ ήή ςς   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα ςς ,,   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   ππ ρρ οο ςς   ττ οο   ππ αα ρρ όό νν   έέ νν αα ςς     

αα ππ οο λλ ύύ ττ ωω ςς   αα ππ οο δδ εε κκ ττ όό ςς   οο ρρ ιι σσ µµ όό ςς ..     ΊΊ σσ ωω ςς   οο   ππ ιι οο   εε υυ ρρ έέ ωω ςς   αα νν αα φφ εε ρρ όό µµ εε νν οο ςς   οο ρρ ιι σσ µµ όό ςς   ττ ηη ςς   
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εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   εε ίί νν αα ιι   αα υυ ττ όό ςς   ττ ηη ςς   ψψ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ   CC hh rr ii ss tt ii nn ee   MM aa ss ll aa cc hh   (( 11 99 88 22 )) ,,   

ττ οο   όό νν οο µµ αα   ττ ηη ςς   οο ππ οο ίί αα ςς   έέ χχ εε ιι   αα ππ όό   ππ οο λλ ύύ   νν ωω ρρ ίί ςς   σσ υυ νν δδ εε θθ εε ίί   µµ εε   ττ οο   σσ ύύ νν δδ ρρ οο µµ οο   ττ ηη ςς   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς ::       

 

«Η απώλεια ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους οποίους κάποιος εργάζεται, 

συμπεριλαμβανομένης της σωματικής εξάντλησης και χαρακτηρίζεται από 

συναισθηματική εξάντληση όπου ο επαγγελματίας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά 

αισθήματα συμπάθειας ή σεβασμού για τους πολίτες». 

  

ΟΟ ιι   MM aa ss ll aa cc hh   &&   JJ aa cc kk ss oo nn   (( ,, 11 99 77 88 ,, 11 99 88 11 ,, 11 99 88 66 ,, 11 99 99 33 ))   υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ αα νν   όό ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   δδ υυ νν αα ττ όό   νν αα   

αα ξξ ιι οο λλ οο γγ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   ττ ωω νν   εε ρρ γγ αα ζζ όό µµ εε νν ωω νν   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ώώ νν ττ αα ςς   

ττ οο νν   ΚΚ αα ττ άά λλ οο γγ οο   ΕΕ ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   ΕΕ ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   (( MM aa ss ll aa cc hh   BB uu rr nn oo uu tt   II nn vv ee nn tt oo rr yy   (( MM BB II )) ,,   

MM aa ss ll aa cc hh   &&     JJ aa cc kk ss oo nn ,,   11 99 88 66 )) ..   ΤΤ οο   ΜΜ ΒΒ ΙΙ   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   µµ ιι αα   εε υυ ρρ έέ ωω ςς   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ µµ εε νν ηη   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   

κκ αα ιι   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ εε ίί   ττ αα   αα κκ όό λλ οο υυ θθ αα   ττ ρρ ίί αα   ββ αα σσ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα ::   αα ))   ττ οο   ββ αα θθ µµ όό   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   

εε ξξ άά νν ττ λλ ηη σσ ηη ςς ,,   ββ ))   ττ αα   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   αα ππ οο ππ ρρ οο σσ ωω ππ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   κκ αα ιι   γγ ))   ττ ηη νν   αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη   µµ εε ιι ωω µµ έέ νν ωω νν   

ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ ώώ νν   εε ππ ιι ττ εε υυ γγ µµ άά ττ ωω νν ..     

  

ΗΗ   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   κκ αα ιι   ηη   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε µµ ππ εε ιι ρρ ίί αα   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ ρρ όό ββ λλ εε ψψ ηη ςς   ττ ηη ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   γγ ιι αα   ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς (( SS cc hh aa uu ff ee ll ii   ee tt   BB uu uu nn kk ,, 22 00 00 33 )) .. ΟΟ ιι   MM aa ss ll aa ss hh   ee tt   LL ee ii tt ee rr (( 22 00 00 33 ))   έέ χχ οο υυ νν   

αα νν αα γγ νν ωω ρρ ίί σσ εε ιι   έέ ξξ ιι   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   σσ υυ νν δδ έέ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   

εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ::   

��   ΗΗ   αα νν εε ρρ γγ ίί αα   

��   ΟΟ   έέ λλ εε γγ χχ οο ςς   ππ οο υυ   αα σσ κκ οο ύύ νν   οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   σσ ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ ςς     

��   ΟΟ ιι     ττ ιι µµ ηη ττ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα κκ ρρ ίί σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   σσ υυ σσ ττ ήή µµ αα ττ οο ςς     

��   ΟΟ ιι   αα ρρ µµ οο δδ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς     

��   ΟΟ   σσ εε ββ αα σσ µµ όό ςς   κκ αα ιι   ηη   ττ ιι µµ ιι όό ττ ηη ττ αα     

��   ΗΗ   ιι σσ οο ρρ ρρ οο ππ ίί αα   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   αα ττ οο µµ ιι κκ ώώ νν   αα ξξ ιι ώώ νν   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ίί αα       

ΟΟ   NN ii ee dd ee rr hh oo ff ff ee rr (( 11 99 66 77 )) ,,   έέ ββ αα λλ εε   ττ οο νν   κκ υυ νν ιι σσ µµ όό   ωω ςς   ττ οο   ππ ρρ ωω ττ αα ρρ χχ ιι κκ όό   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί οο   ττ ηη ςς   

εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..   ΟΟ   NN ii ee dd ee rr hh oo ff ff ee rr   ππ ιι σσ ττ εε ύύ εε ιι   όό ττ ιι   οο ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο ιι   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   γγ ίί νν οο νν ττ αα ιι   κκ υυ νν ιι κκ οο ίί   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   φφ ύύ σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   ττ οο υυ ςς ,,   ττ ηη ςς   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε µµ ππ εε ιι ρρ ίί αα ςς       κκ αα ιι   ττ ηη ςς   αα νν οο µµ ίί αα ςς   ππ οο υυ   εε ππ ιι κκ ρρ αα ττ εε ίί   σσ ττ ηη νν   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ωω νν   
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ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν ..   ΟΟ   κκ υυ νν ιι σσ µµ όό ςς   εε δδ ρρ αα ιι ώώ νν εε ττ αα ιι   µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   κκ αα ιι   

ττ ηη νν   εε ππ αα φφ ήή   µµ εε   ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ,,   εε νν ώώ   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί ττ αα ιι   αα ππ όό   δδ ύύ οο   ττ ύύ ππ οο υυ ςς ::   έέ νν αα ςς   

εε νν αα νν ττ ίί ωω νν   ττ ηη ςς   ζζ ωω ήή ςς ,,     ττ οο υυ   κκ όό σσ µµ οο υυ   κκ αα ιι   ττ ωω νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν   γγ εε νν ιι κκ όό ττ εε ρρ αα ,,   κκ αα ιι   οο   άά λλ λλ οο ςς   εε νν αα νν ττ ίί ωω νν   

ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   σσ υυ σσ ττ ήή µµ αα ττ οο ςς ..   ΟΟ   ππ ρρ ώώ ττ οο ςς   ττ ύύ ππ οο ςς   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ εε   οο ππ οο ιι οο δδ ήή ππ οο ττ εε   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ,,   κκ αα ιι   οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο ςς   σσ ττ οο υυ ςς   εε ιι δδ ιι κκ οο ύύ ςς   φφ ρρ οο υυ ρρ οο ύύ ςς ,,   ττ αα   σσ ώώ µµ αα ττ αα   αα σσ φφ αα λλ εε ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   

ππ εε ρρ ιι ππ οο λλ ίί εε ςς ..     

  

ΤΤ οο   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   αα νν ττ ιι ππ ρρ οο σσ ωω ππ εε ύύ εε ιι   έέ νν αα   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   κκ οο µµ µµ άά ττ ιι   ττ ηη ςς   ζζ ωω ήή ςς   µµ αα ςς   

αα φφ εε νν όό ςς   αα νν αα λλ οο γγ ιι ζζ όό µµ εε νν οο ιι   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   ξξ οο δδ εε ύύ οο υυ µµ εε   ππ οο λλ λλ έέ ςς   ώώ ρρ εε ςς   µµ έέ σσ αα   σσ εε   έέ νν αα νν   

σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   χχ ώώ ρρ οο ,,   κκ αα ιι   αα φφ εε ττ έέ ρρ οο υυ   σσ υυ νν εε ιι σσ φφ έέ ρρ εε ιι   σσ ττ ηη   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ ήή   µµ αα ςς   ιι κκ αα νν οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ..   

ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   ηη   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   κκ αα ιι   ππ ηη γγ ήή   υυ ππ οο κκ εε ιι µµ εε νν ιι κκ ώώ νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   σσ ττ ρρ εε ςς   όό ππ ωω ςς   ηη   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   αα νν αα σσ φφ άά λλ εε ιι αα ,,   ηη     ππ ίί εε σσ ηη   ττ ωω νν   εε υυ θθ υυ νν ώώ νν ,,   ηη   δδ ιι οο µµ αα δδ ιι κκ έέ ςς   σσ υυ γγ κκ ρρ οο ύύ σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   

ππ οο λλ λλ άά   άά λλ λλ αα (( cc oo oo pp ee rr ,, 11 99 99 88 ;; LL ee vv ii ,, 22 00 00 00 ;; QQ uu ii cc kk ,, QQ uu ii cc kk ,,   NN ee ll ss oo nn   &&   HH uu rr rr ee ll ll ,, 11 99 99 77 )) ..   ΑΑ υυ ττ οο ίί   οο ιι   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ώώ νν   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν ,,   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ αα νν οο µµ έέ νν ωω νν   ττ ωω νν   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   υυ γγ εε ίί αα ςς ,,   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς ,,   ττ ωω νν   αα γγ χχ ωω δδ ώώ νν   

δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ώώ νν   κκ αα ιι   άά λλ λλ ωω νν (( WW aa rr rr ,, 11 99 88 77 )) ..     

  

ΣΣ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα ,,   έέ χχ οο υυ νν   αα νν αα γγ νν ωω ρρ ιι σσ ττ εε ίί   δδ ύύ οο   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ οο υυ   

σσ ττ ρρ εε ςς (( AA ll ee xx aa nn dd ee rr ,,   WW aa ll kk ee rr ,,   II nn nn ee rr   ee tt   II rr vv ii nn gg ,, 11 99 99 33 ;; BB rr oo ww nn   ee tt   CC aa mm pp bb ee ll ll ,, 11 99 99 00 )) ..   ΟΟ   ππ ρρ ώώ ττ οο ςς   

αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ ήή   ππ λλ εε υυ ρρ άά   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   όό ππ ωω ςς   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   εε µµ ππ ιι σσ ττ οο σσ ύύ νν ηη ςς ,,   

έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ήή ςς   εε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ςς   κκ αα ιι   άά λλ λλ οο ιι   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..   ΟΟ   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο ςς   

αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη   φφ ύύ σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   όό ππ ωω ςς   οο   φφ όό ββ οο ςς ,,   ηη   αα ππ εε ιι λλ ήή ,,   ηη   έέ κκ θθ εε σσ ηη   

σσ ττ οο νν   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   κκ αα ιι   οο ιι   ββ άά ρρ δδ ιι εε ςς (( SS tt ee pp hh ee nn   ee tt   LL oo nn gg ,, 22 00 00 00 )) ..     

  

ΌΌ σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   ττ οο υυ   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ,,   σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   

ττ ηη νν   έέ ρρ εε υυ νν αα   ππ οο υυ   δδ ιι εε ξξ ήή χχ θθ ηη   αα ππ όό   ττ ηη νν   ΜΜ αα γγ γγ ιι ώώ ρρ οο υυ (( 22 00 00 55 )) ,,   ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ββ ρρ ίί σσ κκ οο υυ νν   

σσ ύύ µµ φφ ωω νν ηη   εε νν   µµ έέ ρρ εε ιι   ττ ηη νν   δδ ιι εε θθ νν ήή   έέ ρρ εε υυ νν αα   σσ ττ οο   ττ οο µµ έέ αα   αα υυ ττ όό ..   ΟΟ ιι   κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ εε ςς   ππ ηη γγ έέ ςς   άά γγ χχ οο υυ ςς   

εε ίί νν αα ιι   ππ ιι θθ αα νν όό νν   νν αα   εε νν ττ οο ππ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο   σσ χχ εε δδ ιι αα σσ µµ όό   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ,,   σσ ττ ηη   γγ ρρ αα φφ εε ιι οο κκ ρρ αα ττ ιι κκ ήή   

δδ οο µµ ήή   ττ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   κκ αα κκ ήή   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη ,,   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   κκ αα θθ ’’ όό λλ αα   σσ ύύ µµ φφ ωω νν οο   µµ εε   αα υυ ττ όό   ττ ηη ςς   

ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   (( ΜΜ αα γγ γγ ιι ώώ ρρ οο υυ ,, 22 00 00 55 )) ..   
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ΈΈ ττ σσ ιι ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   όό ττ ιι   ττ αα   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   

εε ξξ άά νν ττ λλ ηη σσ ηη ςς   εε ίί νν αα ιι   υυ ψψ ηη λλ όό ττ εε ρρ αα   σσ ττ ιι ςς   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ οο υυ ςς   άά νν ττ ρρ εε ςς ,,   εε ξξ   αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   

φφ ύύ σσ ηη ςς   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς ..   ΟΟ ιι   έέ γγ γγ αα µµ οο ιι   ΈΈ λλ λλ ηη νν εε ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   υυ ψψ ηη λλ όό ττ εε ρρ αα   

ππ οο σσ οο σσ ττ άά   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   ιι κκ αα νν όό ττ ηη ττ αα ςς   κκ αα ιι   χχ αα µµ ηη λλ όό ττ εε ρρ αα   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   κκ υυ νν ιι σσ µµ οο ύύ   κκ αα ιι   

σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ άά νν ττ λλ ηη σσ ηη ςς   γγ εε γγ οο νν όό ςς   ππ οο υυ   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο φφ εε ίί λλ εε ττ αα ιι   σσ ττ οο   υυ ππ οο σσ ττ ηη ρρ ιι κκ ττ ιι κκ όό   

οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ..   ΤΤ αα   άά ττ οο µµ αα   υυ ψψ ηη λλ όό ττ εε ρρ οο υυ   µµ οο ρρ φφ ωω ττ ιι κκ οο ύύ   εε ππ ιι ππ έέ δδ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   

µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ββ αα θθ µµ όό   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   µµ οο ρρ φφ ωω µµ έέ νν οο υυ ςς ..   

ΕΕ νν ώώ   όό σσ οο   αα υυ ξξ άά νν εε ττ αα ιι   ηη   ηη λλ ιι κκ ίί αα   κκ αα ιι   ,, σσ υυ νν εε ππ ώώ ςς ,,   ττ αα   χχ ρρ όό νν ιι αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   ττ όό σσ οο   αα υυ ξξ άά νν εε ττ αα ιι   ηη   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   ιι κκ αα νν όό ττ ηη ττ αα   κκ αα ιι   ττ όό σσ οο   µµ εε ιι ώώ νν εε ττ αα ιι   ηη   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ..   

  

ΣΣ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο   εε ίί δδ οο ςς   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ,,   ττ αα   άά ττ οο µµ αα   ππ οο υυ   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ αα   γγ ρρ αα φφ εε ίί αα   κκ αα ιι   

εε κκ ττ εε λλ οο ύύ νν   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ,,   έέ χχ οο υυ νν   χχ αα µµ ηη λλ άά   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   ιι κκ αα νν όό ττ ηη ττ αα ςς   κκ αα ιι   

αα υυ ττ όό   ιι σσ χχ ύύ εε ιι   γγ ιι αα   όό λλ οο υυ ςς   ττ οο υυ ςς   ββ αα θθ µµ οο ύύ ςς   ττ ηη ςς   ιι εε ρρ αα ρρ χχ ίί αα ςς ..   ΕΕ ππ ιι ππ λλ έέ οο νν ,,   οο ιι   ΈΈ λλ λλ ηη νν εε ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ οο υυ   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   υυ ψψ ηη λλ όό ττ εε ρρ αα   σσ ττ ηη νν   ιι εε ρρ αα ρρ χχ ίί αα ,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   υυ ψψ ηη λλ όό ττ εε ρρ αα   

εε ππ ίί ππ εε δδ αα   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ άά νν ττ λλ ηη σσ ηη ςς   αα ππ όό   ττ αα   άά ττ οο µµ αα   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   

χχ αα µµ ηη λλ όό ττ εε ρρ οο   ββ αα θθ µµ όό   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ άά νν ττ λλ ηη σσ ηη ςς ..     

  

ΑΑ ππ όό   ττ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   κκ αα ττ αα λλ αα ββ αα ίί νν οο υυ µµ εε   όό ττ ιι   ττ αα   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ άά   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ ηη ςς   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς (( ΕΕ ΛΛ .. ΑΑ ΣΣ ))   ππ οο υυ   σσ υυ µµ ββ άά λλ λλ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ττ ηη ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   

εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   ηη   ιι εε ρρ αα ρρ χχ ιι κκ ήή   δδ οο µµ ήή   ττ ηη ςς ,,   οο ιι   κκ αα νν όό νν εε ςς   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί αα ςς ,,   οο ιι   δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι µµ οο ιι   

ππ όό ρρ οο ιι -- ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν οο ιι --   κκ αα ιι   οο ιι   δδ ιι αα νν οο µµ ήή   σσ ττ οο υυ ςς   χχ ώώ ρρ οο υυ ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   -- ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   

σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς   άά σσ χχ ηη µµ οο ιι ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ττ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   εε ππ ιι ββ εε ββ αα ιι ώώ νν οο υυ νν   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   

όό ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   αα δδ ήή ρρ ιι ττ ηη   ηη   αα νν άά γγ κκ ηη   νν αα   γγ ίί νν οο υυ νν   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ ττ οο   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ όό --   δδ ιι αα χχ εε ιι ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό   

ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   ττ ηη ςς   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   αα κκ οο λλ οο υυ θθ ώώ νν ττ αα ςς   µµ ιι αα   ππ ρρ οο σσ ωω ππ οο κκ εε νν ττ ρρ ιι κκ ήή   

φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ίί αα   ππ οο υυ   θθ αα   ββ αα σσ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ ιι αα   αα ρρ χχ έέ ςς   ττ ηη ςς   σσ ωω σσ ττ ήή ςς   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   αα νν θθ ρρ ωω ππ ίί νν οο υυ   

δδ υυ νν αα µµ ιι κκ οο ύύ ..     

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς   ,, σσ εε   έέ ρρ εε υυ νν αα   ππ οο υυ   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ίί ηη σσ εε   ττ οο   ΙΙ νν σσ ττ ιι ττ οο ύύ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ΜΜ εε λλ εε ττ ώώ νν   

ΕΕ ππ ιι µµ όό ρρ φφ ωω σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ εε κκ µµ ηη ρρ ίί ωω σσ ηη ςς (( ΙΙ ΝΝ .. ΑΑ .. ΜΜ .. ΕΕ .. ΤΤ ΕΕ .. ,, 22 00 00 66 )) 5577  γγ ιι αα   ττ ηη νν   ιι κκ αα νν οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ττ ωω νν   

                                                           
57

 Η συγκεκριµένα έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Αστυνοµικών µελετών , Επιµόρφωσης και 

Τεκµηρίωσης(ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ) τον Νοέµβριο του 2006 µε θέµα την «µέτρηση ικανοποίησης των Εργαζοµένων στην Ελληνική 
Αστυνοµία, υποστηρίχθηκε από το την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών και πραγµατοποιήθηκε σε µια 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού και του υπουργείου ∆ηµοσίας τάξεως για τα προβλήµατα του Έλληνα 
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εε ρρ γγ αα ζζ οο µµ έέ νν ωω νν   σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ,,   εε ππ ιι ββ εε ββ αα ιι ώώ νν εε ιι   ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   

έέ ρρ εε υυ νν αα   ττ ηη ςς   ΜΜ αα γγ γγ ιι ώώ ρρ οο υυ   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς ..   ΠΠ ιι οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα ,,   ηη   

ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   εε λλ λλ ιι ππ ώώ ςς   ιι κκ αα νν οο ππ οο ιι ηη µµ έέ νν ηη   αα ππ όό   ττ ηη νν   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα   ττ οο υυ ςς   αα φφ οο ύύ   

µµ όό νν οο   ττ οο   33 88 %%  εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   ιι κκ αα νν οο ππ οο ιι ηη µµ έέ νν ηη ..   ΑΑ υυ ττ όό   οο φφ εε ίί λλ εε ττ αα ιι   εε νν   ππ οο λλ ύύ ςς   σσ ττ αα   κκ ρρ ιι ττ ήή ρρ ιι αα   

αα µµ οο ιι ββ ήή ςς (( 77     σσ ττ οο υυ ςς   11 00   δδ ηη λλ ώώ νν οο υυ νν   δδ υυ σσ αα ρρ εε σσ ττ ηη µµ έέ νν οο ιι )) ,,   ττ ωω νν   σσ υυ νν θθ ηη κκ ώώ νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ωω νν   

ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ώώ νν   εε ξξ έέ λλ ιι ξξ ηη ςς (( 11   σσ ττ οο υυ ςς     δδ ηη λλ ώώ νν οο υυ νν   δδ υυ σσ αα ρρ εε σσ ττ ηη µµ έέ νν οο ιι   ήή   ππ οο λλ ύύ   δδ υυ σσ αα ρρ εε σσ ττ ηη µµ έέ νν οο ιι )) ..   

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,     οο   οο λλ ιι κκ όό ςς   µµ έέ σσ οο ςς   δδ εε ίί κκ ττ ηη ςς   ιι κκ αα νν οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   εε ίί νν αα ιι   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα   χχ αα µµ ηη λλ όό ςς   κκ αα ιι   

εε κκ ττ ιι µµ άά ττ αα ιι   όό ττ ιι   µµ όό νν οο   ττ οο   33 00 %%   υυ ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ εε ιι   µµ εε γγ άά λλ αα   ππ εε ρρ ιι θθ ώώ ρρ ιι αα   ββ εε λλ ττ ίί ωω σσ ηη ςς ..   ΜΜ εε   ββ άά σσ ηη   ττ αα   

ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   ππ αα ρρ αα θθ έέ ττ οο υυ µµ εε   αα υυ ττ οο ύύ σσ ιι οο   ττ οο νν   ππ ίί νν αα κκ αα   µµ εε   ττ αα   δδ υυ νν αα ττ άά   κκ αα ιι   αα δδ ύύ νν αα ττ αα   σσ ηη µµ εε ίί αα   ππ οο υυ   

οο ρρ ιι οο θθ έέ ττ ηη σσ αα νν   οο ιι   ΈΈ λλ λλ ηη νν εε ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   σσ ττ ηη νν   έέ ρρ εε υυ νν αα   ττ οο υυ   ΙΙ ΝΝ .. ΑΑ .. ΜΜ .. ΕΕ .. ΤΤ ΕΕ   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   ιι κκ αα νν οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ττ οο υυ ςς ,,   έέ ττ σσ ιι   έέ χχ οο υυ µµ εε   σσ ττ οο νν   ππ ίί νν αα κκ αα   33 .. 33 ::     

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   33 .. 33   

∆∆ υυ νν αα ττ άά   κκ αα ιι   αα δδ ύύ νν αα ττ αα   σσ ηη µµ εε ίί αα   ΕΕ ΛΛ .. ΑΑ ΣΣ   

  

  

  

33 .. 55         ΗΗ   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   σσ ττ οο     

                  ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς       

  

ΗΗ   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   εε νν όό ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ ύύ   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν αα   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   

άά λλ λλ αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα ..   ΤΤ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   µµ ιι αα ςς   ιι σσ χχ υυ ρρ ήή ςς   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ ήή ςς   

δδ οο µµ ήή ςς   κκ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   σσ υυ νν εε χχ ήή   κκ αα ιι   εε ππ αα νν αα λλ αα µµ ββ αα νν όό µµ εε νν ηη   έέ κκ θθ εε σσ ηη   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   σσ ττ οο νν   

κκ ίί νν δδ υυ νν οο   κκ αα ιι   ττ οο νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν οο   ππ όό νν οο (( CC oo nn rr oo yy   ee tt   HH ee ss ss ,, 11 99 99 22 ;; FF ee ll ll   ee tt   RR ii cc hh aa rr dd   ee tt   

WW aa ll ll aa cc ee ,, 11 99 88 00 ;; RR ee ii ss ee rr   ee tt   GG ee ii gg ee rr ,, 11 99 88 44 )) ..     ΟΟ ιι       έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ οο υυ νν   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   

έέ χχ οο υυ νν   υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα λλ κκ οο οο λλ ιι σσ µµ οο ύύ ,,   δδ ιι αα ζζ υυ γγ ίί ωω νν   κκ αα ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   ωω ςς   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ οο υυ   

                                                                                                                                                                                     

Αστυνοµικού. Η γεωγραφική κάλυψη της έρευνας ήταν πανελλαδική ενώ το τυχαίο δείγµα προήλθε από απαντήσεις 1813 
Αστυνοµικών και αναλύθηκε µε το πακέτο Musa. (ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ,2006) .  

ΑΑ δδ ύύ νν αα ττ αα   σσ ηη µµ εε ίί αα   ∆∆ υυ νν αα ττ άά   σσ ηη µµ εε ίί αα   
••   ΟΟ ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ έέ ςς   αα ππ οο λλ αα ββ έέ ςς   

••   ΣΣ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς (( εε ξξ οο ππ λλ ιι σσ µµ όό ςς ))     

••   ΠΠ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ έέ ςς   εε ξξ έέ λλ ιι ξξ ηη ςς (( ∆∆ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί εε ςς   

εε ξξ έέ λλ ιι ξξ ηη ςς ,,   εε φφ όό δδ ιι αα   αα ππ όό   ββ αα σσ ιι κκ ήή   

εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ))     

••   ΠΠ εε ρρ ιι εε χχ όό µµ εε νν οο   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς (( γγ ρρ αα φφ εε ιι οο κκ ρρ αα ττ ίί αα ,,   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   ππ οο λλ ιι ττ ώώ νν ))       

••   ΣΣ υυ νν άά δδ εε λλ φφ οο ιι (( σσ υυ νν αα δδ εε λλ φφ ιι κκ έέ ςς   

σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς ))   

••   ΠΠ ρρ οο ϊϊ σσ ττ άά µµ εε νν οο ιι (( σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   

ππ ρρ οο ϊϊ σσ ττ αα µµ έέ νν ωω νν ))     
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έέ νν ττ οο νν οο υυ   κκ αα ιι   χχ ρρ όό νν ιι οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς (( HH ee ii mm aa nn ,, 11 99 77 55 ;; MM aa ss ll aa ss hh   ee tt   JJ aa cc kk ss oo nn ,,   11 99 88 11 ;; NN ee ll ss oo nn   ee tt   

SS mm ii tt hh ,, 11 99 77 00 )) ..   

  

ΈΈ ππ εε ιι ττ αα ,,   κκ αα ιι   οο ιι   ττ ρρ εε ίί ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ ηη ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   έέ χχ οο υυ νν   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ όό   

αα νν ττ ίί κκ ττ υυ ππ οο   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς ..   ΈΈ ρρ εε υυ νν εε ςς   έέ χχ οο υυ νν   δδ εε ίί ξξ εε ιι   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   µµ εε   

σσ ύύ νν δδ ρρ οο µµ οο   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ ηη   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ ήή   σσ ττ άά σσ ηη   

αα ππ έέ νν αα νν ττ ιι   σσ ττ οο υυ ςς   ππ οο λλ ίί ττ εε ςς ,,   κκ αα ιι   θθ εε ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ ηη   σσ ττ ηη νν   χχ ρρ ήή σσ ηη   ττ ηη ςς   δδ ύύ νν αα µµ ηη ςς   ττ οο υυ ςς ..   ΑΑ υυ ττ οο ίί   οο ιι   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ εε ςς   ππ ιι θθ αα νν όό ττ ηη ττ εε ςς   νν αα   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   δδ εε ξξ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   

σσ ττ ηη νν   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν ..   ΗΗ   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   οο δδ ηη γγ εε ίί   ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   σσ εε   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ ηη   σσ ττ άά σσ ηη   ππ ρρ οο ςς   ττ οο υυ ςς   ππ οο λλ ίί ττ εε ςς   κκ αα ιι   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ ηη   

χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ττ ωω νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   άά λλ λλ ωω νν   δδ εε ξξ ιι οο ττ ήή ττ ωω νν   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη ςς   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν ..   

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ττ οο   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς   αα υυ ξξ άά νν εε ιι   ττ ηη νν   ππ ιι θθ αα νν όό ττ ηη ττ αα   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   δδ ύύ νν αα µµ ηη ςς   

ππ οο υυ   δδ ιι αα θθ έέ ττ οο υυ νν   ωω ςς   όό ρρ γγ αα νν αα (( GG aa ii nn ee ss   ee tt   JJ ee rr mm ii ee rr ,, 11 99 88 33 ;; JJ ee rr mm ii ee rr   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 99 ;; BB rr oo ww nn   ee tt   

CC aa mm pp bb ee ll ll ,, 11 99 99 44 ;; KK oo pp pp   ee tt   EE uu ww ee mm aa ,, 22 00 00 11 )) ..     

  

ΜΜ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   ττ όό σσ οο   αα ππ όό   ττ ηη νν   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ ηη ςς   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς ,,   όό σσ οο   κκ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ οο υυ   χχ ρρ όό νν ιι οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ..   ΗΗ   

εε νν δδ οο οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   ββ ίί αα ,,   όό σσ οο   κκ ιι   αα νν   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   ππ αα ρρ άά ξξ εε νν οο   γγ ιι αα   έέ νν αα νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ,,   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   

αα ππ όό   ττ αα   ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ..   ΤΤ αα   

δδ ιι αα ζζ ύύ γγ ιι αα ,,   ηη   χχ ρρ ήή σσ ηη   αα λλ κκ οο όό λλ   κκ αα ιι   άά λλ λλ ωω νν   οο υυ σσ ιι ώώ νν   ββ ρρ έέ θθ ηη κκ εε   νν αα   έέ χχ οο υυ νν   θθ εε ττ ιι κκ ήή   σσ υυ σσ χχ έέ ττ ιι σσ ηη   µµ εε   

ττ ηη νν   ββ ίί αα   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν (( RR oo bb ee rr tt ss ,, 11 99 99 66 )) ..   ΈΈ νν αα   αα ππ όό   ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   

δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ οο ύύ νν ττ αα ιι   εε ίί νν αα ιι   όό ττ ιι   ηη   κκ οο ύύ ρρ αα σσ ηη   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   αα σσ κκ εε ίί   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ ήή   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   σσ ττ οο νν   

αα υυ ττ οο έέ λλ εε γγ χχ οο ..   

  

ΤΤ οο   εε ρρ ώώ ττ ηη µµ αα   ππ οο υυ   ππ αα ρρ αα µµ έέ νν εε ιι   εε ίί νν αα ιι   ππ ωω ςς   οο ιι   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ οο ίί   ττ ιι ςς   δδ ιι κκ αα ιι οο σσ ύύ νν ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   

αα σσ φφ άά λλ εε ιι αα ςς   ττ ωω νν   ππ οο λλ ιι ττ ώώ νν   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   γγ ίί νν οο υυ νν   ««   οο ιι   ππ οο ιι οο   εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν οο ιι   αα ππ ΄́οο λλ οο υυ ςς   ττ οο υυ ςς   

κκ αα κκ οο ππ οο ιι οο ύύ ςς   κκ αα ιι   οο ιι   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   ττ οο υυ ςς   νν αα   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   

κκ ίί νν δδ υυ νν οο …… »» (( KK ii rr ss cc hh mm aa nn ,, 22 00 00 00 )) ..   ΠΠ άά νν ωω   σσ ττ ηη νν   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   θθ έέ σσ ηη   έέ χχ οο υυ νν   ππ ρρ οο ττ αα θθ εε ίί   µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   

αα ππ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   αα υυ ττ ώώ νν   ηη   κκ αα ττ οο χχ ήή   όό ππ λλ οο υυ   κκ αα ιι   ηη   ιι κκ αα νν όό ττ ηη ττ αα   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   ττ οο υυ ..     
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ΕΕ ππ ιι ππ ρρ οο σσ θθ έέ ττ ωω ςς ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   µµ άά θθ εε ιι   νν αα   εε φφ αα ρρ µµ όό ζζ οο υυ νν   ττ ηη νν   ββ ίί αα   όό ππ οο ττ εε   ττ ηη νν   

χχ ρρ εε ιι αα σσ ττ οο ύύ νν   κκ αα ιι   µµ ππ οο ρρ εε ίί   αα υυ ττ όό   νν αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   έέ νν αα   ββ αα σσ ιι κκ όό   µµ οο ττ ίί ββ οο   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς 5588  ττ οο υυ ςς ..   

ΓΓ νν ωω ρρ ίί ζζ οο υυ νν   ττ οο   ππ οο ιι νν ιι κκ όό   σσ ύύ σσ ττ ηη µµ αα   κκ αα ιι   ππ ωω ςς   νν αα   ττ οο   χχ εε ιι ρρ ιι σσ ττ οο ύύ νν ,,   εε νν ώώ   ππ άά νν ττ αα   θθ έέ λλ οο υυ νν   νν αα   

αα σσ κκ οο ύύ νν   έέ λλ εε γγ χχ οο   σσ ττ οο υυ ςς   γγ ύύ ρρ ωω   ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   έέ χχ οο υυ νν   ττ ηη νν   αα ππ αα ίί ττ ηη σσ ηη   οο ιι   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ιι   νν αα   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   

σσ εε ββ αα σσ µµ όό   σσ ττ οο   ππ ρρ όό σσ ωω ππ οο   ττ οο υυ ςς ..   ΟΟ ιι     ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα κκ οο λλ οο υυ θθ οο ύύ νν   έέ νν αα   µµ ιι λλ ιι ττ αα ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό   ττ ρρ όό ππ οο   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς ..   ΘΘ εε ωω ρρ οο ύύ νν   όό ττ ιι   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   αα ππ αα ιι ττ οο ύύ νν   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   άά λλ λλ οο υυ ςς   εε νν ττ οο λλ έέ ςς ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   

µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   εε ππ ιι κκ ρρ αα ττ εε ίί   ηη   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   αα νν αα ππ αα ρρ άά σσ ττ αα σσ ηη   ττ οο υυ   άά νν ττ ρρ αα   ππ οο υυ   δδ ίί νν εε ιι   

έέ µµ φφ αα σσ ηη   σσ ττ οο υυ ςς   ρρ όό λλ οο υυ ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   φφ ύύ λλ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ιι ςς   ππ αα ρρ αα δδ οο σσ ιι αα κκ έέ ςς   αα ξξ ίί εε ςς ..       

  

ΜΜ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   σσ υυ νν εε ιι σσ φφ έέ ρρ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ώώ νν   

ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   εε ππ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ωω νν   σσ ττ ηη νν   υυ γγ εε ίί αα   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   αα ππ όό   ττ οο   χχ ρρ όό νν ιι οο   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   

ττ ιι ςς   έέ κκ ττ αα κκ ττ εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς ..   ΟΟ ιι   έέ κκ ττ αα κκ ττ εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   ξξ αα φφ νν ιι κκ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   ππ οο υυ   

οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   ττ οο νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   σσ εε   δδ ρρ άά σσ ηη   κκ αα ιι   ττ οο νν   εε κκ θθ έέ ττ οο υυ νν   σσ εε   µµ εε γγ άά λλ οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   µµ εε   

αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   ββ ιι ώώ νν εε ιι   έέ νν ττ οο νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς (( EE vv aa nn ss   ee tt   CC oo mm aa nn ,, 11 99 99 33 )) ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   ττ οο   χχ ρρ όό νν ιι οο   

σσ ττ ρρ εε ςς   ,,   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   χχ ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ οο νν   κκ αα ιι ρρ όό   κκ αα ιι   δδ εε νν   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ εε   σσ ττ αα δδ ιι αα κκ ήή   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη   

ττ οο υυ ..   ΟΟ ιι   ππ ήή γγ εε ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   όό ππ ωω ςς   ππ ρρ οο εε ίί ππ αα µµ εε   εε ίί νν αα ιι     οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ έέ ςς   ήή   δδ οο µµ ιι κκ έέ ςς   ππ ηη γγ έέ ςς   κκ αα ιι   

αα υυ ττ έέ ςς   ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ έέ ςς   ήή   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ (( SS tt oo rr cc hh   ee tt   

PP aa nn zz aa rr ee ll ll aa ,, 11 99 99 66 ;;   VV ii oo ll aa nn tt ii   ee tt   AA rr oo nn ,, 11 99 99 55 ;;   BB uu rr kk ee ,,   11 99 99 44 ;;   TT ee rr rr yy ,, 11 99 88 11 )) ..     

  

ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   οο ιι   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ππ άά νν ττ αα   οο ιι   κκ αα ττ άά λλ λλ ηη λλ εε ςς   

αα φφ οο ύύ   αα ρρ κκ εε ττ έέ ςς   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   σσ ττ ηη νν   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν ηη   δδ ιι εε θθ νν ήή   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   όό ττ ιι   οο ιι   ίί δδ ιι οο ιι   οο ιι   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   δδ υυ σσ λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ιι κκ έέ ςς   µµ οο ρρ φφ έέ ςς   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη ςς   ττ ωω νν   

σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν ωω νν   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν (( RR ii cc hh mm oo nn dd   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 88 ;; BB uu rr kk ee ,, 11 99 99 44 ;; EE vv aa nn ss   ee tt   

CC oo mm aa nn ,, 11 99 99 33 ;; MM cc   CC aa ff ff ee rr tt yy   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 33 )) ..   ΓΓ ιι αα   ππ αα ρρ άά δδ εε ιι γγ µµ αα   οο   RR ii cc hh mm oo nn dd   (( 11 99 99 88 )) ,,   ββ ρρ ήή κκ εε   

µµ εε γγ άά λλ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   κκ αα ττ αα νν άά λλ ωω σσ ηη ςς   αα λλ κκ οο όό λλ   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ,,   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   υυ ψψ ηη λλ άά   

ππ οο σσ οο σσ ττ άά   δδ ιι αα ζζ υυ γγ ίί ωω νν   κκ αα ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   ππ οο υυ   σσ υυ σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   αα ππ οο ττ υυ χχ ίί αα   νν αα   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί σσ οο υυ νν   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ττ οο υυ ςς ..   ΗΗ   χχ ρρ ήή σσ ηη   ττ οο υυ   αα λλ κκ οο όό λλ ,,   άά λλ λλ ωω νν   οο υυ σσ ιι ώώ νν ,,   

ττ ωω νν   ττ σσ ιι γγ άά ρρ ωω νν   κκ αα ιι   ηη   αα ππ οο µµ όό νν ωω σσ ηη   αα ππ όό   άά λλ λλ οο υυ ςς   έέ χχ οο υυ νν   αα νν αα φφ εε ρρ θθ εε ίί   ωω ςς   ττ ρρ όό ππ οο ιι   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη ςς   ττ οο υυ   έέ νν ττ οο νν οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς (( BB uu rr kk ee ,, 11 99 99 33 )) ..   

                                                           
58

 Περισσότερα σχετικά µε το µοτίβο συµπεριφοράς των Αστυνοµικών στην διαχείριση των καταστάσεων που 

αντιµετωπίζουν στη δουλεία και την προσωπική τους ζωή θα  βρείτε στο κεφάλαιο2.5.2(σελ.27)- παρουσίαση του µοντέλου 
Αυτοκτονίας των Αστυνοµικών- όπου αναφέρεται στα µοτίβα συµπεριφοράς και πως αυτά επηρεάζουν τις αποφάσεις των 
Αστυνοµικών(σ.τ.ε)   
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ΑΑ νν αα φφ οο ρρ ιι κκ άά   µµ εε   ττ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   εε ίί νν αα ιι   κκ αα ιι   ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   εε ρρ εε υυ νν ώώ νν   ππ άά νν ωω   σσ ττ ηη   σσ χχ έέ σσ ηη   

ττ οο υυ   χχ ρρ όό νν ιι οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   µµ εε   ττ ηη νν   υυ γγ εε ίί αα (( MM oo dd ll ii nn ,, 11 99 88 77 )) ..   ΠΠ ρρ όό σσ φφ αα ττ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   όό ττ ιι   ττ οο   

χχ ρρ όό νν ιι οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ χχ εε ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   κκ αα ττ εε χχ οο λλ αα µµ ιι νν ιι κκ ήή   έέ κκ κκ ρρ ιι σσ ηη ,,   κκ αα θθ ώώ ςς   αα υυ ξξ άά νν εε ττ αα ιι   ηη   έέ κκ κκ ρρ ιι σσ ηη   

ττ ηη ςς   κκ οο ρρ ττ ιι ζζ όό λλ ηη ςς   ππ οο υυ   σσ υυ σσ χχ εε ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ οο   χχ ρρ όό νν ιι οο   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ εε   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ ττ ηη νν   

δδ ιι άά θθ εε σσ ηη (( FF rr aa nn kk ee nn hh aa ee uu ss ee rr ,, 11 99 99 11 )) ..   ΣΣ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   ττ οο   χχ ρρ όό νν ιι οο   άά γγ χχ οο ςς   κκ αα ιι   οο ιι   αα ππ όό ττ οο µµ εε ςς   

αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   κκ αα ιι   αα υυ ξξ οο µµ εε ιι ώώ σσ εε ιι ςς   σσ ττ ηη νν   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί αα   ττ ηη ςς   έέ κκ κκ ρρ ιι σσ ηη ςς   κκ οο ρρ ττ ιι ζζ όό λλ ηη ςς   κκ αα ιι     

κκ αα ττ εε χχ οο λλ αα µµ ιι νν ώώ νν ,,   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ εε   αα νν ττ ιι δδ ρρ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   ΑΑ υυ ττ όό νν οο µµ οο υυ   ΝΝ εε υυ ρρ ιι κκ οο ύύ   σσ υυ σσ ττ ήή µµ αα ττ οο ςς   κκ αα ιι   

σσ ττ ηη νν   µµ εε ίί ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   δδ ύύ νν αα µµ ηη ςς   ττ οο υυ   αα νν οο σσ οο ππ οο ιι ηη ττ ιι κκ οο ύύ   σσ υυ σσ ττ ήή µµ αα ττ οο ςς   ττ οο   οο ππ οο ίί οο   σσ ττ αα δδ ιι αα κκ άά   οο δδ ηη γγ εε ίί   

σσ ττ ηη νν   εε ππ ιι ρρ ρρ έέ ππ εε ιι αα   σσ εε   δδ ιι άά φφ οο ρρ εε ςς   αα σσ θθ έέ νν εε ιι εε ςς (( SS aa pp ll oo ss kk yy ,, 11 99 99 22 )) ..     

  

ΟΟ   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   µµ ηη χχ αα νν ιι σσ µµ όό ςς   ππ εε ρρ ιι γγ ρρ άά φφ εε ιι   ττ ηη   σσ χχ έέ σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   µµ εε   ττ αα   

σσ υυ νν ηη θθ ιι σσ µµ έέ νν αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   υυ γγ εε ίί αα ςς   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   ωω ςς   αα ππ άά νν ττ ηη σσ ηη   σσ ττ οο   έέ νν ττ οο νν οο   κκ αα ιι   

χχ ρρ όό νν ιι οο   σσ ττ ρρ εε ςς ..   ΟΟ ιι   αα ππ όό ττ οο µµ εε ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ ττ οο νν   κκ αα ρρ δδ ιι αα κκ όό   ρρ υυ θθ µµ όό   εε ξξ   αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ωω νν   έέ κκ ττ αα κκ ττ ωω νν   

γγ εε γγ οο νν όό ττ ωω νν (( cc rr ii tt ii cc aa ll   ii nn cc ii dd ee nn cc ee ))   κκ αα ιι   ηη   έέ κκ κκ ρρ ιι σσ ηη   κκ αα ττ εε ττ εε χχ οο λλ αα µµ ιι νν ώώ νν   ππ οο υυ   σσ υυ νν δδ έέ εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ οο   

έέ νν ττ οο νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   έέ χχ οο υυ νν ,,   ππ ρρ όό σσ φφ αα ττ αα ,,   σσ υυ σσ χχ εε ττ ιι σσ ττ εε ίί   µµ εε   ττ ηη νν   αα ύύ ξξ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   κκ αα ρρ δδ ιι αα γγ γγ εε ιι αα κκ ώώ νν   

ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς (( KK rr aa nn tt zz   ee tt   MM aa nn uu cc kk ,, 11 99 99 44 )) ..   ΟΟ ιι   υυ ψψ ηη λλ έέ ςς   αα ππ αα ιι ττ ήή σσ εε ιι ςς   

µµ εε   ττ ηη νν   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   εε λλ έέ γγ χχ οο υυ ,,   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ ττ αα δδ ιι αα κκ άά   σσ εε   υυ ψψ ηη λλ έέ ςς   ππ ιι έέ σσ εε ιι ςς   αα υυ ξξ άά νν οο νν ττ αα ςς     ττ οο   ρρ ίί σσ κκ οο   

γγ ιι αα   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   κκ αα ρρ δδ ιι αα κκ ώώ νν   ππ ρρ οο σσ ββ οο λλ ώώ νν (( KK ee ll ss ee yy   ee tt   aa ll .. ,, 22 00 00 00 ;; PP ee tt ee rr ss   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 88 )) ..   ΟΟ ιι   

αα υυ ξξ οο µµ εε ιι ώώ σσ εε ιι ςς   σσ ττ ηη νν   έέ κκ κκ ρρ ιι σσ ηη   κκ αα ττ εε χχ οο λλ αα µµ ιι νν ωω νν   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   έέ νν ττ οο νν οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ ττ αα δδ ιι αα κκ άά   

σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ άά ττ ωω νν   ττ οο υυ   ππ εε ππ ττ ιι κκ οο ύύ   σσ υυ σσ ττ ήή µµ αα ττ οο ςς   κκ αα ιι   υυ ππ έέ ρρ ττ αα σσ ηη ςς (( KK ll ee ss ee yy ,, 22 00 00 00 )) ..   

ΓΓ ιι αα   αα υυ ττ οο ύύ ςς   ττ οο υυ ςς   λλ όό γγ οο υυ ςς   δδ εε νν   εε κκ ππ λλ ήή σσ σσ εε ιι   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   έέ χχ οο υυ νν   ββ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   ττ αα   

υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα σσ θθ εε νν εε ιι ώώ νν   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   

(( KK ii rr kk cc aa ll dd yy   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 55 ;; BB uu rr kk ee   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 44 ;; BB rr oo ww nn   ee tt   CC aa mm pp bb ee ll ll ,, 11 99 99 00 ;; VV ee nn aa   ee tt   

aa ll .. ,, 11 99 99 00 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 66 aa ,, AA ll kk uu ss   ee tt   PP aa dd ee ss kk yy ,, 11 99 88 44 ))   ..   

  

33 .. 66   ΜΜ έέ ττ ρρ αα   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς       

  

ΓΓ εε νν ιι κκ άά ,,   ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ήή ττ αα νν   ππ άά νν ττ οο ττ εε   εε νν άά νν ττ ιι αα   σσ ττ ηη νν   αα λλ λλ αα γγ ήή   ττ ηη ςς   δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη ςς   κκ αα ιι   

ττ ωω νν   δδ ιι οο ιι κκ ηη ττ ώώ νν ,,   ττ ωω νν   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   δδ ιι αα χχ εε ιι ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ώώ νν   αα λλ λλ αα γγ ώώ νν ,,   ττ οο υυ   ττ ρρ όό ππ οο υυ   

αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη ςς   ττ ωω νν   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   σσ εε   οο ππ οο ιι αα δδ ήή ππ οο ττ εε   εε ξξ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ήή   ππ ηη γγ ήή ..   ΗΗ   

ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ,,   θθ εε ρρ αα ππ εε ίί αα   κκ αα ιι   ηη   υυ ιι οο θθ έέ ττ ηη σσ ηη   αα λλ λλ αα γγ ώώ νν   αα ππ όό   µµ έέ ρρ οο υυ ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   
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δδ ιι οο ιι κκ ήή σσ εε ωω νν   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   ππ οο λλ ύύ ππ λλ οο κκ ηη   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ..   ΓΓ νν ωω ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   όό ττ ιι   ηη   ππ ηη γγ ήή   ττ οο υυ   έέ νν ττ οο νν οο υυ   

σσ ττ ρρ εε ςς   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   σσ υυ νν ττ οο νν ιι σσ µµ οο ύύ ,,   ττ ηη νν   αα νν ττ ιι εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   

σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ,,   ττ ηη νν   κκ αα κκ ήή   δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη ,,   ττ ηη νν   εε ππ αα φφ ήή   κκ αα ιι   ττ ηη νν   έέ κκ θθ εε σσ ηη   σσ ττ οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο ..   ΕΕ ίί νν αα ιι   

λλ οο γγ ιι κκ όό ,,   ηη   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ,,   νν αα   ππ ρρ οο σσ αα νν αα ττ οο λλ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ εε   ττ εε χχ νν ιι κκ έέ ςς ,,   δδ ρρ αα σσ ττ ηη ρρ ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   κκ αα ιι   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   

σσ εε   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ όό   κκ αα ιι   δδ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   ,, χχ ωω ρρ ίί ςς ,,   ωω σσ ττ όό σσ οο ,,   νν αα   ξξ εε χχ νν άά µµ εε   κκ αα ιι   ττ οο υυ ςς   ππ οο λλ ύύ   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ οο ύύ ςς   αα ττ οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   αα φφ οο ύύ ,,   οο   κκ άά θθ εε   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο ςς   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ εε ιι   

δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ..     

  

ΤΤ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   µµ εε ιι ώώ σσ οο υυ νν   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   

µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   ππ ρρ οο σσ ππ αα θθ εε ιι ώώ νν ..   ΚΚ αα ττ αα ρρ χχ άά ςς ,,   ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   

δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ήή σσ οο υυ νν   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   θθ αα   δδ ίί νν οο υυ νν   ττ ηη νν   δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ αα   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   νν αα   

έέ χχ οο υυ νν   ππ ρρ όό σσ ββ αα σσ ηη   σσ εε   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   σσ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή ςς   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ αα   

δδ υυ σσ λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ιι κκ έέ ςς   µµ οο ρρ φφ έέ ςς   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ώώ ππ ιι σσ ηη ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   όό ππ ωω ςς ,,   ηη   λλ ήή ψψ ηη   οο υυ σσ ιι ώώ νν ..   ∆∆ εε ύύ ττ εε ρρ οο νν ,,   

οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ οο ύύ νν   σσ εε   θθ έέ µµ αα ττ αα   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   

ττ εε χχ νν ιι κκ ώώ νν   µµ εε ίί ωω σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   έέ νν ττ οο νν ηη ςς   δδ υυ σσ φφ οο ρρ ίί αα ςς ..   ΤΤ ρρ ίί ττ οο νν ,,   αα κκ οο λλ οο υυ θθ ώώ νν ττ αα ςς   ττ οο   σσ χχ ήή µµ αα   

εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς ,,   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα νν   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   νν αα   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ οο ύύ νν   σσ εε   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   

µµ εε ίί ωω σσ ηη ςς   ττ οο υυ   έέ νν ττ οο νν οο υυ   άά γγ χχ οο υυ ςς ..     

  

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ηη   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ,,   δδ ηη λλ αα δδ ήή   ηη   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   σσ εε   θθ έέ µµ αα ττ αα   σσ ττ ρρ εε ςς     

ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   αα νν αα γγ νν ωω ρρ ίί ζζ οο υυ νν   ττ αα   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   ππ ωω ςς   αα υυ ττ άά   

εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι ..   ΑΑ λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ εε   δδ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   κκ αα ιι   σσ ττ ηη νν   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   ττ οο υυ   αα νν θθ ρρ ωω ππ ίί νν οο υυ   

δδ υυ νν αα µµ ιι κκ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ ώώ ττ αα   αα ππ   όό λλ αα   θθ αα   ββ οο ηη θθ ήή σσ οο υυ νν   ττ ηη νν   

ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   κκ αα ιι   ,, δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο νν ,,   θθ αα   ββ εε λλ ττ ιι ώώ σσ οο υυ νν   ττ ιι ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ττ οο υυ ςς ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   οο   

ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ µµ ώώ νν   ττ ωω νν   ββ αα ρρ δδ ιι ώώ νν   όό ππ οο ττ εε   αα υυ ττ όό   χχ ρρ εε ιι άά ζζ εε ττ αα ιι ,,   ηη   εε ππ ίί ββ λλ εε ψψ ηη   ττ ωω νν   κκ αα θθ ηη κκ όό νν ττ ωω νν   κκ αα ιι   οο ιι   

εε νν ιι σσ χχ ύύ σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ττ οο υυ ςς ,,   ηη   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ ηη   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   κκ αα ιι   οο   

σσ χχ εε δδ ιι αα σσ µµ όό ςς   ττ ωω νν   χχ ώώ ρρ ωω νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ,,   ηη   δδ ηη µµ οο κκ ρρ αα ττ ιι κκ ήή   δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη ,,   ηη   ππ οο λλ υυ µµ οο ρρ φφ ίί αα   σσ ττ οο νν   χχ ώώ ρρ οο   

εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ,,   ηη   αα ππ οο σσ αα φφ ήή νν ιι σσ ηη   ττ ωω νν   ρρ όό λλ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   αα ρρ µµ οο δδ ιι οο ττ ήή ττ ωω νν ,,   ηη   σσ υυ νν εε χχ ιι ζζ όό µµ εε νν ηη   

εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   κκ αα ιι   εε ππ ιι µµ όό ρρ φφ ωω σσ ηη ,,   θθ αα   µµ εε ιι ώώ σσ οο υυ νν   ττ αα   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   

ππ ρρ οο έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι ,,   ππ ρρ ωω ττ αα ρρ χχ ιι κκ ώώ ςς ,,   αα ππ όό   ττ ηη νν   ίί δδ ιι αα   ττ ηη   δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη ..     

  

ΗΗ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   αα νν αα λλ υυ θθ εε ίί   αα ππ όό   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς ..   ΚΚ αα θθ ώώ ςς   

δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   έέ νν αα   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ππ οο υυ   νν αα   εε ξξ ηη γγ εε ίί   ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ,,   
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ηη   οο ρρ ιι οο θθ έέ ττ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   αα ππ όό   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   σσ οο υυ   δδ ίί νν εε ιι   ττ ηη νν   δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ αα   νν αα   

έέ χχ εε ιι ςς   µµ ίί αα   ππ ιι οο   αα κκ ρρ ιι ββ ήή   εε ιι κκ όό νν αα   ττ ηη νν   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..   ΗΗ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   ωω ςς   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ίί αα   δδ ιι αα κκ ρρ ίί νν εε ττ αα ιι   αα ππ όό   άά λλ λλ αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα ..   ΑΑ υυ ττ ήή   ηη   γγ εε νν ιι κκ ήή   

αα νν ττ ίί λλ ηη ψψ ηη   αα ππ όό   ττ ηη νν   οο ππ οο ίί αα   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   οο ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   

χχ ώώ ρρ οο υυ ςς   ττ ηη ςς   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ,,   ττ ηη ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   αα νν θθ ρρ ωω ππ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ..   ΕΕ ππ ιι ππ ρρ όό σσ θθ εε ττ αα ,,   

δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   µµ οο νν ττ έέ λλ αα   εε µµ φφ αα νν ίί σσ ττ ηη κκ αα νν   αα νν άά   ππ εε ρρ ιι όό δδ οο υυ ςς   σσ ττ ιι ςς   ππ ρρ οο ηη γγ οο ύύ µµ εε νν εε ςς   δδ εε κκ αα εε ττ ίί εε ςς   αα ππ   

όό ππ οο υυ   ππ ρρ οο ήή λλ θθ εε   κκ αα ιι   οο   αα νν εε ξξ άά ρρ ττ ηη ττ οο ςς   κκ λλ άά δδ οο ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς (( PP oo ll ii cc ee   

PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy )) ..   ΜΜ οο νν ττ έέ λλ αα   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν     ππ ρρ οο δδ ιι αα θθ εε σσ ιι κκ οο ύύ ςς ,,   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   

κκ αα ιι   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..   

  

ΗΗ   έέ ρρ εε υυ νν αα   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   δδ ιι εε ξξ άά γγ εε ττ αα ιι   ππ άά νν ττ αα   αα ππ όό   µµ ίί αα   

ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή ..   ΚΚ αα θθ ώώ ςς   ηη   κκ άά θθ εε   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ εε ιι   µµ ιι αα   

µµ οο νν αα δδ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   δδ ιι αα κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ,,   οο ιι   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   αα νν αα λλ ύύ οο υυ νν   ττ αα   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   έέ χχ οο νν ττ αα ςς   κκ αα ττ άά   νν οο υυ   ππ άά νν ττ αα   ττ ιι ςς   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ αα ββ οο λλ έέ ςς   ..   

ΑΑ υυ ττ έέ ςς   οο ιι   κκ αα ττ αα ββ οο λλ έέ ςς   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   ττ ηη νν   άά ππ οο ψψ ηη   γγ ιι αα   ττ οο νν   κκ όό σσ µµ οο ,,   ττ ιι ςς   αα ξξ ίί εε ςς   κκ αα ιι   ττ αα   έέ θθ ιι µµ αα ..   

ΑΑ υυ ττ άά   ττ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   εε ξξ αα ρρ ττ ώώ νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ έέ ςς ,,   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   

ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   ττ ηη ςς   εε κκ άά σσ ττ οο ττ εε   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ςς   ππ οο υυ   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ εε ττ αα ιι   µµ εε   ββ άά σσ ηη   ττ αα   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ ηη ςς   χχ ώώ ρρ αα ςς ..       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

44 .. 11             ΠΠ ρρ οο ββ λλ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς       

  

ΗΗ   ππ αα ρρ οο ύύ σσ αα   έέ ρρ εε υυ νν αα   ββ αα σσ ίί σσ ττ ηη κκ εε   σσ εε   εε κκ ττ εε νν ήή   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ηη λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ ήή   αα νν αα σσ κκ όό ππ ηη σσ ηη   

ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   ββ αα σσ ιι ζζ όό µµ εε νν οο ιι   σσ εε   δδ ιι εε θθ νν εε ίί ςς   ββ άά σσ εε ιι ςς   δδ εε δδ οο µµ έέ νν ωω νν ..   ΗΗ   αα νν αα ζζ ήή ττ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   

ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα ςς   έέ γγ ιι νν εε   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ώώ νν ττ αα ςς   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν εε ςς   λλ έέ ξξ εε ιι ςς   κκ λλ εε ιι δδ ιι άά   (( kk ee yy -- ww oo rr dd ss ))   

σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ ηη νν   οο ρρ οο λλ οο γγ ίί αα   ππ οο υυ   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι εε ίί ττ αα ιι   δδ ιι εε θθ νν ώώ ςς   (( MM ee SS HH ))   κκ αα ιι   εε λλ έέ γγ χχ θθ ηη κκ αα νν   οο ιι   

ββ ιι ββ λλ ιι οο θθ ήή κκ εε ςς   PP uu bb MM ee dd ,,   CC oo cc hh rr aa nn ee   LL ii bb rr aa rr yy   κκ αα ιι   PP ss yy cc hh II NN FF OO ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   αα νν αα φφ οο ρρ έέ ςς   ττ οο υυ   

θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   ββ ρρ έέ θθ ηη κκ αα νν   σσ ττ ηη νν   ΒΒ ιι ββ λλ ιι οο θθ ήή κκ ηη   ττ οο υυ   ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ ίί οο υυ   ΚΚ ρρ ήή ττ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ   

ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ οο ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   σσ ττ ηη νν   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ιι κκ ήή   σσ χχ οο λλ ήή   ΑΑ θθ ηη νν ώώ νν (( ΦΦ .. ΠΠ .. ΨΨ .. )) ..   

  

ΕΕ ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ άά   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   αα ππ όό   χχ ώώ ρρ εε ςς   ττ ηη   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς   (( ββ λλ .. CC aa nn tt oo rr ,, TT yy mm aa nn ee tt   

SS ll aa tt ee rr ,, 11 99 99 55 ;; HH ee ll mm kk aa mm pp ,, 11 99 99 66 ;; SS cc hh mm ii dd tt kk ee ,, FF rr ii cc kk ee   ee tt   LL ee ss tt ee rr ,, 11 99 99 66 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 66 ))     

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   έέ νν αα   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ,, ππ αα γγ κκ οο σσ µµ ίί ωω ςς ,,   νν αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν εε ίί   

κκ άά θθ εε   χχ ρρ όό νν οο   εε ξξ   αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   ππ ίί εε σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   φφ ύύ σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ςς   ττ οο υυ ςς ..   ΓΓ νν ωω ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   

ππ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα   όό ττ ιι   ηη   φφ ύύ σσ ηη   ττ ηη ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   εε ίί νν αα ιι   αα ππ όό   ττ αα   ππ ιι οο   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν αα   

εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   ππ αα γγ κκ οο σσ µµ ίί ωω ςς (( ΑΑ nn ss hh ee ll ,, 22 00 00 00 )) ,,   θθ έέ λλ αα µµ εε   νν αα   δδ οο ύύ µµ εε   κκ αα ττ άά   ππ όό σσ οο   ττ αα   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   

ππ οο σσ οο σσ ττ άά   σσ ττ ρρ εε ςς   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ οο υυ νν   ττ οο νν   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   κκ αα ιι   σσ εε   ππ ιι οο   ββ αα θθ µµ όό   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   

νν αα   σσ κκ εε φφ ττ εε ίί   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   ωω ςς   λλ ύύ σσ ηη   σσ ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ άά   ττ οο υυ ..     

  

ΣΣ ττ οο   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό ,,   ηη   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   ωω ςς   χχ ώώ ρρ αα   κκ αα ττ αα ττ άά σσ σσ εε ττ αα ιι     σσ εε   ππ οο λλ ύύ     χχ αα µµ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   

όό σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ οο υυ ςς   θθ αα νν άά ττ οο υυ ςς   αα ππ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   σσ ττ οο   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό   µµ εε   µµ όό λλ ιι ςς   33 ,, 55   αα νν άά   

11 00 00 .. 00 00 00   κκ αα ττ οο ίί κκ οο υυ ςς   ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   ηη   µµ οο νν άά δδ αα   µµ έέ ττ ρρ ηη σσ ηη ςς ..   ΑΑ νν αα φφ οο ρρ ιι κκ άά   µµ εε   άά λλ λλ εε ςς   ΕΕ υυ ρρ ωω ππ αα ϊϊ κκ έέ ςς   

χχ ώώ ρρ εε ςς   όό ππ ωω ςς   ηη   ΛΛ ιι θθ οο υυ αα νν ίί αα (( 44 55 ,, 66 )) ,,   ηη   ΡΡ ωω σσ ίί αα (( 44 11 ,, 55 ))   ηη   ΕΕ σσ θθ οο νν ίί αα (( 44 00 ,, 11 ))   κκ αα ιι   ηη   ΛΛ εε ττ οο νν ίί αα (( 44 00 ,, 77 )) ,,   

ηη   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   ππ οο λλ ύύ   µµ αα κκ ρρ ιι άά   σσ ττ ηη νν   κκ αα ττ άά ττ αα ξξ ηη ..   ΣΣ ττ ηη   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   όό µµ ωω ςς   ττ αα   

δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   όό ττ ιι   αα κκ όό µµ ηη   κκ ιι ’’ αα νν   ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   εε ίί νν αα ιι   

χχ αα µµ ηη λλ όό ,,   µµ οο ιι άά ζζ εε ιι   νν αα   εε ίί νν αα ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   ππ λλ αα σσ µµ αα ττ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά   µµ ιι αα   δδ ιι αα ππ ίί σσ ττ ωω σσ ηη ..   ΌΌ ππ ωω ςς   

εε ξξ ηη γγ εε ίί   οο   ΑΑ ..   ΜΜ ππ όό ττ σσ ηη ςς   αα ππ όό   ττ οο   ΕΕ .. ΠΠ .. ΙΙ .. ΨΨ .. ΥΥ 5599  ««   ηη   αα νν οο δδ ιι κκ ήή   ττ άά σσ ηη   ττ ωω νν   κκ ρρ οο υυ σσ µµ άά ττ ωω νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   εε ππ ιι ββ εε ββ αα ιι ώώ νν εε ττ αα ιι   ππ λλ ήή ρρ ωω ςς   αα φφ οο ύύ   σσ εε   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   22 55 %%   αα υυ ξξ ήή θθ ηη κκ αα νν   οο ιι   
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  Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Η έρευνα που αναφέρεται βασίζεται στα στοιχεία από το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. και 

τον Ψυχίατρο Αλέξανδρο Μπότση, επικεφαλή του τµήµατος µελέτης  των αυτοκτονιών µέλος της επιτροπής του Π.Ο.Υ. για 
την πρόληψη των αυτοκτονιών στην Ελλάδα.   
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αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   µµ έέ σσ αα   σσ εε   44   χχ ρρ όό νν ιι αα --   αα ππ όό   ττ οο   22 00 00 22   µµ έέ χχ ρρ ιι   ττ οο   22 00 00 66 --   σσ ττ ηη   χχ ώώ ρρ αα   µµ αα ςς …… »» ..   ΑΑ νν   σσ εε   

αα υυ ττ όό   ππ ρρ οο σσ θθ έέ σσ οο υυ µµ εε   όό ττ ιι   ττ αα   εε ππ ίί σσ ηη µµ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   αα ππ όό   ττ οο   δδ εε ίί γγ µµ αα   ππ οο υυ   σσ υυ λλ λλ έέ χχ θθ ηη κκ εε ,,   

σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ ηη νν   έέ ρρ εε υυ νν αα   ττ οο υυ   ΕΕ ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ οο ύύ   ΙΙ νν σσ ττ ιι ττ οο ύύ ττ οο υυ   ΨΨ υυ χχ ιι κκ ήή ςς   ΥΥ γγ ιι εε ιι νν ήή ςς ,,   δδ εε νν   λλ έέ εε ιι   

ππ άά νν ττ αα   ττ ηη νν   αα λλ ήή θθ εε ιι αα ,,   κκ αα ττ αα νν οο οο ύύ µµ εε   όό ττ ιι   σσ ύύ νν ττ οο µµ αα   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   ηη   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   ,, εε ππ ιι σσ ήή µµ ωω ςς ,,   

ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   σσ εε   χχ αα µµ ηη λλ όό   δδ εε ίί κκ ττ ηη   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ ιι ςς   υυ ππ όό λλ οο ιι ππ εε ςς   εε υυ ρρ ωω ππ αα ϊϊ κκ έέ ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   

ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς ,,   «« θθ αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   µµ αα κκ ρρ ιι νν ήή   αα νν άά µµ νν ηη σσ ηη »» ..       

  

ΓΓ εε νν ιι κκ ώώ ςς   ,,   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   αα ιι ττ ίί αα   θθ αα νν άά ττ οο υυ   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν (( JJ aa nn ii kk   ee tt   

KK rr aa vv ii tt zz ,, 11 99 99 44 )) ,,   κκ αα ιι   ηη   ΑΑ σσ ττ υυ νν όό µµ εε υυ σσ ηη   αα ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   ωω ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   

εε ππ ιι κκ ίί νν δδ υυ νν ηη ,,   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν αα   κκ αα ιι   σσ χχ εε ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν 6600(( HH ii ll ll   ee tt   

CC ll aa ww ss oo nn ,, 11 99 88 88 ,,   VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 66 aa ,, bb ;; MM oo hh aa nn dd ii ee   ee tt   HH aa tt cc hh ee rr ,, 11 99 99 99 )) ..   ΑΑ νν ττ ιι σσ ττ οο ίί χχ ωω ςς ,,     οο ιι   

ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   γγ ιι αα   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   

σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   έέ χχ οο υυ νν   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι ηη θθ εε ίί   σσ ττ ηη   ΝΝ όό ττ ιι αα   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη   

(( AA bb dd oo ll ll aa hh ii ,, 22 00 00 22 )) ..   ΝΝ αα   σσ ηη µµ εε ιι ώώ σσ οο υυ µµ εε   εε δδ ώώ   όό ττ ιι   έέ χχ εε ιι   ππ ρρ οο ττ αα θθ εε ίί   αα ππ όό   ττ οο υυ   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς   ττ οο υυ   

θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   όό ττ ιι     ττ οο   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν όό µµ εε υυ σσ ηη ςς   δδ ιι αα φφ έέ ρρ εε ιι   αα ππ όό   χχ ώώ ρρ αα   σσ εε   χχ ώώ ρρ αα   κκ αα ιι   αα υυ ττ όό   

αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   έέ νν αα νν   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   ππ οο υυ   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   οο   κκ άά θθ εε   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ήή ςς   νν αα   λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   υυ ππ όό ψψ ηη .. 6611  

  

ΜΜ εε   ββ άά σσ ηη   ττ οο   σσ κκ εε ππ ττ ιι κκ όό   όό ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   νν αα   κκ αα ττ αα λλ άά ββ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   ττ ηη νν   

αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   κκ αα ιι   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν (( BB aa kk ee rr   

ee tt   BB aa kk ee rr ,, 11 99 99 66 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 55 aa ))     ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι εε ίί ττ αα ιι   ηη   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα ..   

ΓΓ νν ωω ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   όό ττ ιι   ηη   µµ ιι λλ ιι ττ αα ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   σσ ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ έέ ςς   αα κκ αα δδ ηη µµ ίί εε ςς ,,   ηη   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   σσ ττ ηη νν     κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ,,   οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο ςς   κκ αα ιι   

δδ ιι χχ οο ττ οο µµ ηη µµ έέ νν οο ςς   ττ ρρ όό ππ οο ςς   αα νν ττ ίί λλ ηη ψψ ηη ςς   ττ ωω νν   ππ ρρ αα γγ µµ άά ττ ωω νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   ππ λλ εε υυ ρρ άά   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   

σσ εε   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό   µµ εε   ττ ηη   ββ ίί αα ιι ηη   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   κκ αα ιι   ττ οο   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   
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 ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   εε δδ ώώ   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   ππ οο ύύ µµ εε   όό ττ ιι   ττ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   άά λλ λλ εε ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς   αα φφ οο ύύ   

ππ αα ρρ όό µµ οο ιι αα   έέ ρρ εε υυ νν αα   ππ οο υυ   νν αα   εε ξξ εε ττ άά ζζ εε ιι   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   αα κκ όό µµ ηη   κκ αα ιι   ττ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ττ ωω νν   θθ αα νν άά ττ ωω νν   

ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   αα ππ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   οο ππ όό ττ εε   ββ αα σσ ιι ζζ όό µµ αα σσ ττ εε ,,   κκ αα θθ αα ρρ άά ,,   σσ εε   

υυ ππ οο θθ έέ σσ εε ιι ςς (( σσ .. ττ .. εε .. ))   
61  ΕΕ ίί νν αα ιι   αα υυ ττ όό   ππ οο υυ   αα νν έέ φφ εε ρρ εε   έέ νν αα ςς   µµ εε γγ άά λλ οο ςς   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ήή ςς   ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   VV ii oo ll aa nn tt ii (( 11 99 99 66 ))   όό ττ ιι   «« …… ΗΗ   έέ ρρ εε υυ νν αα   

σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   δδ ιι εε ξξ άά γγ εε ττ αα ιι   ππ άά νν ττ αα   αα ππ όό   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή ..   ΚΚ αα θθ ώώ ςς   ηη   

κκ άά θθ εε   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ εε ιι   µµ ιι αα   µµ οο νν αα δδ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   δδ ιι αα κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ,,   οο ιι   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   

θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   αα νν αα λλ ύύ οο υυ νν   ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   έέ χχ οο νν ττ αα ςς   κκ αα ττ άά   νν οο υυ   ππ άά νν ττ αα   ττ ιι ςς   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ έέ ςς   

κκ αα ττ αα ββ οο λλ έέ ςς   ..   ΑΑ υυ ττ έέ ςς   οο ιι   κκ αα ττ αα ββ οο λλ έέ ςς   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   ττ ηη νν   άά ππ οο ψψ ηη   γγ ιι αα   ττ οο νν   κκ όό σσ µµ οο ,,   ττ ιι ςς   αα ξξ ίί εε ςς   κκ αα ιι   ττ αα   έέ θθ ιι µµ αα ..   

ΑΑ υυ ττ άά   ττ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   εε ξξ αα ρρ ττ ώώ νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ έέ ςς ,,   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   ττ ηη ςς   

εε κκ άά σσ ττ οο ττ εε   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ςς   ππ οο υυ   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ εε ττ αα ιι   µµ εε   ββ άά σσ ηη   ττ αα   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ ηη ςς   χχ ώώ ρρ αα ςς »» ..       
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ώώ ρρ αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   αα λλ λλ άά   κκ αα ιι   σσ ττ οο   σσ ππ ίί ττ ιι ,,   θθ εε λλ ήή σσ αα µµ εε   νν αα   εε ξξ αα κκ ρρ ιι ββ ώώ σσ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   υυ ππ οο ψψ ίί αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ώώ νν   σσ κκ έέ ψψ εε ωω νν   σσ ττ οο υυ ςς   ΈΈ λλ λλ ηη νν εε ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   ωω ςς   ππ όό ρρ ττ αα   δδ ιι εε ξξ όό δδ οο υυ   αα ππ όό   ττ ηη νν   

ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   δδ υυ σσ φφ οο ρρ ίί αα   κκ αα ιι   ττ οο   έέ νν ττ οο νν οο --   χχ ρρ όό νν ιι οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς ..     

  

ΈΈ ττ σσ ιι ,,   ηη   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   γγ ιι αα   ττ ηη νν   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   σσ ττ οο υυ ςς   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο υυ ςς   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ οο υυ νν   ττ ηη   ζζ ωω ήή   κκ αα ιι   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   ππ οο ρρ εε ίί αα   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ..   

ΗΗ   έέ κκ θθ εε σσ ηη   σσ ττ οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο   κκ αα ιι   ττ ηη   ββ ίί αα ,,   ττ οο   σσ υυ νν εε χχ ιι ζζ όό µµ εε νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   ηη   εε ππ ίί λλ υυ σσ ηη   σσ εε   σσ ύύ νν ττ οο µµ οο   

χχ ρρ οο νν ιι κκ όό   δδ ιι άά σσ ττ ηη µµ αα   έέ κκ ττ αα κκ ττ ωω νν   κκ αα ιι   κκ ρρ ίί σσ ιι µµ ωω νν   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   άά λλ λλ αα   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ οο υυ   

εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς (( ββ άά ρρ δδ ιι εε ςς ,,   µµ εε ττ αα θθ έέ σσ εε ιι ςς ))   σσ υυ νν θθ έέ ττ οο υυ νν   ττ οο   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   ττ οο υυ   «« σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα »» (( CC oo nn rr oo yy   ee tt   HH ee ss ss ,, 11 99 99 22 ;; CC rr aa nn kk   ee tt   CC aa ll dd ee rr oo ,, 11 99 99 11 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii   ee tt   AA rr oo nn ,, 11 99 99 44 )) ..   

ΠΠ ρρ οο χχ ωω ρρ ώώ νν ττ αα ςς   λλ ίί γγ οο   ττ ηη νν   έέ ρρ εε υυ νν αα   θθ εε λλ ήή σσ αα µµ εε   νν αα   δδ οο ύύ µµ εε   κκ αα ττ άά   ππ όό σσ οο   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   

σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ((   ηη λλ ιι κκ ίί αα ,,   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   

,,   αα ξξ ίί ωω µµ αα   κκ .. αα .. ))   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ οο υυ νν   ττ οο νν   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   κκ αα ιι   σσ εε   ππ οο ιι οο   ββ αα θθ µµ όό ,,   φφ ττ άά νν οο νν ττ αα ςς   

µµ έέ χχ ρρ ιι   κκ αα ιι   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   ήή   ττ ηη νν   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα ..     

  

44 .. 22             ΣΣ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   κκ αα ιι   ππ ρρ ωω ττ οο ττ υυ ππ ίί αα       

  

ΤΤ οο   θθ έέ µµ αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   αα νν   κκ αα ιι   ππ οο λλ υυ γγ ρρ αα φφ όό ττ αα ττ οο   εε ίί νν αα ιι   ππ άά νν ττ αα   εε ππ ίί κκ αα ιι ρρ οο   αα φφ οο ύύ   κκ άά θθ εε   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ ήή ..   ΤΤ οο   νν αα   µµ εε λλ εε ττ ήή σσ εε ιι   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   ππ άά νν ττ αα   έέ νν αα   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ζζ ήή ττ ηη µµ αα   αα φφ οο ύύ   ππ άά νν ττ αα   ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ττ ηη ςς   

έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ οο ύύ νν   σσ υυ γγ κκ ρρ ιι ττ ιι κκ άά ,,   αα νν αα φφ οο ρρ ιι κκ άά   κκ αα ιι   ππ ρρ οο λλ ηη ππ ττ ιι κκ άά ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα µµ εε   

νν αα   ππ οο ύύ µµ εε   όό ττ ιι   ηη   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   ττ ηη ςς   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς ,,   αα νν   κκ αα ιι   δδ εε νν   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   

σσ ττ οο νν   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   µµ αα ςς   δδ ώώ σσ εε ιι   σσ ππ οο υυ δδ αα ίί αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο χχ εε ιι ρρ ίί αα   

σσ εε   έέ νν αα νν   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό   ππ οο υυ   ,, εε κκ   ττ ωω νν   ππ ρρ αα γγ µµ άά ττ ωω νν ,,   θθ εε ωω ρρ εε ίί ττ εε   µµ εε γγ άά λλ οο ςς ,,   µµ εε   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   κκ αα ιι   όό ρρ οο υυ ςς   έέ νν ττ αα ξξ ηη ςς   σσ ττ ηη νν   οο µµ άά δδ αα ..   ΤΤ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   

έέ νν αα   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ οο   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ όό   ύύ φφ οο ςς   σσ ττ οο   ττ ρρ όό ππ οο   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   ττ αα   ππ ρρ άά γγ µµ αα ττ αα ,,   

σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο υυ ςς   κκ αα νν όό νν εε ςς   κκ αα ιι   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί εε ςς ,,   µµ αα ςς   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ ττ ηη νν   δδ ιι αα ππ ίί σσ ττ ωω σσ ηη   όό ττ ιι   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   

µµ ιι αα   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ ήή   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   οο µµ άά δδ αα ..     

  

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   εε ίί νν αα ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   σσ ττ ηη   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα   όό ττ ιι   µµ εε λλ εε ττ άά ττ εε   όό χχ ιι   µµ όό νν οο   οο   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό ςς   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   αα λλ λλ άά   κκ αα ιι   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..   ΗΗ   σσ ύύ νν δδ εε σσ ηη   αα υυ ττ ήή   µµ ππ οο ρρ εε ίί   

νν αα   µµ αα ςς   δδ ώώ σσ εε ιι   αα ξξ ιι όό λλ οο γγ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   γγ ιι αα   ττ αα   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   ββ ιι ώώ νν οο υυ νν   οο ιι   
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ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   σσ ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ττ οο υυ ςς   εε νν ώώ   κκ αα ττ αα ββ λλ ήή θθ ηη κκ εε   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   νν αα   δδ οο θθ οο ύύ νν   δδ ύύ οο   

κκ λλ ίί µµ αα κκ εε ςς   ππ οο υυ   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα     µµ αα ςς   δδ ώώ σσ οο υυ νν   ππ οο σσ οο ττ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ,,   ττ οο νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   κκ αα ιι   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ εε   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ όό   κκ αα ιι   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο 6622..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   

σσ υυ νν οο λλ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   κκ αα ιι   σσ υυ σσ χχ εε ττ ίί σσ εε ιι ςς   θθ αα   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   γγ ιι αα   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ,,   ττ ηη   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   κκ αα ιι   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ττ οο υυ   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ..       

  

ΑΑ ξξ ιι οο λλ οο γγ ώώ νν ττ αα ςς   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς     κκ αα ιι   ττ οο   ππ ιι θθ αα νν όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   ττ οο υυ   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   

µµ εε   αα υυ ττ όό   ττ οο νν   ττ ρρ όό ππ οο (( δδ ίί νν οο νν ττ άά ςς   ττ οο υυ   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   κκ λλ ίί µµ αα κκ εε ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   κκ αα ιι   σσ ττ ρρ εε ςς ))   ττ οο υυ   

δδ ίί νν εε ιι ςς   ττ ηη νν   δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ αα   νν αα   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ ήή σσ εε ιι   άά µµ εε σσ αα   κκ αα ιι   «« κκ αα θθ αα ρρ άά »»   ττ ηη νν   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ ηη ςς   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   σσ ττ ηη νν   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ίί αα   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ..   ΌΌ ππ ωω ςς   

αα νν αα φφ έέ ρρ θθ ηη κκ εε   ππ ιι οο   ππ άά νν ωω ,,   όό ττ αα νν   κκ άά ππ οο ιι οο ςς   ρρ ωω ττ άά εε ιι   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο υυ ςς   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ττ οο υυ ςς ,,   αα υυ ττ οο ίί   εε ίί νν αα ιι   ππ ιι θθ αα νν ώώ νν   νν αα   υυ ππ εε ρρ ββ άά λλ λλ οο υυ νν   σσ ττ ιι ςς   

αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   δδ ίί νν οο υυ νν   ωω ςς   ππ ρρ οο ςς   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ..   ΗΗ   σσ ττ ρρ αα ττ ηη γγ ιι κκ ήή   ττ ηη ςς   

σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   νν αα   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ ήή σσ εε ιι   ττ ηη νν   άά µµ εε σσ ηη   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ ωω νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   

σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ ηη νν   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ίί αα -- µµ έέ σσ ωω   ττ ηη ςς   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς --   κκ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   ττ οο υυ ςς   

δδ ιι άά θθ εε σσ ηη -- µµ έέ σσ ωω   ττ ηη ςς   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ωω νν   σσ υυ νν αα φφ ώώ νν   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ωω νν   ττ οο υυ   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ -- ..   

  

ΒΒ αα σσ ιι κκ όό ςς   µµ αα ςς   σσ ττ όό χχ οο ςς ,,   λλ οο ιι ππ όό νν ,,   εε ίί νν αα ιι   νν αα   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   άά µµ εε σσ ηη   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ ωω νν   

σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν ωω νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   ττ ηη ςς   δδ οο υυ λλ εε ίί αα ςς   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   µµ έέ σσ ωω   ττ ωω νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ άά ττ ωω νν   

ππ οο υυ   εε ππ ιι φφ έέ ρρ εε ιι   ηη   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   σσ ττ ηη νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ..   ∆∆ ηη λλ αα δδ ήή ,,   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο υυ νν   οο ιι   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί ::   ζζ αα λλ άά δδ εε ςς   ήή   ίί λλ ιι γγ γγ οο υυ ςς ,,   ττ αα χχ υυ ππ αα λλ µµ ίί εε ςς ,,   νν εε υυ ρρ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ,,   ττ ρρ όό µµ οο ςς   ,, φφ όό ββ οο ςς ,,   ππ αα νν ιι κκ όό ,,   

ζζ εε σσ ττ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   κκ ρρ ύύ οο υυ ςς   ιι δδ ρρ ώώ ττ εε ςς   κκ .. αα ..   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα ,,   εε ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   

εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   σσ εε   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   ηη   

αα νν άά λλ υυ σσ ηη   ττ οο υυ   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ οο ςς ,,   ττ ηη ςς   αα ππ ώώ λλ εε ιι αα ςς   ιι κκ αα νν οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   αα ππ όό   ττ ηη   ζζ ωω ήή   κκ ιι   ττ ηη νν   

δδ οο υυ λλ εε ίί αα ,,   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα   κκ αα ιι   ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   αα ππ όό σσ υυ ρρ σσ ηη ,,   εε ίί νν αα ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   

εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ άά ςς ..       

  

ΗΗ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   ππ ρρ οο σσ φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   γγ ιι αα     έέ ρρ εε υυ νν αα   αα φφ οο ύύ   οο ιι   θθ εε µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   ττ ιι ςς   εε ίί νν αα ιι   ππ άά ρρ αα   ππ οο λλ λλ έέ ςς ..   ΗΗ   

µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ ηη ςς   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   δδ ιι εε ξξ άά γγ εε ττ αα ιι   

                                                           
62

 Περισσότερα στοιχεία θα δοθούν παρακάτω όταν θα γίνει αναφορά στα µέσα συλλογής δεδοµένων και στις κλίµακες 

που χρησιµοποιηθήκαν (σ.τ.ε.)  
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ππ ρρ ώώ ττ ηη   φφ όό ρρ αα ..     ΑΑ υυ ττ όό   αα υυ ττ όό µµ αα ττ αα   µµ αα ςς   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ ωω ττ οο ττ υυ ππ ίί αα   ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς ..   ΘΘ έέ µµ αα ττ αα   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   έέ ττ σσ ιι   όό ππ ωω ςς   οο ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   ττ οο   εε ππ ίί σσ ηη µµ οο   ττ µµ ήή µµ αα   ττ οο υυ   

ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ αα νν ιι κκ οο ύύ   ΣΣ υυ λλ λλ όό γγ οο υυ   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν ,, 11 88 οο ςς   ττ οο µµ έέ αα ςς   «« ΟΟ ιι   ψψ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   σσ εε   ∆∆ ηη µµ όό σσ ιι εε ςς   

ΥΥ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς »»   (( DD ii vv ii ss ii oo nn   11 88 ,,   PP ss yy cc hh oo ll oo gg ii ss tt   ii nn   PP uu bb ll ii cc   SS ee rr vv ii cc ee ss ,,   AA PP AA ,,   11 99 88 66 )) ,,   ππ ρρ ώώ ττ ηη   φφ όό ρρ αα   

εε ρρ εε υυ νν ώώ νν ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα 6633..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   µµ ππ οο ρρ οο ύύ µµ εε   νν αα   ππ οο ύύ µµ εε   όό ττ ιι   ηη   ππ ρρ ωω ττ οο ττ υυ ππ ίί αα   ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   

µµ αα ςς   φφ έέ ρρ νν εε ιι   αα νν ττ ιι µµ έέ ττ ωω ππ οο υυ ςς   µµ εε   εε υυ θθ ύύ νν εε ςς ,,   ππ ρρ οο σσ δδ οο κκ ίί εε ςς   κκ αα ιι   εε ππ ιι δδ ιι ώώ ξξ εε ιι ςς   ππ ρρ ώώ ττ αα   σσ ττ οο υυ ςς   

ΈΈ λλ λλ ηη νν εε ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   έέ ππ εε ιι ττ αα   σσ ττ ηη νν   εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ οο νν ιι κκ ήή   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα ..     

  

44 .. 33             ΣΣ κκ οο ππ όό ςς   κκ αα ιι   σσ ττ όό χχ οο ιι   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς     

  

ΓΓ ιι αα   ττ ηη νν   εε ππ ίί ττ εε υυ ξξ ήή   ττ ωω νν   σσ ττ όό χχ ωω νν   ττ ηη ςς   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   µµ αα ςς   κκ ρρ ίί θθ ηη κκ εε   σσ κκ όό ππ ιι µµ οο   νν αα   ττ εε θθ οο ύύ νν   µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   

εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν     εε ρρ ωω ττ ηη µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ αα ττ ιι σσ µµ ώώ νν ,,   ττ ωω νν   οο ππ οο ίί ωω νν   µµ έέ σσ ωω   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   µµ αα ςς   

θθ αα   ππ ρρ οο σσ ππ αα θθ ήή σσ οο υυ µµ εε   νν αα   αα ππ αα νν ττ ήή σσ οο υυ µµ εε ..   ΗΗ   δδ ιι αα ττ ύύ ππ ωω σσ ηη   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ηη µµ άά ττ ωω νν   αα υυ ττ ώώ νν   µµ αα ςς   

ββ οο ήή θθ ηη σσ εε   κκ αα ιι   σσ ττ ηη νν   οο ρρ θθ όό ττ εε ρρ ηη   κκ αα ιι   ππ ιι οο   οο λλ οο κκ λλ ηη ρρ ωω µµ έέ νν ηη   δδ ιι αα ττ ύύ ππ ωω σσ ηη   ττ ωω νν   σσ κκ οο ππ ώώ νν   µµ αα ςς ..   

ΣΣ ττ ηη νν   ππ αα ρρ οο ύύ σσ αα   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   µµ αα ςς   εε ππ ιι λλ έέ ξξ αα µµ εε   κκ αα ιι   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ µµ εε   ττ αα   εε ρρ ωω ττ ήή µµ αα ττ αα   εε κκ εε ίί νν αα   ττ αα   

οο ππ οο ίί αα   αα φφ οο ρρ οο ύύ νν   κκ αα ττ άά   κκ ύύ ρρ ιι οο   λλ όό γγ οο   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό     ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   ππ ωω ςς   

αα υυ ττ όό ςς   σσ χχ εε ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   ήή   µµ εε ιι ωω µµ έέ νν αα   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ..   ΤΤ αα   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ άά   

εε ρρ ωω ττ ήή µµ αα ττ αα   έέ ττ σσ ιι   όό ππ ωω ςς   αα υυ ττ άά   δδ ιι αα µµ οο ρρ φφ ώώ θθ ηη κκ αα νν   αα ππ όό   ττ ηη   ββ αα σσ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ττ ηη νν   

αα νν αα σσ κκ όό ππ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   σσ χχ εε ττ ιι κκ ήή ςς   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα ςς ,,   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   δδ ιι αα ττ υυ ππ ωω θθ οο ύύ νν   ωω ςς   εε ξξ ήή ςς ::     

••   ΤΤ οο   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   οο ιι   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα ππ όό   ττ οο   

χχ ώώ ρρ οο   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ττ οο υυ ςς ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   θθ εε ωω ρρ ηη θθ εε ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ;;   κκ αα ιι   ππ άά νν ωω   αα ππ όό   ππ οο ιι οο   ββ αα θθ µµ όό   θθ εε ωω ρρ εε ίί ττ εε   όό ττ ιι   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ιι   

σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ;;   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν άά   µµ εε   ττ ηη νν   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ σσ αα   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   

αα νν αα µµ έέ νν εε ττ αα ιι   νν αα   ββ ρρ εε θθ οο ύύ νν   υυ ψψ ηη λλ άά   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   σσ ττ ρρ εε ςς   εε νν ώώ   θθ έέ λλ οο υυ µµ εε   νν αα   δδ οο ύύ µµ εε   αα νν   αα υυ ττ όό   

εε ππ ιι ββ εε ββ αα ιι ώώ νν εε ιι   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ..       

••   ΌΌ ππ ωω ςς   δδ ιι αα φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν ηη   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   οο   ββ αα σσ ιι κκ όό ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   

εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ..   ΠΠ ώώ ςς   αα υυ ττ ήή   σσ χχ εε ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   

ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   σσ ττ οο υυ ςς   ΈΈ λλ λλ ηη νν εε ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς ;;   ΜΜ ππ οο ρρ οο ύύ νν   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   

ππ οο σσ οο σσ ττ άά   σσ ττ ηη νν   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   ττ ηη ςς     κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   νν αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ οο υυ νν   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ ρρ όό ββ λλ εε ψψ ηη ςς   
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ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ;;   ΣΣ ττ ηη νν   ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   αα νν αα µµ έέ νν εε ττ αα ιι   κκ αα ιι   υυ ψψ ηη λλ όό ςς   

δδ εε ίί κκ ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ..     

••   ΣΣ εε   ππ οο ιι οο   ββ αα θθ µµ όό   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   ττ άά ξξ ηη ,,   ττ ηη νν   ττ ρρ οο χχ αα ίί αα ,,   ττ ηη νν   αα σσ φφ άά λλ εε ιι αα ,,   ττ οο   

εε ππ ιι ττ εε λλ εε ίί οο   ήή   κκ άά ππ οο ιι αα   άά λλ λλ ηη   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ,,   έέ χχ οο υυ µµ εε   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ::   αα ))   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς ,,   

,, ββ ))   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   κκ αα ιι   γγ ))   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   ;;   ΓΓ νν ωω ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ ιι ςς   εε ππ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   

ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   ,,   ππ ώώ ςς   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   εε ππ ηη ρρ εε άά σσ οο υυ νν   

έέ νν αα νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   κκ αα ιι   σσ εε   ππ οο ιι οο   ββ αα θθ µµ όό   ;;     

••   ΠΠ ώώ ςς   οο ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό --   δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ οο υυ νν   ττ οο νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   έέ ττ σσ ιι   

ώώ σσ ττ εε   νν αα   εε µµ φφ αα νν ίί σσ εε ιι   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   :: αα )) σσ ττ ρρ εε ςς ,,   ββ )) κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   κκ αα ιι   γγ )) αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   ;;   ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν άά   µµ εε   ττ ηη νν   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ σσ αα   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα ,,   αα νν αα µµ έέ νν εε ττ αα ιι   οο ιι   άά γγ αα µµ οο ιι ,,   ήή   

οο ιι   δδ ιι αα ζζ εε υυ γγ µµ έέ νν οο ιι   νν αα   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά σσ οο υυ νν   υυ ψψ ηη λλ όό ττ εε ρρ αα   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   

κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ,,   εε νν ώώ   οο ιι   νν εε όό ττ εε ρρ οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ άά ττ ιι   ππ οο υυ   δδ εε νν   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   ττ όό σσ οο   έέ νν ττ οο νν οο   σσ ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   µµ εε   ππ οο λλ λλ άά   χχ ρρ όό νν ιι αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς ..     

••   ΟΟ ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ οο υυ νν   αα νν εε ξξ άά ρρ ττ ηη ττ οο ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   

σσ ττ οο νν   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ;;   

  

ΣΣ ττ οο   ππ λλ αα ίί σσ ιι οο   ττ ηη ςς   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   µµ αα ςς   αα ξξ ίί ζζ εε ιι   νν αα   υυ ππ οο γγ ρρ αα µµ µµ ίί σσ οο υυ µµ εε   κκ αα ιι   έέ νν αα   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   θθ έέ µµ αα   ππ οο υυ   

θθ εε λλ ήή σσ αα µµ εε   νν αα   µµ εε λλ εε ττ ήή σσ οο υυ µµ εε ,,   ττ ηη νν   γγ νν ώώ σσ ηη   ήή   µµ ηη   ττ οο υυ   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   γγ ιι αα   ττ οο νν   

ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ όό   κκ λλ άά δδ οο   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   ττ οο υυ ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   AA PP AA   κκ αα ιι   ττ ηη νν   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ηη   ττ ηη ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ..   ΓΓ ιι ’’   

αα υυ ττ όό   ττ οο νν   λλ όό γγ οο   δδ όό θθ ηη κκ εε   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   µµ ίί αα   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ ήή   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη   όό ππ οο υυ   

αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα νν   αα νν   σσ ττ αα   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ άά   έέ ττ ηη   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   ττ οο υυ ςς   ήή   ττ ηη ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   ττ οο υυ ςς   µµ έέ χχ ρρ ιι   

ττ ώώ ρρ αα ,,   έέ χχ οο υυ νν   λλ άά ββ εε ιι   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο   θθ έέ µµ αα   ττ ηη ςς   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   κκ ρρ ίί σσ εε ωω νν   ήή   κκ άά ππ οο ιι οο   

άά λλ λλ οο   ττ ηη ςς   «« ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς »» (( PP oo ll ii cc ee   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy )) ..     

  

44 .. 44             ΠΠ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ µµ οο ίί   ττ ηη ςς   ΈΈ ρρ εε υυ νν αα ςς   

  

ΗΗ   δδ ιι εε νν έέ ρρ γγ εε ιι αα   µµ ιι αα ςς   ττ έέ ττ οο ιι οο υυ   εε ίί δδ οο υυ ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   εε µµ ππ εε ρρ ιι έέ χχ εε ιι ,,   όό ππ ωω ςς   εε ίί νν αα ιι   αα νν αα ππ όό φφ εε υυ κκ ττ οο ,,   

ππ οο λλ λλ έέ ςς   δδ υυ σσ κκ οο λλ ίί εε ςς   κκ αα ιι   ππ οο λλ λλ άά   εε µµ ππ όό δδ ιι αα ..   ΠΠ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   σσ υυ νν εε χχ ιι σσ ττ εε ίί   αα ππ ρρ όό σσ κκ οο ππ ττ αα   ηη   

εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ήή   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ,,   εε ίί νν αα ιι   αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ ηη   ηη   λλ ήή ψψ ηη   όό λλ ωω νν   εε κκ εε ίί νν ωω νν   ττ ωω νν   µµ έέ ττ ρρ ωω νν   ππ οο υυ   θθ αα   



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

111 

 

δδ ιι αα σσ φφ αα λλ ίί σσ οο υυ νν   ττ ηη νν   έέ γγ κκ αα ιι ρρ ηη   κκ αα ιι   ππ ρρ οο ππ άά νν ττ ωω νν   έέ γγ κκ υυ ρρ ηη   σσ υυ λλ λλ οο γγ ήή ,,   αα νν άά λλ υυ σσ ηη   κκ αα ιι   εε ρρ µµ ηη νν εε ίί αα   

ττ ωω νν   δδ εε δδ οο µµ έέ νν ωω νν ..     

  

ΓΓ νν ωω ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   κκ λλ εε ιι σσ ττ ήή   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα ,,   ηη   εε ύύ ρρ εε σσ ηη   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   

δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα   νν αα   γγ ίί νν εε ιι   ππ αα ρρ άά   µµ όό νν οο   µµ εε ττ άά   αα ππ όό   σσ υυ µµ φφ ωω νν ίί αα   ππ οο υυ   σσ υυ νν άά ψψ αα µµ εε   µµ εε   ττ οο   

ΙΙ νν σσ ττ ιι ττ οο ύύ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ΜΜ εε λλ εε ττ ώώ νν   ΕΕ ππ ιι µµ όό ρρ φφ ωω σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ΤΤ εε κκ µµ ηη ρρ ίί ωω σσ ηη ςς (( ΙΙ ΝΝ .. ΑΑ .. ΜΜ ΕΕ .. ΤΤ ΕΕ )) ..   ΗΗ   

ββ οο ήή θθ εε ιι αα   ήή ττ αα νν   κκ αα ττ αα λλ υυ ττ ιι κκ ήή   αα φφ οο ύύ   ττ ηη λλ εε φφ ωω νν ήή µµ αα ττ αα ,,   σσ υυ νν εε νν νν οο ήή σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   εε ύύ ρρ εε σσ ηη   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν   δδ εε νν   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα νν   νν αα   ββ ρρ εε θθ οο ύύ νν   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   χχ ωω ρρ ίί ςς   ττ ηη νν   

έέ µµ ππ ρρ αα κκ ττ ηη   σσ υυ µµ ππ αα ρρ άά σσ ττ αα σσ ηη ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν     άά λλ λλ ηη ,,   ηη   σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   µµ εε   ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   

δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι   ππ άά νν ττ αα   µµ ιι αα   εε υυ χχ άά ρρ ιι σσ ττ ηη   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   αα φφ οο ύύ   οο ιι   υυ ππ οο χχ ρρ εε ώώ σσ εε ιι ςς ,,   ττ αα   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ άά   

ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   οο   εε κκ νν εε υυ ρρ ιι σσ µµ όό ςς   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   δδ εε νν   άά φφ ηη νν εε   ππ οο λλ λλ άά   ππ εε ρρ ιι θθ ώώ ρρ ιι αα   

σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   σσ εε   ππ οο λλ λλ άά   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   δδ εε νν   υυ ππ ήή ρρ ξξ εε   οο ύύ ττ εε   αα ππ άά νν ττ ηη σσ ηη   οο ύύ ττ εε   

αα νν αα φφ οο ρρ άά   γγ ιι αα   ττ αα   «« χχ αα µµ έέ νν αα »»   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα ..   ΤΤ αα   22 44 00   σσ ττ αα λλ µµ έέ νν αα   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα   σσ ττ αα   22 44   

κκ αα ττ άά   ττ όό ππ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ήή ττ αα νν   έέ νν αα ςς   ,, φφ ιι λλ όό δδ οο ξξ οο ςς ,,   αα ρρ ιι θθ µµ όό ςς   εε ππ ιι σσ ττ ρρ οο φφ ήή ςς ..   

ΓΓ ιι ’’ αα υυ ττ όό   ττ οο νν   λλ όό γγ οο   ηη   θθ νν ηη σσ ιι µµ όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   µµ αα ςς ,,   ξξ εε ππ εε ρρ νν άά   ττ οο   66 55 %%  ττ ωω νν   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ ώώ νν   

εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν ..   ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   κκ αα θθ υυ σσ ττ εε ρρ ήή σσ εε ιι ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ ττ αα   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ άά   όό ρρ γγ αα νν αα   αα κκ όό µµ ηη   

κκ αα ιι   «« φφ ιι άά σσ κκ αα »»   σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ,,   όό λλ αα   δδ ιι αα δδ ρρ αα µµ άά ττ ιι σσ αα νν   ρρ όό λλ οο   σσ ττ ηη νν   εε ππ ιι σσ ττ ρρ οο φφ ήή   

ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν ..   ΕΕ νν   κκ αα ττ αα κκ λλ εε ίί δδ ιι ,,   ττ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   µµ αα ςς   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   σσ ττ οο   σσ υυ µµ ππ έέ ρρ αα σσ µµ αα   

όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   κκ λλ εε ιι σσ ττ ήή   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   ππ οο υυ   δδ εε νν   γγ νν ωω ρρ ίί ζζ εε ιι   ττ αα   οο φφ έέ λλ ηη   

αα ππ όό   µµ ιι αα   εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ οο νν ιι κκ ήή   έέ ρρ εε υυ νν αα   ήή   σσ εε   ππ οο λλ λλ έέ ςς   ππ εε ρρ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς   δδ ιι αα φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   δδ εε νν   θθ έέ λλ εε ιι   νν αα   

σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ττ εε ίί ..     

  

ΛΛ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   ττ αα   µµ ιι σσ άά   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ,,   µµ αα ςς   εε ππ έέ σσ ττ ρρ εε ψψ αα νν   ττ αα   

εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ττ οο νν   µµ ηη   εε ππ αα ρρ κκ ήή   κκ αα ιι   αα σσ φφ αα λλ ήή   αα ρρ ιι θθ µµ όό   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν   

γγ ιι αα   νν αα   γγ ίί νν εε ιι   ηη   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   εε ππ εε ξξ εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   κκ αα ιι   νν αα   ββ γγ άά λλ οο υυ µµ εε   αα σσ φφ αα λλ ήή   ήή   κκ αα ιι   γγ εε νν ιι κκ εε ύύ σσ ιι µµ αα   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   νν αα   σσ υυ γγ κκ εε νν ττ ρρ ωω θθ οο ύύ νν   κκ αα ιι   άά λλ λλ αα   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα   

εε ππ ιι σσ ττ ρρ αα ττ εε ύύ ττ ηη κκ αα νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   σσ εε   σσ εε µµ ιι νν άά ρρ ιι αα ,,   ττ οο ππ ιι κκ άά   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   άά ττ υυ ππ εε ςς   

σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς (( χχ έέ ρρ ιι   µµ εε   χχ έέ ρρ ιι )) ..       
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44 .. 55             ΜΜ έέ σσ αα   σσ υυ λλ λλ οο γγ ήή ςς   δδ εε δδ οο µµ έέ νν ωω νν     

  

ΤΤ οο   κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ οο   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ όό   εε ρρ γγ αα λλ εε ίί οο   ππ οο υυ   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ εε   ήή ττ αα νν   ττ οο   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο ..   

ΜΜ εε ττ άά   αα ππ όό   εε κκ ττ εε νν ήή   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ σσ εε ςς   κκ λλ ίί µµ αα κκ εε ςς   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   ττ οο υυ   

ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   κκ αα ιι   σσ ύύ γγ κκ ρρ ιι σσ ηη   αα υυ ττ ώώ νν   ωω ςς   ππ ρρ οο ςς   ττ ηη νν   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ,,   ττ ηη νν   εε γγ κκ υυ ρρ όό ττ ηη ττ αα   

κκ αα ιι   ττ ηη νν   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ττ οο υυ ςς   αα ππ όό   κκ λλ ιι νν ιι κκ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ έέ ςς ,,   κκ αα ττ αα λλ ήή ξξ αα µµ εε   σσ εε     δδ ύύ οο   

δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς ..   ΤΤ αα   κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ αα   

εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα   ππ οο υυ   ββ ρρ έέ θθ ηη κκ αα   νν αα   µµ εε λλ εε ττ οο ύύ νν   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   κκ αα ιι   νν αα   εε ίί νν αα ιι   

σσ ττ αα θθ µµ ιι σσ µµ έέ νν αα   σσ ττ οο νν   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό   ,,   εε ίί νν αα ιι   ηη   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   «« PP aa yy kk ee ll »» ,,   όό ππ οο υυ   σσ κκ οο ππ όό ςς   ττ ηη ςς   

εε ίί νν αα ιι   ηη   αα ππ οο κκ άά λλ υυ ψψ ηη   κκ αα ιι   ηη   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ ώώ νν   σσ κκ έέ ψψ εε ωω νν   µµ εε   κκ αα λλ ήή   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ήή   

αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα   00 ,, 88 00 ..   ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   γγ νν ωω ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ ηη   

κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα ..   θθ εε ωω ρρ ήή σσ αα µµ εε   όό ττ ιι   δδ εε νν   θθ αα   εε ίί χχ αα µµ εε   ττ ηη   δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ αα   νν αα   µµ εε λλ εε ττ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ όό σσ οο   

σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ άά   θθ έέ µµ αα ττ αα ,,   γγ ιι ’’   αα υυ ττ όό   αα ππ οο φφ αα σσ ίί σσ αα µµ εε   όό ττ ιι   ήή ττ αα νν   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   νν αα   δδ οο θθ εε ίί   ηη   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk   BB DD II -- II II   ,,   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ ,,   αα ))   νν αα   αα ππ οο σσ ππ άά σσ οο υυ µµ εε   ττ ιι ςς   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   

αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ,,   κκ αα ιι   ββ ))   νν αα   αα νν αα κκ αα λλ ύύ ψψ οο υυ µµ εε   κκ αα ιι   ττ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   θθ εε ωω ρρ ήή θθ ηη κκ εε   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ ηη ,,   ππ ιι οο   αα ξξ ιι όό ππ ιι σσ ττ ηη   κκ αα ιι   

ππ ιι οο   σσ υυ χχ νν άά   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ηη µµ έέ νν ηη   ηη   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk   BB DD II -- II II ..     

  

ΑΑ νν αα φφ οο ρρ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   εε ίί χχ αα µµ εε   ππ οο λλ λλ έέ ςς   κκ λλ ίί µµ αα κκ εε ςς   νν αα   σσ υυ γγ κκ ρρ ίί νν οο υυ µµ εε ..   ΑΑ ρρ χχ ιι κκ άά ,,   ηη   κκ λλ ίί µµ αα κκ εε ςς   

ττ ηη ςς   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   MM aa ss ll aa cc hh   BB uu rr nn oo uu tt   II nn vv ee nn tt oo rr yy   κκ αα ιι   EE mm pp ll oo yy ee ee   

SS aa tt ii ss ff aa cc tt ii oo nn   II nn vv ee nn tt oo rr yy [[ EE SS II ]] ,,   κκ αα ττ αα γγ ρρ άά φφ οο υυ νν   ττ ηη νν   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   σσ εε   

σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ όό ,,   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι φφ οο ρρ ιι κκ όό   κκ αα ιι   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   αα φφ εε νν όό ςς   κκ αα ιι   αα φφ εε ττ έέ ρρ οο υυ   ττ ηη νν   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   ιι κκ αα νν οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ττ ωω νν   εε ρρ γγ αα ζζ οο µµ έέ νν ωω νν ..   ΣΣ ττ ρρ αα ττ ηη γγ ιι κκ ήή   ττ ηη ςς   δδ ιι κκ ήή ςς   µµ αα ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς ,,   

όό ππ ωω ςς   αα νν αα φφ έέ ρρ θθ ηη κκ εε   ππ ιι οο   ππ άά νν ωω ,,   εε ίί νν αα ιι   νν αα   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ ιι ςς   εε ππ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   όό ππ ωω ςς   

εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   ττ ηη ςς   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   δδ υυ σσ φφ οο ρρ ίί αα ςς ..     ΑΑ ππ όό   

ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   ηη   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς   εε κκ ττ ίί µµ ηη σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη ςς   

σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν οο υυ   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ςς   (( II mm pp aa cc tt   oo ff   EE vv ee nn tt   SS cc aa ll ee [[ II EE SS ]] ))   ππ οο υυ   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ εε ίί   

εε ππ αα νν αα λλ αα µµ ββ αα νν όό µµ εε νν εε ςς   κκ αα ιι   αα νν αα ππ όό φφ εε υυ κκ ττ εε ςς   σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   κκ άά ππ οο ιι αα   έέ νν ττ οο νν αα   

σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν οο   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ,,   δδ εε νν   θθ αα   µµ αα ςς   ββ οο ηη θθ οο ύύ σσ εε ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   αα νν ττ ίί   ττ ωω νν   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω ,,   

χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ εε   ττ οο   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο   άά γγ χχ οο υυ ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk (( BB AA II ))   όό ππ οο υυ   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ εε ίί   ττ οο   κκ οο ιι νν άά   

σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   άά γγ χχ οο υυ ςς ..       
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44 .. 55 .. 11       ΠΠ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν   

  

ΌΌ ππ ωω ςς   ππ ρρ οο εε ίί ππ αα µµ εε ,,   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ αα νν   οο ιι   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk   BB DD II -- II II ,,     κκ αα ιι   ηη   

κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   κκ οο ιι νν ώώ νν   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν   άά γγ χχ οο υυ ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk   –– BB AA II ,,   αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

κκ άά θθ εε   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   ππ ιι οο   κκ άά ττ ωω ..     

  

  

44 .. 55 .. 11 .. 11   ΚΚ λλ ίί µµ αα κκ αα   ΚΚ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   AA .. TT .. BB ee cc kk -- II II   (( DD ee pp rr ee ss ss ii oo nn   II nn vv ee nn tt oo rr yy -- II II   [[ BB DD II --       

                      II II ]]   ,, 11 99 77 99 ))   

  

ΗΗ   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk   µµ εε ττ ρρ άά   ττ ηη νν   σσ οο ββ αα ρρ όό ττ ηη ττ αα   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   σσ εε   εε νν ήή λλ ιι κκ εε ςς   

κκ αα ιι   εε φφ ήή ββ οο υυ ςς ..   ΑΑ νν ττ ίί θθ εε ττ αα   µµ εε   ττ οο   BB DD II -- AA ,,   ηη   δδ εε ύύ ττ εε ρρ ηη   έέ κκ δδ οο σσ ηη   ττ οο υυ   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ εε ίί   ττ αα   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   

σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι σσ ττ οο ιι χχ οο ύύ νν   σσ ττ αα   δδ ιι αα γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ άά   κκ ρρ ιι ττ ήή ρρ ιι αα   ττ ωω νν   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ώώ νν   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ οο   DD SS MM -- II VV ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   ηη   δδ εε ύύ ττ εε ρρ ηη   αα νν αα θθ εε ωω ρρ ηη µµ έέ νν ηη   έέ κκ δδ οο σσ ηη (( 11 99 99 66 )) ,,   

εε ίί νν αα ιι   ππ ιι οο   έέ γγ κκ υυ ρρ ηη   κκ αα ιι   ππ ιι οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   σσ ττ ηη νν   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   σσ οο ββ αα ρρ όό ττ ηη ττ αα ςς   ττ ηη ςς   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς ..   ΤΤ οο   BB ee cc kk   DD ee pp rr ee ss ss ii oo nn   II nn vv ee nn tt oo rr yy -- SS ee cc oo nn dd   EE dd ii tt ii oo nn (( BB DD II -- II II )) ,,   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ήή θθ ηη κκ εε   

αα ππ όό   ττ ηη νν   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ήή   µµ οο νν άά δδ αα   ΨΨ υυ χχ οο ππ αα θθ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk ,, AA .. TT ..   κκ αα ιι   ττ ωω νν   σσ υυ νν εε ρρ γγ αα ττ ώώ νν   ττ οο υυ   

SS tt ee ee rr ,, RR .. AA .. ,,   &&   BB rr oo ww nn ,,   GG .. ..   ΤΤ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο   έέ χχ εε ιι   µµ εε ττ αα φφ ρρ αα σσ ττ εε ίί   κκ αα ιι   

σσ ττ αα θθ µµ ιι σσ ττ εε ίί   σσ εε   11 88   χχ ώώ ρρ εε ςς   εε κκ   ττ ωω νν   οο ππ οο ίί ωω νν   κκ αα ιι   ηη   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   αα ππ όό   ττ οο   ΑΑ ρρ ιι σσ ττ οο ττ έέ λλ εε ιι οο   

ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ιι οο   ΘΘ εε σσ σσ αα λλ οο νν ίί κκ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ ςς   κκ αα θθ ηη γγ ηη ττ έέ ςς   ΜΜ ..   ΚΚ οο σσ µµ ίί δδ οο υυ   κκ αα ιι   ΠΠ .. ΡΡ οο ύύ σσ σσ ηη ..   

  

ΠΠ ρρ όό κκ εε ιι ττ αα ιι   γγ ιι αα   µµ ιι αα   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   αα υυ ττ οο αα νν αα φφ οο ρρ άά ςς   22 11   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ωω νν   σσ χχ εε ττ ιι κκ ώώ νν   µµ εε   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   

ππ οο υυ   σσ υυ νν δδ έέ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ..   ΟΟ ιι   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   ββ αα θθ µµ οο λλ οο γγ οο ύύ νν ττ αα ιι   σσ εε   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς   

ττ ύύ ππ οο υυ   LL ii kk ee rr tt   αα ππ όό   00   έέ ωω ςς   33 ,,   ββ αα σσ ιι ζζ όό µµ εε νν οο ιι   σσ ττ ηη νν   σσ οο ββ αα ρρ όό ττ ηη ττ αα   ττ ωω νν   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν ..   ΗΗ   

σσ υυ µµ ππ λλ ήή ρρ ωω σσ ηη   ττ οο υυ   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί οο υυ   δδ ιι αα ρρ κκ εε ίί   11 00   λλ εε ππ ττ άά   εε νν ώώ   ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   

ππ ρρ οο έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   άά θθ ρρ οο ιι σσ ηη   ττ ωω νν   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ωω νν ..     

  

ΌΌ σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ ηη νν   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα   ττ ιι ςς   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς   οο ιι   αα νν αα ρρ ίί θθ µµ ηη ττ εε ςς   αα νν αα φφ οο ρρ έέ ςς   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ οο υυ νν   

ππ οο λλ ύύ   κκ αα λλ ήή   σσ υυ σσ χχ έέ ττ ιι σσ ηη   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ωω νν   µµ εε   ττ ηη νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   00 ,, 99 33   κκ αα ιι   κκ αα λλ ήή   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ήή   

αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα   αα == 00 ,, 99 33 ..   ΣΣ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   ηη   BB DD II -- II II   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ιι   κκ αα λλ ήή   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα   

εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ ήή ςς   σσ υυ νν έέ ππ εε ιι αα ςς   µµ εε   ττ οο νν   δδ εε ίί κκ ττ ηη   CC rr oo nn bb aa cc hh ’’ ss   aa   νν αα   εε ίί νν αα ιι   00 ,, 88 66 ..   
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44 .. 55 .. 11 .. 22   ΕΕ ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο   ΆΆ γγ χχ οο υυ ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk   ((   BB ee cc kk   AA nn xx ii ee tt yy   II nn vv ee nn tt oo rr yy -- BB AA II ))             

  

ΤΤ οο   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο   άά γγ χχ οο υυ ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk ((   BB ee cc kk   AA nn xx ii ee tt yy   II nn vv ee nn tt oo rr yy ,, BB AA II )) ,,   σσ χχ εε δδ ιι άά σσ ττ ηη κκ εε   νν αα   

αα ξξ ιι οο λλ οο γγ εε ίί   ττ αα   σσ υυ νν ηη θθ ιι σσ µµ έέ νν αα   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   άά γγ χχ οο υυ ςς   σσ ττ οο υυ ςς   εε νν ήή λλ ιι κκ εε ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ ςς   εε φφ ήή ββ οο υυ ςς ..   

ΤΤ οο   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ εε ίί   κκ αα ιι   ττ αα   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ άά   κκ αα ιι   ττ αα   γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ άά   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   

άά γγ χχ οο υυ ςς   εε νν ώώ   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί ττ αα ιι   αα ππ όό   22 11   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   αα υυ ττ οο αα νν αα φφ οο ρρ άά ςς ..   ΗΗ   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   

έέ χχ εε ιι   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ηη θθ εε ίί   σσ εε   ππ οο λλ λλ αα ππ λλ έέ ςς   σσ ππ οο υυ δδ έέ ςς ,,   σσ υυ µµ ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ αα νν οο µµ έέ νν οο υυ   κκ λλ ιι νν ιι κκ οο ύύ   κκ αα ιι   µµ ηη   

κκ λλ ιι νν ιι κκ οο ύύ   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ οο ύύ ..   ΟΟ ιι   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ίί αα   ττ οο υυ   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   

εε ππ ιι λλ εε χχ θθ εε ίί   αα ππ όό   ττ οο   δδ ιι αα γγ νν ωω σσ ττ ιι κκ όό   εε ρρ γγ αα λλ εε ίί οο   DD SS MM -- II II II -- RR   κκ αα ιι   γγ ιι αα   αα γγ χχ ώώ δδ εε ιι ςς   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ έέ ςς ,,   

δδ ίί νν οο νν ττ αα ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ ηη   έέ µµ φφ αα σσ ηη   σσ ττ ηη νν   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή   ππ αα νν ιι κκ οο ύύ   κκ αα ιι   σσ ττ ηη νν   γγ εε νν ιι κκ εε υυ µµ έέ νν ηη   

αα γγ χχ ώώ δδ ηη ςς   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή ..     

  

ΟΟ ιι   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   ββ αα θθ µµ οο λλ οο γγ οο ύύ νν ττ αα ιι   σσ εε   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς   ττ ύύ ππ οο υυ   LL ii kk ee rr tt   αα ππ όό   00   έέ ωω ςς   33 ,,   ββ αα σσ ιι ζζ όό µµ εε νν οο ιι   

σσ ττ ηη νν   σσ οο ββ αα ρρ όό ττ ηη ττ αα   ττ ωω νν   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν ,,   µµ εε   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   αα ππ όό   ττ οο   κκ αα θθ όό λλ οο υυ (( 00 )) ,,   ήή ππ ιι αα   δδ εε   µµ εε   

εε νν όό χχ λλ ηη σσ εε   κκ αα θθ όό λλ οο υυ (( 11 )) ,,   µµ έέ ττ ρρ ιι εε ςς --   κκ άά ππ οο ιι εε ςς   σσ ττ ιι γγ µµ έέ ςς   δδ εε νν   ήή ττ αα νν   εε υυ χχ άά ρρ ιι σσ ττ οο (( 22 )) ,,   κκ αα ιι   σσ οο ββ αα ρρ άά   

µµ εε   εε νν όό χχ λλ ηη σσ εε   ππ οο λλ ύύ (( 33 )) ..   ΗΗ   σσ υυ µµ ππ λλ ήή ρρ ωω σσ ηη   ττ οο υυ   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί οο υυ   δδ ιι αα ρρ κκ εε ίί   11 00   λλ εε ππ ττ άά   εε νν ώώ   ττ αα   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   άά θθ ρρ οο ιι σσ ηη   ττ ωω νν   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ωω νν ..     

  

ΗΗ   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα   ττ ηη ςς   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη ςς   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς   έέ χχ εε ιι   µµ εε ττ ρρ ηη θθ εε ίί   κκ αα ιι   δδ εε ίί χχ νν εε ιι   κκ αα λλ ήή   σσ υυ σσ χχ έέ ττ ιι σσ ηη   

µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ωω νν   µµ εε   rr == 00 ,, 77 55   κκ αα ιι   σσ υυ νν ττ εε λλ εε σσ ττ ήή   CC rr oo nn bb aa cc hh ’’ ss   aa == 00 ,, 99 22 ..     ΈΈ νν αα ςς   µµ εε γγ άά λλ οο ςς   

αα ρρ ιι θθ µµ όό ςς   µµ εε λλ εε ττ ώώ νν   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ εε ιι   ττ ηη νν   υυ ππ εε ρρ οο χχ ήή   ττ ηη ςς   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ ηη νν   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   

ττ οο υυ   HH aa mm ii ll tt oo nn   AA nn xx ii ee tt yy   RR aa tt ii nn gg   SS cc aa ll ee (( BB ee cc kk   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 88 ))   κκ αα ιι   ττ ηη νν   SS tt aa tt ee -- TT rr aa ii tt   AA nn xx ii ee tt yy   

II nn vv ee nn tt oo rr yy (( SS TT AA II )) ,,   µµ εε   µµ ηη   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα φφ οο ρρ έέ ςς   σσ υυ σσ χχ έέ ττ ιι σσ ηη ςς   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   TT rr aa ii tt   κκ αα ιι   SS tt aa tt ee   

SS cc aa ll ee (( CC rr ee aa mm ee rr   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 55 )) ..       

  

44 .. 77             ΠΠ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ήή   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς     

  

ΤΤ οο   δδ εε ίί γγ µµ αα   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί ττ οο   αα ππ όό   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   όό λλ ωω νν   ττ ωω νν   ττ άά ξξ εε ωω νν ..   ΣΣ ττ αα   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό --

δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   δδ όό θθ ηη κκ εε   ηη   εε ππ ιι λλ οο γγ ήή   ττ οο υυ   ββ αα θθ µµ οο ύύ   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   όό ππ ωω ςς   

ΑΑ ξξ ιι ωω µµ αα ττ ιι κκ όό ςς (( µµ ιι αα   εε ππ ιι λλ οο γγ ήή ))   ήή   ΑΑ νν θθ υυ ππ οο λλ οο χχ αα γγ όό ςς -- ΑΑ ρρ χχ ιι φφ ύύ λλ αα κκ αα ςς -- ΑΑ σσ ττ υυ φφ ύύ λλ αα κκ αα ςς   (( δδ εε ύύ ττ εε ρρ ηη   

εε ππ ιι λλ οο γγ ήή )) ..   ΌΌ σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ ηη νν   αα νν ττ ιι ππ ρρ οο σσ ωω ππ εε υυ ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   έέ γγ ιι νν εε   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   
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νν αα   δδ ιι αα σσ φφ αα λλ ιι σσ ττ εε ίί   εε ππ ιι λλ έέ γγ οο νν ττ αα ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   όό λλ ωω νν   ττ ωω νν   ηη λλ ιι κκ ιι ώώ νν   µµ εε   ππ οο ιι κκ ιι λλ ίί αα   ωω ςς   ππ ρρ οο ςς   

ττ αα   χχ ρρ όό νν ιι αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ,,   σσ ττ αα   ππ λλ αα ίί σσ ιι αα   ττ οο υυ   δδ υυ νν αα ττ οο ύύ   

µµ ιι αα ςς   ττ έέ ττ οο ιι αα ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς ..   ΗΗ   δδ εε ιι γγ µµ αα ττ οο λλ ηη ψψ ίί αα   αα ππ ΄́οο ππ οο υυ   κκ αα ιι   ππ ρρ οο ήή λλ θθ εε   ττ οο   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ όό   δδ εε ίί γγ µµ αα   ττ ηη ςς   

έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   ήή ττ αα νν   ττ υυ χχ αα ίί αα   κκ αα ιι   ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ αα νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

εε ύύ ρρ εε σσ ηη   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   φφ αα ίί νν οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   44 .. 11   ::   

  

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   44 .. 11   

ΤΤ υυ χχ αα ίί αα   δδ εε ιι γγ µµ αα ττ οο λλ ηη ψψ ίί αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν     

  

  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ   
(ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
 

ΝΑΙ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
 

ΟΧΙ 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
 

ΟΧΙ 

ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
 

ΝΑΙ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
 

ΟΧΙ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΟΧΙ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΧΙ 
ΚΟΛΩΝΟΥ ΝΑΙ 
ΚΥΨΕΛΗΣ ΟΧΙ 
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΧΙ 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΝΑΙ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΝΑΙ 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΟΧΙ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ )  
 

 

ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΙ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΧΙ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΧΙ 
ΠΑΠΑΓΟΥ ΝΑΙ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΟΧΙ 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΧΙ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ   

ΡΕΘΥΜΝΟ  ΝΑΙ 
Α’  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΧΙ 
Β΄ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΧΙ 
ΧΑΝΙΑ  ΝΑΙ 
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44 .. 88             ∆∆ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   χχ οο ρρ ήή γγ ηη σσ ηη ςς   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν     

  

ΠΠ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   ββ ρρ εε θθ εε ίί   ττ οο   δδ εε ίί γγ µµ αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   µµ εε λλ έέ ττ ηη   χχ ρρ εε ιι άά ζζ οο νν ττ αα νν   νν αα   

ππ ρρ οο σσ ττ ρρ έέ ξξ οο υυ µµ εε   σσ ττ αα   κκ αα ττ άά   ττ όό ππ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   αα ππ ΄́όό ππ οο υυ   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα µµ εε   νν αα   

ββ ρρ οο ύύ µµ εε   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   εε νν   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα   κκ αα ιι   νν αα   ττ οο υυ ςς   χχ οο ρρ ηη γγ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ αα   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα ..   

ΈΈ ττ σσ ιι ,,   ττ οο   ττ µµ ήή µµ αα   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   ττ οο υυ   ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ ίί οο υυ   ΚΚ ρρ ήή ττ ηη ςς   ππ ρρ οο σσ ήή λλ θθ εε   σσ ττ ηη νν   εε ππ ίί σσ ηη µµ ηη   

οο µµ οο σσ ππ οο νν δδ ίί αα   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ΥΥ ππ αα λλ λλ ήή λλ ωω νν   (( ΠΠ .. ΟΟ .. ΑΑ ΣΣ .. ΥΥ ))   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   µµ αα ςς   ββ οο ηη θθ ήή σσ εε ιι   

σσ ττ ηη νν   εε ξξ εε ύύ ρρ εε σσ ηη   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς ..   ΕΕ δδ ώώ   κκ αα ιι   οο χχ ττ ώώ   χχ ρρ όό νν ιι αα   ηη   ΠΠ .. ΟΟ .. ΑΑ ΣΣ .. ΥΥ ..   έέ χχ εε ιι   δδ ηη µµ ιι οο υυ ρρ γγ ήή σσ εε ιι   

έέ νν αα   ΙΙ νν σσ ττ ιι ττ οο ύύ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   µµ εε λλ εε ττ ώώ νν   µµ εε   ββ αα σσ ιι κκ όό   σσ κκ οο ππ όό   ττ ηη νν  δδ ιι εε ξξ αα γγ ωω γγ ήή   εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ οο νν ιι κκ ώώ νν   

εε ρρ εε υυ νν ώώ νν   κκ αα ιι   µµ εε λλ εε ττ ώώ νν   κκ αα ιι   ττ ηη νν   αα νν άά λλ υυ σσ ηη   ττ ωω νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ άά ττ ωω νν   ττ οο υυ ςς   σσ ττ οο υυ ςς   ττ οο µµ εε ίί ςς   

εε νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ οο νν ττ οο ςς   ττ ηη ςς     ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή ςς   ΟΟ µµ οο σσ ππ οο νν δδ ίί αα ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ΥΥ ππ αα λλ λλ ήή λλ ωω νν ..   ΜΜ έέ σσ ωω   ττ οο υυ   

ΙΙ νν σσ ττ ιι ττ οο ύύ ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ΜΜ εε λλ εε ττ ώώ νν   ΕΕ ππ ιι µµ όό ρρ φφ ωω σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ΤΤ εε κκ µµ ηη ρρ ίί ωω σσ ηη ςς (( ΙΙ ΝΝ .. ΑΑ .. ΜΜ ΕΕ .. ΤΤ ΕΕ ))   

εε ππ ήή λλ θθ εε   σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   σσ χχ εε δδ ιι αα σσ ττ ήή   οο   ττ ρρ όό ππ οο   ππ οο υυ   θθ αα   σσ ττ αα λλ θθ οο ύύ νν   ττ αα   

εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα ..   ΗΗ   χχ οο ρρ ήή γγ ηη σσ ηη   κκ αα ιι   σσ υυ λλ λλ οο γγ ήή   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν   σσ ττ αα   υυ ππ οο κκ εε ίί µµ εε νν αα   ττ ηη ςς   

έέ ρρ εε υυ νν αα ςς ,,   έέ γγ ιι νν εε   σσ εε   δδ ύύ οο   φφ άά σσ εε ιι ςς ..     

  

ΆΆ   ΦΦ άά σσ ηη ::   MM εε   ττ ηη νν   έέ γγ κκ ρρ ιι σσ ηη   αα ππ όό   ττ οο νν   ππ ρρ όό εε δδ ρρ οο υυ   ττ ηη ςς   ΠΠ .. ΟΟ .. ΑΑ ΣΣ .. ΥΥ ..   γγ ιι αα   δδ ιι εε ξξ αα γγ ωω γγ ήή   ττ ηη ςς   

έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   µµ αα ςς ,,   αα ππ οο φφ αα σσ ίί σσ ττ ηη κκ εε   αα ππ όό   κκ οο ιι νν οο ύύ   µµ εε   ττ ηη νν   εε ιι δδ ιι κκ ήή   σσ ύύ µµ ββ οο υυ λλ οο   ττ οο υυ   ΙΙ νν σσ ττ ιι ττ οο ύύ ττ οο υυ   νν αα   

σσ ττ αα λλ θθ οο ύύ νν   σσ εε   22 44   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   ττ ωω νν   ΑΑ θθ ηη νν ώώ νν   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ΚΚ ρρ ήή ττ ηη ςς   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα   

ππ ρρ οο ςς   αα ππ άά νν ττ ηη σσ ηη   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς ..   ΟΟ   κκ άά θθ εε   φφ άά κκ εε λλ οο ςς   ππ οο υυ   σσ ττ έέ λλ νν οο νν ττ αα νν   

ππ εε ρρ ιι εε λλ άά µµ ββ αα νν εε ::   (( 11 )) 11 00   αα νν ώώ νν υυ µµ αα   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα ,, (( 22 ))   11 00   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ οο ύύ ςς   φφ άά κκ εε λλ οο υυ ςς   όό ππ οο υυ   οο   

κκ άά θθ εε   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς ,,   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   δδ ιι αα ττ ηη ρρ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   αα νν ωω νν υυ µµ ίί αα ,,   θθ αα   εε σσ ώώ κκ λλ εε ιι εε   ττ οο   

αα ππ αα νν ττ ηη µµ έέ νν οο   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο ,, (( 33 ))   µµ ιι αα   εε ππ ιι σσ ττ οο λλ ήή   ππ οο υυ   αα νν έέ φφ εε ρρ εε   ττ οο υυ ςς   λλ όό γγ οο υυ ςς   δδ ιι εε ξξ αα γγ ωω γγ ήή ςς   

ττ ηη ςς   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   σσ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   µµ εε   ττ οο   ΙΙ ΝΝ .. ΑΑ .. ΜΜ ΕΕ .. ΤΤ ΕΕ   κκ αα ιι   ττ έέ λλ οο ςς   (( 44 ))   έέ νν αα   

φφ ύύ λλ λλ οο   οο δδ ηη γγ ιι ώώ νν   σσ ττ οο νν   δδ ιι οο ιι κκ ηη ττ ήή   όό ππ οο υυ   σσ ττ έέ λλ νν οο νν ττ αα νν   οο   φφ άά κκ εε λλ οο ςς   κκ αα ιι   ήή ττ αα νν   υυ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ςς   γγ ιι αα   

ττ ηη νν   σσ υυ µµ ππ λλ ήή ρρ ωω σσ ηη   κκ αα ιι   ττ ηη νν   σσ υυ γγ κκ έέ νν ττ ρρ ωω σσ ηη   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν ..     

  

ΒΒ ’’   ΦΦ άά σσ ηη ::   ΣΣ ττ ηη νν   σσ υυ νν έέ χχ εε ιι αα   ππ ρρ οο ττ οο ύύ   σσ ττ αα λλ θθ οο ύύ νν   ττ αα   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα   σσ ττ αα   κκ αα ττ άά   ττ όό ππ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα ,,   σσ ττ έέ λλ νν οο νν ττ αα νν   έέ νν αα   φφ αα ξξ   αα ππ όό   ττ οο   ΙΙ ΝΝ .. ΑΑ .. ΜΜ ΕΕ .. ΤΤ ΕΕ ..   ππ οο υυ   αα νν έέ φφ εε ρρ εε   ττ οο υυ ςς   

λλ όό γγ οο υυ ςς   δδ ιι εε ξξ αα γγ ωω γγ ήή ςς   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   κκ αα ιι   ππ ρρ οο έέ ττ ρρ εε ππ εε   ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   νν αα   

σσ υυ µµ µµ εε ττ άά σσ χχ οο υυ νν ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   δδ ύύ οο   ββ δδ οο µµ άά δδ εε ςς   ππ ρρ ιι νν   ττ ηη νν   εε ππ ιι σσ ττ ρρ οο φφ ήή   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν   σσ ττ αα   
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γγ ρρ αα φφ εε ίί αα   ττ οο υυ   ΙΙ νν σσ ττ ιι ττ οο ύύ ττ οο υυ   σσ ττ άά λλ θθ ηη κκ εε   κκ αα ιι   ππ άά λλ ιι   έέ νν αα   φφ αα ξξ   νν αα   εε νν ηη µµ εε ρρ ώώ σσ εε ιι   ττ αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ άά   

ττ µµ ήή µµ αα ττ αα   γγ ιι αα   ττ ηη νν   έέ ρρ εε υυ νν αα   ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   εε νν   εε ξξ εε λλ ίί ξξ εε ιι   κκ αα ιι   ττ οο υυ ςς   ππ ρρ οο έέ ττ ρρ εε ππ εε   γγ ιι αα   εε ππ ιι σσ ττ ρρ οο φφ ήή   ττ ωω νν   

αα ππ αα νν ττ ηη µµ έέ νν ωω νν   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν ..   ΗΗ   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   οο λλ οο κκ λλ ηη ρρ ώώ νν εε ττ αα ιι   µµ εε   ττ ηη νν   εε ππ ιι σσ ττ ρρ οο φφ ήή   ττ ωω νν   

εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν ..             

  

  

44 .. 88             ΜΜ έέ θθ οο δδ οο ςς   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή ςς   αα νν άά λλ υυ σσ ηη ςς   ττ ωω νν   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   δδ εε δδ οο µµ έέ νν ωω νν     

  

ΗΗ   αα νν άά λλ υυ σσ ηη   ττ ωω νν   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ώώ νν   δδ εε δδ οο µµ έέ νν ωω νν   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ εε   µµ εε   ττ οο   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ όό   ππ αα κκ έέ ττ οο   

γγ ιι αα   ττ ιι ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ εε ςς   (( SS tt aa tt ii ss tt ii cc   PP aa cc kk aa gg ee   ff rr oo   SS oo cc ii aa ll   SS cc ii ee nn cc ee ,, SS PP SS SS ..   11 55 ,, 00 )) ..   

ΣΣ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα ,,     θθ εε ωω ρρ ώώ νν ττ αα ςς   όό ττ ιι   ττ οο   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   µµ έέ ρρ οο ςς   ττ ωω νν   ππ ιι οο   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ ώώ νν   θθ εε µµ άά ττ ωω νν   ττ ηη ςς   

αα νν άά λλ υυ σσ ηη ςς   δδ εε δδ οο µµ έέ νν ωω νν   αα ππ αα ιι ττ εε ίί   κκ υυ ρρ ίί ωω ςς   κκ αα ττ αα νν όό ηη σσ ηη   ττ ωω νν   µµ έέ σσ ωω νν   όό ρρ ωω νν (( MM DD ))   κκ αα ιι   ττ ωω νν   

µµ εε ττ ρρ ήή σσ εε ωω νν   σσ υυ χχ νν οο ττ ήή ττ ωω νν (( ff )) (( HH oo ww ii tt tt   ee tt   CC rr aa mm ee rr ,, 11 99 99 77 )) ,,   ττ οο   ππ ρρ ώώ ττ οο   ββ ήή µµ αα   σσ ττ ηη νν   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   

αα νν άά λλ υυ σσ ηη   εε ίί νν αα ιι   µµ ιι αα   εε κκ ττ εε ττ αα µµ έέ νν ηη   ππ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη   ππ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί ωω νν (( DD ee ss cc rr ii pp tt ii vv ee   

ss tt aa tt ii ss tt ii cc ))   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   όό λλ ωω νν   ττ ωω νν   δδ εε δδ οο µµ έέ νν ωω νν ..   ΣΣ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   θθ αα   γγ ίί νν εε ιι   σσ ύύ γγ κκ ρρ ιι σσ ηη   µµ έέ σσ ωω νν   

όό ρρ ωω νν   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ωω νν   ππ οο υυ   αα φφ οο ρρ άά   ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   µµ εε   αα ))   ττ οο νν   µµ έέ σσ οο   όό ρρ οο   ττ ωω νν   

αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ωω νν   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς ,,   ββ ))   ττ οο νν   µµ έέ σσ οο   όό ρρ οο   ττ ωω νν   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ωω νν   σσ ττ ηη νν   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   ττ οο υυ   

άά γγ χχ οο υυ ςς ,,   κκ αα ιι   γγ ))   ττ οο νν   µµ έέ σσ οο   όό ρρ οο   ττ ωω νν   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ωω νν   ττ ωω νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ ώώ νν   

σσ ττ οο ιι χχ εε ίί ωω νν ..     

  

ΣΣ ττ ηη νν   σσ υυ νν έέ χχ εε ιι αα   θθ αα   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι ηη θθ εε ίί   µµ οο νν οο ππ αα ρρ αα γγ οο νν ττ ιι κκ ήή   αα νν άά λλ υυ σσ ηη (( tt -- tt ee ss tt ,,   AA NN OO VV AA ))   γγ ιι αα   

ττ οο νν   ππ ρρ οο σσ δδ ιι οο ρρ ιι σσ µµ όό   ττ ωω νν   εε νν νν έέ αα   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν     ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   

ττ ηη νν   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk   BB DD II -- II II     µµ εε   ττ ιι ςς   αα νν εε ξξ άά ρρ ττ ηη ττ εε ςς   µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς   φφ ύύ λλ οο ,,   

οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   ,, ηη λλ ιι κκ ίί αα ,,   µµ οο ρρ φφ ωω ττ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο ,,   χχ ρρ όό νν ιι αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς ,,   ββ αα θθ µµ όό ςς   κκ αα ιι   

θθ έέ σσ ηη   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ..     

  

ΜΜ εε   σσ κκ οο ππ όό   νν αα   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ ωω νν   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ ώώ νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν (( pp rr ee dd ii cc tt ee dd   

vv aa rr ii aa bb ll ee ss ))   ττ ωω νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί ωω νν (( εε ππ ιι λλ οο γγ ήή )) ,,   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   

κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   αα νν   ττ εε λλ ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ έέ ππ οο υυ νν   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   κκ αα ιι   σσ εε   ππ οο ιι οο   

ββ αα θθ µµ όό ,,   θθ αα   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι ηη θθ εε ίί   ππ οο λλ λλ αα ππ λλ ήή   ππ αα λλ ιι νν δδ ρρ όό µµ ηη σσ ηη   ππ οο υυ   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   

εε ππ εε ξξ εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ππ οο υυ   ππ ρρ οο σσ δδ ιι οο ρρ ίί ζζ εε ιι   ππ ιι αα   αα ππ όό   όό λλ εε ςς   ττ ιι ςς   µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο νν   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   

ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ..       
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ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ ηη   εε ίί νν αα ιι   κκ αα ιι   µµ ιι αα   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα   CC rr oo nn bb aa cc hh ’’ ss   aa     γγ ιι αα   ττ οο νν   κκ αα θθ οο ρρ ιι σσ µµ όό   ττ ηη ςς   

αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα ςς ..     

  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΙΣ 

55 .. 11       ΠΠ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς     

ΣΣ ττ οο   σσ ύύ νν οο λλ οο   ττ ωω νν   11 00 88   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς ,,   ττ οο   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   

αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί ττ αα ιι   αα ππ όό   άά νν ττ ρρ εε ςς (( 88 00 ,, 66 %% )) ,,   εε νν ώώ   ττ οο   11 99 ,, 44 %%  αα ππ όό   γγ υυ νν αα ίί κκ εε ςς   ,, γγ εε γγ οο νν όό ςς   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ όό   

αα φφ οο ύύ   ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   ωω ςς   «« αα νν δδ ρρ οο κκ ρρ αα ττ οο ύύ µµ εε νν οο »»   εε ξξ   αα ιι ττ ίί αα ςς     ττ ηη ςς   

φφ ύύ σσ ηη ςς   ττ οο υυ ςς ..   ΗΗ   µµ έέ σσ ηη   ηη λλ ιι κκ ίί αα   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   εε ίί νν αα ιι   33 11 ,, 77     εε νν ώώ   ττ οο   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   

ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ττ οο ιι κκ εε ίί   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ ωω ττ εε ύύ οο υυ σσ αα (( 77 77 ,, 88 %% )) ..     

  

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ττ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ππ οο υυ   εε ίί νν αα ιι   ππ αα νν ττ ρρ εε µµ έέ νν οο ιι   αα νν έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   σσ εε   

55 11 ,, 99 %%,,   εε νν ώώ   σσ χχ εε δδ όό νν   ίί σσ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ππ αα ρρ αα µµ έέ νν οο υυ νν   αα νν ύύ ππ αα νν ττ ρρ οο ιι (( 44 33 ,, 55 %% )) ..   ΑΑ ππ όό   

ττ αα   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ άά   χχ ρρ όό νν ιι αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   ττ οο   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα ππ αα σσ χχ οο λλ εε ίί ττ αα ιι   σσ ττ οο   σσ ώώ µµ αα   αα ππ όό   

66   έέ ωω ςς   11 00   χχ ρρ όό νν ιι αα (( 33 44 ,, 33 %% )) ,,   εε νν ώώ     έέ χχ οο υυ µµ εε   κκ αα ιι   έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ηη ςς   ττ άά ξξ ηη ςς   ττ οο υυ   22 77 ,, 88 %%  ππ οο υυ   έέ χχ εε ιι   

σσ υυ µµ ππ λλ ηη ρρ ώώ σσ εε ιι   µµ όό λλ ιι ςς   µµ ιι αα   ππ εε νν ττ αα εε ττ ίί αα   σσ ττ αα   χχ ρρ όό νν ιι αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ηη ςς   

ττ άά ξξ ηη ςς   ττ οο υυ   11 55 ,, 77 %%  αα ππ αα σσ χχ οο λλ εε ίί ττ αα ιι   σσ ττ οο   σσ ώώ µµ αα   αα ππ όό   11 11   έέ ωω ςς   11 55   χχ ρρ όό νν ιι αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   

ττ οο   88 77 %%  αα νν ήή κκ εε ιι   σσ ττ οο   σσ ώώ µµ αα   ττ ωω νν   ΑΑ νν θθ υυ ππ οο λλ οο χχ αα γγ ώώ νν -- ΑΑ ρρ χχ ιι φφ υυ λλ άά κκ ωω νν   ήή   ΑΑ σσ ττ υυ φφ υυ λλ άά κκ ωω νν ,,   εε νν ώώ   

µµ όό λλ ιι ςς   ττ οο   11 22 %%  εε ίί νν αα ιι   αα ξξ ιι ωω µµ αα ττ ιι κκ οο ίί ..   ΣΣ ττ οο νν   ππ ίί νν αα κκ αα   55 ,, 11   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ εε ίί ττ εε   αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ άά   ττ αα   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς (( nn == 11 00 88 ))   

  

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   55 .. 11   

ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   

  

                                                            NN                                       %%   

ΦΦ ύύ λλ οο                                                                                                                                                                                                   

ΆΆ νν ττ ρρ εε ςς                                         88 77                                     88 00 ,, 66                                                                                 [[ σσ υυ νν έέ χχ εε ιι αα ]]   
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[[ σσ υυ νν έέ χχ εε ιι αα ]]   

ΓΓ υυ νν αα ίί κκ εε ςς                                   22 11                                     11 99 ,, 44   

ΗΗ λλ ιι κκ ίί αα                           

22 00 -- 22 55                                         11 55                                       11 33 ,, 99   

22 66 -- 33 00                                         33 00                                         22 77 ,, 88                                                                                                       

33 11 -- 33 55                                         22 55                                         22 33 ,, 11   

33 66 -- 44 00                                         11 77                                         11 55 ,, 77   

44 11 -- 44 55                                         77                                               66 ,, 55     

44 66 -- 55 00                                         99                                               88 ,, 33     

>> 55 11                                               55                                               44 ,, 66     

  

ΤΤ όό ππ οο ςς   µµ όό νν ιι µµ ηη ςς     

κκ αα ττ οο ιι κκ ίί αα ςς   

ΧΧ ωω ρρ ίί οο                                         66                                               55 ,, 66             

ΚΚ ωω µµ όό ππ οο λλ ηη                             55                                               44 ,, 66   

ΠΠ όό λλ ηη                                         11 33                                             11 22 ,, 00                     

ΜΜ εε γγ αα λλ οο ύύ ππ οο λλ ηη                 88 44                                             77 77 ,, 88     

  

ΟΟ ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή                       

ΚΚ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   

ΠΠ αα νν ττ ρρ εε µµ έέ νν οο ςς                     55 66                                             55 11 ,, 99   

∆∆ ιι αα ζζ εε υυ γγ µµ έέ νν οο ςς                     33                                                   22 ,, 88   

ΧΧ ήή ρρ οο ςς                                         11                                                   00 ,, 99     

ΑΑ νν ύύ ππ αα νν ττ ρρ οο ςς                       44 77                                               44 33 ,, 55   

ΣΣ υυ νν οο λλ ιι κκ άά   χχ ρρ όό νν ιι αα   

ΥΥ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   

00 -- 55                                             33 00                                                   22 77 ,, 88   

66 -- 11 00                                         33 77                                                   33 44 ,, 33   

11 11 -- 11 55                                     11 77                                                   11 55 ,, 77   

11 66 -- 22 00                                       55                                                       44 ,, 66     

22 11 -- 22 55                                       88                                                       77 ,, 44   

>> 22 66                                         11 11                                                     11 00 ,, 22                                                                       [[ σσ υυ νν έέ χχ εε ιι αα ]]   



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

120 

 

[[ σσ υυ νν έέ χχ εε ιι αα ]]   

ΥΥ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα                                                                                                                                                                         

ΑΑ ξξ ιι ωω µµ αα ττ ιι κκ όό ςς                 11 33                                                     11 22 ,, 00   

ΑΑ νν θθ υυ ππ οο λλ οο χχ αα γγ όό ςς -- ΑΑ ρρ χχ ιι φφ ύύ λλ αα κκ αα ςς --   

ΑΑ σσ ττ υυ φφ ύύ λλ αα κκ αα ςς               99 44                                                   88 77 ,, 00   

  

ΕΕ ππ εε ιι δδ ήή   οο   σσ ττ όό χχ οο ςς   µµ αα ςς   εε ίί νν αα ιι   νν αα   αα ππ οο µµ οο νν ώώ σσ οο υυ µµ εε   ττ ιι ςς   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό   κκ αα ιι   νν αα   ττ ιι ςς   σσ υυ σσ χχ εε ττ ίί σσ οο υυ µµ εε   µµ εε ::   αα ))   ττ αα   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   

σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα ,,   ββ ))   ττ οο   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ όό   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   κκ αα ιι   γγ ))   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   σσ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   

ππ ίί νν αα κκ αα   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ µµ εε   ττ οο υυ ςς   11 00   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   αα ππ οο µµ οο νν ωω θθ εε ίί   αα ππ όό   ττ ηη νν   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   

BB DD II -- II II     κκ αα ιι   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ..   ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   σσ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   

ππ ίί νν αα κκ αα   55 .. 22 ,,   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ άά   οο ιι   µµ έέ σσ οο ιι   όό ρρ οο ιι (( mm ee aa nn ))   κκ αα ιι   οο ιι   ττ υυ ππ ιι κκ έέ ςς   

αα ππ οο κκ λλ ίί σσ εε ιι ςς (( ss tt dd .. ))   ττ ωω νν   ππ ρρ οο σσ δδ ιι οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν ωω νν   δδ έέ κκ αα   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ::   

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   55 .. 22   

ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   

  

                                                                                            MM ee aa nn (( mm ))                 SS tt aa nn dd aa rr dd   dd ee vv ii aa tt ii oo nn (( SS tt dd .. ))             NN   

ΣΣ υυ νν αα ίί σσ θθ ηη µµ αα                                                                   11 ,, 44                                                   00 ,, 44 44 22                                         11 00 88   

ΑΑ ππ αα ιι σσ ιι οο δδ οο ξξ ίί αα                                                               33 ,, 00                                                   00 ,, 99 22 00                                         11 00 88   

ΑΑ ππ ώώ λλ εε ιι αα   ΙΙ κκ αα νν οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς                                   44 ,, 22                                                   00 ,, 88 33 33                                       11 00 88   

ΑΑ ίί σσ θθ ηη µµ αα   ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα ςς                                                   22 ,, 55                                                   00 ,, 66 11 33                                       11 00 88   

ΜΜ ίί σσ οο ςς   γγ ιι αα   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό                                             11 ,, 11                                                   00 ,, 44 88 00                                       11 00 88   

ΑΑ υυ ττ οο µµ οο µµ φφ ήή                                                                       66 ,, 11                                                   00 ,, 77 00 88                                       11 00 88   

ΕΕ υυ χχ έέ ςς   αα υυ ττ οο ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα ςς                                             00 ,, 66                                                   00 ,, 22 66 88                                       11 00 88   

ΚΚ λλ άά µµ αα                                                                                     11 ,, 99                                                   00 ,, 77 11 66                                         11 00 88                   

ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   αα ππ όό σσ υυ ρρ σσ ηη                                         11 ,, 99                                                   00 ,, 55 55 55                                       11 00 88   

∆∆ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ έέ ςς   ττ οο υυ   ύύ ππ νν οο υυ                                       33 ,, 77                                                   00 ,, 77 33 11                                       11 00 88   

ΑΑ ππ ώώ λλ εε ιι αα   ΒΒ άά ρρ οο υυ ςς                                                       44 ,, 11                                                   00 ,, 77 77 44                                       11 00 88       

  

ΣΣ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   55 .. 22   ππ αα ρρ αα ττ ίί θθ εε ττ αα ιι   οο   µµ έέ σσ οο ςς   όό ρρ οο ςς (( mm ee aa nn ))   κκ αα ιι   ηη   ττ υυ ππ ιι κκ ήή   

αα ππ όό κκ λλ ιι σσ ηη (( ss tt dd .. ))   ττ ωω νν   αα ππ οο µµ οο νν ωω µµ έέ νν ωω νν   δδ έέ κκ αα   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ωω νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   BB DD II -- II II     ππ οο υυ   



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

121 

 

αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ..   ΑΑ ππ όό   ττ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ττ οο υυ   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   

αα λλ λλ άά   κκ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   αα νν άά λλ υυ σσ ηη   ττ ιι ςς   κκ άά θθ εε   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη ςς   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ άά   ππ ρρ οο κκ ύύ ππ ττ οο υυ νν   ττ αα   

εε ξξ ήή ςς ::     

ΠΠ ρρ ώώ ττ οο νν ,,   όό σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ ηη νν   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ ηη νν   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ οο   88 88 ,, 99 %%  αα ππ άά νν ττ ηη σσ εε   όό ττ ιι   δδ εε νν   αα ιι σσ θθ άά νν εε ττ αα ιι   λλ υυ ππ ηη µµ έέ νν οο ςς ,,   εε νν ώώ   ττ οο   99 ,, 33 %%   

αα ιι σσ θθ άά νν εε ττ αα ιι   λλ υυ ππ ηη µµ έέ νν οο ςς   κκ αα ιι   µµ εε λλ αα γγ χχ οο λλ ιι κκ όό ςς ..   ΌΌ σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ ηη νν   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ττ οο   αα νν   εε ίί νν αα ιι   

αα ιι σσ ιι όό δδ οο ξξ οο ιι   γγ ιι αα   ττ οο   µµ έέ λλ λλ οο νν ,,   οο ιι   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   εε ίί νν αα ιι   αα νν άά λλ οο γγ εε ςς   µµ εε   ττ ηη νν   ππ ρρ ώώ ττ ηη   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη ..   

ΣΣ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα ,,   ττ οο   88 88 %%   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ώώ µµ εε νν ωω νν   αα ππ άά νν ττ ηη σσ εε   όό ττ ιι     δδ εε νν   αα ιι σσ θθ άά νν εε ττ αα ιι   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα     

αα ππ αα ιι σσ ιι όό δδ οο ξξ οο ςς   ήή   αα ππ οο θθ αα ρρ ρρ υυ µµ έέ νν οο ςς   γγ ιι αα   ττ οο   µµ έέ λλ λλ οο νν ,,   εε νν ώώ     έέ νν αα   µµ ιι κκ ρρ όό   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ωω νν   

αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι     αα ιι σσ θθ άά νν εε ττ αα ιι   ττ οο   µµ έέ λλ λλ οο νν   χχ ωω ρρ ίί ςς   εε λλ ππ ίί δδ αα   κκ αα ιι   όό ττ ιι   ττ αα   ππ ρρ άά γγ µµ αα ττ αα   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   

φφ ττ ιι άά ξξ οο υυ νν (( 44 ,, 77 %% )) ..   

  

ΑΑ νν αα φφ οο ρρ ιι κκ άά   µµ εε   ττ ηη νν   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη   κκ αα ττ άά   ππ όό σσ οο   εε ίί νν αα ιι   εε υυ χχ αα ρρ ιι σσ ττ ηη µµ έέ νν οο ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα ππ όό   ττ ηη νν   

ζζ ωω ήή   ττ οο υυ ςς ,,   έέ χχ οο υυ µµ εε   έέ νν αα   77 77 ,, 88 %%  ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ππ οο υυ   δδ ηη λλ ώώ νν εε ιι   όό ττ ιι   δδ εε νν   αα ιι σσ θθ άά νν εε ττ αα ιι   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα   

δδ υυ σσ αα ρρ εε σσ ττ ηη µµ έέ νν οο ςς   ,,   εε νν ώώ   ττ οο   11 66 ,, 77 %%   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   δδ εε νν   αα ππ οο λλ αα µµ ββ άά νν εε ιι   ττ αα   ππ ρρ άά γγ µµ αα ττ αα   όό ππ ωω ςς   

ππ ρρ ώώ ττ αα ..   ΣΣ ττ οο   αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   αα υυ ττ οο ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα ςς ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν   όό ττ ιι   δδ εε νν   αα ιι σσ θθ άά νν οο νν ττ αα ιι   όό ττ ιι   

ττ ιι µµ ωω ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι   σσ εε   έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   88 00 ,, 66 %%,,   εε νν ώώ   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   εε ίί νν αα ιι   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   ττ οο   11 66 ,, 77 %%   

αα ιι σσ θθ άά νν εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   κκ άά ττ ιι   κκ αα κκ όό   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   ττ οο υυ ςς   σσ υυ µµ ββ εε ίί ..   ∆∆ εε νν   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   εε σσ ττ ίί αα   κκ λλ ιι νν ιι κκ ήή ςς   

ππ ρρ οο σσ οο χχ ήή ςς   οο ιι   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   σσ ττ ηη νν   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ττ οο   µµ ίί σσ οο ςς   ττ οο υυ   εε αα υυ ττ οο ύύ ,,   αα φφ οο ύύ   ττ οο   99 22 ,, 66 %%   

δδ ηη λλ ώώ νν εε ιι   όό ττ ιι   δδ εε νν   αα ιι σσ θθ άά νν εε ττ αα ιι   αα ππ οο γγ οο ηη ττ εε υυ µµ έέ νν οο ςς   αα ππ όό   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   ττ οο υυ ..   

  

ΕΕ νν ττ οο ύύ ττ οο ιι ςς ,,   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ έέ ςς   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   δδ όό θθ ηη κκ αα νν   σσ ττ ηη νν   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   

αα υυ ττ οο µµ οο µµ φφ ήή ςς ..   ΠΠ ιι οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα ,,   ττ οο   55 00 ,, 99 %%   αα ππ άά νν ττ ηη σσ εε   όό ττ ιι   δδ εε νν   αα ιι σσ θθ άά νν εε ττ αα ιι   χχ εε ιι ρρ όό ττ εε ρρ οο ςς   

αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   άά λλ λλ οο υυ ςς ,,   εε νν   αα νν ττ ιι θθ έέ σσ εε ιι   µµ εε   ττ οο   33 88 %%  ττ οο υυ   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ οο ύύ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   ππ οο υυ   θθ εε ωω ρρ εε ίί   όό ττ ιι   

εε ίί νν αα ιι   αα υυ σσ ττ ηη ρρ όό   µµ εε   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   ττ οο υυ   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   αα δδ υυ νν αα µµ ίί εε ςς   ππ οο υυ   έέ χχ εε ιι ,,   εε νν ώώ   ττ οο   11 00 ,, 22 %%   κκ αα ττ ηη γγ οο ρρ εε ίί   

ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   ττ οο υυ   γγ ιι αα   ττ αα   λλ άά θθ ηη   ππ οο υυ   κκ άά νν εε ιι ..     

  

ΟΟ ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ έέ ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   µµ εε λλ έέ ττ ηη   ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ οο νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ,,   «« εε υυ χχ έέ ςς   αα υυ ττ οο ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα ςς »»   κκ αα ιι   «« κκ λλ άά µµ αα »» ,,   δδ εε νν   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο υυ νν   κκ λλ ιι νν ιι κκ άά   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα ..   ΠΠ ιι οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα ,,   ττ οο   99 55 ,, 44 %%  ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   δδ εε νν   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο υυ νν   

σσ κκ έέ ψψ εε ιι ςς   νν αα   ββ λλ άά ψψ οο υυ νν   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   ττ οο υυ ςς ,,   εε νν ώώ   ,, αα νν ττ ιι σσ ττ οο ίί χχ ωω ςς ,,   ττ οο   99 22 ,, 66 %%  δδ εε νν   κκ λλ αα ίί εε ιι   

ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   όό ττ ιι   σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς ..     
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ΕΕ νν   σσ υυ νν εε χχ εε ίί αα ,,   ττ οο   88 66 ,, 11 %%  ττ οο υυ   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ οο ύύ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   δδ ηη λλ ώώ νν εε ιι   όό ττ ιι   δδ εε νν   έέ χχ εε ιι   χχ άά σσ εε ιι   ττ οο   

εε νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ οο νν   ττ οο υυ   γγ ιι αα   ττ οο υυ ςς   άά λλ λλ οο υυ ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς   ,,   εε νν ώώ   µµ όό λλ ιι ςς   ττ οο   11 00 ,, 22 %%     εε νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   

ττ ώώ ρρ αα   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   γγ ιι αα   ττ οο υυ ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς   αα ππ ’’   όό ττ ιι   ππ αα λλ ιι όό ττ εε ρρ αα ..   ΕΕ νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ οο νν   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   οο ιι   

αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ ιι ςς   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ έέ ςς   ττ οο υυ   ύύ ππ νν οο υυ   αα φφ οο ύύ   αα ππ όό   ττ αα   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ εε ττ αα ιι   ττ εε λλ ιι κκ άά   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   

µµ εε   ττ ηη νν   δδ ιι εε υυ θθ έέ ττ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   χχ ρρ όό νν οο υυ   όό σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ οο νν   ύύ ππ νν οο ..   ΟΟ ιι   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   δδ εε ίί χχ νν οο υυ νν   όό ττ ιι   ττ οο   

77 33 ,, 11 %%  κκ οο ιι µµ άά ττ αα ιι   ττ όό σσ οο   κκ αα λλ άά   όό σσ οο   σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   εε νν ώώ   ττ οο   22 00 ,, 44 %%  ξξ υυ ππ νν άά   ττ οο   ππ ρρ ωω ίί   ππ ιι οο   

κκ οο υυ ρρ αα σσ µµ έέ νν οο ςς   αα ππ όό   άά λλ λλ οο ττ εε   ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ εε ίί ττ αα ιι   µµ ιι αα   αα ππ ώώ λλ εε ιι αα   22   κκ αα ιι   ππ λλ έέ οο νν   κκ ιι λλ ώώ νν   αα ππ όό   

ττ οο   σσ υυ νν ηη θθ ιι σσ µµ έέ νν οο   σσ ττ οο   11 66 ,, 77 %%   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ..         

  

ΕΕ νν   κκ αα ττ αα κκ λλ εε ίί δδ ιι ,,   δδ ιι αα ππ ιι σσ ττ ώώ νν εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ αα   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   ττ οο υυ   ππ ίί νν αα κκ αα   κκ αα ιι   ττ ωω νν   

ππ ρρ οο αα νν αα φφ εε ρρ θθ έέ νν ττ ωω νν   ηη   µµ ηη   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   σσ ττ οο   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ όό   δδ εε ίί γγ µµ αα   ττ ηη ςς   

έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   (( NN == 11 00 88 )) ..   OO ιι   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   σσ ττ ιι ςς   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   

ιι δδ εε αα σσ µµ όό   αα λλ λλ άά   κκ αα ιι   όό λλ εε ςς   οο ιι   υυ ππ όό λλ οο ιι ππ έέ ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk -- BB DD II -- II II ,,   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   εε νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ οο νν   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο νν   ττ ρρ όό ππ οο   ππ οο υυ   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ββ λλ έέ ππ οο υυ νν   

δδ ιι άά φφ οο ρρ εε ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   ττ οο υυ   εε αα υυ ττ οο ύύ   ττ οο υυ ςς   ωω σσ ττ όό σσ οο   οο ιι   υυ ππ όό θθ εε σσ εε ιι ςς   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   

νν αα   εε ππ ιι ββ εε ββ αα ιι ωω θθ οο ύύ νν   αα φφ οο ύύ   σσ ττ ηη   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   µµ εε λλ έέ ττ ηη   δδ εε νν   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   κκ λλ ιι νν ιι κκ άά   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ττ έέ ττ οο ιι αα   έέ ττ σσ ιι   ώώ σσ ττ εε   νν αα   ππ ρρ οο χχ ωω ρρ ήή σσ οο υυ µµ εε   σσ εε   εε ππ αα γγ ωω γγ ιι κκ έέ ςς   µµ εε θθ όό δδ οο υυ ςς   

σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή ςς   αα νν άά λλ υυ σσ ηη ςς ..   

    

ΑΑ νν αα φφ οο ρρ ιι κκ άά   µµ εε   ττ οο   χχ οο ρρ ηη γγ οο ύύ µµ εε νν οο   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς (( BB AA II )) ,,   σσ ττ οο   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   

ππ ίί νν αα κκ αα   55 .. 33 ,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   αα ππ όό   ττ ιι ςς   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   ττ οο   

µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   εε νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ οο νν   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη   

σσ ύύ νν δδ εε σσ ηη   ττ οο υυ   µµ εε   ττ ιι ςς   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ..     

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   55 .. 33   

ΜΜ έέ σσ οο ιι   όό ρρ οο ιι (( mm ))   κκ αα ιι   ττ υυ ππ ιι κκ έέ ςς   αα ππ οο κκ λλ ίί σσ εε ιι ςς (( ss tt dd ))   σσ ττ ιι ςς   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ εε ςς   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   BB AA II     

  

                                                                              ΜΜ έέ σσ οο ςς   όό ρρ οο ςς (( mm ee aa nn ))           ΤΤ υυ ππ ιι κκ ήή   αα ππ όό κκ λλ ιι σσ ηη (( ss tt dd .. ))             

∆∆ εε ίί γγ µµ αα       

ΜΜ οο υυ δδ ιι άά σσ µµ αα ττ αα   ήή   ττ σσ ιι µµ ππ ήή µµ αα ττ αα                                 44 ,, 00                                                       00 ,, 66 55 55                                 11 00 88   

ΑΑ δδ υυ νν αα µµ ίί αα   χχ αα λλ άά ρρ ωω σσ ηη ςς                                                   55 ,, 22                                                       00 ,, 77 11 77                                 11 00 88   
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  [[ σσ υυ νν έέ χχ εε ιι αα ]]   

ΦΦ όό ββ οο ςς   όό ττ ιι   θθ αα   σσ υυ µµ ββ εε ίί   

  

ττ οο   χχ εε ιι ρρ όό ττ εε ρρ οο                                                                               44 ,, 44                                                       00 ,, 77 22 88                                 11 00 88     

                                                                                                                                                                                                                          

ΖΖ αα λλ άά δδ αα   ήή   ίί λλ λλ ιι γγ οο ςς                                                                 22 ,, 33                                                       00 ,, 44 66 66                                 11 00 88   

ΑΑ ίί σσ θθ ηη µµ αα   ππ αα λλ µµ ώώ νν //   

ΤΤ αα χχ υυ ππ αα λλ µµ ίί αα                                                                                 44 ,, 33                                                       00 ,, 66 44 44                               11 00 88   

ΤΤ ρρ όό µµ οο ςς // ΦΦ όό ββ οο ςς                                                                         33 ,, 11                                                       00 ,, 33 22 77                               11 00 88       

ΝΝ εε υυ ρρ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα                                                                                 77 ,, 55                                                       00 ,, 77 77 55                               11 00 88   

ΤΤ ρρ όό µµ οο ςς   χχ εε ρρ ιι ώώ νν                                                                       11 ,, 99                                                         00 ,, 44 11 44                               11 00 88         

∆∆ υυ σσ ππ εε ψψ ίί αα                                                                                       33 ,, 11                                                         00 ,, 66 22 11                               11 00 88   

ΚΚ οο κκ κκ ίί νν ιι σσ µµ αα   ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ                                                 33 ,, 99                                                         00 ,, 55 99 33                               11 00 88   

ΖΖ εε σσ ττ οο ίί   ήή   κκ ρρ ύύ οο ιι   ιι δδ ρρ ώώ ττ εε ςς                                                 22 ,, 66                                                         00 ,, 44 88 11                               11 00 88   

  

ΑΑ ππ όό   ττ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ττ οο υυ   ππ ίί νν αα κκ αα   55 .. 33   κκ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   αα νν άά λλ υυ σσ ηη   ππ οο υυ   δδ ιι εε νν εε ρρ γγ ήή θθ ηη κκ εε ,,   

έέ χχ οο υυ µµ εε   γγ ιι αα   ττ ηη νν   κκ άά θθ εε   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ άά   ττ αα   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα ::     

ΠΠ ρρ ώώ ττ οο νν ,,   δδ ιι αα ππ ιι σσ ττ ώώ νν εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   ττ οο   22 66 ,, 99 %%  ττ οο υυ   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ οο ύύ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   νν ιι ώώ θθ εε ιι   ήή ππ ιι αα   

σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ττ σσ ιι µµ ππ ηη µµ άά ττ ωω νν   ήή   µµ οο υυ δδ ιι άά σσ µµ αα ττ οο ςς   εε νν ώώ   ττ οο   66 77 ,, 77 %%  δδ εε νν   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ιι   κκ αα θθ όό λλ οο υυ   

ττ αα   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα ..   ΌΌ σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ ηη νν   αα δδ υυ νν αα µµ ίί αα   χχ αα λλ άά ρρ ωω σσ ηη ςς ,,   ττ οο   66 11 ,, 11 %%  δδ εε νν   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ιι   κκ αα θθ όό λλ οο υυ   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα   σσ ττ οο   νν αα   χχ αα λλ αα ρρ ώώ νν εε ιι   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ ηη ςς   ηη µµ έέ ρρ αα ςς ,,   

εε νν ώώ   ττ οο   22 55 ,, 99 %%  δδ ηη λλ ώώ νν εε ιι   ήή ππ ιι αα   αα δδ υυ νν αα µµ ίί αα   χχ αα λλ άά ρρ ωω σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ οο   11 33 %%  εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   µµ έέ ττ ρρ ιι αα   

αα δδ υυ νν αα µµ ίί αα   χχ αα λλ άά ρρ ωω σσ ηη ςς ..   ΤΤ οο   66 77 ,, 77 %%   δδ εε νν   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ιι   φφ όό ββ οο   γγ ιι αα   έέ νν αα νν   εε ππ ιι κκ εε ίί µµ εε νν οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο ,,   

ωω σσ ττ όό σσ οο   έέ νν αα   22 22 ,, 22 %%   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ιι   ήή ππ ιι οο   φφ όό ββ οο   όό ττ ιι   θθ αα   σσ υυ µµ ββ εε ίί   κκ άά ττ ιι   κκ αα κκ όό   

κκ αα ιι   ττ οο   88 ,, 33 %%   µµ έέ ττ ρρ ιι οο   φφ όό ββ οο ..     

    

ΑΑ νν αα φφ οο ρρ ιι κκ άά   µµ εε   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ζζ αα λλ άά δδ ωω νν   ήή   ιι λλ λλ ίί γγ ωω νν   ,,   ττ οο   77 88 ,, 88 %%   ττ οο υυ   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ οο ύύ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   

δδ εε νν   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ιι   ττ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   σσ ύύ µµ ππ ττ ωω µµ αα ,,   εε νν ώώ   έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ηη ςς   ττ άά ξξ ηη ςς   ττ οο υυ   22 88 ,, 77 %%   

αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   ήή ππ ιι αα   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ζζ αα λλ άά δδ αα ςς   ήή   ιι λλ λλ ίί γγ ωω νν ..   ΑΑ νν ττ ίί σσ ττ οο ιι χχ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   κκ αα ιι   σσ ττ οο   κκ οο ιι νν όό     σσ ύύ µµ ππ ττ ωω µµ αα   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ εε   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   ττ ηη ςς   φφ υυ σσ ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς   

ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ οο   αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   ππ αα λλ µµ ώώ νν // ττ αα χχ υυ ππ αα λλ µµ ίί αα ..   ΣΣ ττ ηη   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   εε ρρ ώώ ττ ηη σσ ηη   ττ οο   

66 44 ,, 88 %%,,   δδ εε νν   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ιι   κκ αα θθ όό λλ οο υυ   αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   ππ αα λλ µµ ώώ νν   // ττ αα χχ υυ ππ αα λλ µµ ίί αα ,,   εε νν ττ οο ύύ ττ οο ιι ςς   ττ οο   22 88 ,, 77 %%   ττ οο υυ   
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δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς ,,   αα νν έέ φφ εε ρρ εε   ήή ππ ιι αα   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ττ αα χχ υυ ππ αα λλ µµ ίί αα ςς ..   ΑΑ ππ όό   ττ ηη νν   άά λλ λλ ηη ,,   κκ αα θθ όό λλ οο υυ   αα ίί σσ θθ ηη σσ ηη   

φφ όό ββ οο υυ   ήή   ττ ρρ όό µµ οο υυ   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ιι   ττ οο   77 66 ,, 99 %%  ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν ,,   εε νν ώώ   έέ νν αα   11 66 ,, 77 %%  αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   

ήή ππ ιι αα   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   φφ όό ββ οο υυ // ττ ρρ όό µµ οο υυ ..   

  

ΈΈ νν αα   αα ππ όό   ττ αα   ββ αα σσ ιι κκ άά   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο υυ ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς   σσ εε   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   

αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν ηη ςς   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   δδ ιι έέ γγ εε ρρ σσ ηη ςς   κκ αα ιι   σσ ττ ρρ εε ςς   εε ίί νν αα ιι   ηη   νν εε υυ ρρ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ..   ΣΣ ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   έέ νν αα   µµ εε γγ άά λλ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   νν ιι ώώ θθ εε ιι   ήή ππ ιι αα   νν εε υυ ρρ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   σσ εε   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   33 99 ,, 88 %%    εε νν ώώ   

ττ οο   44 33 ,, 55 %%   δδ εε νν   νν ιι ώώ θθ εε ιι   κκ αα θθ όό λλ οο υυ   νν εε υυ ρρ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   σσ χχ εε ττ ιι κκ ώώ ςς   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   κκ αα ιι   σσ ττ οο   σσ ύύ µµ ππ ττ ωω µµ αα   «« ττ ρρ όό µµ οο ςς   ττ ωω νν   χχ εε ρρ ιι ώώ νν »» ,,   αα φφ οο ύύ   ττ οο   11 66 ,, 77 %%   ττ ωω νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   δδ ηη λλ ώώ νν εε ιι   ήή ππ ιι αα   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ..     

  

ΕΕ ππ ιι ππ ρρ οο σσ θθ έέ ττ ωω ςς ,,   όό σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ οο   σσ ύύ µµ ππ ττ ωω µµ αα   ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   δδ υυ σσ ππ εε ψψ ίί αα   ωω ςς   

αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν ωω νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν ,,   έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ηη ςς   ττ άά ξξ ηη ςς   

ττ οο υυ   77 55 ,, 99 %% ,,   δδ εε νν   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   κκ αα θθ όό λλ οο υυ   δδ υυ σσ ππ εε ψψ ίί αα ,,   αα λλ λλ άά   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ττ αα ιι   κκ αα ιι   έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   

ττ ηη ςς   ττ άά ξξ ηη ςς   ττ οο υυ   11 77 ,, 66 %%  ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   ήή ππ ιι αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   δδ υυ σσ ππ εε ψψ ίί αα ςς ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   ττ οο   66 66 ,, 77 %%   

δδ εε νν   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   ττ οο   κκ οο ιι νν όό ,,   σσ εε   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   κκ οο κκ κκ ίί νν ιι σσ µµ αα   ττ οο υυ   ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ ,,   αα λλ λλ άά ,,     

έέ χχ οο υυ µµ εε   έέ νν αα   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν (( 22 77 ,, 88 %% ))   ππ οο υυ   δδ ηη λλ ώώ νν εε ιι   όό ττ ιι   σσ εε   

έέ νν ττ οο νν εε ςς   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ εε ιι   κκ οο κκ κκ ίί νν ιι σσ µµ αα   ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ ..   ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   ττ οο   

22 22 ,, 22 %%  αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   ήή ππ ιι αα   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ ηη ςς   ηη µµ έέ ρρ αα ςς   ττ οο υυ   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ οο ςς   

«« κκ ρρ ύύ οο ιι   ήή   ζζ εε σσ ττ οο ίί   ιι δδ ρρ ώώ ττ εε ςς »»   ωω ςς   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη ςς   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν ωω νν   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ωω νν   ..     

  

ΣΣ υυ γγ κκ εε φφ αα λλ αα ιι ώώ νν οο νν ττ αα ςς ,,   θθ αα   λλ έέ γγ αα µµ εε   όό ττ ιι ,,   σσ ττ ηη   λλ ίί σσ ττ αα   σσ υυ µµ ππ λλ ήή ρρ ωω σσ ηη ςς   κκ οο ιι νν ώώ νν   σσ υυ µµ ππ ττ ωω µµ άά ττ ωω νν   

ττ οο υυ   άά γγ χχ οο υυ ςς ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο υυ νν   ήή ππ ιι αα   έέ ωω ςς   κκ αα θθ όό λλ οο υυ   σσ εε   οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν εε ςς   ππ εε ρρ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς   

σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ οο υυ   ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί οο υυ   µµ ήή νν αα   µµ έέ χχ ρρ ιι   κκ αα ιι   ττ ηη νν   µµ έέ ρρ αα   ππ οο υυ   

σσ υυ µµ ππ λλ ηη ρρ ώώ θθ ηη κκ εε   ττ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι οο ..   ΠΠ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   

εε φφ ιι σσ ττ οο ύύ νν   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ οο χχ ήή   ττ οο υυ   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ήή   κκ αα ιι   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ αα   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   άά γγ χχ οο υυ ςς   

κκ αα ιι   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   εε ππ ίί σσ ηη µµ ηη   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς ..   ΣΣ ττ οο νν   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ όό   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό   δδ εε νν   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   υυ ππ εε ρρ ιι σσ χχ ύύ οο υυ νν   ήή   νν αα   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   ττ έέ ττ οο ιι οο   

ββ αα θθ µµ όό ,,   ττ αα   κκ οο ιι νν άά   σσ υυ µµ ππ ττ ώώ µµ αα ττ αα   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   ππ οο υυ   νν αα     αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   εε σσ ττ ίί αα   κκ λλ ιι νν ιι κκ ήή ςς   

ππ ρρ οο σσ οο χχ ήή ςς ..     
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55 .. 22       ΈΈ λλ εε γγ χχ οο ςς   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   υυ ππ οο θθ έέ σσ εε ωω νν --   ΕΕ ρρ µµ ηη νν εε ίί εε ςς   ττ ωω νν   ΑΑ ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ άά ττ ωω νν   

  

ΓΓ ιι αα   ττ οο νν   έέ λλ εε γγ χχ οο   ττ ωω νν   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ώώ νν   υυ ππ οο θθ έέ σσ εε ωω νν ,,   εε ππ ιι σσ ττ ρρ αα ττ εε ύύ ττ ηη κκ αα νν   ηη   εε ππ αα γγ ωω γγ ιι κκ έέ ςς   µµ έέ θθ οο δδ οο ιι   

σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή ςς   αα νν άά λλ υυ σσ ηη ςς ..   ΣΣ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα ,,   ππ ρρ ώώ ττ οο   ββ αα σσ ιι κκ όό   ββ ήή µµ αα   σσ ττ ιι ςς   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ έέ ςς   

αα νν αα λλ ύύ σσ εε ιι ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   οο   κκ αα θθ οο ρρ ιι σσ µµ όό ςς   ττ ωω νν   δδ εε ιι κκ ττ ώώ νν   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   ττ ωω νν   δδ έέ κκ αα   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   ττ οο υυ   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ..   ΗΗ   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα   ττ ηη ςς   εε µµ ππ λλ οο κκ ήή ςς   ττ ωω νν   δδ έέ κκ αα   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   

υυ ππ οο λλ οο γγ ίί σσ ττ ηη κκ εε   µµ εε   ττ οο νν   δδ εε ίί κκ ττ ηη   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   CC rr oo nn bb aa cc hh ’’ ss   aa ll pp hh aa ..   ΣΣ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν αα ,,   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

µµ έέ ττ ρρ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ οο ςς ,,   ββ ρρ έέ θθ ηη κκ εε   όό ττ ιι   οο   δδ εε ίί κκ ττ ηη ςς   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   CC rr oo nn bb aa cc hh ’’ ss   aa ll pp hh aa   

εε ίί νν αα ιι   αα == 00 ,, 77 22 33 ..   ΓΓ ιι αα   ττ ηη νν   µµ έέ ττ ρρ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   αα ππ αα ιι σσ ιι οο δδ οο ξξ ίί αα ςς   εε ίί χχ αα µµ εε   αα == 00 ,, 77 11 66 ,,   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα ππ ώώ λλ εε ιι αα   

ιι κκ αα νν οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ οο   γγ ιι αα   ττ οο   αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα ςς ,,   εε ίί χχ αα µµ εε   ττ οο νν   ίί δδ ιι οο   δδ εε ίί κκ ττ ηη   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς ,,   

αα == 00 ,, 66 99 44 ..   ΕΕ ππ ιι ππ ρρ όό σσ θθ εε ττ αα ,,   γγ ιι αα   ττ οο νν   δδ εε ίί κκ ττ ηη   µµ ίί σσ οο ςς   γγ ιι αα   ττ οο νν   εε αα υυ ττ όό   οο   δδ εε ίί κκ ττ ηη ςς   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   

ήή ττ αα νν   αα == 00 ,, 77 22 44 ,,   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα υυ ττ οο µµ οο µµ φφ ήή   αα ==   00 ,, 77 11 00 ,,   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   εε υυ χχ έέ ςς   αα υυ ττ οο ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα ςς   αα == 00 ,, 77 22 33 ,,   γγ ιι αα   

ττ οο   κκ λλ άά µµ αα   αα ==   00 ,, 77 00 22   κκ αα ιι   ττ έέ λλ οο ςς ,,   γγ ιι αα   ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   αα ππ όό σσ υυ ρρ σσ ηη   αα == 00 ,, 77 11 33   εε νν ώώ   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ήή   ττ οο υυ   ύύ ππ νν οο υυ   αα == 00 ,, 77 00 88 ..   ΣΣ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   55 ,, 44   έέ χχ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ αα   νν αα   

δδ οο ύύ µµ εε   ττ οο υυ ςς   δδ εε ίί κκ ττ εε ςς   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   γγ ιι αα   ττ οο υυ ςς   99   –– ππ λλ έέ οο νν --   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ 6644..     

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   55 .. 44   

∆∆ εε ίί κκ ττ εε ςς   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   CC rr oo nn bb aa cc hh   ‘‘ ss   aa ll pp hh aa     γγ ιι αα   ττ οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Συναίσθηµα 2,50 11,411 ,310 ,723 

Απαισιοδοξία 2,34 9,424 ,401 ,716 

Απώλεια  
Ικανοποίησης 2,22 9,333 ,492 ,694 

Αίσθηµα τιµωρίας 2,39 10,165 ,509 ,694 

Μίσος για τον εαυτό  2,53 11,336 ,299 ,724 

Αυτοµοµφή  2,03 10,214 ,401 ,710 

Ευχές αυτοτιµωρίας 2,58 11,759 ,382 ,723 

Κλάµα 2,44 9,988 ,449 ,702 

Κοινωνική απόσυρση 2,44 10,810 ,388 ,713 

∆ιαταραχή του ύπνου  2,27 10,086 ,412 ,708 
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 Η µεταβλητή της απώλειας βάρους υποκρύφθηκε εξ αιτίας του πολύ χαµηλού δείκτη αξιοπιστίας που παρουσίαζε.  



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

126 

 

ΣΣ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   οο ιι   σσ υυ νν ττ εε λλ εε σσ ττ έέ ςς   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   θθ εε ωω ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι   σσ χχ εε ττ ιι κκ ώώ ςς   

ιι κκ αα νν οο ππ οο ιι ηη ττ ιι κκ οο ίί   αα φφ οο ύύ   οο ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο ιι   ξξ εε ππ εε ρρ νν οο ύύ νν   ττ οο   κκ αα ττ ώώ ττ εε ρρ οο   αα ππ οο δδ εε κκ ττ όό   όό ρρ ιι οο   

αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς (( 00 ,, 77 )) ..   ΕΕ ξξ αα ίί ρρ εε σσ ηη   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   οο ιι   κκ λλ ίί µµ αα κκ εε ςς   «« αα ππ ώώ λλ εε ιι αα   ιι κκ αα νν οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ςς »»   κκ αα ιι   

«« αα ίί σσ θθ ηη µµ αα   ττ ιι µµ ωω ρρ ίί αα ςς »»   όό ππ οο υυ   οο   δδ εε ίί κκ ττ ηη ςς   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   εε ίί νν αα ιι   κκ αα ττ ώώ ττ εε ρρ οο ςς   αα ππ όό   ττ οο νν   

αα ππ οο δδ εε κκ ττ όό .. (( αα == 00 ,, 66 99 44 )) ..   ΜΜ οο λλ αα ττ αα ύύ ττ αα ,,   αα ππ οο φφ αα σσ ίί σσ ττ ηη κκ αα νν   νν αα   δδ ιι αα ττ ηη ρρ ηη θθ οο ύύ νν   σσ ττ ηη νν   γγ εε νν ιι κκ ήή   

κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς ,,   κκ αα θθ ώώ ςς     ηη   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ ήή   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   ττ ωω νν   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ωω νν   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά σσ ττ ηη κκ εε   ιι κκ αα νν οο ππ οο ιι ηη ττ ιι κκ ήή ,,   όό ππ ωω ςς   θθ αα   δδ οο ύύ µµ εε   σσ ττ ηη   σσ υυ νν έέ χχ εε ιι αα ..     

  

ΣΣ ττ οο νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω   ππ ίί νν αα κκ αα   55 .. 55 ,,   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ µµ εε   ττ οο νν   γγ εε νν ιι κκ όό   δδ εε ίί κκ ττ ηη   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   ττ ωω νν   εε νν νν έέ αα   

κκ αα θθ οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν ωω νν   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   ππ οο υυ   αα ππ οο µµ οο νν ώώ θθ ηη κκ αα νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   

κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ   BB ee cc kk -- BB DD II -- II II .. (( ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   55 .. 55 ))   

ΠΠ ίί νν αα κκ αα ςς   55 .. 55   

ΓΓ εε νν ιι κκ όό ςς   δδ εε ίί κκ ττ ηη ςς   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   CC rr oo nn bb aa cc hh ’’ ss   aa ll pp hh aa ,,   ττ ωω νν   δδ έέ κκ αα   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   ττ οο υυ   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   

  

Case Processing Summary 
 

  N % 

Valid 108 100,0 

Excluded(
a) 

0 ,0 

Cases 

Total 108 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,732 10 

  

  

ΑΑ ππ όό   ττ αα   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   ττ οο υυ   ππ ίί νν αα κκ αα   55 ,, 55 ,,   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ οο ύύ µµ εε   όό ττ ιι   οο   δδ εε ίί κκ ττ ηη ςς   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς   ττ ωω νν   δδ έέ κκ αα   

ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   εε ίί νν αα ιι   κκ άά λλ οο ςς   αα φφ οο ύύ   ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   ππ άά νν ωω   αα ππ όό   ττ αα   

κκ αα ττ ώώ ττ εε ρρ αα   εε ππ ιι ττ ρρ εε ππ ττ άά   όό ρρ ιι αα ..   

  

ΓΓ ιι αα   ττ οο νν   εε ππ αα γγ ωω γγ ιι κκ όό   έέ λλ εε γγ χχ οο   ττ ωω νν   υυ ππ οο θθ έέ σσ εε ωω νν ,,   θθ εε ωω ρρ ήή σσ αα µµ εε   όό ττ ιι   ττ οο   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ όό   µµ οο νν ττ έέ λλ οο   ππ οο υυ   

θθ αα   ττ αα ίί ρρ ιι αα ζζ εε   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο   σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ αα   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   εε νν όό ςς   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς ,,   ππ οο σσ οο ττ ιι κκ έέ ςς   

µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς ,,   εε ίί νν αα ιι   ηη   µµ οο νν οο ππ αα ρρ αα γγ οο νν ττ ιι κκ ήή   αα νν άά λλ υυ σσ ηη (( AA NN OO VV AA ))   γγ ιι αα   ττ οο νν   ππ ρρ οο σσ δδ ιι οο ρρ ιι σσ µµ όό   ττ ωω νν   
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δδ έέ κκ αα   ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν     ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ ηη νν   κκ λλ ίί µµ αα κκ αα   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   

ττ οο υυ   BB ee cc kk   BB DD II -- II II     µµ εε   ττ ιι ςς   αα νν εε ξξ άά ρρ ττ ηη ττ εε ςς   µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς   φφ ύύ λλ οο ,,   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   

,, ηη λλ ιι κκ ίί αα ,,   µµ οο ρρ φφ ωω ττ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο ,,   χχ ρρ όό νν ιι αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς ,,   ββ αα θθ µµ όό ςς   κκ αα ιι   θθ έέ σσ ηη   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ..     

  

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   θθ έέ λλ οο νν ττ αα ςς   νν αα   αα ξξ ιι οο λλ οο γγ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   εε ππ ίί δδ ρρ αα σσ ηη   ττ ωω νν   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ ώώ νν   

ππ αα ρρ αα γγ όό νν ττ ωω νν (( pp rr ee dd ii cc tt ee dd   vv aa rr ii aa bb ll ee ss ))   ττ ωω νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί ωω νν (( εε ππ ιι λλ οο γγ ήή )) ,,   

ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   αα νν   ττ εε λλ ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ έέ ππ οο υυ νν   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   κκ αα ιι   σσ εε   ππ οο ιι οο   ββ αα θθ µµ όό ,,   θθ αα   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι ηη θθ εε ίί   ππ οο λλ λλ αα ππ λλ ήή   

ππ αα λλ ιι νν δδ ρρ όό µµ ηη σσ ηη (( rr ee gg rr ee ss ss ii oo nn   aa nn aa ll yy ss ii ss ))   ππ οο υυ   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   εε ππ εε ξξ εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   ππ οο υυ   

ππ ρρ οο σσ δδ ιι οο ρρ ίί ζζ εε ιι   ππ ιι αα   αα ππ όό   όό λλ εε ςς   ττ ιι ςς   µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο νν   κκ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ όό   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ..     

  

ΩΩ σσ ττ όό σσ οο ,,   ττ ίί θθ εε νν ττ αα ιι   οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν οο ιι   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ οο ίί   ππ ρρ οο ββ λλ ηη µµ αα ττ ιι σσ µµ οο ίί   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   µµ εε   ττ ιι ςς   εε ππ αα γγ ωω γγ ιι κκ έέ ςς   

µµ εε θθ όό δδ οο υυ ςς ..   ΑΑ ρρ χχ ιι κκ άά ,,   αα ππ όό   ττ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ττ ιι ςς   ππ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ιι κκ ήή ςς   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή ςς   δδ εε νν   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   υυ ψψ ηη λλ άά   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   (( αα ))   σσ ττ οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ,,   (( ββ ))   

σσ ττ ηη νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ,,   ππ οο υυ   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο νν   ββ αα σσ ιι κκ όό   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   

ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ,,   κκ αα ιι   (( γγ ))     σσ ττ οο   σσ ττ ρρ εε ςς ..   ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ άά   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ µµ εε   νν αα   σσ υυ νν εε χχ ίί σσ οο υυ µµ εε     

σσ ττ ηη νν   εε ππ αα γγ ωω γγ ιι κκ ήή   αα νν άά λλ υυ σσ ηη   ττ ωω νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ άά ττ ωω νν   εε φφ όό σσ οο νν   δδ εε νν   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   υυ ψψ ηη λλ άά   

ππ οο σσ οο σσ ττ άά   σσ ττ ιι ςς   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ έέ ςς   µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς (( ππ .. χχ .. σσ ττ ρρ εε ςς ))   ωω ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ..       

  

∆∆ εε ύύ ττ εε ρρ οο νν   ,,   µµ εε   ττ ηη νν   εε ππ ιι ββ εε ββ αα ίί ωω σσ ηη   ττ οο υυ   χχ εε ιι ρρ όό ττ εε ρρ οο υυ   φφ όό ββ οο υυ   ττ οο υυ   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ήή ,,   ηη   έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   

σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ άά   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί ωω νν   γγ ιι αα   ππ εε ρρ εε ττ αα ίί ρρ ωω   αα νν άά λλ υυ σσ ηη ,,   οο υυ σσ ιι αα σσ ττ ιι κκ άά   ήή   έέ ρρ εε υυ νν αα   

οο λλ οο κκ λλ ηη ρρ ώώ νν εε ττ αα ιι   µµ έέ χχ ρρ ιι   αα υυ ττ όό   ττ οο   σσ ηη µµ εε ίί οο ..   ΟΟ ιι   ππ αα ρρ εε µµ ββ άά σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   θθ αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ σσ αα νν   νν αα   γγ ίί νν οο υυ νν   

ττ ώώ ρρ αα ,,   εε ίί νν αα ιι   (( αα )) ηη   ιι σσ χχ υυ ρρ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ττ οο υυ   δδ εε ίί γγ µµ αα ττ οο ςς   ήή   (( ββ ))   εε ιι δδ ιι κκ έέ ςς   σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ έέ ςς   αα νν αα λλ ύύ σσ εε ιι ςς   

ππ οο υυ   θθ αα   µµ αα ςς   ββ οο ηη θθ οο ύύ σσ αα νν   σσ ττ ηη νν   εε ξξ αα γγ ωω γγ ήή   µµ εε ρρ ιι κκ ώώ νν   σσ υυ µµ ππ εε ρρ αα σσ µµ άά ττ ωω νν ..   ΜΜ οο λλ αα ττ αα ύύ ττ αα ,,   ττ οο   

αα νν ττ ιι ππ ρρ οο σσ ωω ππ εε υυ ττ ιι κκ όό   δδ εε ίί γγ µµ αα   (( nn >>   11 00 00 )) ,,   εε νν   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν ωω   υυ ππ ήή ρρ ξξ εε   σσ ττ ηη νν   έέ ρρ εε υυ νν αα   αα φφ οο ύύ   ττ οο   

σσ υυ νν οο λλ ιι κκ όό   δδ εε ίί γγ µµ αα   ξξ εε ππ έέ ρρ αα σσ εε   ττ αα   11 00 00 ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   ηη   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ππ εε ρρ ίί ππ λλ οο κκ ωω νν   

σσ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ώώ νν   µµ οο νν ττ έέ λλ ωω νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε ξξ αα γγ ωω γγ ήή   οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν ωω νν ,,   κκ αα ιι   ππ άά λλ ιι ,,   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ άά ττ ωω νν   µµ αα ςς   

φφ έέ ρρ νν εε ιι   αα νν ττ ιι µµ έέ ττ ωω ππ οο υυ ςς   µµ εε   ηη θθ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   δδ εε οο νν ττ οο λλ οο γγ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   ττ ηη ςς   έέ ρρ εε υυ νν αα ςς ,,   αα φφ οο ύύ   θθ αα   

αα νν αα γγ κκ αα σσ ττ οο ύύ µµ εε   νν αα   ββ γγ άά λλ οο υυ µµ εε   σσ υυ µµ ππ εε ρρ άά σσ µµ αα ττ αα   σσ ύύ µµ φφ ωω νν αα   αα ππ οο ρρ ρρ ίί ππ ττ οο νν ττ αα ςς   ήή   ττ οο νν ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   

σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν εε ςς   µµ εε ττ αα ββ λλ ηη ττ έέ ςς   ππ οο υυ   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   «« κκ αα λλ άά »»   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα ..   ΦΦ αα ίί νν εε ττ αα ιι   
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λλ οο ιι ππ όό νν   όό ττ ιι     οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   σσ ττ οο νν   ΕΕ λλ λλ αα δδ ιι κκ όό   χχ ώώ ρρ οο   δδ εε νν   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ αα   

αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   όό σσ οο νν   αα φφ οο ρρ άά   ττ αα   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   ββ ιι ώώ νν οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν ήή   

ττ οο υυ ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ..   

  

55 .. 33       ΣΣ υυ ζζ ήή ττ ηη σσ ηη     

  

ΜΜ εε   ββ άά σσ ηη   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ άά   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   χχ ωω ρρ ώώ νν   ττ ηη ςς   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς ,,   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   

οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   έέ νν αα νν   υυ ψψ ηη λλ όό   δδ εε ίί κκ ττ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   άά λλ λλ ωω νν   

εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ άά ττ ωω νν   κκ υυ ρρ ίί ωω ςς   λλ όό γγ ωω   ττ ηη ςς   ιι δδ ιι όό ττ υυ ππ ηη ςς   φφ ύύ σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   

δδ ιι χχ όό ττ οο µµ ηη ςς   σσ κκ έέ ψψ ηη ςς   ππ οο υυ   χχ ρρ ηη σσ ιι µµ οο ππ οο ιι οο ύύ νν   σσ εε   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ όό   κκ αα ιι   δδ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο ..   

ΑΑ ππ όό   ττ αα   υυ ππ άά ρρ χχ οο νν ττ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα ,,   ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ εε ίί ττ αα ιι   όό ττ ιι   ηη   ββ ίί αα ιι ηη   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   ττ ηη ςς   

αα σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   κκ αα ιι   οο ιι   σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   ίί δδ ιι ωω νν   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   εε ίί νν αα ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   

νν αα   λλ ηη φφ θθ οο ύύ νν   σσ οο ββ αα ρρ άά   υυ ππ όό ψψ ηη   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν οο υυ   νν αα   ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε υυ θθ οο ύύ νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   

σσ υυ µµ φφ όό ρρ ηη σσ ηη   ππ οο υυ   ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   νν ιι ώώ θθ οο υυ νν (( VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 44 )) ..     

  

ΗΗ   ππ αα ρρ οο ύύ σσ αα   µµ εε λλ έέ ττ ηη   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ εε   µµ έέ σσ ωω   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί ωω νν   ππ οο υυ   δδ όό θθ ηη κκ αα νν   σσ ττ οο υυ ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς ,,   εε ππ οο µµ έέ νν ωω ςς   ηη   µµ εε λλ έέ ττ ηη   δδ ιι εε ξξ άά γγ εε ττ αα ιι   «« αα ππ όό   έέ ξξ ωω »»   κκ αα ιι   έέ ττ σσ ιι   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ µµ εε   νν αα   

έέ χχ οο υυ µµ εε   υυ ψψ ηη λλ όό   δδ εε ίί κκ ττ ηη   αα ξξ ιι οο ππ ιι σσ ττ ίί αα ςς ,,   οο ύύ ττ εε   αα σσ φφ αα λλ ώώ ςς ,,   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ήή   ππ λλ ηη ρρ όό ττ ηη ττ αα ..   ΤΤ οο   

«« µµ ιι λλ ιι ττ αα ρρ ιι σσ ττ ιι κκ όό »»   ήή   «« ηη µµ ιι σσ ττ ρρ αα ττ ιι ωω ττ ιι κκ όό »»   κκ αα θθ εε σσ ττ ώώ ςς   ππ οο υυ   εε ππ ιι κκ ρρ αα ττ εε ίί   σσ ττ οο υυ ςς   κκ όό λλ ππ οο υυ ςς   ττ ηη ςς   

ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ,,   δδ εε νν   εε ππ ιι ττ ρρ έέ ππ εε ιι   ππ οο λλ λλ έέ ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   ππ αα ρρ εε µµ ββ άά σσ εε ιι ςς   εε λλ εε γγ κκ ττ ιι κκ οο ύύ   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ήή ρρ αα   κκ αα ιι   έέ ττ σσ ιι ,,   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ µµ εε   νν αα   οο δδ ηη γγ ηη θθ οο ύύ µµ εε   σσ εε   αα σσ φφ αα λλ ήή   σσ υυ µµ ππ εε ρρ άά σσ µµ αα ττ αα ,,   

κκ αα θθ ώώ ςς ,,   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ οο υυ   σσ υυ µµ ππ λλ ήή ρρ ωω σσ αα νν   ττ αα   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα   ,,   υυ ππ όό   ττ οο   φφ ώώ ςς   ττ ηη ςς   

δδ ηη µµ οο σσ ιι όό ττ ηη ττ αα ςς     µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   µµ αα ςς   δδ εε ίί ξξ οο υυ νν   µµ ιι αα   ππ αα ρρ αα ππ λλ αα νν ηη ττ ιι κκ ήή   εε ιι κκ όό νν αα   ήή   οο ππ οο ίί αα   δδ εε νν   θθ αα   

αα νν ττ αα ππ οο κκ ρρ ίί νν εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   ππ οο υυ   εε ππ ιι κκ ρρ αα ττ εε ίί   σσ ττ αα   εε σσ ωω ττ εε ρρ ιι κκ άά   όό ρρ γγ αα νν αα   

ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ..   ΣΣ ττ αα   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα ,,   ιι δδ ίί ωω ςς ,,   εε λλ λλ οο χχ εε ύύ εε ιι   ππ άά νν ττ αα   οο   κκ ίί νν δδ υυ νν οο ςς   ττ ωω νν   

ππ αα ρρ αα ππ εε ιι σσ ττ ιι κκ ώώ νν   ήή   ψψ εε υυ δδ ώώ νν   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ωω νν   γγ ιι αα   εε υυ νν όό ηη ττ οο υυ ςς   λλ όό γγ οο υυ ςς ..     

  

ΑΑ φφ οο ρρ µµ ήή   γγ ιι αα   ττ ηη νν   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   µµ εε λλ έέ ττ ηη   ήή ττ αα νν   ττ οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   αα νν ττ ίί σσ ττ οο ιι χχ ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα   σσ ττ οο υυ ςς   

κκ όό λλ ππ οο υυ ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   δδ εε νν   υυ ππ ήή ρρ χχ εε   µµ έέ χχ ρρ ιι   ττ ώώ ρρ αα ..   ΠΠ ρρ έέ ππ εε ιι ,,   νν αα   ττ οο νν ιι σσ ττ εε ίί   

εε ππ ίί σσ ηη ςς   όό ττ ιι   αα ππ αα ιι ττ εε ίί ττ αα ιι   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ ηη   δδ ιι εε ρρ εε ύύ νν ηη σσ ηη   ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   εε ιι δδ ιι κκ όό ττ εε ρρ αα   σσ ττ οο νν   ΕΕ λλ λλ αα δδ ιι κκ όό   

χχ ώώ ρρ οο   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ωω νν   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ ωω νν   οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ ώώ νν   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ώώ νν   σσ χχ έέ σσ εε ωω νν   ππ οο υυ   

αα κκ οο λλ οο υυ θθ οο ύύ νν   ττ οο   µµ εε σσ οο γγ εε ιι αα κκ όό   κκ αα ιι   όό χχ ιι   κκ αα ττ ’’ αα νν άά γγ κκ ηη   ττ οο νν   δδ υυ ττ ιι κκ οο εε υυ ρρ ωω ππ αα ϊϊ κκ όό   ττ ρρ όό ππ οο   ζζ ωω ήή ςς   
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(( ππ .. χχ ..   εε κκ ττ εε ττ αα µµ έέ νν ηη   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι αα   µµ εε   σσ ττ εε νν έέ ςς   δδ ιι αα ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς ,,   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ ηη   εε ππ αα φφ ήή   

µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ωω νν ,,   λλ ιι γγ όό ττ εε ρρ οο   εε ξξ αα νν ττ λλ ηη ττ ιι κκ οο ίί   ρρ υυ θθ µµ οο ίί   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   κκ .. αα .. )) ..   ΈΈ ττ σσ ιι ,,   οο ιι   

κκ υυ ρρ ιι όό ττ εε ρρ εε ςς   ππ ηη γγ έέ ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ιι ζζ όό µµ εε νν οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   

νν αα   ππ ρρ οο κκ ύύ ππ ττ οο υυ νν   µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ άά   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ εε ιι   οο   ίί δδ ιι οο ςς   οο   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό ςς   κκ αα ιι   όό χχ ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   φφ ύύ σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς ..   ΜΜ εε   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   ττ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω ,,   

µµ ππ οο ρρ οο ύύ µµ εε   νν αα   θθ εε ωω ρρ ήή σσ οο υυ µµ εε   ττ ηη νν   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   

ωω ςς   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ έέ ςς   αα ττ οο µµ ιι κκ έέ ςς   ππ εε ρρ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς (( cc aa ss ee   ss tt uu dd ii ee ss ))   αα ττ όό µµ ωω νν   µµ εε   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ εε ςς   

ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   δδ υυ σσ κκ οο λλ ίί εε ςς ..   

  

ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   ηη   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο σσ έέ γγ γγ ιι σσ ηη   ττ οο υυ   θθ έέ µµ αα ττ οο ςς   ττ οο υυ   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   κκ αα ιι   ττ οο υυ   

σσ ττ ρρ εε ςς   ττ οο υυ   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   έέ γγ ιι νν εε   µµ εε   ττ ρρ όό ππ οο   δδ ιι εε ξξ οο δδ ιι κκ όό   κκ αα ιι   κκ αα ττ όό ππ ιι νν   εε κκ ττ εε νν οο ύύ ςς     

ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ ήή ςς   εε ππ ιι σσ κκ όό ππ ηη σσ ηη ςς ..   ΠΠ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά σσ ττ ηη κκ εε   µµ έέ σσ αα   αα ππ όό   ττ οο   ππ ρρ ίί σσ µµ αα   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ ώώ νν   

θθ εε ωω ρρ ιι ώώ νν   ,, µµ οο νν ττ έέ λλ ωω νν ,,   εε ρρ µµ ηη νν εε ιι ώώ νν ..   ΕΕ ππ ίί σσ ηη ςς ,,   δδ όό θθ ηη κκ αα νν   αα νν αα λλ υυ ττ ιι κκ άά   οο ιι   σσ ηη µµ αα νν ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο ιι   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ττ οο υυ   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο υυ νν   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   άά σσ κκ ηη σσ ηη ςς   

ττ οο υυ   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ οο ςς   ττ οο υυ ςς   εε νν ώώ   έέ γγ ιι νν εε   κκ αα ιι   εε κκ ττ εε νν ήή   αα νν αα φφ οο ρρ άά   ττ ηη ςς   ππ εε ρρ ιι οο χχ ήή ςς   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   ππ οο υυ   

εε µµ ππ ίί ππ ττ εε ιι   ττ οο   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν οο   θθ έέ µµ αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   ππ λλ εε υυ ρρ άά   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς   εε νν όό ςς   ππ ρρ ωω ττ οο εε µµ φφ αα νν ιι ζζ όό µµ εε νν οο υυ   κκ λλ άά δδ οο υυ ,,   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   

εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ οο νν ιι κκ ήή   κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα ..     

  

ΤΤ αα   αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   εε λλ έέ χχ θθ ηη σσ αα νν   αα ππ όό   ττ αα   11 00 88   σσ υυ µµ ππ λλ ηη ρρ ωω µµ έέ νν αα   εε ρρ ωω ττ ηη µµ αα ττ οο λλ όό γγ ιι αα ,,   δδ εε νν   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ οο   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ οο   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν οο   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   

δδ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα   ττ έέ λλ εε σσ ηη ςς   ττ ωω νν   κκ αα θθ ηη κκ όό νν ττ ωω νν   ττ οο υυ ..   ΤΤ αα   ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω   µµ αα ςς   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   εε ππ ίί σσ ηη ςς   σσ ττ οο   

σσ υυ µµ ππ έέ ρρ αα σσ µµ αα   όό ττ ιι   εε φφ όό σσ οο νν   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ µµ εε   νν αα   

αα νν αα φφ εε ρρ όό µµ αα σσ ττ εε   σσ ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ..   ΜΜ εε µµ οο νν ωω µµ έέ νν αα   ππ εε ρρ ιι σσ ττ αα ττ ιι κκ άά   ππ οο υυ   

ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο υυ ςς   κκ όό λλ ππ οο υυ ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ,,   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ εε ςς   

ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ έέ ςς   δδ υυ σσ κκ οο λλ ίί εε ςς   οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ήή   αα δδ υυ νν αα µµ ίί αα   ππ ρρ οο σσ αα ρρ µµ οο γγ ήή ςς ..   

ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   ττ αα   υυ ψψ ηη λλ άά   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   σσ ττ ρρ εε ςς   ππ οο υυ   εε µµ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   οο ρρ ιι σσ µµ έέ νν εε ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς   ττ ηη ςς   

ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ µµ εε ρρ ιι κκ ήή ςς ,,   σσ χχ εε ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   µµ εε   ττ οο   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   ππ οο υυ   

εε ππ ιι κκ ρρ αα ττ εε ίί   σσ εε   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν εε ςς   χχ ώώ ρρ εε ςς ..   ΣΣ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   ττ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ ττ οο   

γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό ,,   αα κκ οο λλ οο υυ θθ οο ύύ νν   ττ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   σσ εε   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ οο υυ ςς   

ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ οο ύύ ςς ..     
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ΗΗ   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν ηη   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   οο   ββ αα σσ ιι κκ όό ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ςς   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ,,   εε ίί νν αα ιι   ηη   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς ..   ΣΣ ττ ηη   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   έέ ρρ εε υυ νν αα ,,   δδ εε νν   

ππ αα ρρ αα ττ ηη ρρ ήή θθ ηη κκ αα νν   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   σσ ττ ηη νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   µµ εε   αα ππ οο ττ έέ λλ εε σσ µµ αα   νν αα   µµ ηη νν   έέ χχ οο υυ µµ εε   

κκ αα ιι   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   σσ ττ ιι ςς   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ όό   ιι δδ εε αα σσ µµ όό ..   

ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   οο ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο -- δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   θθ εε ωω ρρ ηη θθ οο ύύ νν   

αα νν εε ξξ άά ρρ ττ ηη ττ οο ιι   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ,,   αα φφ οο ύύ   ττ αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   ττ ωω νν   

αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ωω νν   σσ ττ οο υυ ςς   δδ έέ κκ αα   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ   ππ οο υυ   αα ππ οο µµ οο νν ώώ θθ ηη κκ αα νν ,,   

δδ εε νν   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   κκ λλ ιι νν ιι κκ όό   εε νν δδ ιι αα φφ έέ ρρ οο νν ..   ΕΕ ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ οο ύύ µµ εε   νν αα   θθ εε ωω ρρ ήή σσ οο υυ µµ εε   όό ττ ιι   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   όό ππ ωω ςς   ηη   ηη λλ ιι κκ ίί αα ,,   ττ οο   φφ ύύ λλ οο ,,   ττ αα   χχ ρρ όό νν ιι αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   οο   ββ αα θθ µµ όό ςς   εε ππ ηη ρρ εε άά ζζ οο υυ νν   

ττ οο νν   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ..   ΕΕ νν   ππ ρρ οο κκ εε ιι µµ έέ νν ωω ,,   ηη   

ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   οο ιι   άά γγ αα µµ οο ιι ,,   ήή   οο ιι   δδ ιι αα ζζ εε υυ γγ µµ έέ νν οο ιι   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά σσ οο υυ νν   υυ ψψ ηη λλ όό ττ εε ρρ αα   

εε ππ ίί ππ εε δδ αα   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ αα ιι   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ςς   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ ,,   εε νν ώώ   οο ιι   νν εε όό ττ εε ρρ οο ιι   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   εε ππ ίί ππ εε δδ αα   σσ ττ ρρ εε ςς   κκ άά ττ ιι   ππ οο υυ   δδ εε νν   

φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   ττ όό σσ οο   έέ νν ττ οο νν οο   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   µµ εε   ππ οο λλ λλ άά   χχ ρρ όό νν ιι αα   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί αα ςς ..   ΤΤ αα   

ππ αα ρρ αα ππ άά νν ωω ,,   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά   δδ εε δδ οο µµ έέ νν αα   µµ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   σσ υυ γγ κκ ρρ ιι θθ οο ύύ νν   σσ εε   εε ππ ίί ππ εε δδ οο   αα ττ οο µµ ιι κκ ώώ νν   

ππ εε ρρ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ωω νν (( cc aa ss ee   ss tt uu dd ii ee ss ))   κκ άά ττ ιι   ,, όό µµ ωω ςς ,,   ππ οο υυ   ξξ εε φφ εε ύύ γγ εε ιι   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   σσ κκ οο ππ οο ύύ ςς   αα υυ ττ ήή ςς   ττ ηη ςς   

δδ ιι ππ λλ ωω µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς ..     

  

ΤΤ έέ λλ οο ςς ,,   οο ιι   ΈΈ λλ λλ ηη νν εε ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   δδ εε νν   φφ αα ίί νν εε ττ αα ιι   νν αα   γγ νν ωω ρρ ίί ζζ οο υυ νν   ττ ηη νν   ύύ ππ αα ρρ ξξ ηη   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ οο ύύ   

κκ λλ άά δδ οο υυ   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   ττ οο υυ ςς ,,   δδ ηη λλ αα δδ ήή ,,   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ..   ΈΈ νν αα   ττ έέ ττ οο ιι οο   δδ εε δδ οο µµ έέ νν οο   

µµ αα ςς   οο δδ ηη γγ εε ίί   σσ εε   δδ ύύ οο   σσ υυ µµ ππ εε ρρ άά σσ µµ αα ττ αα ..   ΠΠ ρρ ώώ ττ οο νν ,,   όό ττ ιι     σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   ππ ιι θθ αα νν ώώ ςς   νν αα   µµ ηη νν   

χχ ρρ εε ιι άά σσ ττ ηη κκ αα νν   ππ οο ττ έέ   ττ ιι ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   εε νν όό ςς   ΑΑ σσ ττυυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ -- ππ ρρ άά γγ µµ αα   αα ππ ίί θθ αα νν οο   

αα φφ οο ύύ   ττ οο   εε ύύ ρρ οο ςς   ττ ωω νν   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   εε νν όό ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο υυ   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   κκ αα ιι   ππ λλ οο ύύ σσ ιι οο   

κκ αα ιι   ππ οο λλ ύύ ττ ιι µµ οο ..   ∆∆ εε ύύ ττ εε ρρ οο νν ,,   ττ οο   υυ ππ οο υυ ρρ γγ εε ίί οο   νν αα   µµ ηη νν   χχ ρρ ηη µµ αα ττ οο δδ οο ττ εε ίί   εε νν έέ ρρ γγ εε ιι εε ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

ππ ρρ όό σσ λλ ηη ψψ ηη   ττ ωω νν   εε ιι δδ ιι κκ ώώ νν   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ ωω νν   ππ οο υυ   θθ αα   αα ππ αα σσ χχ οο λλ ηη θθ οο ύύ νν   σσ ττ ιι ςς   υυ ππ ηη ρρ εε σσ ίί εε ςς   ττ οο υυ   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι αα ςς   ττ οο υυ   ππ οο υυ   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ εε ιι   ππ ρρ όό ββ λλ ηη µµ αα ..       

  

ΗΗ   έέ ρρ εε υυ νν αα   σσ ττ ηη νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   ψψ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   δδ ιι εε ξξ άά γγ εε ττ αα ιι   ππ άά νν ττ αα   αα ππ όό   µµ ίί αα   

ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο οο ππ ττ ιι κκ ήή ..   ΚΚ αα θθ ώώ ςς   ηη   κκ άά θθ εε   οο ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ εε ιι   µµ ιι αα   

µµ οο νν αα δδ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   δδ ιι αα κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν ηη   κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ,,   οο ιι   έέ ρρ εε υυ νν εε ςς   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   αα νν αα λλ ύύ οο υυ νν   ττ αα   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   έέ χχ οο νν ττ αα ςς   κκ αα ττ άά   νν οο υυ   ππ άά νν ττ αα   ττ ιι ςς   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ αα ββ οο λλ έέ ςς   ..   

ΑΑ υυ ττ έέ ςς   οο ιι   κκ αα ττ αα ββ οο λλ έέ ςς   ππ εε ρρ ιι λλ αα µµ ββ άά νν οο υυ νν   ττ ηη νν   άά ππ οο ψψ ηη   γγ ιι αα   ττ οο νν   κκ όό σσ µµ οο ,,   ττ ιι ςς   αα ξξ ίί εε ςς   κκ αα ιι   ττ αα   έέ θθ ιι µµ αα ..   
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ΑΑ υυ ττ άά   ττ αα   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   εε ξξ αα ρρ ττ ώώ νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ έέ ςς ,,   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   

ππ λλ εε υυ ρρ έέ ςς   ττ ηη ςς   εε κκ άά σσ ττ οο ττ εε   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   κκ οο υυ λλ ττ οο ύύ ρρ αα ςς   ππ οο υυ   αα νν αα ππ ττ ύύ σσ σσ εε ττ αα ιι   µµ εε   ββ άά σσ ηη   ττ αα   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ ηη ςς   χχ ώώ ρρ αα ςς (( VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 44 )) ..     

 

  

  

  

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΣΣ     

ΠΠ αα ρρ άά   ττ ηη νν   µµ αα κκ ρρ άά   κκ αα ιι   δδ ιι αα ρρ κκ εε ίί   ιι σσ ττ οο ρρ ίί αα   ττ ωω νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν ,,   ηη   ίί δδ ιι αα   ηη   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   δδ εε νν   έέ χχ εε ιι   

ξξ εε κκ αα θθ αα ρρ ίί σσ εε ιι   ττ ιι   εε ίί νν αα ιι   ηη   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ..   ΗΗ   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   ττ ωω νν   αα ττ όό µµ ωω νν   ππ οο υυ   

δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   ππ οο λλ ύύ   σσ οο ββ αα ρρ ήή   κκ αα ιι   ,, σσ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   ττ αα   άά ττ οο µµ αα   µµ εε   ιι δδ έέ εε ςς   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   µµ ιι αα   σσ οο ββ αα ρρ ήή   ψψ υυ χχ οο ππ αα θθ οο λλ οο γγ ίί αα ..   ΣΣ υυ νν ήή θθ ωω ςς ,,   ηη   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη   

αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο   ββ αα σσ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ ττ ιι κκ όό   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ αα   ττ ηη ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ..     ΠΠ άά νν ττ ωω ςς ,,   όό λλ αα   

σσ χχ εε δδ όό νν   ττ αα   άά ττ οο µµ αα   ππ οο υυ   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   σσ ύύ γγ κκ ρρ οο υυ σσ ηη   µµ εε   ττ οο   

οο ιι κκ οο γγ εε νν εε ιι αα κκ όό   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   εε νν ώώ   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   σσ ττ ηη   

δδ οο υυ λλ εε ίί αα   ττ οο υυ ςς ..     

  

ΠΠ αα ρρ όό λλ εε ςς   ττ ιι ςς   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι εε ςς   ττ ωω νν   εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ όό νν ωω νν ,,   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   µµ ιι αα   αα ππ οο δδ εε κκ ττ ήή   θθ εε ωω ρρ ίί αα ςς   γγ ιι αα   

ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς ..   ΑΑ νν ττ ιι θθ έέ ττ ωω ςς ,,   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ έέ ςς   θθ εε ωω ρρ ίί εε ςς   κκ άά νν οο υυ νν   ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ττ οο υυ ςς   αα νν άά   

κκ αα ιι ρρ οο ύύ ςς   αα νν άά λλ οο γγ αα   µµ εε   ττ οο   αα νν ττ ιι κκ εε ίί µµ εε νν οο   µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   ττ οο υυ   εε ρρ εε υυ νν ηη ττ ήή ..   ΠΠ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   ππ οο υυ   

λλ αα µµ ββ άά νν οο νν ττ αα ιι   υυ ππ όό ψψ ηη   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   εε ξξ ήή γγ ηη σσ ηη ςς   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ ,,   εε ίί νν αα ιι   ηη   γγ εε νν εε ττ ιι κκ ήή   

ππ ρρ οο δδ ιι άά θθ εε σσ ηη ,,   ,, ββ ιι οο χχ ηη µµ ιι κκ οο ίί   κκ αα ιι   µµ εε ττ αα ββ οο λλ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   

ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα ςς ,,   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ έέ ςς   δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ οο   σσ ύύ σσ ττ ηη µµ αα   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς   

υυ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη ςς ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   οο ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο   δδ ηη µµ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ οο ίί   κκ αα ιι   ππ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ οο ίί   

ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ,,   οο ιι   δδ ιι άά φφ οο ρρ εε ςς   κκ αα θθ ηη µµ εε ρρ ιι νν έέ ςς   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   σσ εε   σσ υυ νν δδ υυ αα σσ µµ όό   µµ εε   

ττ ηη νν   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   ιι σσ οο ρρ ρρ οο ππ ίί αα ((   ήή   αα νν ιι σσ οο ρρ ρρ οο ππ ίί αα ))   ττ οο υυ   αα ττ όό µµ οο υυ ,,   ηη   χχ ρρ ήή σσ ηη   οο υυ σσ ιι ώώ νν   κκ αα ιι   

αα λλ κκ οο όό λλ   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   οο ιι   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   ψψ υυ χχ ιι κκ ώώ νν   δδ ιι αα ττ αα ρρ αα χχ ώώ νν ,,   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   ββ αα σσ ιι κκ οο ίί   ττ οο µµ εε ίί ςς   

µµ εε λλ έέ ττ ηη ςς   σσ εε   κκ άά θθ εε   έέ ρρ εε υυ νν αα   ππ οο υυ   µµ εε λλ εε ττ άά   ττ ιι ςς   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς ..         

  

ΕΕ ίί νν αα ιι   γγ εε γγ οο νν όό ςς   όό ττ ιι   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   ππ οο υυ   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   αα υυ ξξ ηη µµ έέ νν αα   ππ οο σσ οο σσ ττ άά   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   αα νν άά   ττ οο νν   κκ όό σσ µµ οο   εε ξξ αα ιι ττ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ ηη ςς   φφ ύύ σσ ηη ςς   ττ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ττ ωω νν   δδ υυ σσ κκ οο λλ ιι ώώ νν   

ππ οο υυ   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο υυ νν ,,   σσ υυ νν δδ υυ άά ζζ οο νν ττ αα ςς   ππ άά νν ττ αα   κκ αα ιι   άά λλ λλ οο υυ ςς   ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ύύ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς ..   
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ΟΟ ιι   γγ ιι αα ττ ρρ οο ίί ,,   οο ιι   οο δδ οο νν ττ ίί αα ττ ρρ οο ιι ,,   οο ιι   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί ,,   οο ιι   δδ ιι κκ ηη γγ όό ρρ οο ιι ,,   οο ιι   ψψ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ιι   κκ αα ιι   οο ιι   

αα σσ φφ αα λλ ιι σσ ττ έέ ςς   αα ππ οο ττ εε λλ οο ύύ νν   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   υυ ψψ ηη λλ οο ύύ   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ ..   ΟΟ ιι   LL aa bb oo vv ii tt zz   κκ αα ιι   

HH aa gg ee dd oo rr nn (( 11 99 77 11 ))   ββ ρρ ήή κκ αα νν   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   ππ αα ρρ οο υυ σσ ιι άά ζζ οο υυ νν   ττ οο   δδ εε ύύ ττ εε ρρ οο   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   

ππ οο σσ οο σσ ττ όό   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι ώώ νν   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   33 66   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ άά ττ ωω νν ..   

  

ΚΚ άά θθ εε   χχ ρρ όό νν οο   υυ ππ οο λλ οο γγ ίί ζζ εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   33 00 00   εε νν εε ρρ γγ οο ίί   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   υυ ππ άά λλ λλ ηη λλ οο ιι   δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα (( SS ee ll ii gg mm aa nn ,,   HH oo ll tt ,,   CC hh ii nn nn ii   &&   RR oo bb ee rr tt ss ,, 11 99 99 44 )) ..   TT oo   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   ττ ωω νν   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν οο ύύ νν ττ ωω νν   σσ ττ ιι ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί εε ςς   υυ ππ οο λλ οο γγ ίί ζζ εε ττ αα ιι   δδ ύύ οο   µµ εε   ττ ρρ εε ίί ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   µµ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   αα ππ όό   

ττ οο νν   γγ εε νν ιι κκ όό   ππ λλ ηη θθ υυ σσ µµ όό (( VV ee nn aa ,,   VV ii oo ll aa nn tt ii ,,   MM aa rr ss hh aa ll ll   &&   FF ii ee dd ll ee rr ,,   11 99 88 66 ;;   WW aa tt ss oo nn ,, 11 99 99 66 )) ..     

  

ΟΟ ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   εε κκ ττ ίί θθ εε νν ττ αα ιι   σσ εε   έέ νν αα   µµ οο νν αα δδ ιι κκ όό   εε ρρ γγ αα σσ ιι αα κκ όό   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   

µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   αα ππ όό   ττ ρρ αα υυ µµ αα ττ ιι κκ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ αα   ττ αα   οο ππ οο ίί αα   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   έέ χχ οο υυ νν   αα νν ττ ίί κκ ττ υυ ππ οο   σσ ττ ηη νν   

φφ υυ σσ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   σσ υυ νν αα ιι σσ θθ ηη µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   ττ οο υυ ςς ((   AA nn ss hh ee ll ,, 22 00 00 00 ;; AA nn ss hh ee ll ,,   RR oo bb ee rr tt ss oo nn   &&   

CC aa pp uu tt ii ,, 11 99 99 77 ;; DD ee ss cc hh aa mm pp ,,   PP aa gg nn oo nn -- BB aa dd ii nn ee rr ,,   MM aa rr cc hh aa nn dd   &&   MM ee rr ll ee ,, 22 00 00 33 ;; HH ee ,,   ZZ hh aa oo   &&   

AA rr cc hh oo ll dd ,, 22 00 00 22 ;; VV ii oo ll aa nn tt ii   &&   AA rr oo nn ,, 11 99 99 55 )) ..   ΤΤ οο   σσ ττ ρρ εε ςς   σσ ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   ππ ρρ οο κκ ύύ ππ ττ εε ιι   αα ππ όό   

ττ ηη νν   έέ κκ θθ εε σσ ηη   ττ οο υυ ςς   σσ εε   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι µµ έέ νν εε ςς   φφ υυ σσ ιι κκ έέ ςς   ήή   ψψ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   αα ππ αα ιι ττ ήή σσ εε ιι ςς   σσ ττ ηη νν   

εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   οο ιι   οο ππ οο ίί εε ςς   οο δδ ηη γγ οο ύύ νν   σσ εε   αα νν ιι σσ σσ οο ρρ οο ππ ίί αα   µµ εε ττ αα ξξ ύύ   ττ ωω νν   αα ππ αα ιι ττ ήή σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   

δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι µµ ωω νν   ππ ηη γγ ώώ νν   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν (( EE dd ee nn ,, 11 99 99 00 )) ..     ΗΗ   έέ ρρ εε υυ νν αα   σσ εε   αα υυ ττ όό   ττ οο   θθ έέ µµ αα   έέ χχ εε ιι   αα νν αα δδ εε ίί ξξ εε ιι   

ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   ωω ςς   έέ νν αα   αα ππ όό   ττ αα   ππ ιι οο   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν αα   εε ππ αα γγ γγ έέ λλ µµ αα ττ αα   

ππ αα γγ κκ οο σσ µµ ίί ωω ςς (( AA nn ss hh ee ll ,, 22 00 00 00 )) ..   ΗΗ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   εε ίί νν αα ιι   σσ ττ ρρ εε σσ σσ οο γγ όό νν οο ςς   κκ αα ιι   οο φφ εε ίί λλ εε ττ αα ιι   

σσ ττ ηη     σσ υυ νν εε χχ ήή   έέ κκ θθ εε σσ ηη   ττ ωω νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ ηη νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν ηη   δδ υυ σσ ττ υυ χχ ίί αα   κκ αα ιι   ττ ηη   ββ ίί αα (( HH uu rr rr ee ll ll   &&   

KK ll ee ii ss mm ee tt ,, 11 99 88 44 ;; MM aa ll ll oo yy   &&   MM aa yy ss ,, 11 99 88 44 ;; TT ee rr rr yy ,, 11 99 88 11 )) ..     

  

ΠΠ ρρ άά γγ µµ αα ττ ιι ,,   ηη   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   έέ χχ εε ιι   ππ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ εε ίί   ωω ςς   µµ ιι αα   αα σσ χχ οο λλ ίί αα   όό ππ οο υυ   ττ αα   µµ έέ λλ ηη   

εε κκ ττ ίί θθ εε νν ττ αα ιι   σσ εε   ππ οο λλ ύύ   σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν εε ςς   κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   (( KK rr oo ee ss ,, 11 99 88 66 ;;   MM cc CC aa ff ff ee rr tt yy   ee tt   aa ll ..   ,, 11 99 99 22 ;;   

TT ee rr rr ii tt oo   &&   VV ee tt tt ee rr ,, 11 99 88 11 ;;   VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 66 ;;   VV ii oo aa ll nn tt ii   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 88 33 )) ..   ΜΜ εε ρρ ιι κκ οο ύύ ςς   αα ππ όό   ττ αα   ππ ιι οο   

σσ ττ ρρ εε σσ οο γγ όό νν οο υυ ςς   ππ αα ρρ άά γγ οο νν ττ εε ςς   σσ ττ οο   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   εε ππ άά γγ γγ εε λλ µµ αα   εε ίί νν αα ιι   ηη   αα ππ οο λλ υυ ττ αα ρρ χχ ιι κκ ήή   δδ οο µµ ήή ,,   ηη   

έέ λλ λλ εε ιι ψψ ηη   σσ υυ µµ µµ εε ττ οο χχ ήή ςς   ππ οο λλ λλ έέ ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   σσ εε   δδ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ιι   κκ εε νν ττ ρρ ιι κκ έέ ςς   αα ππ οο φφ άά σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   ηη   

σσ ωω φφ ρρ οο νν ιι σσ ττ ιι κκ ήή   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ίί αα   ππ οο υυ   δδ ιι έέ ππ εε ιι   ττ οο   σσ ώώ µµ αα (( EE ll ll ii ss oo nn   &&     GG ee nn zz ,, 11 99 88 33 ;; KK ee ll ll ii nn gg   &&             

PP aa tt ee ,, 11 99 77 55 ;; KK rr oo ee ss ,, 11 99 88 66 ;; RR ee ii ss ee rr ,, 11 99 77 44 VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 88 77 )) .. ΗΗ   φφ ύύ σσ ηη   ττ ηη ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   οο ιι   

σσ υυ νν εε χχ εε ίί ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς ,,   αα ππ αα ιι ττ οο ύύ νν   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ άά ρρ ττ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ   σσ ττ ιι ςς   νν έέ εε ςς   

σσ υυ νν θθ ήή κκ εε ςς ..     
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HH   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   αα ππ οο µµ οο νν ώώ σσ εε ιι   ττ οο νν   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ όό   αα ππ όό   ττ ηη νν   οο ιι κκ οο γγ έέ νν εε ιι αα ,,   

ττ οο υυ ςς   φφ ίί λλ οο υυ ςς   κκ αα ιι   ττ ηη νν   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα (( SS tt rr aa tt tt oo nn ,,   11 99 88 00 ;; VV aa nn   MM aa nn nn ee rr ,, 11 99 88 77 )) ..   ΗΗ   εε µµ ππ εε ιι ρρ ίί αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ,,   αα νν αα φφ έέ ρρ εε ιι   όό ττ ιι   οο ιι   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ίί   έέ χχ οο υυ νν   µµ ιι αα   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ ηη   σσ χχ έέ σσ ηη   µµ εε   ττ ηη νν   

κκ οο ιι νν όό ττ ηη ττ αα ..   ΗΗ   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ,,   εε ίί νν αα ιι   οο ττ ιι δδ ήή ππ οο ττ εε   άά λλ λλ οο   εε κκ ττ όό ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς ..   ΗΗ   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς   

αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   ττ οο νν   ππ ρρ οο σσ ττ άά ττ ηη   ττ οο υυ   νν όό µµ οο υυ ,,   εε ππ οο µµ έέ νν ωω ςς ,,   ηη   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   θθ εε ωω ρρ εε ίί   ττ οο υυ ςς   αα σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   

εε χχ θθ ρρ οο ύύ ςς ..   ΠΠ αα ρρ άά λλ λλ ηη λλ αα ,,   ηη   έέ κκ θθ εε σσ ηη   σσ ττ ηη νν   αα νν θθ ρρ ώώ ππ ιι νν ηη   δδ υυ σσ ττ υυ χχ ίί αα   χχ ωω ρρ ίί ςς   ττ ηη νν   χχ ρρ ήή σσ ηη   

ππ οο λλ λλ αα ππ λλ ώώ νν   ππ ρρ οο σσ ττ αα ττ εε υυ ττ ιι κκ ώώ νν   ππ ηη γγ ώώ νν   ββ οο ήή θθ εε ιι αα ςς ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   οο δδ ηη γγ ήή σσ εε ιι     σσ ττ ηη νν   εε µµ φφ άά νν ιι σσ ηη   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι κκ οο ύύ   ιι δδ εε αα σσ µµ οο ύύ (( AA PP AA ,, 11 99 99 44 )) ..   HH   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ,,   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   θθ εε ωω ρρ εε ίί ττ αα ιι   µµ ιι αα   αα ππ όό ππ εε ιι ρρ αα   

αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ςς   νν αα   εε ππ αα νν αα φφ έέ ρρ οο υυ νν   αα ιι σσ θθ ήή µµ αα ττ αα   δδ ύύ νν αα µµ ηη ςς ,,   θθ άά ρρ ρρ οο υυ ςς   κκ αα ιι   εε ππ ιι ββ οο λλ ήή ςς   

σσ ττ οο   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν   ττ οο υυ ςς   όό ττ αα νν   οο ιι   µµ ηη χχ αα νν ιι σσ µµ οο ίί   αα υυ ττ οο ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   έέ χχ οο υυ νν   µµ εε ιι ωω θθ εε ίί   ηη     

κκ αα ττ αα ρρ ρρ αα κκ ωω θθ εε ίί   (( AA ll ll ee nn ,, 11 99 88 66 ;;   BB oo nn aa ff aa cc ii oo ,, 11 99 99 11 ;;   HH ee ii mm ee nn ,, 11 99 99 77 ;;   MM cc CC aa ff ff ee rr tt   ee tt   aa ll .. ,, 11 99 99 22 ;;   

VV ii oo ll aa nn tt ii ,, 11 99 99 00 )) ..     

  

ΟΟ ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   ππ άά νν ττ αα   κκ αα λλ ύύ ππ ττ οο νν ττ αα νν   αα ππ όό   έέ νν αα   ππ έέ ππ λλ οο   µµ υυ σσ ττ ηη ρρ ίί οο υυ   κκ αα ιι   ππ οο λλ λλ έέ ςς   

ππ αα ρρ αα νν οο ήή σσ εε ιι ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς ..   ΈΈ νν αα ςς   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   ββ αα σσ ιι κκ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   µµ ύύ θθ οο υυ ςς   ππ οο υυ   

εε µµ φφ αα νν ίί ζζ εε ττ αα ιι   µµ εε   κκ άά θθ εε   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε ίί νν αα ιι   όό ττ ιι   οο   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ αα ςς   δδ εε νν   αα νν έέ φφ εε ρρ εε   ππ οο ττ έέ   όό ττ ιι   ήή θθ εε λλ εε   νν αα   

αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ήή σσ εε ιι   οο ύύ ττ εε   εε ίί χχ εε   σσ ηη µµ άά δδ ιι αα ..   ΣΣ ττ ηη νν   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα   οο ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο ιι   αα υυ ττ όό χχ εε ιι ρρ εε ςς   

έέ χχ οο υυ νν   δδ ώώ σσ εε ιι   κκ αα θθ αα ρρ άά   σσ ηη µµ άά δδ ιι αα   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   ππ ρρ οο θθ έέ σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ ςς ..   ΟΟ ιι   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο ιι   οο ιι   οο ππ οο ίί οο ιι   

δδ ιι αα ππ ρρ άά ττ ττ οο υυ νν   µµ ιι αα   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   δδ εε νν   εε ίί νν αα ιι     οο ύύ ττ εε   ψψ υυ χχ ωω ττ ιι κκ οο ίί   ηη   ττ ρρ εε λλ οο ίί ..   ΑΑ ππ λλ ώώ ςς ,,   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   

σσ εε   σσ ύύ γγ χχ υυ σσ ηη   µµ εε   µµ ιι αα   σσ εε ιι ρρ άά   γγ εε γγ οο νν όό ττ ωω νν ,,   έέ χχ οο υυ νν   έέ νν ττ οο νν οο   σσ ττ ρρ εε ςς ,,   νν ιι ώώ θθ οο υυ νν   αα ππ εε λλ ππ ιι σσ µµ έέ νν οο ιι   εε νν ώώ   

ττ ιι ςς   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ εε ςς   φφ οο ρρ έέ ςς   έέ χχ οο υυ νν   κκ αα ττ άά θθ λλ ιι ψψ ηη ..   

  

ΠΠ έέ ρρ αα   αα ππ όό   ττ ιι ςς   φφ ιι λλ οο σσ οο φφ ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ ,,   οο ιι   αα υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί εε ςς   εε ίί νν αα ιι   έέ νν αα   

υυ ππ αα ρρ κκ ττ όό   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ όό   κκ αα ιι   ππ οο λλ ιι ττ ιι σσ µµ ιι κκ όό   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο ..   ΣΣ αα νν   φφ αα ιι νν όό µµ εε νν οο   έέ χχ εε ιι   αα ιι ττ ίί εε ςς ,,   

αα ππ οο ττ εε λλ έέ σσ µµ αα ττ αα   κκ αα ιι   ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ..   ΚΚ αα θθ ώώ ςς   αα υυ ξξ άά νν οο νν ττ αα ιι   χχ ρρ όό νν οο   µµ εε   ττ οο νν   χχ ρρ όό νν οο   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   

ππ ρρ ώώ ττ αα   αα ππ ’’ όό λλ αα   νν αα   αα νν αα ρρ ωω ττ ηη θθ οο ύύ µµ εε   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ππ οο ιι όό ττ ηη ττ αα   ζζ ωω ήή ςς   ττ ωω νν   ββ ιι οο µµ ηη χχ αα νν ιι κκ ώώ νν   

κκ οο ιι νν ωω νν ιι ώώ νν ..   ∆∆ εε δδ οο µµ έέ νν οο υυ   όό ττ ιι   ηη   εε ππ ιι σσ ττ ρρ οο φφ ήή   σσ ττ οο   ππ αα ρρ εε λλ θθ όό νν   εε ίί νν αα ιι   αα δδ ύύ νν αα ττ ηη ,,   κκ αα ιι   µµ ηη   

αα νν αα γγ κκ αα ίί αα ,,   οο ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ οο ίί   εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ οο νν εε ςς   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   αα νν αα ππ ττ ύύ ξξ οο υυ νν   ππ ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα   

ππ ρρ όό λλ ηη ψψ ηη ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   µµ εε ίί ωω σσ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ ,,   εε νν   σσ υυ νν εε χχ εε ίί αα ,,   ππ ρρ οο σσ ππ άά θθ εε ιι αα   εε ξξ άά λλ εε ιι ψψ ηη ςς   ττ οο υυ ,,   

κκ αα ιι   ττ έέ λλ οο ςς   ττ ιι ςς   αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ εε ςς   εε κκ εε ίί νν εε ςς   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   ππ οο υυ   θθ αα   εε ππ ιι ττ ρρ έέ ππ οο υυ νν   σσ ττ οο νν   

σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν οο   άά νν θθ ρρ ωω ππ οο   νν αα   ζζ εε ιι   κκ αα ιι   νν αα   χχ αα ίί ρρ εε ττ εε   ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   αα νν ττ ιι µµ εε ττ ωω ππ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   
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µµ εε   έέ νν αα νν   εε νν αα λλ λλ αα κκ ττ ιι κκ όό   ττ ρρ όό ππ οο ..   ΖΖ ώώ νν ττ αα ςς   σσ εε   µµ ιι αα   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή   κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα   µµ εε   ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα ,,   

δδ υυ σσ κκ οο λλ ίί εε ςς   ,, αα νν ττ ιι φφ άά σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   αα δδ ιι κκ ίί εε ςς ..   ΗΗ   ππ ρρ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή   δδ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη   ττ οο υυ   φφ αα ιι νν οο µµ έέ νν οο υυ   δδ εε νν   

ββ ρρ ίί σσ κκ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   οο ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   άά ρρ νν ηη σσ ηη   ττ ωω νν   σσ υυ νν θθ ηη κκ ώώ νν   ττ ηη ςς   ζζ ωω ήή ςς   ππ οο υυ   εε µµ ππ οο δδ ίί ζζ οο υυ νν   νν αα   ττ ηη νν   

χχ αα ρρ οο ύύ νν ,,   αα λλ λλ άά   σσ ττ ηη νν   εε ππ αα νν αα δδ ιι αα ππ ρρ αα γγ µµ άά ττ εε υυ σσ ηη   ττ ωω νν   ίί δδ ιι ωω νν   ττ ωω νν   αα ξξ ιι ώώ νν   ττ ηη ςς   σσ ττ ηη   σσ ύύ γγ χχ ρρ οο νν ηη   

κκ οο ιι νν ωω νν ίί αα ..      
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

DD uu rr kk hh ee ii mm ,, EE ((   xx ,, xx ,, ))   ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ έέ ςς   αα ιι ττ ίί εε ςς   ττ ηη ςς   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα ςς ,,   ΑΑ θθ ήή νν αα ,,   ΑΑ νν αα γγ νν ωω σσ ττ ίί δδ ηη ςς   

ΚΚ αα ρρ αα δδ ήή µµ αα ςς ,,   ΕΕ .. ,, (( 22 00 00 55 )) ..   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   ττ ηη ςς   ΥΥ γγ εε ίί αα ςς ,,   ΘΘ εε ωω ρρ ίί αα   κκ αα ιι   ΚΚ λλ ιι νν ιι κκ ήή   ππ ρρ άά ξξ ηη ,,   

ΤΤ υυ ππ ωω θθ ήή ττ ωω -- ΓΓ ιι ώώ ρρ γγ οο ςς   ∆∆ αα ρρ δδ αα νν όό ςς ,,   ΑΑ θθ ήή νν αα     

ΚΚ αα ππ αα ρρ δδ ήή ςς ,,   ΑΑ .. ,, (( 22 00 00 44 )) ..   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   κκ αα ιι   ∆∆ ίί κκ αα ιι οο ,,   ΕΕ κκ δδ όό σσ εε ιι ςς   ΜΜ εε σσ όό γγ εε ιι οο ςς ,,   ΑΑ θθ ήή νν αα     

HH aa nn rr ii ,,   CC .. ,, (( 11 99 88 77 )) ..   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ίί αα   εε φφ ήή ββ ωω νν ,,   ΧΧ αα ττ ζζ ιι νν ιι κκ οο λλ ήή ςς ,,   11 99 88 77 ,,   ΑΑ θθ ήή νν αα   

HH oo ww ii tt tt ,, DD .. ,, CC rr aa mm ee rr .. ,, DD .. ,, (( 22 00 00 66 ))   ΣΣ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   µµ εε   ττ οο   SS PP SS SS   11 33 ,,   εε κκ δδ όό σσ εε ιι ςς   ΚΚ λλ ιι δδ αα ρρ ιι θθ µµ όό ςς ,,   

ΑΑ θθ ήή νν αα     

ΘΘ εε µµ εε λλ ήή ,,   ΌΌ λλ γγ αα   (( 22 00 00 22 ))   ΣΣ ττ οο ιι χχ εε ίί αα   ΑΑ υυ ττ οο κκ ττ οο νν ιι οο λλ οο γγ ίί αα ςς ,,   ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ηη µµ ιι αα κκ έέ ςς   σσ ηη µµ εε ιι ώώ σσ εε ιι ςς   γγ ιι αα   ττ οο   

µµ άά θθ ηη µµ αα   ∆∆ ιι κκ αα σσ ττ ιι κκ ήή   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ,,   ΡΡ έέ θθ υυ µµ νν οο ,,   ΚΚ ρρ ήή ττ ηη ,,   22 00 00 22 -- 22 00 00 33   

ΜΜ αα γγ γγ ιι ώώ ρρ οο υυ ..   ΒΒ (( 22 00 00 55 ))   ΗΗ   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη   ττ οο υυ   ΈΈ λλ λλ ηη νν αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ οο ύύ ,,   ΠΠ .. ΜΜ .. ΣΣ .. ::   

ΣΣ υυ µµ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή   κκ αα ιι   ΕΕ ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ όό ςς   ππ ρρ οο σσ αα νν αα ττ οο λλ ιι σσ µµ όό ςς ,,   ΚΚ αα ππ οο δδ ιι σσ ττ ρρ ιι αα κκ όό   ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ήή µµ ιι οο   

ΑΑ θθ ηη νν ώώ νν     

ΠΠ αα ππ αα δδ άά ττ οο ςς ,,   ΓΓ   (( 22 00 00 33 )) ..   ∆∆ ιι κκ αα σσ ττ ιι κκ ήή   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα   ΨΨ υυ χχ ιι αα ττ ρρ ιι κκ ήή ,,   αα υυ ττ οο έέ κκ δδ οο σσ ηη ,,   ΑΑ θθ ήή νν αα     

ΥΥ ππ οο υυ ρρ γγ εε ίί οο   ∆∆ ηη µµ όό σσ ιι αα ςς   ττ άά ξξ ηη ςς //   ΑΑ ρρ χχ ηη γγ εε ίί οο   ΕΕ λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή ςς   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ίί αα ςς //   ΚΚ λλ άά δδ οο ςς   ΟΟ ρρ γγ άά νν ωω σσ ηη ςς   

αα νν θθ ρρ ωω ππ ίί νν οο υυ   ∆∆ υυ νν αα µµ ιι κκ οο ύύ //   ∆∆ ιι εε ύύ θθ υυ νν σσ ηη   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς (( 22 00 00 77 )) .. ΟΟ δδ ηη γγ ώώ νν   σσ ππ οο υυ δδ ώώ νν   

ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   ΕΕ κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς ,,   ΑΑ θθ ήή νν αα   

ΠΠ αα ππ αα δδ όό ππ οο υυ λλ οο ςς ,,   ∆∆ (( 11 99 99 99 ))   ΛΛ εε ξξ ιι κκ όό   ττ ηη ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ,,   αα υυ ττ οο έέ κκ δδ οο σσ ηη ,,   ΑΑ θθ ήή νν αα ,,   11 99 99 99     

ΥΥ ππ οο υυ ρρ γγ εε ίί οο   ΥΥ γγ εε ίί αα ςς   κκ αα ιι   ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς   ΑΑ λλ λλ ηη λλ εε γγ γγ ύύ ηη ςς ,,   ΕΕ υυ ρρ ωω ππ αα ϊϊ κκ όό   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   ττ αα µµ εε ίί οο ,,   

«« ΥΥ γγ εε ίί αα --   ππ ρρ όό νν οο ιι αα   22 00 00 00 -- 22 00 00 66 »» .. ,, (( 22 00 00 55 )) .. ΤΤ οο   σσ ύύ νν δδ ρρ οο µµ οο   εε ππ αα γγ γγ εε λλ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   εε ξξ οο υυ θθ έέ νν ωω σσ ηη ςς   

σσ ττ ιι ςς   µµ οο νν άά δδ εε ςς   ψψ υυ χχ ιι κκ ήή ςς   υυ γγ εε ίί αα ςς &&   ΨΨ υυ χχ οο κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς   αα ππ οο κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ςς -- ΠΠ αα ρρ εε µµ ββ άά σσ εε ιι ςς   σσ εε   

αα ττ οο µµ ιι κκ όό   κκ αα ιι   οο ρρ γγ αα νν ωω ττ ιι κκ όό   εε ππ ίί ππ εε δδ οο ,,   ΑΑ θθ ήή νν αα ,,   ∆∆ εε κκ έέ µµ ββ ρρ ιι οο ςς   22 00 00 55     

ΜΜ ππ άά λλ ηη ςς ,, ΙΙ ωω άά νν νν ηη ςς   (( 22 00 00 00 ))   ΣΣ ύύ νν οο ψψ ηη   ΚΚ λλ ιι νν ιι κκ ήή ςς   ΨΨ υυ χχ ιι αα ττ ρρ ιι κκ ήή ςς ,,   UU nn ii vv ee rr ss ii tt yy   ss tt uu dd ii oo   PP rr ee ss ss   

ΣΣ ππ ιι νν έέ λλ λλ ηη ,, ΚΚ .. ∆∆ .. (( 22 00 00 55 ))   ΕΕ γγ κκ λλ ηη µµ αα ττ οο λλ οο γγ ίί αα -- ΣΣ ύύ γγ χχ ρρ οο νν εε ςς   κκ αα ιι   ππ αα λλ αα ιι όό ττ εε ρρ εε ςς   κκ αα ττ εε υυ θθ ύύ νν σσ εε ιι ςς ,,   

ΕΕ κκ δδ όό σσ εε ιι ςς   ΑΑ νν ττ ..   ΝΝ ..   ΣΣ άά κκ κκ οο υυ λλ αα ςς ,,   ΑΑ θθ ήή νν αα -- ΚΚ οο µµ οο ττ ηη νν ήή     
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ΞΞΕΕΝΝΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

  

AA ll ll oo yy ,, LL .. ,, BB .. ,, AA cc oo cc ee ll ll aa .. ,, JJ .. ,, BB oo oo tt zz ii nn .. ,, RR .. ,, RR (( 22 00 00 11 ))   AA bb nn oo rr mm aa ll   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy -- 77 tt hh   ee dd ii tt ii oo nn ,,   

MM cc GG rr aa ww -- HH ii ll ll ,, II nn cc     

AA ii nn ss ww oo rr tt hh .. ,, PP .. ,, BB (( 11 99 99 55 ))   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy   aa nn dd   pp oo ll ii cc ii nn gg   ii nn   aa   cc hh aa nn gg ii nn gg   ww oo rr ll dd ,,   CC hh ii cc hh ee ss tt ee rr ,, NN ee ww   

YY oo rr kk ,,   WW ii ll ee yy ,,   11 99 99 55 cc       

AA nn dd ee rr ss oo nn ,, GG ,, SS ..   LL ii nn tt zz ee bb ee rr gg ee rr ,,   PP ll ee cc aa ss ,,   DD .. (( 22 00 00 22 ))   PP hh yy ss ii cc aa ll   ee vv ii dd ee nn cc ee   oo ff   pp oo ll ii cc ee   oo ff ff ii cc ee   

ss tt rr ee ss ss ..   PP oo ll ii cc ii nn gg ::   AA nn   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP oo ll ii cc ee   SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss   &&   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ,,   

VV oo ll .. 22 55 .. ,, NN oo .. 22 ,, 22 00 00 22 ,,   pp pp   33 99 99 -- 44 22 00     

BB ee cc kk ,, AA ,, TT .. ,, SS tt ee ee rr ,, RR ,, AA .. ,, RR aa nn ii ee rr ii ,, FF ,, WW (( 11 99 88 88 ))   SS cc aa ll ee   ff oo rr   SS uu ii cc ii dd ee   II dd ee aa tt ii oo nn ::   PP ss yy cc hh oo mm ee tt rr ii cc   

pp rr oo pp ee rr tt ii ee ss   oo ff   aa   ss ee ll ff --   rr ee pp oo rr tt   vv ee rr ss ii oo nn ,,   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   CC ll ii nn ii cc aa ll   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy ,,     VV oo ll .. 44 44 ,,   NN oo 44 ,,   

pp pp .. 44 99 99 -- 55 00 55     

BB ee cc kk ,,   AA aa rr oo nn ,, TT .. SS tt ee ee rr ,, RR ,, AA .. (( 11 99 99 33 )) ..   BB ee cc kk   AA nn xx ii ee tt yy   II nn vv ee nn tt oo rr yy   MM aa nn uu aa ll ..   SS aa nn   AA nn tt oo nn ii oo ,,   TT XX   ::   

PP ss yy cc hh oo ll oo gg ii cc aa ll   CC oo rr pp oo rr aa tt ii oo nn     

BB ee cc kk ,,   AA .. TT .. ,, SS tt ee ee rr ,,   RR .. AA .. ,, &&   BB rr oo ww nn ,, GG ..   (( 11 99 99 66 )) ..   MM aa nn uu aa ll   ff oo rr   tt hh ee   BB ee cc kk   DD ee pp rr ee ss ss ii oo nn   

II nn vv ee nn tt oo rr yy -- II II ..   SS aa nn   AA nn tt oo nn ii oo ,,   TT XX ::   PP ss yy cc hh oo ll oo gg ii cc aa ll   CC oo rr pp oo rr aa tt ii oo nn     

BB uu rr kk ee ,,   RR .. JJ .. ,, MM ii kk kk ee ll ss ee nn ,,   AA .. (( 22 00 00 55 )) ..   BB uu rr nn oo uu tt ,,   jj oo bb   ss tt rr ee ss ss   aa nn dd   aa tt tt ii tt uu dd ee ss   tt oo ww aa rr dd ss   tt hh ee   uu ss ee   oo ff   

ff oo rr cc ee   bb yy   NN oo rr ww ee gg ii aa nn   pp oo ll ii cc ee   oo ff ff ii cc ee rr ss ..   PP oo ll ii cc ii nn gg ::   AA nn   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP oo ll ii cc ee   

SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss   &&   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ,,   VV oo ll .. 22 88 ,,   NN oo .. 22 ,,   22 00 00 55 ,,   pp pp   22 66 99 -- 22 77 88       

BB uu rr kk ee ,,   RR .. JJ .. ,, MM ii kk kk ee ll ss ee nn ,,   AA .. (( 22 00 00 77 )) ..   SS uu ii cc ii dd aa ll   II dd ee aa tt ii oo nn   aa mm oo nn gg   pp oo ll ii cc ee   oo ff ff ii cc ee rr ss   ii nn   NN oo rr ww aa yy ,,   

PP oo ll ii cc ii nn gg ::   AA nn   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP oo ll ii cc ee   SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss   &&   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ,,   VV oo ll ..   33 00 ,,   NN oo ..   

22 ,,   pp pp ..   22 22 88 -- 22 33 66 ,,   22 00 00 77     

BB uu kk ee rr ,,   HH .. ,,   WW ii ee cc kk oo ,, FF .. ,, (( 22 00 00 77 )) .. AA rr ee   cc aa uu ss ee ss   oo ff   pp oo ll ii cc ee   ss tt rr ee ss ss   gg ll oo bb aa ll ??   TT ee ss tt ii nn gg   tt hh ee   ee ff ff ee cc tt ss   

oo ff   cc oo mm mm oo nn   pp oo ll ii cc ee   ss tt rr ee ss ss oo rr ss   oo nn   tt hh ee   TT uu rr kk ii ss hh   NN aa tt ii oo nn aa ll   PP oo ll ii cc ee ..   PP oo ll ii cc ii nn gg ::   AA nn   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   

JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP oo ll ii cc ee   SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss   &&   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ,,   VV oo ll .. 33 00 ,,   NN oo .. 22 ,, 22 00 00 77 ,,   pp pp   22 99 11 -- 33 00 99       

CC rr oo ss ss ,, CC ,, LL .. ,, AA ss hh ll ee yy ,, SS .. (( 22 00 00 44 ))   PP oo ll ii cc ee   TT rr aa uu mm aa   aa nn dd   AA dd dd ii cc tt ii oo nn ,,   CC oo pp ii nn gg   ww ii tt hh   dd aa nn gg ee rr   ww ii tt hh   

tt hh ee ,,   DD aa nn gg ee rr ss   oo ff   tt hh ee   jj oo bb ,,   FF .. BB .. II .. LL aa ww   EE nn ff oo rr cc ee mm ee nn tt   BB uu ll ll ee tt ii nn ,,   ,,   OO cc tt oo bb ee rr   22 00 00 44 // 22 55   

CC oo mm tt oo ii ss ,,   KK ,, AA ..   LL ii nn ee hh aa nn ,, MM .. MM ((   22 00 00 66 ))   PP ss yy cc hh oo ss oo cc ii aa ll   TT rr ee aa tt mm ee nn tt ss   oo ff   SS uu ii cc ii dd aa ll   BB ee hh aa vv ii oo rr ss ::   AA   

pp rr aa cc tt ii cc ee   –– ff rr ii ee nn dd ll yy   rr ee vv ii ee ww ,,   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   CC ll ii nn ii cc aa ll   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy ,,   VV oo ll   66 22 (( 22 )) ,,   pp pp ..   11 66 11 -- 11 77 00     
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CC hh ii ll ee ss ,, JJ ,, AA ,,   SS tt rr oo ss aa hh ll ,, KK ,, DD .. ,, (( 11 99 88 88 ))   TT hh ee   ss uu ii cc ii dd aa ll   PP aa tt ii ee nn tt ,,   PP rr ii nn cc ii pp ll ee ss   oo ff   AA ss ss ee ss ss mm ee nn tt ,,   

TT rr ee aa tt mm ee nn tt ,,   aa nn dd   CC aa ss ee     MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ,,   AA mm ee rr ii cc aa nn   PP ss yy cc hh ii aa tt rr ii cc   PP rr ee ss ss ,,   II nn cc ,,   WW aa ss hh ii nn gg tt oo nn   

DD .. CC .. ,,   LL oo nn dd oo nn ,,   EE nn gg ll aa nn dd     

CC oo mm ee rr ,, RR ,, JJ .. (( 11 99 99 99 )) ..   AA bb nn oo rr mm aa ll   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy ,, 22 tt hh   ee dd ii tt ii oo nn   ,,   HH .. WW   FF rr ee ee mm aa nn   aa nn dd   CC oo mm pp aa nn yy   

NN ee ww   YY oo rr kk   

FF oo rr tt ee ss -- FF ee rr rr ee ii rr aa ,,   LL .. ,, PP ee ii rr oo ,,   JJ .. MM .. ,,   GG oo nn zz aa ll ee zz -- MM oo rr aa ll ee ss ,,   MM aa rr tt ii nn ,,   II .. ,, (( 22 00 00 66 )) ..   WW oo rr kk -- rr ee ll aa tt ee dd   

ss tt rr ee ss ss   aa nn dd   ww ee ll ll -- bb ee ii nn gg ::   TT hh ee   rr oo ll ee ss   oo ff   dd ii rr ee cc tt   aa cc tt ii oo nn   cc oo pp ii nn gg   aa nn dd   pp aa ll ll ii aa tt ii vv ee   cc oo pp ii nn gg ,,   

SS cc aa nn dd ii nn aa vv ii aa nn   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy ,,   VV oo ll ..   44 77 ,,   pp pp ..   22 99 33 -- 33 00 22     

GG uu ii nn ee ss ,, LL .. ,, KK .. ,, KK aa pp pp ee ll ee rr .. ,, VV .. ,, EE .. ,, VV aa uu gg hh nn .. ,, JJ .. ,, BB (( 11 99 99 99 )) PP oo ll ii cc ii nn gg   ii nn   

AA mm ee rr ii cc aa ,, CC ii nn cc ii nn nn aa tt ii ,, OO HH :: AA nn dd ee rr ss oo nn   PP uu bb .. ,, CC oo ,, 11 99 99 99     

HH ee ,,   NN ii .. ,, ZZ hh aa oo ,,   JJ .. ,,   AA rr cc hh bb oo ll dd ,,   CC .. AA .. (( 22 00 00 22 )) .. GG ee nn dd ee rr   aa nn dd   PP oo ll ii cc ee   ss tt rr ee ss ss ,,   tt hh ee   gg oo vv ee rr nn mm ee nn tt   

aa nn dd   dd ii vv ee rr gg ee nn tt   ii mm pp aa cc tt   oo ff   ww oo rr kk   ee nn vv ii rr oo nn mm ee nn tt ,,   ww oo rr kk -- ff aa mm ii ll yy   cc oo nn ff ll ii cc tt ,,   aa nn dd   ss tt rr ee ss ss   cc oo pp ii nn gg   

mm ee cc hh aa nn ii ss mm ss   oo ff   ff ee mm aa ll ee   aa nn dd   mm aa ll ee   pp oo ll ii cc ee   oo ff ff ii cc ee rr ss ,,   PP oo ll ii cc ii nn gg ::   AA nn   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   

PP oo ll ii cc ee   SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss   &&   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ,,   VV oo ll .. 22 55 ,,   NN oo .. 44 ,, 22 00 00 22 ,, pp pp   66 88 77 -- 77 00 88   

HH .. -- SS ..   KK uu nn gg ,,   DD ..   LL ..   HH oo yy ee rr tt ,,   JJ ..   XX uu ,,   &&   SS ..   LL ..   MM uu rr pp hh yy ..   (( 22 00 00 88 ,,   JJ aa nn uu aa rr yy )) ..   DD ee aa tt hh ss ::   FF ii nn aa ll   DD aa tt aa   

ff oo rr   22 00 00 55 .. NN aa tt ii oo nn aa ll   VV ii tt aa ll   SS tt aa tt ii ss tt ii cc ss   RR ee pp oo rr tt ss ,,   55 66 (( 11 00 )) ..   hh tt tt pp :: // // ww ww ww ..   cc   dd   cc .. gg   oo   vv   // nn   cc   hh   ss   //   dd   

aa   tt   aa   //   nn   vv   ss   rr   //   nn   vv   ss   rr   55   66 // nn vv ss rr 55 66 __ 11 00 .. pp dd ff   oo bb tt aa ii nn ee dd ,, 11 66   JJ aa nn uu aa rr yy   22 00 00 88     

II .. AA .. SS .. PP .. (( 11 99 99 99 ))   GG uu ii dd ee ll ii nn ee ss   ff oo rr   SS uu ii cc ii dd ee   PP rr ee vv ee nn tt ii oo nn ,,   CC rr ii ss ii ss -- HH oo gg rr ee ff ee   &&   HH uu bb ee rr   PP uu bb ll ii ss hh ee rr ss ,,   

22 00 // 44       

II rr ee ll aa nn dd ,, MM .. ,, MM aa ll oo uu ff ff ,, JJ ,, MM .. ,, BB yy rr nn ee ,,   BB .. ,, (( 22 00 00 77 ))   TT hh ee   ee ff ff ii cc aa cc yy   oo ff   ww rr ii tt tt ee nn   ee mm oo tt ii oo nn aa ll   

ee xx pp rr ee ss ss ii oo nn   ii nn   tt hh ee   rr ee dd uu cc tt ii oo nn   oo ff   pp ss yy cc hh oo ll oo gg ii cc aa ll   dd ii ss tt rr ee ss ss   ii nn   pp oo ll ii cc ee   oo ff ff ii cc ee rr ss ..   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   

JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP oo ll ii cc ee   SS cc ii ee nn cc ee   aa nn dd   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ,,   VV oo ll .. 99 ,,   NN oo .. 44 ,,   22 00 00 77 ,,   pp pp ..   33 00 33 -- 33 11 11     

JJ aa mm ee ss ,, TT .. ,, (( 11 99 99 00 ))   MM oo dd ee rr nn   PP oo ll ii cc ee   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy :: FF oo rr   LL aa ww   ee nn ff oo rr cc ee mm ee nn tt   aa nn dd   HH uu mm aa nn   

bb ee hh aa vv ii oo rr   pp rr oo ff ee ss ss ii oo nn aa ll ss ,,   CC hh aa rr ll ee ss   TT hh oo mm aa ss ,,   II ll ll ii nn oo ii ss -- UU .. SS .. AA ..     

LL ii nn dd ss ee yy ,,   DD .. ,,   KK ee ll ll yy ,,   SS .. ,,   (( 22 00 00 44 )) ..   II ss ss uu ee ss   II nn   ss mm aa ll ll   tt oo ww nn   PP oo ll ii cc ii nn gg ,,   UU nn dd ee rr ss tt aa nn dd ii nn gg   ss tt rr ee ss ss ..   

FF BB II   ll aa ww   EE nn ff oo rr cc ee mm ee nn tt   BB uu ll ll ee tt ii nn .. ,,   JJ uu ll yy ,,   pp pp 11 -- 77     

KK ii rr cc kk cc aa ll dd yy ,,   BB .. ,,   BB rr oo ww nn ,, JJ .. ,,   CC oo oo pp ee rr ,,   CC ,, LL .. ,, (( 11 99 99 88 )) ..   TT hh ee   dd ee mm oo gg rr aa pp hh ii cc ss   oo ff   oo cc cc uu pp aa tt ii oo nn aa ll   

ss tt rr ee ss ss   aa mm oo nn gg   pp oo ll ii cc ee   ss uu pp ee rr ii nn tt ee nn dd ee nn tt ss ..   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   MM aa nn aa gg ee rr ii aa ll   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy   ,,   VV oo ll .. 11 33 ,,   

NN oo .. 11 // 22   ,, 11 99 99 88 ,,   pp pp   99 00 -- 11 00 11     

KK aa rr ll ss ss oo nn ,,   II .. ,,   CC hh rr ii ss tt ii aa nn ss oo nn ,,   SS -- AA .. ,, (( 22 00 00 33 )) ..   TT hh ee   pp hh ee nn oo mm ee nn oo ll oo gg yy   oo ff   tt rr aa uu mm aa tt ii cc   ee xx pp ee rr ii ee nn cc ee   

ii nn   pp oo ll ii cc ee   ww oo rr kk   ..   PP oo ll ii cc ii nn gg ::   AA nn   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP oo ll ii cc ee   SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss   &&   

MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt   ,,   VV oo ll .. 22 66 ,,   NN oo .. 33 ,, 22 00 00 33 ,,   pp pp ..   44 11 66 -- 44 33 88       
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MM oo hh aa nn dd ii ee ,,   KK .. ,, HH aa tt cc ee rr ,, CC .. (( 11 99 99 99 ))   SS uu ii cc ii dd ee   aa nn dd   VV ii oo ll aa nn cc ee   RR ii ss kk   ii nn   LL aa ww   EE nn ff oo rr cc ee mm ee nn tt ::   

PP rr aa cc tt ii cc aa ll   gg uu ii dd ee ll ii nn ee ss   ff oo rr   rr ii ss kk   aa ss ss ee ss ss mm ee nn tt ,,   pp rr ee vv ee nn tt ii oo nn ,,   aa nn dd   ii nn tt ee rr vv ee nn tt ii oo nn ,,   BB ee hh aa vv ii oo rr aa ll   

SS cc ii ee nn cc ee   aa nn dd   tt hh ee   LL aa ww ,,     VV oo ll .. 11 77 ,,   pp pp ..   33 55 77 -- 33 77 66   

MM ii ll ll ee rr ,, LL .. ,, SS .. ,, HH ee ss ss .. ,, KK .. ,, MM .. ,, ((   11 99 99 99 )) ..   TT hh ee   pp oo ll ii cc ee   ii nn   tt hh ee   cc oo mm mm uu nn ii tt yy ,,   SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss   ff oo rr   tt hh ee   22 11 ss tt   

cc ee nn tt uu rr yy ,,   WW ee ss tt // WW aa dd ss ww oo rr tt hh ,, II .. TT .. PP ..   AA nn   ii nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   TT hh oo mm ss oo nn   PP uu bb ll ii ss hh ii nn gg   CC oo mm pp aa nn yy ,, 11 99 99 99     

MM aa rr tt ii nn ,, KK .. ,, II .. ,, (( 11 99 99 55 ))   PP oo ll ii cc ee   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy   ii nn tt oo   22 11 ss tt   cc ee nn tt uu rr yy ,,   HH ii ll ll ss dd aa ll ee ,, NN .. JJ .. :: LL aa ww rr ee nn cc ee   

EE rr ll bb aa uu mm   AA ss ss oo cc ii aa tt ee ,,   UU .. SS .. AA ..       

NN ii ee tt zz ee ll ,, MM ,, TT .. ,, SS pp ee ll tt zz ,, MM .. ,, LL .. ,, MM cc CC aa uu ll ee yy ,, EE .. ,, AA .. ,, BB ee rr nn ss tt ee ii nn ,,   DD .. ,, AA .. ,, (( 22 00 00 00 ))   AA bb nn oo rr mm aa ll   

PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy ,,   AA ll ll yy nn   ee tt   BB aa cc oo nn ,,   22 00 00 00     

OO ss tt rr oo vv ,,   EE .. (( 11 99 88 66 )) .. PP oo ll ii cc ee // LL aa ww   EE nn ff oo rr cc ee mm ee nn tt   aa nn dd   PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy ..   BB ee hh aa vv ii oo rr aa ll   SS cc ii ee nn cc ee   &&   tt hh ee   

LL aa ww ,, VV oo ll .. 44 ,,   NN oo .. 44 ,, pp pp   33 55 77 -- 33 77 00   

OO rr tt ee gg aa ,,   AA .. BB rr ee nn nn ee rr ,, SS tt ee nn -- OO ll oo ff .. ,,   LL ee aa tt hh ee rr ,,   PP .. ,, (( 22 00 00 77 )) .. OO cc cc uu pp aa tt ii oo nn aa ll   ss tt rr ee ss ss ,,   cc oo pp ii nn gg   aa nn dd   

pp ee rr ss oo nn aa ll ii tt yy   ii nn   tt hh ee   pp oo ll ii cc ee ::   aa nn   SS EE MM   ss tt uu dd yy ..   PP oo ll ii cc ii nn gg ::   AA nn   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP oo ll ii cc ee   

SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss   &&   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ,,   VV oo ll ..   99 ,,   NN oo ..   11 ,,   22 00 00 77 ,,   pp pp   33 66 -- 55 00   

OO ss mm aa nn ,, AA .. ,,   BB aa rr rr ii oo ss ,, FF ,, XX .. ,, GG uu tt ii ee rr rr ee zz ,, PP ,, MM .. (( 22 00 00 88 ))   PP ss yy cc hh oo mm ee tt rr ii cc   pp rr oo pp ee rr tt ii ee ss   oo ff   tt hh ee   BB ee cc kk   

DD ee pp rr ee ss ss ii oo nn   II nn vv ee nn tt oo rr yy -- II II   NN oo nn cc ll ii nn ii cc aa ll   AA dd oo ll ee ss cc ee nn tt   SS aa mm pp ll ee ss ,,     JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   CC ll ii nn ii cc aa ll   

PP ss yy cc hh oo ll oo gg yy ,,   VV oo ll .. 66 44 (( 11 )) ,,   pp pp ..   88 33 -- 11 00 22     

PP ii ee nn nn aa rr ,,   JJ .. ,,   RR oo tt hh mm aa nn nn ,,   SS .. ,,   FF oo nn ss ,,   JJ ,, RR ,,   vv aa nn   dd ee   VV ii jj vv ee rr .. (( 22 00 00 77 )) ..   OO cc cc uu pp aa tt ii oo nn aa ll   SS tt rr ee ss ss ,,   

PP ee rr ss oo nn aa ll ii tt yy   TT rr aa ii tt ss ,,   CC oo pp ii nn gg   SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss ,,   aa nn dd   SS uu ii cc ii dd ee   II dd ee aa tt ii oo nn   ii nn   tt hh ee   SS oo uu tt hh   AA ff rr ii cc aa nn   

PP oo ll ii cc ee   SS ee rr vv ii cc ee ss ..   CC rr ii mm ii nn aa ll   JJ uu ss tt ii cc ee   aa nn dd   BB ee hh aa vv ii oo rr ,,   22 00 00 77 ,,   VV oo ll .. 33 44   NN oo .. 22 ,,   pp pp   22 44 66 -- 22 55 88     

PP aa nn zz aa rr ee ll ll aa ,,   RR .. ,,   SS tt oo rr cc hh ,, EE ,, JJ (( 11 99 99 66 )) ..   PP oo ll ii cc ee   ss tt rr ee ss ss ::   SS tt aa tt ee -- tt rr aa ii tt   AA nn xx ii ee tt yy   ii nn   rr ee ll aa tt ii oo nn   tt oo   

oo cc cc uu pp aa tt ii oo nn aa ll   aa nn dd   pp ee rr ss oo nn aa ll   ss tt rr ee ss ss oo rr ss ,,   VV oo ll .. 22 44 ,,   NN oo ..   22 ,,   pp pp   99 99 -- 11 00 77     

RR hh oo dd ee ss ,, AA ,, EE ,, .. BB ee tt hh ee ll ll ,, JJ .. (( 22 00 00 88 ))   SS uu ii cc ii dd aa ll   II dd ee aa tt ii oo nn   ww ii tt hh oo uu tt   mm aa jj oo rr   DD ee pp rr ee ss ss ii oo nn -- WW hh oo mm   aa rr ee   

ww ee   nn oo tt   rr ee aa cc hh ii nn gg ?? ,,   TT hh ee   CC aa nn aa dd ii aa nn   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP ss yy cc hh ii aa tt rr yy ,,   VV oo ll .. 55 33 ,,   NN oo .. 22 ,,   pp pp ..   11 22 55 -- 11 33 00   

YY uu ii ll ll ee ,, JJ ,, CC .. ,, (( 11 99 99 66 ))   PP oo ll ii cc ee   pp ss yy cc hh oo ll oo gg yy   aa nn dd   TT rr aa ii nn ii nn gg ,,   tt hh ee   rr oo ll ee   oo ff   pp ss yy cc hh oo ll oo gg yy ,,   MM aa rr tt ii nn uu ss   

NN ii jj hh oo ff ff   PP uu bb ll ii ss hh ee rr ss ,,   DD oo rr dd rr ee cc hh tt ,,   BB oo ss tt oo nn ,,   LL aa nn cc aa ss tt ee rr     

VV ee cc cc hh ii ,, GG ..   HH aa ss ss ee ll tt ,,   VV ii nn cc ee nn tt ,, BB .. ,, RR oo mm aa nn oo ,, SS ,, JJ (( 22 00 00 55 )) ..   CC rr ii ss ii ss (( hh oo ss tt aa gg ee ))   nn ee gg oo tt ii aa tt ii oo nn ::   

cc uu rr rr ee nn tt   ss tt rr aa tt ee gg ii ee ss   aa nn dd   ii ss ss uu ee ss   ii nn   hh ii gg hh -- rr ii ss kk   cc oo nn ff ll ii cc tt   rr ee ss oo ll uu tt ii oo nn ..   AA gg gg rr ee ss ss ii oo nn   aa nn dd   VV ii oo ll ee nn tt   

BB ee hh aa vv ii oo rr ,,   11 00 ,, 55 33 33 -- 55 55 11     

VV ii oo ll aa nn tt ii ,, JJ .. MM .. ,, (( 22 00 00 33 ))   PP rr ee dd ii cc tt oo rr ss   oo ff   PP oo ll ii cc ee   SS uu ii cc ii dd ee   II dd ee aa tt ii oo nn (( aa bb ss tt rr aa cc tt )) ,,   SS uu ii cc ii dd ee   &&   LL ii ff ee --

tt hh rr ee aa tt ee nn ii nn gg   bb ee hh aa vv ii oo rr ,,   VV oo ll ..   33 44 ,,   NN oo ..   33 ,,   pp pp ..   22 77 77 -- 22 88 33     
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VV ii oo ll aa nn tt ii ,, JJ ,, MM   (( 11 99 99 77 ))   SS uu ii cc ii dd ee   aa nn dd   tt hh ee   pp oo ll ii cc ee   rr oo ll ee   ::   aa   pp ss yy cc hh oo ss oo cc ii aa ll   mm oo dd ee ll ,,   PP oo ll ii cc ii nn gg ::   AA nn   

II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP oo ll ii cc ee   SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss   &&   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ,,   VV oo ll ..   22 00 ,,   NN oo 44 .. ,, pp pp ..   66 99 88 -- 77 11 55         

WW aa tt ee rr ss ,, JJ ,, AA .. ,, UU ss ss ee rr yy ,, WW .. ,, (( 22 00 00 77 ))   PP oo ll ii cc ee   ss tt rr ee ss ss ::   HH ii ss tt oo rr yy ,,   cc oo nn tt rr ii bb uu tt ii nn gg   ff aa cc tt oo rr ss ,,   ss yy mm pp tt oo mm ss ,,   

aa nn dd   II nn tt ee rr vv ee nn tt ii oo nn ss ,,   PP oo ll ii cc ii nn gg ::   AA nn   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   JJ oo uu rr nn aa ll   oo ff   PP oo ll ii cc ee     

SS tt rr aa tt ee gg ii ee ss   &&   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ,,   VV oo ll .. 33 00 ,,   NN oo .. 22 ,,   22 00 00 77 ,,   pp pp   11 66 88 -- 11 88 88         

WW ii ll ll ii aa mm ss ,, LL .. MM .. GG .. ,,   VV aa nn   dd ee rr   dd oo ee ss ,, AA .. JJ .. ,, BB aa rr nn hh oo ff ee rr ,, TT .. ,, CC rr aa nn ee ,, CC ,,   SS ee gg aa ll .. SS ,, ZZ .. (( 22 00 00 88 )) ..   

CC oo gg nn ii tt ii vv ee   RR ee aa cc tt ii vv ii tt yy ,,   SS uu ii cc ii dd aa ll   II dd ee aa tt ii oo nn   aa nn dd   ff uu tt uu rr ee   FF ll uu ee nn cc yy ::   PP rr ee ll ii mm ii nn aa rr yy   II nn vv ee ss tt ii gg aa tt ii oo nn   

oo ff   aa   DD ii ff ff ee rr ee nn tt ii aa ll   AA cc tt ii vv aa tt ii oo nn   TT hh ee oo rr yy   oo ff   HH oo pp ee ll ee ss ss nn ee ss ss // SS uu ii cc ii dd aa ll ii tt yy   ,,   CC oo gg nn ii tt ii vv ee   tt hh ee rr aa pp ii ee ss   

RR ee ss oo uu rr cc ee ss ,, 22 00 00 88 ,,   VV oo ll ..   33 88 ,,   pp pp ..   88 33 -- 11 00 44       

WW ee rr tt hh ,, JJ ,, LL   (( 22 00 00 44 )) ..   TT hh ee   rr ee ll aa tt ii oo nn ss hh ii pp   aa mm oo nn gg   CC ll ii nn ii cc aa ll   DD ee pp rr ee ss ss ii oo nn ,,   SS uu ii cc ii dd ee ,,   aa nn dd   oo tt hh ee rr   

AA cc tt ii oo nn ss   tt hh aa tt   mm aa yy   HH aa ss tt ee nn   DD ee aa tt hh ,, BB ee hh aa vv ii oo rr aa ll   SS cc ii ee nn cc ee   aa nn dd   ll aa ww ,,   vv oo ll .. 22 22 ,,   pp pp   66 22 77 -- 66 44 99     
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Τµήµα Ψυχολογίας  

Αγαπητέ Αστυνοµικέ , 

 

Παρακαλούµε απαντήστε στο παρακάτω ερωτηµατολόγιο µε απόλυτη ειλικρίνεια ώστε να διασφαλιστεί η 

εγκυρότητα της έρευνας που διεξάγετε από το τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης . ∆εν 

υπάρχουν σωστές η λανθασµένες απαντήσεις . Αυτό που έχει σηµασία είναι να απαντήσετε µε βάση τις 

προσωπικές σας εµπειρίες . Θα τηρηθεί πλήρης εχεµύθεια στα προσωπικά σας δεδοµένα . 

Παρακαλούµε , απαντήστε σε όλα τα ερωτήµατα εφ’ όσον καταλαβαίνετε την ερώτηση . 

 

Με Ευχαριστίες,  

Από την Επιστηµονική Υπεύθυνη  

και την ερευνητική οµάδα   

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ- ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Φύλο : Θήλυ                                Άρρεν     

Ηλικία :    

 

Χωρίο (έως 1.000  

Κωµόπολη (2.000 µε 10.000 κατοίκους)  

Πόλη (10.000 µε 80.000 κατοίκους)  

 

 

Τόπος Μόνιµης Κατοικίας  

Μεγαλούπολη (πάνω από 80.000 κάτοικοι)   

 

 

Παντρεµένος/ή   

∆ιαζευγµένος/η   

Χήρος/α   

 

 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Ανύπαντρος/η   

 

 0-5       χρόνια υπηρεσίας  
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6-10     χρόνια υπηρεσίας  

11-15   χρόνια υπηρεσίας  

16-20   χρόνια υπηρεσίας  

21-25  χρόνια υπηρεσίας  

 

 

Συνολικά Χρόνια Υπηρεσίας 

>26      χρόνια υπηρεσίας   

 

 

Υπηρεσία(παρούσα)           Τ     τάξη               Τροχαία               Ασφάλεια                    Επιτελείο             Άλλη  

 

                               

Βαθµός :                               Αξιωµατικός                      Ανθυπολοχαγός-Αρχιφύλακας-Αστυφύλακας          

 

Στα συνολικά έτη εκπαίδευσης ή υπηρεσίας έχετε λάβει εκπαίδευση, σεµινάριο, σχετικά µε το θέµα της 

διαχείρισης κρίσεων ή της «Ψυχολογίας της Αστυνοµίας» (Police Psychology)  

  

          

 ΝΑΙ                       ΟΧΙ                 

αν ναι αναφέρετε, παρακαλώ τον φορέα…………………………………………………….. 

.………………………………………………………… 



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

142 

 

 



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

143 

 

 

 

 



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

144 

 

 

 

 

 

 



Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Στρες του Έλληνα Αστυνομικού 

Βασίλης Σ. Βασιλείου 

 

145 

 

Ερωτηµατολόγιο Άγχους του Beck (BAI)   

Παρακάτω υπάρχει µια λίστα κοινών συµπτωµάτων άγχους.  Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά κάθε 

λήµµα της λίστας.  Σηµειώστε πόσο έχετε ενοχληθεί από το κάθε σύµπτωµα κατά την διάρκεια του 

τελευταίου µήνα µέχρι και σήµερα,  βάζοντας σε κύκλο τον αριθµό που υπάρχει στον αντίστοιχο χώρο 

στη στήλη δίπλα από το κάθε σύµπτωµα  

 Καθόλου Ήπια- δε µε 

ενόχλησε πολύ 

Μέτριες-Κάποιες 

στιγµές δεν ήταν 

ευχάριστο 

Σοβαρά- µε 

ενόχλησε πολύ 

Μουδιάσµατα ή 

τσιµπήµατα 

0 1 2 3 

Αίσθηµα καύσου  0 1 2 3 

Ταλάντωση ποδιών 0 1 2 3 

Αδυναµία χαλάρωσης  0 1 2 3 

Φόβος ότι θα συµβεί 

το χειρότερο 

0 1 2 3 

Ζαλάδα ή Ίλλιγος 0 1 2 3 

Αίσθηµα παλµών/ 

Ταχυπαλµία 

0 1 2 3 

Αίσθηµα αστάθειας 0 1 2 3 

Τρόµος/ Φόβος 0 1 2 3 

Νευρικότητα 0 1 2 3 

Αίσθηµα πνιγµού 0 1 2 3 

Τρόµος χεριών  0 1 2 3 

 Έλλειψη ισορροπίας/ 

Αστάθεια 

0 1 2 3 

Απώλεια ελέγχου 0 1 2 3 

∆ύσπνοια 0 1 2 3 

Φόβος Θανάτου 0 1 2 3 

Πανικός 0 1 2 3 

∆υσπεψία 0 1 2 3 

Αίσθηµα λιποθυµίας/ 

ίλλιγος 

0 1 2 3 

Κοκκίνισµα 0 1 2 3 
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προσώπου 

Ζεστοί ή κρύοι 

ιδρώτες  

0 1 2 3 

Άθροισµα στηλών     

Συνολικό Άθροισµα     
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ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  

ΤΤµµήήµµαα  ΨΨυυχχοολλοογγίίααςς    

ΒΒαασσίίλληηςς  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ    

ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιοούύπποολληη  ΓΓάάλλλλοουυ  ,,ττ..κκ..  7744  110000  ΡΡέέθθυυµµννοο    

ΤΤηηλλ..  66993344335577443333  

FFaaxx::      ,,  221100--  77775500997755 

 

                                                                                                                               ΠΠρροοςς    

  

  

  

ΑΑξξιιόόττιιµµηη  κκύύρριιεε  ΧΧΧΧΧΧΧΧ,,    

  

  

ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  εερρεευυννηηττιικκήήςς  ––ππττυυχχιιαακκήήςς  εερργγαασσίίααςς  ττοουυ  φφοοιιττηηττήή  ΒΒαασσίίλληη  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ,,  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  

µµιιαα  έέρρεευυνναα  µµεε  σσχχεεττιικκόό  ααννττιικκεείίµµεεννοο  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  ττοο  ssttrreessss    ττωωνν  ΑΑσσττυυννοοµµιικκώώνν  δδυυννάάµµεεωωνν  σστταα  

ππλλααίίσσιιαα  άάσσκκηησσηη  ττωωνν  ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυςς  ..  

  

ΗΗ  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  έέρρεευυνναα  θθεεωωρροούύµµεε  όόττιι  θθαα  ααννααδδεείίξξεειι  µµιιαα  σσεειιρράά  ππρροοββλληηµµάάττωωνν  πποουυ  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεειι  

οο  σσύύγγχχρροοννοοςς  αασσττυυννοοµµιικκόόςς  ττωωνν  ππόόλλεεωωνν  κκααιι  θθαα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  χχρρήήσσιιµµωωνν  

σσυυµµππεερραασσµµάάττωωνν  πποουυ  µµπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν  ττόόσσοο  σσεε  εεππίίππεεδδοο  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττωωνν  ννέέωωνν  

ΑΑσσττυυννοοµµιικκώώνν  ααππόό  ττιιςς  κκααττάά  ττόόπποουυςς  αασσττυυννοοµµιικκέέςς  σσχχοολλέέςς,,  όόσσοο  κκααιι  σσεε  δδιιοοιικκηηττιικκόό--  ππρραακκττιικκόό  

εεππίίππεεδδοο..    

  

ΤΤοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ΑΑσσττυυννοοµµιικκόό  ττµµήήµµαα  εεππιιλλέέχχθθηηκκεε  ααννάάµµεεσσαα  σστταα  κκααττάά  ττόόπποουυςς  ΑΑσσττυυννοοµµιικκάά  

ττµµήήµµαατταα  οολλόόκκλληηρρηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  δδιιόόττιι  ππλληηρροοίί  τταα  κκρριιττήήρριιαα  εεκκλλεεξξιιµµόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  

ααννττιιππρροοσσωωππεευυττιικκόόττηητταα  ττοουυ  δδεείίγγµµααττόόςς  µµααςς..  ΖΖηηττάάµµεε,,  λλοοιιππόόνν,,  ττηηνν  σσυυννεερργγαασσίίαα  σσααςς  σσττηη  

σσυυµµππλλήήρρωωσσηη  εεννόόςς  ααππλλοούύ  κκααιι  ααννώώννυυµµοουυ  εερρωωττηηµµααττοολλοογγίίοουυ  ..  ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε  εεκκ  ττωωνν  

ππρροοττέέρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  πποολλύύττιιµµοο  χχρρόόννοο  σσααςς  ..                  

 

  

  

ΜΜεε  ττιιµµήή,,  

  

  

ΒΒαασσίίλληηςς  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ    

ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΚΚρρήήττηηςς,,  ΣΣχχοολλήή  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΕΕππιισσττηηµµώώνν,,  ττµµήήµµαα  ΨΨυυχχοολλοογγίίαα    
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ΤΤ υυ χχ αα ίί αα   δδ εε ιι γγ µµ αα ττ οο λλ ηη ψψ ίί αα   ΑΑ σσ ττ υυ νν οο µµ ιι κκ ώώ νν   ττ µµ ηη µµ άά ττ ωω νν     

  

  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ   
(ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
 

ΝΑΙ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
 

ΟΧΙ 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
 

ΟΧΙ 

ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
 

ΝΑΙ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
 

ΟΧΙ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΟΧΙ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΧΙ 
ΚΟΛΩΝΟΥ ΝΑΙ 
ΚΥΨΕΛΗΣ ΟΧΙ 
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΧΙ 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΝΑΙ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΝΑΙ 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΟΧΙ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ )  
 

 

ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΙ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΧΙ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΧΙ 
ΠΑΠΑΓΟΥ ΝΑΙ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΟΧΙ 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΧΙ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ   

ΡΕΘΥΜΝΟ  ΝΑΙ 
Α’  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΧΙ 
Β΄ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΧΙ 
ΧΑΝΙΑ  ΝΑΙ 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΕΣ 

1) Ο φάκελος που παραλάβατε ,περιέχει 10  ανώνυµα ερωτηµατολόγια , 7 για άντρες 

και 3 για γυναίκες(στην περίπτωση που χρειαστείτε παραπάνω απλά φωτοτυπήστε ένα 

αντίτυπο).    

2) Το κάθε ερωτηµατολόγιο ,χωρίζεται σε δύο µέρη: α) τα κοινωνικο-δηµογραφικά 

στοιχεία που είναι απαραίτητα σε κάθε έρευνα, β) το πρώτο ερωτηµατολόγιο διάθεσης 

(mood A) και το δεύτερο ερωτηµατολόγιο διάθεσης (mood B) .  

3) Παρακαλώ, ενηµερώστε τους αστυνοµικούς να συµπληρώσουν ολόκληρο το 

ερωτηµατολόγιο δίνοντάς τους παράλληλα και τον φάκελο που θα εσωκλείουν το 

ερωτηµατολόγιο έτσι ώστε να διασφαλισθεί η εγκυρότητα της έρευνας.  

4) Τήρηση των προσωπικών δεδοµένων: για την ασφαλής τήρηση των προσωπικών 

δεδοµένων, ο φάκελος µε τα ερωτηµατολόγια, περιλαµβάνει 10 µικρότερους φακέλους 

για να εσωκλείει το κάθε ερωτηµατολόγιο ατοµικά.  

5) Παρακαλώ τα ερωτηµατολόγια να επιστραφούν συµπληρωµένα µέχρι της 14/03/08 

στο Ινστιτούτο Αστυνοµικών Μελετών Επιµόρφωσης και Τεκµηρίωσης(ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ), 

διεύθυνση : Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα, τ.κ. 115 27  

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι αυτή η έρευνα σχεδιάστηκε για να αναγνωριστούν και να 

προβληθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο σύγχρονος Αστυνοµικός. 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων, 

Η επιστηµονικά Υπεύθυνη και η ερευνητική οµάδα  

                                                Υπεύθυνος επικοινωνίας: bvassilioy@yahoo.gr , 00.30. 6934357433  
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Προς Διοικητή ΤμήματοςΠρος Διοικητή ΤμήματοςΠρος Διοικητή ΤμήματοςΠρος Διοικητή Τμήματος    

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η έρευνα που διεξάγεται  από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 

ΚρήτηςΚρήτηςΚρήτηςΚρήτης και το τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πανελλήνια Ομοσπονδία Πανελλήνια Ομοσπονδία Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.Α.Σ.Υ.)Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.Α.Σ.Υ.)Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.Α.Σ.Υ.)Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.Α.Σ.Υ.) βρίσκεται σε εξέλιξη .  

Επίσης, θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι τα ερωτηματολόγια θα επιστραφούν 

συμπληρωμένα μέχρι της 21/03/2008 (νέα ημερομηνία )21/03/2008 (νέα ημερομηνία )21/03/2008 (νέα ημερομηνία )21/03/2008 (νέα ημερομηνία ) στην διεύθυνση του 

Ινστιτούτου Αστυνομικών Μελετών Επιμόρφωσης και Τεκμηρίωσης (ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ),  

Διεύθυνση :  Λ. Μεσογείων , 96, Αθήνα , τ.κ. 115 27    

Σημείωση :Σημείωση :Σημείωση :Σημείωση : Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που έχουν εσωκλεισθεί στους 

ατομικούς φακέλους να επιστραφούν όλα μαζίόλα μαζίόλα μαζίόλα μαζί  από το Αστυνομικό τμήμα στον  ίδιο ίδιο ίδιο ίδιο 

μεγάλο φάκελομεγάλο φάκελομεγάλο φάκελομεγάλο φάκελο που έχετε ( ή σε έναν άλλο μεγάλο φάκελο).  

Από την Επιστημονική Ομάδα  

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας  
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