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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

V
k

ΕΙΔΙΚ Η  
Π ΡΟ Σ Φ Ο Ρ Α  

ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΩ Μ Α ΤΑ  

Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑ Σ ι

ν' ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ν' ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ν' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ 
ν' ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ Β/Μ 3 Β/Μ 4 Β/Μ 5 Β/Μ 6 Β/Μ 7 Β/Μ 8 Β/Μ 9 Β/Μ 10
Έως 6 202,56 218,79 235,01 251,24 267,46 283,69 299,91 316,14
7 - 8 220,01 238,04 256,08 274,11 292,14 310,17 328,20 346,23
9 - 1 0 250,88 272,11 293,33 314,56 335,78 357,01 378,23 399,46

11-12 278,29 302,35 326,41 350,47 374,53 398,59 422,65 446,71
13-14 305,48 332,36 359,23 386,10 412,97 439,85 466,72 493,59
15 -2 0 345,88 376,93 407,98 439,03 470,08 501,13 532,18 563,24
2 1 - 2 5 359,24 391,68 424,11 456,54 488,98 521,41 553,85 586,28
26 -  30 369,30 402,78 436,25 469,73 503,20 536,68 570,15 603,62
3 1 - 4 0 382,68 417,54 452,39 487,25 522,11 556,97 591,83 626,69

41&άνω 399,40 435,99 472,58 509,17 545,76 582,34 618,93 655,52

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ Β/Μ 3 Β/Μ 4 Β/Μ 5 Β/Μ 6 Β/Μ 7 Β/Μ 8 Β/Μ 9 Β/Μ 10
Έως 6 105,16 113,67 122,19 130,70 139,21 147,73 156,24 164,76
7 - 8 114,32 123,78 133,24 142,70 152,16 161,62 171,08 180,55
9 - 1 0 130,52 141,65 152,79 163,93 175,06 186,20 197,34 208,47

11-12 144,90 157,52 170,15 182,77 195,40 208,02 220,65 233,27
13-14 159,16 173,27 187,37 201,47 215,57 229,67 243,77 257,87
15-20 180,36 196,65 212,95 229,24 245,53 261,83 278,12 294,41
21 - 2 5 187,37 204,39 221,41 238,43 255,45 272,47 289,49 306,51
2 6 - 3 0 192,65 210,22 227,78 245,35 262,91 280,48 298,04 315,61
3 1 - 4 0 199,67 217,96 236,25 254,54 272,83 291,13 309,42 327,71

41&άνω 208,45 227,65 246,84 266,04 285,24 304,44 323,64 342,84

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς, Αποστολή Συμβολαίου στο Χώρο σας. 
Δυνατότητα Επιπλέον Συμπληρωματικών Καλύψεων.

Αημήτριος

Ελευθ. Βενιζέλου & Αγνώστων Ηρώων 76 
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231 

Τηλ: 210 2719601 
Fax: 210 2796153



- [  ΣΗΜΕΙ ΩΜΑ ]

από τ ο ν  ε κ δ ό τ η

Ε
νας ακόμη χρόνος επιτυχιών και κοινωνικής προ
σφοράς για την Ελληνική Αστυνομία προστέθηκε 
στο ιστορικό Αρχείο. Το 2006 ήταν μια χρονιά δημι
ουργική, με καλύτερη και μεγαλύτερη προσφορά 
στον Έλληνα συμπολίτη μας, αφενός με την ανάδει
ξη πολλών επιτυχιών στον τομέα της δίωξης του 
εγκλήματος και αφετέρου με την αναδιάρθρωση 
υφιστάμενων και την ίδρυση και λειτουργία νέων Αστυνομικών 

Υπηρεσιών.
Ο κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, στην πανηγυρική τελετή του 
εορτασμού της «Ημέρας της Αστυνομίας», μεταξύ άλλων, επε- 
σήμανε τα εξής: «... Είμαστε στα καλύτερα αστυνομικά επίπε
δα επιδόσεων - αποδόσεων από ποτέ! Τί εισφέρουμε σήμερα, 
επικαίρως, η νέα πολιτική ηγεσία, επιτρέψτε μου να πω, και 
φυσικά η φυσική ηγεσία; Εισφέρουμε, επιδιώκουμε να εισφέ
ρουμε, ηθικό φρόνημα, επαγγελματική και κοινωνική και προ
σωπική αυτοεκτίμηση για όλο το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας... Όλο το έργο, το παραγόμενο, έχει αφιερωματι- 
κές διαστάσεις προς τους Έλληνες πολίτες. Αυτούς υπηρε
τούμε, δηλαδή την έννομη τάξη, τη δημοκρατική νομιμότη
τα...».

Ακολούθως ο κ. Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, με
ταξύ άλλων, τόνισε: “... Η ασφάλεια ως κοινωνικό και ατομικό 
αγαθό δεν είναι πλέον δεδομένη. Χρειάζεται καθημερινά να 
επιβεβαιώνεται. Η Ελληνική Αστυνομία απαντά στη νέα πραγ
ματικότητα, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας μια σύγχρονη 
αντεγκληματική πολιτική σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, 
με επιμέρους σχεδίασμά ανά τομέα δράσης... Η Ελλάδα είναι 
χώρα ασφαλής και αποτελεί έναν από τους ασφαλέστερους 
προορισμούς για όλους. Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι τυ
χαία. Είναι προϊόν συστηματικής δουλειάς, οργάνωσης και λει
τουργίας ενός πειθαρχημένου συνόλου, του προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας.”

Κλείνοντας και επ’ ευκαιρία των εορτών των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η «Αστυνομι
κή Ανασκόπηση» εύχεται σ ’ όλους ατομική και οικο
γενειακή υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση και ο 
καινούργιος χρόνος να ευοδώσει τις προσδοκίες του 
καθενός.
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ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙ ΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙ ΟΥ 2 0 0 6

Ε υχές Ηγεσίας

Ημέρα της Αστυνομίας

Η βία στα γήπεδα

18 Σ υνέντευξη με τον 
Αντιπρόεδρο τη ς Ευρω παϊκής 
Ε πιτροπής Franco F ra ttin i

22 Η απεικόνιση της 
Γέννησης στην τέχνη

Βηθλεέμ

Ο Μ έγας Βασίλειος

26 
28
3 0  Τζόγος

Ο β
Ο Αϊ Βασίλης θα φέρει 

και φέτος τα πα ιχνίδ ια  τους

38 Στολίζοντας το 
χρ ιστουγενν ιάτικο  δέντρο με 
ασφάλεια

40■Λ. \  J  Παράξενα 
χρ ιστουγενν ιάτικα  έθιμα στον 
πλανήτη  Γη

44 Χιονοδρομικό κέντρο 
Κ αλαβρύτων

Σάμουελ Μ πέκετ

Τέκνα
Α στυνομικώ ν που πέτυχαν σε 
Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.
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Μόνιμες στήλες

32 Λαογραφικά 
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου

52
60
66
80
99
Σώματος

Π ολ ιτισ μ ός

Βιβλίο

Επικαιρότητα

Υπηρεσιακά νέα

Ε π ιτυ χ ίες  του

120
124

Κουίζ

Αλληλογραφία

Η φωτογραφία του εξώφυλλου, 
αποτελεί έργο του Γ. Ιακωβίδη 
με τίτλο “Τα πρώτα βήματα” 

Συλλογή Κουτλίδη, 
ελαιογραφία, 

Εθνική Πινακοθήκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση

Περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ"
"POLICE REVIEW'
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

Σύμφω να μ ε την 9010/1/16-γ από 5/1/01 απόφαση
του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε
μ ε την υπ. αριθμ.9010/1/17-α από 18.9.2002 Ιφεκ.Β ’-1244>
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ον Τμήματος Ιστορίας-
Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοοίων Σχέοεων/ΑΕΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εκδό ιης-ΔιευΟυντης
Αστυν. Υπ/ντής Ιωάννης Α  Αθανασάκος
τηλ. 210/6854206
Αρχισυντάκτης
Αστυν. Β’ Αρετή Κ  Λιασή
Βοηθός Αρχισυντάκτης- Υπεύθ. Διαφήμισής
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
τηλ. 210/6854609
D e s k to p  P u b lis h in g
Ανθ/μος Διονύσης Κατραμάδος
Αστυφ. Θωμάς Μπούργος
Αστυφ. Θεοφάνης Ελευθεριάνος

Συντάκτες
Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα, Αστυφ. Αγγελική Στόλη
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα, Π.Υ. Αναστασία Πετράκη

Υπηρεσιακός φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
Διαχείριση - Διανομή
Αρχ/κας Δημήτριος Θάνος
τηλ. 210/6828525
Εκτύπωση
’ΊΎΙΙΟΕΚΔΟΊΊΚΗ" ΑΕ.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι, τηλ. 210/8161301 
Ετήσιες Συνδρομές
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 7 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο.Τ Α , Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ. 210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352 
e-mail: astana@in.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών, απηχούν τις δικές 
τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Ε ύχομα ι προς όλους σας και προς τ ις  ο ικ ο γένειες  σας
Καλά Χ ριστούγεννα  

ευ τυ χ ισ μ ένο ς  ο Κ α ινούργιος Χρόνος, 
με περισσότερη ελευθερ ία , ε ιρή νη  και ασφάλεια.
Η γέννη σ η  του  Θ εανθρώ που ας γα λ η ν έψ ει τη ν  ψ υ χ ή  τω ν α νθρ ώ π ω ν.Σ τη  Φ άτνη  τη ς 
Βηθλεέμ, βλέπουμε και ανανεώ νουμε το πολλαπλό μ ή νυ μ α  :
Τ ης αρετής, τη ς  τα π εινό τη τα ς, τη ς  δύνα μ η ς του  α δύνα του , τη ς  σ υνύ π α ρ ξη ς τω ν 
όντω ν, Θ εανθρώ που, ανθρώ πω ν, π ρ ο σ κυ νο ύ ντω ν  μάγω ν, πο ιμ ένω ν , π ο ιμ ν ίω ν  και 
ουρανίω ν αγγέλω ν, τη ς  αξίας τη ς  θέωσης.
Το μ ή νυ μ α  και π νεύμ α  τω ν Χ ρ ισ τουγέννω ν είνα ι δ ίδαγμα , π α ρηγορ ιά  και ζείδω ρος 
ελπ ίδα  γ ια  όλους το υ ς ανθρώ πους. Ας το εννοήσ ουμε κα ι ας το χαρούμε.

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Α γαπητοί μου, άλλη μια χρονιά έφτασε στο τέλος της. Μια χρονιά, όπου όλοι εργαστήκα
με μεθοδικά και συστηματικά για  τη ν  αποτελεσματικότερη προσφορά προς τη ν  Κοινωνία, 
μέσα στην οποία ζούμε και εμείς. Η εποχή μας είναι γεμάτη αντίξοες προκλήσεις. Ο φεί
λουμε, λοιπόν, να τ ις  αντιμετωπίσουμε κατάματα εντείνόντα ς τ ις  προσπάθειες μας ώστε 
να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, επ ιτυγχάνοντα ς τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
Ο πολίτης προσδοκά έμπρακτο ενδιαφέρον, ζεστασιά και συνέπεια από όλους μας, ώστε 
να βελτιω θεί η καθημερινότητά του. Εμείς, ταγμένοι στον σκοπό αυτό, οφείλουμε να 
ανταποκρινόμαστε με κατανόηση, σύνεση και αποτελεσματικότητα.
Για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, σας ευχαριστώ  και πάλι από την καρδιά μου. 
Εύχομαι σε όλες και όλους, Καλά Χριστούγεννα- Χρόνια Πολλά. Για το Νέο Έ τ ο ς  απευ
θύνω εγκάρδιες ευχές για  υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία , δημιουργικότητα 
και επίτευξη των στόχων και τω ν επιθυμ ιώ ν σας.

ΚΩΣΤΗΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Εύχομαι ολόψυχα οι εορτάσιμες ημέρες της Γέννησης του Θεανθρώπου και της έλευσης 
του Νέου Έ το υ ς , να αποτελέσουν για  τον καθένα από εσάς ημέρες προσωπικής και οικο
γενειακής ευτυχίας.
Με την ευκαιρία αυτή, απευθύνομαι σε όλους σας, τους άνδρες και τ ις  γυνα ίκες της 
Ε λληνικής Αστυνομίας, καθώς και στο πολιτικό προσωπικό του Σώματος, γ ια  να σας ευ
χαριστήσω για  την συνεργασία που είχαμε τη χρονιά που πέρασε και να σας συγχαρώ 
γ ια τ ί με αυταπάρνηση και αφοσίωση στο καθήκον, διεξάγετε καθημερινά ένα δύσκολο 
αγώνα στη μάχη κατά της εγκληματικότητας.
Στην εποχή μας οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι κατά της ασφάλειας του πολίτη και του κοι
νωνικού συνόλου είναι συνεχείς και αδιάκοποι. Ο αγώνας μας δεν σταματάει ποτέ. Ό λοι μαζί 
οφείλουμε έμπρακτα με την προσφορά μας να ανταποκριθούμε στην αποστολή που μας έχει 
ανατεθεί από την Ελληνική Πολιτεία και να φανούμε αντάξιοι του ρόλου μας.
Με την προσφορά μας και σταθερά προσηλωμένοι στο καθήκον μας, χτίζουμε την σύγ
χρονη Ε λληνική  Α στυνομία του 21ου αιώνα.
Χρόνια Πολλά, Ε υτυχισμένο και Δ ημιουργικό το 2007.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 4 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΣΙΣΜ Ε ΤΖΟΓΛ ΟΥ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 20 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 454 44 

χηλ./fax: 26510.71188

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105 Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 85 Λ.ΝΙΚΗΣ 96 & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 115 26 ΑΧΑΡΝΕΣ 136 72 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 24

τηλ ./fax: 210.6993046-47 τηλ ./fax: 210.2448515-16-17 τη λ ./fax: 2310.224147
(Μ*·0)-

ΠΑΡΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

____



Ημέρα της Αστυνομίας
Λαμπρός εορτασμός σε 

όλη την Ελλάδα
Η Ελληνική Αστυνομία γιόρτασε την «Ημέρα της Αστυ
νομίας» και τη μνήμη του προστάτη Αγίου της, Μεγα
λομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, με εκδηλώσεις στις Αστυ
νομικές Υπηρεσίες όλης της χώρας.

κών Διευθύνσεων Α ττικής και Θεσσαλονίκης.
- Επιδείξεις από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 

στην Αστυνομική Ακαδημία Συγκεκριμένα, πραγματο
ποιήθηκε επίδειξη του τρόπου δράσης και έκθεση του υλι- 
κοτεχνικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών: Ε.ΚΑ.Μ., Διεύ
θυνσης Τεχνικών Εφαρμογών, Διεύθυνσης Εγκληματο- 
λογικών Ερευνών, Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Υποδι
εύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Τμήμα Εξουδετέραί
σης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής, Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, Δι
εύθυνσης Διαβατηρίων και της Αστυνομικής Ακαδημίας. 
Τις επιδείξεις παρακολούθησαν πολίτες και μαθητές.

Πέμπτη 19-10-2006

Γ
ια τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνο
μίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγα
λομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, η Ελληνική 
Αστυνομία προγραμμάτισε τριήμερο εορτα
στικών εκδηλώσεων από την Τετάρτη (18-10- 
06) έως και την Παρασκευή (20-10-06).

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων περιλάμβανε:

Τετάρτη 18-10-2006
- Διήμερη Πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία του προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας υπέρ της Τράπεζας αί
ματος του Σώματος.
- Επισκέψεις πολιτών και μαθητών στα Κέντρα Επι
χειρήσεων Άμεσης Δράσης των Γενικών Αστυνομι

- Δεύτερη ημέρα της πανελλαδικής εθελοντικής αιμοδο
σίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας υπέρ 
της Τράπεζας αίματος του Σώματος.
- Επισκέψεις πολιτών και μαθητών στα Κέντρα Επιχειρή
σεων Άμεσης Δράσης των Γενικών Αστυνομικών Διευ
θύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης.
- Δεύτερη ημέρα επιδείξεων στην Αστυνομική Ακα

δημία από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Τελετή θυρανοιξίων Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Αρτε

μίου στον 2ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής. Στην τελετή παρέστη η πολιτική και υπηρεσια
κή ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
- Θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα της Ελλη

νικής Αστυνομίας η οποία παρουσίασε το έργο του Τέν-
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νεσση Ουίλιαμς «Τριαντάφυλλο στο στήθος», σε μετάφρα
ση του Μάριου Πλωρίτη και σκηνοθεσία Γιάννη Κατρά- 
νη, στο Θέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Την 
παράσταση παρακολούθησε η πολιτική και υπηρεσιακή 
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Παμμεγί- 
στων Ταξιαρχών και λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του 
Αγίου Αρτεμίου, παρουσία της πολιτικής και υπηρεσιακής 
ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων επισήμων.

Παρασκευή 20-10-2006
- Επισκέψεις πολιτών και μαθητών στα Κέντρα Επι
χειρήσεων Άμεσης Δράσης των Γενικών Αστυνομι
κών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης.
- Τρίτη ημέρα επιδείξεων στην Αστυνομική Ακαδημία από 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Θεία Λειτουργία και Δοξολογία στον Ιερό Ναό 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Μεσογείων 96), παρουσία 
της Πολιτικής και Υπηρεσιακής Ηγεσίας του Σώμα
τος, καθώς και άλλων επισήμων.
- Επίσκεψη των επίσημων προσκεκλημένων στο 
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, προκειμένου να συνα
ντηθούν με την Πολιτική και Υπηρεσιακή Ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι τριήμερες εκδηλώσεις, κορυφώθηκαν το απόγευ
μα της (20-10-06) με την κεντρική εκδήλωση στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα «Φίλων της 
Μουσικής»), παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Δημοσίας Τάξε
ως κ. Βύρων Πολύδωρας, οι Υπουργός και Υφυπουργός 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
κ.κ. Προκοπής Παυλόπουλος και Απόστολος Ανδρεουλά- 
κος αντίστοιχα, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Βασί
λειος Μιχαλολιάκος, οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σά
μου και Ικαρίας και Περιστεριού κ.κ. Ευσέβιος και Χρυ
σόστομος αντίστοιχα, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Χρήστος Σαρτζετάκης, ο τέως Πρωθυπουργός κ. Ιω
άννης Γρίβας, ο τέως Υπουργός κ. Ιωάννης Κεφαλογιάν- 
νης και βουλευτές πολιτικών κομμάτων.
Παρέστησαν ακόμη, οι Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστη- 
ρίων-του Αρείου Πάγου κ. Ρωμύλος Κεδ&ογλου, του 
Συμβουλίου της Επικράτειας κ. Γεώργιος Παναγιωτόπου- 
λος, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Γεώργιος Κούρτης- ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιος Σανίδάς, ο Γε
νικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέ
σβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός και ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. 
Πρέσβης κ. Ιωάννης Κοραντής.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Δι
ευθυντής της Europol κ. Max-Peter Ratzel, ο Αρχηγός 
Αστυνομίας της Κύπρου κ. Χαράλαμπος Κουλέντης, ο Δι
ευθυντής και ο Πρόεδρος του SECI κ.κ Mitja Mocnik και 
Γεώργιος Κουνάδης αντίστοιχα, καθώς και ο Επικεφαλής 
της Pameca κ. Klaus Schmidt, οι οποίοι είχαν προσκληθεί 
επίσημα από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο 
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος
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Ανδρέας Κόης, ο Υπαρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Στυλιανός Σύρος, ο Προϊστάμενος 
Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευ
στράτιος Κυριακάκης, ο Γενικός Επι
θεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλά
δος Αντιστράτηγος Γεώργιος Ανδραβί- 
ζος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος 
Βασίλειος Τσιατούρας, εκπρόσωποι 
των Γενικών Επιτελείων Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας, εκπρόσωποι 
από την πολιτική, διπλωματική, οικο
νομική, εκκλησιαστική, πνευματική 
και κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς 
και πλήθος προσκεκλημένων.
Στην εκδήλωση, η ΑΕ. ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας απηύθυνε μήνυμα: 
«Κύριε Αρχηγέ, κυρίες και κύριοι,

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμή
σουμε τους άνδρες και τις γυναίκες 
της Ελληνικής Αστυνομίας που 
ασκούν ένα δύσκολο επάγγελμα με 
έντονα τα χαρακτηριστικά της κοινω
νικής ευθύνης. Έ χω  αρκετές φορές γί
νει κοινωνός των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζετε και τις αγωνίες σας για 
τη δύσκολη καθημερινότητά σας. Η 
Ελληνική Αστυνομία με την εμπειρία 
που έχει αποκομίσει, μετά και τους επι
τυχημένους Ολυμπιακούς Αγώνες, εί
ναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υψη
λές απαιτήσεις της διεθνούς συγκυ
ρίας. Στη σημερινή, εποχή το μεγάλο 
ζητούμενο είναι η τήρηση της ισορρο
πίας ανάμεσα στην αντιμετώπιση νέ
ων μορφών σύνθετων εγκλημάτων 
και την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Ο σεβασμός των δικαιω
μάτων του πολίτη, του κάθε πολίτη, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύ
ματος, οικονομικής επιφάνειας, πολιτι
κής άποψης, κοινωνικής προέλευσης, 
είναι πιστεύω η υψηλή επιδίωξή σας 
κατά την άσκηση των καθηκόντων 
σας. Εύχομαι σε όλους σας καλή δύνα
μη και καλή επιτυχία στο έργο σας. 
Ευχαριστώ».
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδω
ρας ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε 
τα εξής:
«Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, μας 
τιμά εξαιρετικά η παρουσία σας σήμερα 
στη γιορτή μας, στη γιορτή της Ελλη
νικής Αστυνομίας Και τιμά τον Προ
στάτη Άγιό της Άγιο Αρτέμιο, και ταυ
τόχρονα τιμά και τους πεσόντες στο 
καθήκον και τους υπηρετούντες στο 
αστυνομικό έργο Αστυνομικούς Ειδι
κούς Φρουρούς Συνοριακούς Φύλα
κες και Πολιτικό Προσωπικό.
Σας υποδεχόμαστε ως το σύμβολο της 
εθνικής ενότητας και ως το παράδειγμα 
της δημοκρατικής συνέπειας.
Το αστυνομικό έργο που θέλετε να υπη
ρετούμε έχει τέσσερις διαστάσεις παρα
δοσιακά, συνταγματικά, θεσμικά.
Η πρώτη διάσταση, αυτή που συ
ναντούμε να επιτελείται στο Αστυ
νομικό Τμήμα, στην Τροχαία, στην 
άμεση κοινωνική προσφορά. Η κοι
νωνία όλη το αναγνωρίζει 
Η δεύτερη διάσταση στο αστυνομικό 
έργο είναι η παραδοσιακή και αέναη 
μονομαχία του καλού με το κακό. Αυ
τό που λέγαμε παιδιά "κλέφτες και 
αστυνόμοι”. Συνεχίζεται. Θα συνεχί
ζεται επ’ άπειρον. Και συνεχίζεται 
από μας με επιτυχία, με ικανή αποτε- 
λεσματικότητα.
Η τρίτη διάσταση είναι το νέο είδος το 
νέο φορτίο στις πλάτες του Αστυνομι

κού. Είναι το οργανωμένο έγκλημα Εί
ναι η τρομοκρατία Οι ασύμμετρες απει
λές Είναι το δραματικό, τραγικό πρό
βλημα της λαθρομετανάστευσης 
Τέλος στο οργανωμένο έγκλημα, στις 
εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήμα
τος Είναι το trafficking, δηλαδή το άλ
λο δράμα, η εμπορία ανθρώπων και 
ανθρωπίνων μελών. Μαχόμαστε κύριε 
Πρόεδρε. Ευδοκίμως και εδώ. Ειδικώς 
για τις ασύμμετρες απειλές ένας τερά
στιος όγκος-βάρος από τον τομέα της 
εθνικής άμυνας μετατίθεται στους 
ώμους της Αστυνομίας. Ζητούμε αυτό 
να εκτιμηθεί. Είναι καινούργιο, βαρύ 
φορτίο. Αγόγγυστα το αναλαμβάνουμε 
και το επωμιζόμαστε.
Ακόμη, θέλω να σημειώσουμε ότι στο 
αστυνομικό έργο υπάρχει μια πτυχή 
που "δεν τη θέλουμε". "Δε θέλουμε" η 
διαδήλωση, η ειρηνική διαδήλωση η 
συγκέντρωση και η πορεία να είναι 
αντικείμενο αστυνομικού έργου, κύ
ριε Πρόεδρε.
Ό χ ι από ευθυνοφοβία, αλλά διότι θέ
λουμε και προσβλέπουμε να μπορεί η 
κοινωνική μας οργάνωση να φτάνει 
σε τέτοια επίπεδα, ώστε να έχουμε ει
ρηνικές διαδηλώσεις. Να μη χρειάζε
ται φύλαξη η διαδήλωση. Ό ταν το 
αναλαμβάνουμε το έργο δεν έχει να 
κάνει με τη διαδήλωση. Ό τι ναι, εί
μαστε στα καλύτερα αστυνομικά επί
πεδα επιδόσεων-αποδόσεων από ποτέ! 
Τ ί εισφέρουμε σήμερα, επικαίρως, η 
νέα πολιτική ηγεσία, επιτρέψτε μου 
να πω, και φυσικά η φυσική ηγεσία; 
Εισφέρουμε, επιδιώκουμε να εισφέ
ρουμε, ηθικό φρόνημα, επαγγελματι
κή και κοινωνική και προσωπική αυ
τοεκτίμηση για όλο το προσωπικό 
της Αστυνομίας. Γία τους παραβάτες, 
τους παράσπονδους, τους επίορκους, 
είμαστε παρόντες όπως λέει ο κανό
νας της διοικήσεως. Μαζί με τον έπαι
νο για εκείνους τους αρίστους και 
την τιμωρία για τους επίορκους.
Και μάλιστα ζητούμε να εκτιμήσετε 
αυτό που έλεγε ο Κεκαυμένος, Βυζα
ντινός Στρατηγός Φιλόσοφος του 
1000, Ελληνοαρμένιος "τί πρέπει ο 
Στρατηγός να έχει με τους διοικουμέ- 
νους του; Να τον φοβούνται ή να τον 
αγαπούν; κανένα από τα δύο θέματα 
δεν είναι το προτιμητέο. Απλά, πρέπει 
ο Στρατηγός, ο ηγεμών, να είναι δίκαι
ος". Προχωρεί εισάγοντας και την Αρι
στοτελική Αρχή της aequitas, δηλαδή 
της επιείκειας, λέγοντας: "Η ποινή να 
είναι πάντοτε κατώτερη από τη βαρύ
τητα του αδικήματος".
Έ τσ ι διοικούμε! Επιχειρούμε να ει
σαγάγουμε, λοιπόν, υψηλό αίσθη
μα αυτοεκτίμησης. Δεύτερον,
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επαγγελματισμό. Οτι έχουμε αξιω
ματικούς και οπλίτες στο καλύτερο 
δυνατό επίπεδο επαγγελματισμού. 
Τώρα εισάγεται εντονότερα η άπο
ψη -  θέση, του επιχειρείν. Να είναι 
εύτολμοι, μεθοδικοί, επαγγελματι
κοί και να επιχειρούν. Και η τρίτη 
διάσταση είναι η αποτελεσματικό- 
τητα, ως κριτήριο της αξιοσύνης. 
Αυτό είναι το αστυνομικό έργο, όπως 
είχα την υποχρέωση να σας αναφέρω, 
κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι τα νέα που 
εισάγουμε, τα νέα στοιχεία, χαρακτηρι
στικά στην Αστυνομία. Όλο το έργο το 
παραγόμενο έχει αφιερωματική διάστα
ση προς τους Έλληνες πολίτες. Αυτούς 
υπηρετούμε, δηλαδή την έννομη τάξη, 
τη δημοκρατική νομιμότητα, τον 
Έλληνα συμπολίτη μας, με ευσυνειδη
σία και θάρρος».
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχά- 
κης ως κεντρικός ομιλητής, μεταξύ άλ
λων, τόνισε:

«Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Δημο
κρατίας.
Η παρουσία σας σήμερα στην κορυ

φαία εκδήλωση της Ελληνικής Αστυ
νομίας, στη δική της γιορτή, αποτελεί 
την ύψιστη τιμή.
Γιατί με την παρουσία σας η Πολιτεία 
τιμά την Ελληνική Αστυνομία.
Γιατί σήμερα οι Έλληνες αστυνομικοί 
επικυρώνουν εκ νέου την πίστη στον 
όρκο τους και αναβαπτίζονται με τα 
ιδανικά και τις αξίες που υπηρετούν.
Η Ελληνική Αστυνομία τα τελευταία 
χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλες 
προκλήσεις, ιστορικής σημασίας. Και 
σ’ αυτές τις προκλήσεις, που ήταν και 
προκλήσεις για την ίδια τη χώρα, η 
Αστυνομία πέτυχε.
Ταυτόχρονα όμως γινόμαστε αποδέ
κτες μιας μεγάλης παρακαταθήκης. 
Μιας παρακαταθήκης που προδιαγρά
φει την αυριανή μας προοπτική. 
Σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία κα
λείται να λειτουργήσει σ’ ένα διαφο
ρετικό περιβάλλον ασφάλειας, σ’ ένα 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που 
χαρακτηρίζεται από ασύμμετρες και 
μη απειλές, από ρευστότητα, από αλ
λαγή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της εγκληματικότητας, από νέα τυ
πολογία στο οργανωμένο έγκλημα. Η 
ασφάλεια σήμερα μας αφορά όλους, 
τη διεθνή κοινότητα, τα κράτη, τις 
κυβερνήσεις, τις κοινωνίες και τους 
πολίτες. Η ασφάλεια ως κοινωνικό 
και ατομικό αγαθό δεν είναι πλέον δε
δομένη. Χρειάζεται καθημερινά να 
επιβεβαιώνεται.
Η Ελληνική Αστυνομία απαντά στη 
νέα πραγματικότητα, σχεδιάζοντας και

εφαρμόζοντας μια σύγχρονη αντεγκλη- 
ματική πολιτική σε στρατηγικό και τα
κτικό επίπεδο, με επιμέρους σχεδίασμά 
ανά τομέα δράσης
Εφαρμόζουμε μια σειρά από ευέλι
κτες και στοχευμένες επιχειρησια
κές δράσεις.
Στα πλαίσια της εμφανούς αστυνόμευ
σης υιοθετήσαμε νέες συμπληρωματι
κό; δράσεις όπως: οι εποχούμενες περι
πολίες με δΐκυκλα μικρού κυβισμού 
και οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες 
στα αστικά κέντρα.
Ειδικότερα:
- Για την καταπολέμηση της μάστιγας 
των ναρκωτικών εφαρμόζεται το ειδικό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, ενώ παράλ
ληλα με την επιχειρούμενη αναδιάρ
θρωση του Σώματος ιδρύονται Τμήμα
τα Δίωξης Ναρκωτικών σε όλες τις 
έδρες των νομών.
- Για την αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής γυναικών και ανηλί
κων, ιδρύσαμε αμιγείς Υπηρεσίες δίω
ξης του εγκλήματος αυτού, στην Αθή
να και τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα 
εκπονήθηκε Εθνικό Επιχειρησιακό 
Σχέδιο με την επωνυμία «ΙΛΑΕΓΡΑ». 
Πρόκειται για πρωτοβουλία του κ. 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης που έγινε 
αποδεκτή στο Συμβούλιο Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέ
σεων της Ε.Ε. και υποστηρίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια του Επι
τρόπου της κ. Frattini.
-Στον τομέα της οδικής ασφάλειας 
εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα συστήμα
τα αστυνόμευσης του οδικού δικτύου, 
με θετικά αποτελέσματα στη μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων και στη 
βελτίωση της κατάστασης στον τομέα 
αυτό στη χώρα μας
- Νέα Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: 
Μια σειρά μεταρρυθμίσεων διατρέχει 
όλο το πρόγραμμα εκπαίδευσης και με
τεκπαίδευσης του προσωπικού με έμ
φαση στις παραγωγικές μας σχολά;.
- Police on 1ίπθ:Υλοποιείται με τα
χείς ρυθμούς το μεγάλο έργο / τομή 
για τον εκσυγχρονισμό της Αστυ
νομίας με την ονομασία Police on 
line, ώστε μέχρι τον Απρίλιο του 
2007 να επεκταθεί το Δίκτυο Π λη
ροφορικής του Σώματος σε όλες τις 
Υπηρεσίες από Αστυνομικό Τμήμα 
και άνω, με 6.500 θέσεις εργασίας.
- Εκσυγχρονίζονται οι στολές του έν
στολου προσωπικού καθώς και τα οπλι
κά συστήματα του Σώματος
- Αξιοποιούμε τους Κοινοτικούς 
πόρους.
- Περιορίζουμε την γραφειοκρατία με 

τη διασύνδεση του Πληροφοριακού

μας Συστήματος.
- Προωθούμε τη Διεθνή αστυνομική 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
- Η ελληνική κοινωνία δικαιούται μία 
άξια Αστυνομία, μια Αστυνομία με αν
θρώπινο πρόσωπο και νόμιμη δράση. 
Μια Αστυνομία σύγχρονη, ευέλικτη, 
επαγγελματική, ανοικτή στην κοινω
νία, δίπλα στον πολίτη, καταξιωμένη 
στη συνείδηση του λαού.
Η Ελλάδα είναι χώρα ασφαλής και απο
τελεί έναν από τους ασφαλέστερους 
προορισμούς για όλους 
Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι τυ-
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χαία. Είναι προϊόν συστη
ματικής δουλειάς οργάνω
σης και λειτουργίας ενός 
πειθαρχημένου συνόλου, 
του προσωπικού της Αστυ
νομίας».
Στη συνέχεια της εκδή
λωσης, ο Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως βράβευσε 
τον Επικεφαλής της 
Europol, για την εξαίρε
τη συνεργασία που επέ- 

δειξε η Europol με τις Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Βραβεύτηκαν επίσης, από τον 
Υπουργό Δημοσίας Τάξεως Υπηρε
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την εξαίρετη δραστηριότητα 
που επέδειξαν, καθώς επίσης και 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο
μίας που προσέφερε διακεκριμένες 
υπηρεσίες στην κοινωνία και επέ- 
δειξε γενναιοφροσύνη, αλληλεγ
γύη και ανθρωπισμό.
Οι τιμητικός διακρίσεις, απονεμήθηκαν 
στις εξής Υπηρεσίες:
- Στην ΑΔ. Βοιωτίας, γιατί την
13.9.2006 επέδειξε εξαιρετική δραστη
ριότητα στον τομέα της καταπολέμη
σης της εγκληματικότητας και ειδικό
τερα στη σύλληψη του επί 16 χρόνια 
καταζητούμενου κακοποιού και δραπέ- 
τη φυλακών Νικολάου Παλαιοκώστα
- Στην ΑΔ. Αρκαδίας γιατί επέδειξε 
εξαιρετική δραστηριότητα στον τομέα 
της καταπολέμησης της εγκληματικό
τητας και ειδικότερα στην ανεύρεση 
της κλαπείσας Ιεράς Εικόνας της Πανα
γίας της Βρεφοκρατούσας της Ιεράς 
Μονής Έλωνας Λεωνιδίου την
23.9.2006 και τη σύλληψη του δράστη.
- Στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής 
γιατί επέδειξε εξαιρετική δραστηριότη
τα στον τομέα καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας και ειδικότερα στη 
σύλληψη αλλοδαπού, επικίνδυνου κα
κοποιού και δραπέτη των Φυλακών 
Κορυδαλλού, την 9.9.2006.

- Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών/ΑΕΑ, για το συνολικό της 
έργο στην επιστημονική Αστυνομία 
τη διερεύνηση υποθέσεων και τον 
συνδυασμό - ταυτοποίηση στοιχείων 
in vitro, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση
-  διαλεύκανση πράξεων και βαριάς 
εγκληματικότητας (ληστειών και 
διακεκριμένων κλοπών).
- Στην Υπηρεσία Εναέριων Μέ
σων/ΑΕΑ, για τη δράση της στον το
μέα καταπολέμησης της εγκληματι
κότητας και ειδικότερα στον εντοπι
σμό μεγάλου αριθμού χασισοφυτει
ών σε όλη την επικράτεια, συμβάλ
λοντας αποφασιστικά στην καταπο
λέμηση της μάστιγας των ναρκωτι
κών.
- Στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερ- 
ρών της ΑΔ. Αλεξανδρούπολης γιατί 
επέδειξε εξαιρετική δραστηριότητα 
στον τομέα της καταπολέμησης της λα
θρομετανάστευσης την τελευταία διε
τία, με την αποτροπή της παράνομης ει
σόδου αλλοδαπών στη χώρα μας καθώς 
και στον εντοπισμό και τη σύλληψη ορ
γανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης 
λαθρομεταναστών.
Το προσωπικό που τιμήθηκε για εξαί
ρετες πράξεις θάρρους και αυτοθυσίας 
είναι οι:
- Ανθυπαστυνόμος Σωτήριος Ροδό- 
πουλος της Διεύθυνσης Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας (Πρεσβεία 
της Ελλάδος στα Τίρανα Αλβανίας), 
γιατί την 12.11.2005 και ενώ ευρισκό- 
ταν εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, 
επιδεικνύοντας υψηλό επαγγελματι
σμό, κατόρθωσε ύστερα από ένοπλη 
συμπλοκή να συλλάβει με κίνδυνο 
της ζωής του επικίνδυνο κακοποιό.
- Αστυφύλακας Δημήτριος Να- 
στούλης της Διεύθυνσης Ασφαλεί
ας Αττικής (Υποδιεύθυνση Δίωξης 
Ναρκωτικών), γ ια τ ί την 7.12.2005 
στον Υμηττό Αττικής, κατάφερε να 
συλλάβει, μετά από συμπλοκή 
στην οποία τραυματίσθηκε σοβαρά, 
επικ ίνδυνο ένοπλο κακοποιό - 
έμπορο ναρκωτικών.
- Συνοριακός Φύλακας Αθανάσιος Γκό- 
βαρης του Τμήματος Συνοριακής Φύ
λαξης Αλιάκμονα της ΑΔ. Καστοριάς, 
γιατί την 28.2.2006 στην Καστοριά, ευ
ρισκόμενος εκτός διατεταγμένης υπη
ρεσίας, κατόρθωσε να σώσει συνάνθρω
πό μας, επιδεικνύοντας στοιχεία αλ- 
τρουισμού, ανθρωπιάς, γενναιότητας 
και ηθικής διαπαιδαγώγησης.
- Ειδικός Φρουρός Κωνσταντίνος Κρι- 
κώνης του AT. Καματερού της Διεύ
θυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, 
γιατί την 25.1.2006, ευρισκόμενος σε 
διατεταγμένη υπηρεσία, επιδεικνύο

ντας θάρρος και αυτοθυσία απεγκλώβι
σε κρατούμενο της Υπηρεσίας του σώ- 
ζοντάς τον από πυρκαγιά που είχε εκ
δηλωθεί στο κτίριο.
- Αστυφύλακας Ιωάννης Μαλλιαρά- 
κης της Διεύθυνσης Άμεσης Δρά
σης Αττικής, γ ια τ ί την 9.6.2006 ευ
ρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρε
σία, στην Κυψέλη Αττικής, κατόρ
θωσε ύστερα από συμπλοκή κατά 
την οποία τραυματίσθηκε σοβαρά, 
να συλλάβει δύο ενόπλους δράστες 
ληστείας τράπεζας.
- Αστυφύλακας Θωμάς Ν ίκος της 
Δ ιεύθυνσης Άμεσης Δράσης Α ττι
κής, γ ια  τον ηρωισμό και την αυ
ταπάρνηση που επέδειξε στην κα
ταδίωξη ληστών τράπεζας την 09- 
06-2006 που είχε ως αποτέλεσμα 
τον σοβαρό τραυματισμό του. 
Επίσης, βραβεύτηκαν ιδιώτες που έδρα
σαν σε δύσκολες στιγμές με γενναιότη
τα και αυταπάρνηση, γινόμενοι αρωγοί 
της Αστυνομίας και «Φύλακες του νό
μου». Συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν τι
μητικά βραβεία στους:
- κ. Γεώργιο Καλαϊντζίδη, διότι την 
17.3.2005, στην Καλαμαριά Θεσσαλονί
κης, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο θάρρος 
και αψηφώντας τον κίνδυνο, καταδίω
ξε και ακινητοποίησε ληστή, προσφέρο- 
ντας εξαιρετικής σημασίας υπηρεσία 
στη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια
- κ. Δημήτριο Κατσαούνη, διότι την
9.2.2005 στην Αθήνα, αψηφώντας 
τον κίνδυνο συνέβαλε στην σύλλη
ψη δράστη ληστείας από αστυνομι
κούς, προσφέροντας έτσι εξαιρετικής 
σημασίας υπηρεσία στην Δημόσια 
Τάξη και Ασφάλειας.
- κ. Δημήτριο Σίμο, διότι την
9.6.2006 στην Κυψέλη Αττικής, 
επιδεικνύοντας ιδιαίτερο θάρρος 
και αψηφώντας τον κίνδυνο, λόγω 
της ομηρίας του, συνέβαλλε ουσια
στικά στην σύλληψη, από αστυνο
μικούς, επικίνδυνων κακοποιών. 
Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα 
από την Ορχήστρα Σύγχρονης 
Μουσικής της Ε.Ρ.Τ., υπό τη διεύ
θυνση του Ανδρέα Πυλαρινού. Το 
πρόγραμμα περιελάμβανε παραδο
σιακή μουσική και έργα των συνθε
τών Μάνου Χατζηδάκη, Μίκη Θεο- 
δωράκη και Σταύρου Ξαρχάκου, τα 
οποία ερμήνευσαν οι καλλιτέχνες 
Χρόνης Αηδονίδης, Φωτεινή Δάρρα 
και Γεράσιμος Ανδρεάτος. Συμμε
τείχε η χορωδία των Δοκίμων Υπα- 
στυνόμων της Σχολής Αξιωματι
κών Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιμέλεια Ανθ/μος Κ.Γ. Κούρος
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Συνάντηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Αναστάσιου Δημο- 
σχάκη με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιο Σανίδά

Π
ραγματοποιήθηκε στις 30.10.2006 στον 'Αρειο 
Πάγο συνάντηση μεταξύ του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Ανα
στάσιου Δημοσχάκη και του Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου κ. Γεωργίου Σανίδά, με θέμα την 
αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα 
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Προϊστάμενος της Εισαγ

γελίας Εφετών Αθηνών κ. Κολιοκώστας ο Προϊστάμενος 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κ. Πούλιος ο Επι
θεωρητής Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος

Τσιατούρας ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής 
Υποστράτηγος κ. Ασημάκης Γκόλφης και ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης Αστυνομικός Δι
ευθυντής κ. Νικόλαος Μπεσύρης 
Ο κ. Αρχηγός ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πά
γου για τις προτάσεις του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. 
Βύρωνα Πολύδωρα και ειδικότερα:
1) Ως προς την απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων 
οπαδών (που προσομοιάζουν σαν μεταφορά «στρατιωτι
κών» μονάδων).
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2) Τη βούληση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξρως ώστε η λή
ψή μέτρων εσωτερικής ασφάλειας των εξρδρών-κερκίδων 
tcov αθλητικών χώρων να αναληφθεί από Εταιρείες Παρο
χής Υπηρεσιών Ασφαλείας αναπτυσσόμενες αριθμητικά κα
τά 4-5 άτομα ανά 50 τ.μ, με προοπτική αποδέσμευσης των 
αστυνομικών δυνάμεων από τους αθλητικούς χώρους οε βά
θος χρόνου και την δυνατότητα πραγματοποίησης συλλή
ψεων των αδικοπραγούντων από τους ιδιωτικούς φύλακες 
και προσαγωγής τους στις Αστυνομικές Αρχές.
Οι αστυνομικές δυνάμεις θα λαμβάνουν μέτρα τάξης και 
την ευθύνη τήρησης της δημόσιας ασφάλειας στους λοι
πούς δημόσιους χώρους καθώς και θα επεμβαίνουν για κά
θε αδίκημα που προκαλεί κοινό κίνδυνο.
3) Την πρόταση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύ
ρωνα Πολύδωρα για εφαρμογή των κανονισμών FTFA- 
UEFA στην Ελλάδα, από την Ε.Π.Ο με δεδομένο ότι στους 
αγώνες Champions League όπου μετέχουν ελληνικά; ομά
δες, οι οπαδοί αυτών δεν προξενούν έκτροπα.
Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται ότι για τη λύση του προ
βλήματος της βίας στα γήπεδα και του χουλιγκανισμού, 
αναγκαίος όρος είναι να υπάρχει θέληση.
Από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας υπάρχει θέληση και απόφαση! 
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου κ. Σανίδάς δήλωσε:
«Το θέμα που μας απασχόλησε είναι το θέμα που απασχο
λεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία Το πρόβλ7ημα της 
βίας που έχει ξεσπάσει στους αθλητικούς χώρους πολλά 
χρόνια τώρα και το οποίο δυστυχώς χειροτερεύει. Το 
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως όπως με ενημέρωσε ο κ. Δη- 
μοσχάκης έχει ήδη προγραμματίσει τη θέσπιση κάποιων 
μέτρων που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος Το βασικότερο είναι η τοποθέτηση κα- 
μερών στους αθλητικούς χώρους για να μπορούν να εντο
πίζονται οι ταραξίες Εκείνο που θέσαμε και παρακαλέσα- 
με από την πλευρά των Εισαγγελιών, είναι να καταβάλλε
ται προσπάθεια από τα αστυνομικά όργανα, να συλλαμβά- 
νονται κάποια άτομα, όσο το δυνατόν περισσότερα ή λιγό- 
τερα έστω, τα οποία εμπλέκονται μέσα στους πυρήνες αυ
τούς οι οποίοι δημιουργούν τα έκτροπα Να συλλέγονται

ικανά στοιχεία σε βάρος τους έτσι ώστε, όταν θα οδηγού
νται στο δικαστήριο να μην υπάρχουν ma άλλα περιθώρια, 
μόνο η καταδύτη, η οποία σύμφωνα με τον ισχύοντα πλέ
ον νόμο θα έχει ως συνέπεια να οδηγούνται στις φυλακές 
Γιατί δεν προβλέπεται ma μετατροπή ποινής δεν προβλέ- 
πεται αναστολή ποινής και δεν προβλέπεται ανασταλτικό 
αποτέλεσμα στην έφεση και παρεπόμενη δικαστική ποινή. 
Αυτά βέβαια όλα, προϋποθέτουν, ότι θα εισφέρονται στο δι
καστήριο αποδείξεις τέτοιες που να πείθουν το δικαστήριο 
ότι αυτοί είναι οι δράστες των αδικημάτων για τα οποία κα- 
τηγορούνται. 'Οχι επειδή απλώς συνελήφθησαν θα σημαί
νει υποχρεωτικά ότι θα οδηγούνται στο δικαστήριο. 
Υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν ικανά στοιχεία γι’ 
αυτό και παρακαλέσαμε αυτοί που συλλαμβάνονται, να 
έχουν πράγματι εμπλοκή σε έκτροπα και όχι απλώς να εί
ναι περιφερειακά στοιχεία που κινούνται στο χώρο που δη- 
μιουργούνται τα έκτροπα
Αυτά μέχρις όταν έρθουν τα θεσμικά μέτρα που έχει υπό
ψη το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και τα άλλα συναρμό- 
δια Υπουργεία. Εξέφρασαν επίσης το "παράπονό" τους ότι 
εκκρεμούν πολλές υποθέσεις στα δικαστήρια από περα
σμένα χρονικά διαστήματα, υποθέσεις βίας εννοούμε στα 
γήπεδα, οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί, (117 περιπτώσεις). 
Αυτές οι υποθέσεις θα αναζητηθούν να δούμε πού βρίσκο
νται αυτή τη στιγμή και θα προσπαθήσουμε να επισπευ- 
σθεί η εκδίκασή τους και βεβαίως ανάλογα με το αποτέλε
σμα να επιβληθούν -αν συντρέχει λόγος- οι προσήκουσες 
ποινές από το δικαστήριο. Για αυτά θα παρακαλεστό να με
ταφέρετε να μην μεμεφόμεθα συνεχώς την Αστυνομία Ας 
έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν "φίλαθλοι" οι οποίοι μόνο 
φίλαθλοι δεν είναι, όταν πηγαίνουν στο γήπεδο, που δεν 
πηγαίνουν για να δουν τον αγώνα Πηγαίνουν είτε για να 
σπάσουν, είτε να επιτεθούν στους οπαδούς της άλλης ομά
δας, είτε γενικώς για να προκαλέσουν έκτροπα. Και εκεί εί
ναι ma και η δυσκολία της Αστυνομίας κάθε φορά, γιατί 
δεν έχει να αντιμετωπίσει μεμονωμένα περιστατικά, έχει 
να αντιμετωπίσει έναν όχλο. Εκεί είναι οι δυσκολίες, γιατί 
πρέπει να τηρήσει κανείς το μέτρο για να αποφευχθούν τα 
χειρότερα. Είναι Km θέμα αγωγής. Είναι και θέμα πολλών 
πραγμάτων. Να δούμε πώς και αυτά θα λυθούν συν τω



χρόνω αλλά εξαρτάται και από 
εσάς, τα Μ.Μ.Ε. να καυτηριά
ζετε κάποια πράγματα και την 
Ελληνική Αστυνομία αν σε κά
ποιες περιπτώσεις έχει ολιγω
ρήσει. Και τις ΠΑ Ε. οι οποίες 
δεν λαμβάνουν τα μέτρα που 
πρέπει και δεν αναλαμβάνουν 
και τις ευθύνες τους Πρέπει 
να σας πω και κάτι. Υπάρχει 
σκέψη και θα το κάνουμε να 
κληθούν και οι υπεύθυνοι της 
Σουπερλίγκα εδώ και να τους 
επισταθεί η προσοχή και οι ευ
θύνες τους».
Ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας δήλωσε:
«Οι κάμερες όπως έχει δηλώσει 

το Υπουργείο Αθλητισμού, το 
πρώτο τρίμηνο του ερχομένου 
έτους θα μπουν σε όλα τα γήπε
δα Καθώς επίσης και το ηλε
κτρονικό ονομασχικοποιημένο 
εισιτήριο το οποίο είναι πάρα πο
λύ σημαντικό. Αυτές είναι οι 
δράσεις τις οποίες έχει αναλάβει 
το Υπουργείο Αθλητισμού. Εί
ναι μια πρακτική την οποία ακο
λούθησαν σχεδόν όλες οι Αστυ
νομίες και τα Υπουργεία Αθλη
τισμού των χωρών-μελών της 
Ε.Ε. που επλήχτσντο από τη βία 
την προερχόμενη από τους 
αθλητικούς χώρουςκαι μπορού
με να πούμε ότι σχεδόν το έχουν 
περιορίσει στο ελάχιστο και 
εμείς προς αυτή την κατεύθυν
ση κινούμαστε.
Ας ληφθεί υπ’ όψιν, πέραν αυ
τών που έχει σχεδιάσει το 
Υπουργείο Αθλητισμού, έχουμε 
και εμείς ως φορέας και ως οργα
νισμός ήδη στα χέρια μας ένα 
προεδρικό διάταγμα που προ
βλέπει τον αθλητικό αστυνομι
κό σύνδεσμο. Για μας είναι ένα χρήσιμο "εργαλείο" που θα δια
τεθεί σε όλες τις ΠΑΕ. Αθλητές - αστυνομικοί με μεγάλη 
προσφορά στον τόπο και μεγάλη αναγνωρισιμότητα, οι οποί
οι όμως αθλητός-αστυνομικοί είναι ανενεργοί αυτήν την πε
ρίοδο, λόγω ηλικίας
Το δεύτερο θέμα είναι ότι συγκροτούμε και ιδρύουμε αμι
γείς Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής 
Βίας στην Ασφάλεια της Αττικής και στην Ασφάλεια της 
Θεσσαλονίκης οι οποίες θα ασχολούνται μόνο με το αντι
κείμενο αυτό. Και αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος 
Εισαγγελεύς στοχεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι (οι αστυ
νομικοί") θα συντάσσουν δικογραφίες οι οποίες θα είναι 
πλήρεις θα έχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που απαι
τούνται ώστε και ο Εισαγγελεύς αλλά και το δικαστήριο 
να μπορούν να πάρουν μία απόφαση κατά αυτών που δη
μιουργούν προβλήματα στους αθλητικούς χώρους 
Και το τρίτο θέμα που εμείς έχουμε αναλάβει όπως ενημέρω
σα και τους κυρίους Εισαγγελείς είναι ότι αναβαθμίζουμε το 
Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, το οποίο ιδρύ

σαμε στα πλαίσια εφαρμογής ευρω
παϊκής οδηγίας και για τα εθνικά 
μας πρωταθλήματα Ή ταν μέχρι 
τώρα για τα διεθνή πρωταθλήματα 
αλλά τώρα θα λειτουργεί και για τα 
εθνικά μας πρωταθλήματα Εθνικό 
γραφείο ποδοσφαίρου που έχει 
έδρα στο Αρχηγείο, το οποίο ανα
βαθμίζουμε και περιλαμβάνουμε 
και τα εθνικά μας πρωταθλήματα 
Με μια εφαρμογή πλήρη ώστε όσοι 
καταδικάζονται, προσάγσνται στις 
υπηρεσίες μας ή παραπέμπσνται 
στις κατά τόπους Εισαγγελίες να 
περνούν στο σύστημα αυτό.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να 
πω ότι η σημερινή συνάντηση, η 
σημερινή σύσκεψη έγινε με πρω
τοβουλία του προϊσταμένου του 
Αρείου Πάγου κυρίου Γιώργου 
Σανίδά. Είναι η πρώτη, με την 
παρουσία του προϊσταμένου της 
Εισαγγελίας Εφετών και με τον 
προϊστάμενο Εισαγγελέα Πρωτο
δικών. Έγινε ανταλλαγή απόψε
ων με τους αξιωματικούς Εμείς 
κινούμεθα προς αυτή την κατεύ
θυνση. Θα κοιτάξουμε να είμαστε 
ακόμη περισσότερο αποτελεσμα
τικοί σε ότι αφορά τις συλλήψεις 
Και δεύτερον θα κοιτάξουμε μέ
χρι να φτάσουμε να υλοποιήσου
με αυτά τα οποίά σας προεΐπα, οι 
δικογραφίες μας να είναι πληρέ
στερες, απαραίτητες για να 
ασκούνται οι ποινικές διώξεις και 
να δικάζονται όπως απαιτεί όλος ο 
κόσμος
Το άλλο θέμα ήταν η ενημέρωση 
του κυρίου Εισαγγελέα για την συ
νάντηση που είχα την περασμένη 
Τρίτη μαζί με τη διοίκηση της Σου- 
περλίγκας στο Γραφείο μου. Εκεί 
τους ενθάρρυνα προς την κατεύ
θυνση να εφαρμόσουν την απαγό

ρευση μετακίνησης φιλάθλων από πόλη σε πόλη, αλλά οε 
κάθε αγώνα να μην είναι μικτής σύνθεσης φίλαθλοι. Θέλω 
και ελπίζω ότι ακόμη και τα χθεσινά γεγονότα να τους έχουν 
προβληματίσει και να τους έχουν κάνει σοφότερους διότι 
όπως γνωρίζουμε την Πέμπτη θα συνελθεί το διοικητικό 
συμβούλιο της Σουπερλίγκα Επίσης ότι κάποια στιγμή πρέ
πει να επιβάλλονται κυρώσεις αυτός που επιβάλλονται στα 
διεθνή πρωταθλήματα Εμείς το επιδιώκουμε και θα το ζη
τήσουμε επίμονα Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Θα ζητή
σουμε την εφαρμογή των νόμων που ισχύουν».
Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώθηκε στιτην 
14.112006 απεστάληααν στον Εισαγγελέα τον Αρείου Πάγον αντί
γραφα 131 δικογραφιών ιτον είχαν σχηματιοθεί και υποβληθεί στις 
Εισαγγελίες ΠλημΙκων της χώρας για αδικήμεαα παράβασης της νο
μοθεσίας περί βίας σε αθλητικούς χώρους. Ομοίως παραδόθηκαν 
αντίγραφα 15 δικογραφιών που αφορούν προανακρίσεις για ποινι
κά αδικήματα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων -  
συναθροίσεων, προκεψένου να επισπευοθεί η διαδικασία εκδικάαε- 
ιος των υποθέσεων.
Η παράδοση των δικογραφιών πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της 
συνάντησης του Αρχηγού με τον κΧανιδά.
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HECKLER & KOCH
J A G D - U N D  S P O R T W A F F E N  G m b H ΕΞΟΠΛΙΣ
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Franco Frattini

του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην «Αστυνομική Ανασκόπηση»

Γεννημένος στη Ρώμη στις 14 Μαρτίου 1957, με σπουδές στα Νομικά, διέπρεψε σε όλους τους τομείς 

της Δημόσιας Διοίκησης, τόσο στην πατρίδα του, όσο και στην Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 

διετέλεσε νομικός Σύμβουλος του πρωθυπουργού της Ιταλίας (1992), Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών 

και Τοπικών θεμάτων (1995-1996), Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Πληροφοριών 

και Κρατικής Ασφάλειας (1996-2004) και από τις 22 Νοεμβρίου 2004 κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας.
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«Αστυνομική Ανασκόπηση»: Κύριε Αντιπρόεδρε, 
τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την 11η Σε
πτεμβρίου δόθηκε έμφαση στα ζητήματα ασφάλει
ας στην Ευρώπη. Αναβαθμίζονται μάλιστα διαρ
κώς η στρατηγική, η τακτική και οι τεχνικές ασφα
λείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι «ασύμ
μετρες απειλές». Ποιά είναι η άποψή σας;

Και οι δυο μας -Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη- δεν θα 
πρέπει να βελτιώνουμε την ασφάλεια μας εις βάρος των 
θεμελιωδών αξιών μας , πάνω στις οποίες έχουν ιδρυθεί 
οι κοινωνίες μας, δηλαδή η δημοκρατία, οι νόμοι και ο 
σεβασμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. 
Χρειαζόμαστε μία νέα προσέγγιση, η οποία θα διασφαλί
ζει ότι τα μέτρα που θα λαμβάνονται κάθε φορά θα είναι 
νόμιμα, σε σωστή αντιστοιχία με τις κοινωνικές απαιτή
σεις και με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτή εί
ναι μία νέα αποστολή που έχουμε να εκπληρώσουμε και 
ένα νέο ιδανικό που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, συ
νειδητοποιημένοι καθώς είμαστε, σχετικά με το πόσο δύ
σκολο και φοβερό είναι να αντιμετωπίζεις έναν εχθρό, ο 
οποίος δεν είχε και δεν θα έχει κανένα δισταγμό στο να 
σκορπίσει θάνατο και καταστροφή. Χρειάζεται μαζί 
-εάν μαζί παράγουμε ασφάλεια- να κτίσουμε πάνω σε νέ
ες βάσεις, προσεκτικά, σεβόμενοι αυτό που μας υπαγο
ρεύουν τα ιδανικά μας. Το τελευταίο καθίσταται ανα
γκαίο προκειμένου να παραμείνουμε αξιόπιστοι στη δι
κή μας αναζήτηση για περισσότερη ασφάλεια στους πο
λίτες και για ένα ασφαλέστερο κόσμο.

«Α.Α.»: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας τα κυριότερα 
προβλήματα εγκληματικότητας που αντιμετωπίζει 
η Ευρώπη;

Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και η αλληλεπίδραση 
των πολιτισμών έχουν δημιουργήσει προκλήσεις, στις 
οποίες θα πρέπει να απαντήσουμε με εσωτερικές και διε
θνείς δράσεις. Ό λα τα έθνη υποφέρουν από το αγκάθι 
του οργανωμένου εγκλήματος. Γι’ αυτό το λόγο, η Ευ
ρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιδράσει με τα 
«εφόδια» που της παρέχουν οι νόμοι. Για να είμαστε 
αποτελεσματικοί στις προσπάθειές μας θα πρέπει να θέ
σουμε σε ισχύ διεθνώς αναγνωρισμένους θεσμούς όπως 
είναι τα Ηνωμένα Έ θνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη και ειδικά η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών 
για το Διεθνικό Οργανωμένο Έ γκλημα και η Συνθήκη 
των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.
Κάθε εξέλιξη σ’ αυτές τις περιοχές έχει μία άμεση και 
αμοιβαία επίδραση πάνω στην κατάσταση ασφάλειας μέ
σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστρόφως. Οφεί
λουμε να εφαρμόσουμε μία συνεργασία ασφάλειας βασι
σμένη στην εμπιστοσύνη, στα ενδιαφέροντα και στις 
αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύ
νης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονι
κές χώρες, μία συνεργασία η οποία επίσης θα εκπέμψει 
ένα δυνατό μήνυμα στην κοινή γνώμη. Το μήνυμα θα 
αναφέρει: «Εργαζόμαστε σοβαρά, αναλαμβάνουμε την 
πρόκληση και θα φέρουμε αποτελέσματα». Η κοινή 
γνώμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Έ νωση δείχνει πολύ προ
σεκτική με τους γείτονές της και ανησυχεί ιδιαίτερα για 
τα ζητήματα ασφάλειας.

«Α.Α.»: Στις 7 Δεκεμβρίου θα ειποκεφθείτε την 
Ελλάδα, για την επίσημη παρουσίαση του σχεδίου

«ΙΛΑΕΙΡΑ». Ποιες είναι οι προσδοκίες οας σχετικά 
με το προαναφερόμενο σχέδιο;

Πιστεύω ότι η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι 
ίσως το πιο σοβαρό έγκλημα κατά ανθρώπων, το οποίο 
και παράγει υψηλά κέρδη. Η Κοινότητα έχει δεσμευθεί 
να καταπολεμήσει το φαινόμενο αυτό και να προστα
τεύσει τα θύματα, υλοποιώντας το Σχέδιο Δράσης της 
Ε.Ε. ενάντια στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων.
Το σχέδιο «ΙΛΑΕΙΡΑ» , συγχρηματοδοτούμενο από την 
Κοινότητα μέσω του «Οργάνου ΤΑΙΕΧ (Technical 
Assistance Information Exchange Instrument)»,θα μπο
ρούσε να αποδειχθεί ότι έχει υπολογίσιμη πολιτική και 
γεωγραφική σημαντικότητα συνεισφέροντας στον αγώ
να ενάντια στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων στη 
ΝΑ Ευρώπη. Η αποτροπή της παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων και η προστασία των ευάλωτων θυμάτων εί
ναι δύο τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε ως 
θέματα βασικής προτεραιότητας.
Θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι υπάρχουν νομικά όργα
να της Ε.Ε. που υποχρεώνουν τα κράτη - μέλη να ποι- 
νικοποιούν παραβάσεις σχετικές με την παράνομη δια
κίνηση ανθρώπων και στοχεύουν στη δίωξη και στην τι
μωρία των δραστών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη προ
σοχή θα πρέπει να αποδοθεί στις περιπτώσεις των δια- 
κινηθέντων ανθρώπων και στο ρόλο τους ως μάρτυρες 
στις εγκληματολογικές διαδικασίες. Είμαι βέβαιος ότι το 
σχέδιο «ΙΛΑΕΙΡΑ» θα βοηθήσει στον χειρισμό και αυ
τών των θεμάτων.

«Α.Α.»>: Ελλάδα και Ευρώπη υποφέρουν από το αυ
ξανόμενο κύμα παράνομης μετανάστευσης. Ποιά 
συγκεκριμένα μέτρα σχεδιάζετε να λάβετε με στόχο 
τη μείωση αυτού του δυσάρεστου φαινομένου των 
«απρόσκλητων επισκεπτών» ,όπως ο Υπουργός 
μας κ. Βύρων Πολύδωρας το αποκάλεσε πρόσφατα;

Στο πεδίο της παράνομης μετανάστευσης έχουμε λάβει 
πολλά πρακτικά μέτρα πρόσφατα, ειδικότερα σε σχέση 
με τα μεταναστευτικά ρεύματα που επηρεάζουν τα κρά
τη -  μέλη του Νότου. Για παράδειγμα, η Frontex -Υπη
ρεσία Εξωτερικών Συνόρων της Ε.Ε. - ήδη έχει λανσά
ρει και συντονίσει αρκετές κοινές ναυτικές επιχειρήσεις 
στο Ατλαντικό και στις μεσογειακές περιοχές. Η πρό
σφατη επιχείρηση Nautilus στην Κεντρική Μεσόγειο εί
ναι ένα παράδειγμα της ελληνικής συμμετοχής σ’ αυτές 
τις επιχειρήσεις. Η Frontex επίσης, εξετάζει εάν μπορεί 
να δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Ναυτικών Περιπολιών 
στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτή την περίοδο εργαζό
μαστε για την ίδρυση των Ομάδων Ταχείας Επέμβασης 
των Συνόρων, οι οποίες θα μπορούν να καλούνται για 
υποστήριξη από τις χώρες - μέλη που αντιμετωπίζουν 
τη μεγάλη εισροή παράνομων μεταναστών που κατα
φθάνουν από τη θάλασσα. Ό λα αυτά τα μέτρα αποτε
λούν παραδείγματα της αυξανόμενης έμπρακτης αλλη
λεγγύης μεταξύ των χωρών - μελών για την προστασία 
των κοινών μας εξωτερικών συνόρων.
Όσον αφορά την κατάσταση μέσα στην Ε.Ε., η πιθανό
τητα για ένα παράνομο μετανάστη να βρει -  σχετικά εύ
κολα και συχνά κάτω από απεχθείς συνθήκες εργασίας- 
μία εργασία, είναι ο παράγοντας κλειδί για την ώθηση 
στην παράνομη μετανάστευση. Τέτοια παράνομη εργα
σία επίσης διαστρεβλώνει τον ανταγωνισμό και μειώνει 
τα έσοδα από φάρους των κρατών - μελών. Είναι πεποί
θησή μου ότι αντιμετωπίζοντας αυτό το πρόβλημα θα
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υπάρξει ένα μεγάλο βήμα προς τις προσπάθειες μας για 
μείωση της παράνομης μετανάστευσης και θα προτείνω 
μέτρα σε αυτή την περιοχή στο άμεσο μέλλον.
Είναι ύψιστης σημασίας το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε 
αποτελεσματικά τη συνεργασία ανάπτυξης με τις χώρες 
προέλευσης, για να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της πα
ράνομης μετανάστευσης -  φτώχεια και έλλειψη ευκαι
ριών εργασίας.

«Α.Α.»: Πώς οραματίζεστε τη δομή της εσωτερικής 
ασφάλειας στην Ευρώπη; Ποιος θα μπορούσε να εί
ναι ο ρόλος των διεθνών οργανισμών όπως της 
Europol ή της Frontex;

Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της πολυσχιδούς αντιμε
τώπισης στο πεδίο της αρχιτεκτονικής της εσωτερικής 
ασφάλειας σε επίπεδο Ε.Ε. Αυτή η προσέγγιση που 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερι
κών της 1ης και 2ας Ιουνίου του 2006, πρόκειται να 
εφαρμοστεί κάνοντας αποτελεσματική χρήση των υπαρ- 
χουσών δομών, φορέων και οργάνων, χωρίς να δημιουρ
γήσει καινούρια στρώματα γραφειοκρατίας. Οραματιζό
μαστε μία διαδικασία που περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: 
μία ολοκληρωμένη εκτίμηση απειλής αναφορικά με τη 
συνολική εσωτερική ασφάλεια της Ε.Ε., τον καθορισμό 
των πολιτικών (τοπικών) προτεραιοτήτων για την εσω
τερική ασφάλεια της Ε.Ε„ την εφαρμογή των προτεραι
οτήτων από όλους τους εμπλεκόμενους και τέλος την 
κατάλληλη αξιολόγηση.
Η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών της 
Ε.Ε. για θέματα εσωτερικής ασφάλειας είναι πολύ σημα
ντική. Η πρώτη συνάντηση συντονισμού των επικεφα
λής των Υπηρεσιών αυτών, φιλοξενήθηκε από την 
Eurojust στις 14 Ιουλίου 2006. Η συνάντηση αυτή έχει 
ήδη αποφέρει αποτελέσματα όπως μεταξύ άλλων σε 
ασφαλέστερα επικοινωνιακά συστήματα, Κοινές Ομάδες 
Ερευνας, την εξέλιξη του OCTA και την παράνομη με

τανάστευση.
Στα πλαίσια του Συμβουλίου, οι Αρχηγοί της Αστυνο
μίας των χωρών - μελών έχουν ένα πολύ σημαντικό ρό
λο να διαδραματίσουν στον καθορισμό των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της εσωτερικής ασφάλειας Ε.Ε. και 
στη διασφάλιση της εφαρμογής των προτεραιοτήτων 
αυτών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η Europol είναι φανερό ότι είναι σημαντικός παίκτης. 
Η αποτελεσματικότητα της θα ενισχυθεί επιπλέον με

την ενσωμάτωση τριών πρωτοκόλλων, που θα εδραιώ
σουν και θα ενισχύσουν τον κεντρικό ρόλο της στην 
αστυνομική συνεργασία, κυρίως στο πεδίο της εκτίμη
σης απειλής και της διαχείρισης πληροφοριών για την 
υποστήριξη των ερευνών και τη διάσπαση εγκληματο- 
γόνων δράσεων. Επιπρόσθετα, σκοπεύω να παρουσιάσω 
στο τέλος του 2006, μία πρόταση της Επιτροπής με στό
χο την αντικατάσταση της Σύμβασης (καταστατικό) της 
Europol από ένα Συμβούλιο λήψης αποφάσεων, το οποίο 
θα απλοποιήσει το διοικητικό και επιχειρησιακό πλαίσιο 
λειτουργίας της.

«Α.Α.»: Πώς θα περί γράφατε το πλαίσιο συνεργα
σίας ανάμεσά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 
Ελλάδα;

Η Ελλάδα είναι για μας ένας ουσιαστικός και αξιόπιστος 
συνεργάτης και οι ελληνικές Αρχές (ραίνεται ότι είναι 
αφοσιωμένες απόλυτα στο να διαδραματίσουν ενεργό 
ρόλο στο πλαίσιο της Ε.Ε.
Εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης στην Μεσόγειο, η 
Ελλάδα δεν είναι μόνο εκτεθειμένη σε τεράστια φαινό
μενα παράνομης μετανάστευσης αλλά επίσης και σε πολ
λά είδη παράνομης διακίνησης.
Γι’ αυτό η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει 
ένα στρατηγικό ρόλο στην ανάσχεση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και άλλων μορ
φών εγκληματικότητας ανάμεσα στις οποίες η μάχη κα
τά της παράνομης διακίνησης προσώπων, η οποία πρέ
πει θα πρέπει να θεωρηθεί ως ύψιστη προτεραιότητα.

"Α.Α.»: Κύριε Αντιπρόεδρε σας ευχαριστούμε για 
το χρόνο που μας διαθέσατε.

Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Συνέντευξη: Α /Β ' Α ρετή  Κ. Λιασή
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Η Γέννηση. Από εικονογραφημένο χειρό
γραφο της Μονής Αγίου Παντελεήμονος 
στο Αγιον Ορος
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Η Γ έννηση  του Χ ριστού έχει α φ ή 
σει τη σφ ραγίδα  τη ς πάνω  σ του ς  
κ α λλιτέχνες όλου  του  κ όσ μ ου .Δ η 
μ ιο υ ρ γ ο ί όλω ν τω ν επ ο χώ ν  
εμ πνεύσ τη καν από το μεγάλο για  
τη Χ ρ ισ τ ια νο σ ύ νη  γ ε γ ο ν ό ς  το 
οπ οίο  ανήκει σ τον κύκλο των θε
μάτω ν από τη ζω ή του Χ ριστού. 
Α νάμεσα στην πληθώ ρα των έρ
γω ν π ου  α να φ έροντα ι στη Γ έννη 
ση υ π α ρ χ ο υ ν  π ολλά  α να γν ω ρ ι
σ μ ένη ς  μ εγά λη ς κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή ς  
α ξίας, τα οπ οία  α νή κ ο υ ν  στη Β υ 
ζα ντινή  καθώ ς και τη Δ υτική  π α 
ρά δοση .Σ τις επ όμ ενες σελίδες θα 
δούμε κάποια  από τα έργα αυτά

«Σήμερον τ ί κ τ ε ι  η Παρθέ νος  τον Ποιητήν του  
παντός.  Εδέμ προσφέρε ι  σπήλαιον και  αστήρ  

μηνύει  Χριστόν τον Ήλιον τοις  εν  οκότε ι .  
Μ ε τ ά  δώρων Μάγοι  προσκύνησαν,  π ίοτ ε ι  

φωτιζόμενοι  και  ποιμένες  ε ί δον  το θαύμα 
Αγ γ έλ ω ν  ανυμνούντων και  λ ε γ ό ν τ ω ν  Δ ό ξ ε ι  εν

υψίστοις  Θεώ»

ι
Ευαγγελιστάριο 
με παράσταση 
της Γεννήσεως.
11 ος αιώνας 
Μονή Μεγίστης 
Λαύρας



Η Γέννηση του Χριστού Ι40ί αι. 
Φύλλο τετράπτυχου.
Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά.
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Επιμέλεια: Π.Υ. Ζωή Κωσταβόρα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Η Γέννηση. 
15ος αι. του 

Πιέρο Ντέλα 
Τραντσέσκα.

Η Προσκύνηση 
των Μάγων.
16ος αιώνας του 
Αλμπρεχτ Ντίρερ
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Virgine Maria Jesus Christus Natus 
Est - 1717» (Εδώ γεννήθηκε ο Ιησούς 
Χριστός από την Παρθένο Μαρία -  
1717). Ό πω ς πιστεύεται η Παναγία 
άντλησε νερό για να πλύνει το νεο
γέννητο Χριστό από μια δεξαμενή 
που βρίσκεται σε μια γωνία του σπη
λαίου. Η Αγία Φάτνη, στην οποία οι 
ποιμένες με σεβασμό υποκλίθηκαν το 
Θείο Βρέφος, βρίσκεται παραπλεύ
ρους του τόπου της γέννησης του Χρι
στού. Κατά την παράδοση τη φάτνη 
του Κυρίου τη βρήκε η Αγία Ελένη 
και αφού την αντικατέστησε με αση
μένια, τη μετέφερε στο ναό της Santa 
Maria Maggiore της Ρώμης.
Όταν η Αγία Ελένη επισκέφθηκε τους 
Αγίους Τόπους, γνωρίζοντας για το σπή
λαιο (το σημείο της Γέννησης αναφέ
ρουν ο Ωριγένης (185-254), ο Ευσέβιος 
(265-339) καθώς και ο μοναχός Ιερώνυ
μος (385)), έκτισε πάνω από αυτό έναν 
μεγαλοπρεπή ναό. Οπως αποκαλύφθη
κε το1934 από τις αρχαιολογικά; ανα- 
σκαφες στον χώρο του ναού, η εκκλησία 
της Αγίας Ελένης ήταν πεντάκλιτη βα
σιλική* με αίθριο, όπου σαράντα κίονες 
(είκοσι εκατέρωθεν) χώριζαν τα πέντε 
κλίτη* μεταξύ τους ενώ ακριβώς πάνω 
από το Ιερό Σπήλαιο βρισκόταν οκτάγω
νο κτίσμα με κυκλικό άνοιγμα από όπου 
οι πιστοί έβλεπαν το σπήλαιο. Ο ναός αυ
τός κατά τη διάρκεια της ανταρσίας των 
Σαμαρειτών το 529 μ Χ  καταστράφηκε. 
Τα μόνα που διασώθηκαν ήταν τα θεμέ
λιά του, πάνω από τα οποία ο Ιουστινια
νός έκτισε τον μεγαλοπρεπή ναό της Βα
σιλικής της Γεννήσεως με πλούσια ψη
φιδωτή διακόσμηση, ο οποίος σώζεται 
μέχρι σήμερα. Ο αυτοκράτορας διαρρύθ
μισε εκ νέου το ναό προσδιδοντάς του 
σχήμα σταυρού. Αξίζει να σημειωθεί το 
γεγονός ότι κατά την επιδρομή των Περ-

Βηθλεέμ, μια πόλη πρέσβειρα του Χρι
στιανισμού και της χριστιανικής παράδο
σης, στα νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ. 
Μια πόλη στην οποία κατά τις μαρτυ
ρίες, τόσο του Ευαγγελιστή Μάρκου, 
όσο και του Ευαγγελιστή Λουκά γεννή
θηκε ο Ιησούς Χριστός. Στα εβραϊκά 
«Βηθλεέμ» σημαίνει «οίκος του άρτου» 
(beth «οίκος» +  lehem «άρτος»), ενώ 
κατ’ άλλη άποψη,η εβραϊκή ονομασία ση
μαίνει «οίκος της ασσυριακής θεότητας 
Λαχμού». Χτισμένη στις βόρειες πλα
γιές των βουνών της Ιουδαίος, στα δυτι
κά της Ιορδανίας, η Βηθλεέμ υπήρξε κέ
ντρο ποιμένων και γεωργών. Ονομάζεται 
επίσης Εφραθά (γόνιμος τόπος), Βη
θλεέμ της Ιουδαίος καθώς και Βηθλεέμ 
πόλις Δαβίδ.

νέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλι
λαίος εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την 
Ιονδαίαν εις πάλιν Δαυίδ, ήτις 
καλείται Βηθλεέμ, δια το είναι 
αυτόν εξ οίκου και πατριός Δαυ- 

απογράψαοθαι συν Μαριάμ 
τη μεμνηστευμένη αυτώ γυναικί, 

οϋση εγκύω. Εγένετο δε εν τω είναι αυ
τούς εκεί επλήσθηοαν αι ημέραι του τε- 
κείν αυτήν, και έτεκε τον υιόν αυτής τον 
πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν 
και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι 
ουκ ήν αυτοίς τόπος εν τω καταλϋματι. 
Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή 
αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλα
κής της νυκτός επ ί την ποίμνην αυτών, 
και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτοίς 
και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς, 
και εφοβήθηοαν φόβον μέγαν, και είπεν 
αυτοίς ο άγγελος, μη φοβείοθε, ιδού γαρ 
ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλη ν, ήτις 
έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σή
μερον σωτήρ, ός έστι Χριστός Κύριος, εν 
τη πόλει Δαυίδ, και τούτο υμίν το σημεί- 
ον, ευρήσετε βρέφος εσπαργανωμένον, 
κείμενον εν φάτνη». (Λουκά, κεφ.β’, 4-12) 
Κείμενα του 2ου αιώνα αναφέρουν 
ως τόπο της γεννήσεως του Ιησού 
ένα σπήλαιο, κοντά στη Βηθλεέμ, λα- 
ξευμένο σε φυσικό βράχο. Το εσωτε
ρικό ενός κοιλώματος θεωρείται ως 
το ακριβές σημείο της ενσάρκωσης 
του Κυρίου. Εκεί βρίσκεται τοποθε
τημένο ένα δεκατετράκτινο αστέρι, 
σύμβολο του φωτεινού άστρου που 
εμφανίστηκε στον ουρανό την ημέρα 
της Γέννησης. Πάνω από τον αστέρα 
κρέμονται δεκαπέντε καντήλια, από 
τα οποία πέντε ανήκουν στους 
Έ λληνες Ορθόδοξους, τέσσερα στους 
Καθολικούς και πέντε στους Αρμένι
ους. Στο αστέρι είναι αποτυπωμένη 
στα λατινικά η επιγραφή «Hie De
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σών το 614 μ.Χ. στην Παλαιστίνη, σε
βάστηκαν το Ναό γιατί σε μια τοιχο
γραφία του αναγνώρισαν από την εν
δυμασία τρεις συμπατριώτες τους, που 
δεν ήταν άλλοι από τους Μάγους που 
προσέφεραν τα τίμια δώρα στο Χριστό. 
Οι σταυροφόροι με τον αυτοκράτορα 
Μανουήλ Κομνηνό τον διακόσμησαν 
με ψηφιδωτά, ορμώμενοι από τη ζωή 
και τα Πάθη του Κυρίου. Ανάμεσα στις 
τοιχογραφίες ξεχωρίζουν οι ψηφιδωτές 
αναπαραστάσεις των επτά Οικουμενι
κών Συνόδων με καταγεγραμμένα στα 
ελληνικά τα πρακτικά τους 
Η «Πύλη της Ταπείνωσης», όπως χα
ρακτηριστικά ονομάστηκε από το γεγο
νός ότι για να μπει κανείς πρέπει να 
σκύψει, είναι η κεντρική είσοδος του 
ναού. Η είσοδος αυτή κατασκευάστηκε 
έτσι στα χρόνια της οθωμανικής κατο
χής ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν 
οι έφιπποι κατακτητές 
Στα ανατολικά της Βηθλεέμ σε μια 
κοιλάδα με ελαιόδεντρα βρίσκεται το 
Μπετ Σαχούρ (Beit Sahur), χωριό των 
Ποιμένων, που ονομάστηκε έτσι γιατί 
εκεί εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και 
ανήγγειλε στους απλούς βοσκούς το 
χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του 
Ιησού ψέλνοντας τον ύμνο «Δόξα εν 
Υψίστοις Θεώ».
«Και εξαίφνης εγένετο συν τω αγγέλω 
πλήθος στρατιάς ουρανίου αινούντων 
τον Θεόν και λεγόντων, δόξα εν υψί- 
στοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν αν- 
θρώποις ευδοκία».
Εν μέσω της κοιλάδας υπάρχει σπη

λιά, η οποία όπως προέκυψε από τις 
αρχαιολογικές έρευνες είχε μετατρα
πεί σε εκκλησία ονόματι «Ποίμνιο», με 
πλούσιο ψηφιδωτό διάκοσμο. Στη δυ
τική πλευρά της εκκλησίας ενταφιά
στηκαν τρεις από τους ποιμένες.
Το 1978 όταν ο ηγούμενος και πνευ

ματικός της Ιεράς Μονής του Αγίου 
Σάββα, πατέρας Σεραφείμ αποφάσισε 
να χτίσει μια μεγάλη εκκλησία πάνω 
από το σπήλαιο, αποκαλύφτηκαν 
τμήματα από τρεις διαφορετικές εκ
κλησίες, που χρονολογούνται τον 5ο, 
6ο και 7ο αιώνα αντίστοιχα. Έ τσ ι η 
ανέγερση του νέου ναού, ο οποίος πε- 
ρατώθηκε το 1989, έγινε παραπλεύ- 
ρως του σπηλαίου.
Γνωστός ως «Δόξα εν Υψίστοις» είναι 
αφιερωμένος στη Σύναξη της Θεοτό
κου, στο Μεγαλομάρτυρα και Ιαματικό 
Παντελεήμωνα, στη Σύναξη των 
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και 
Πασών των Επουράνιων Σωμάτων. 
Εκτός από τα ανωτέρω προσκυνήμα
τα, στην πόλη της Βηθλεέμ υπάρχει η 
λατινική Μονή του Άγιου Ιερώνυμου 
που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα 
καθώς επίσης και η λατινική εκκλησία 
της Αγίας Αικατερίνης, όπου κανείς 
μπορεί να θαυμάσει τον πίνακα του 
1800 που απεικονίζει τη Θεοτόκο να 
κρατά τον Ιησού βρέφος, περιτριγυρι
σμένη από Αγγέλους και τον Ιωσήφ να 
προσκυνά γονατιστός Κάτω από τα 
δύο αυτά συγκροτήματα υπάρχει ένα 
σύμπλεγμα σπηλαίων εκ των οποίων 
το ένα είναι αφιερωμένο στα νήπια που 
σφαγιάστηκαν από τον Ηρώδη και ένα 
είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωσήφ. 
Επίσης εκεί υπάρχουν οι τάφοι του 
Αγίου Ιερώνυμου και της Αγίας Παύ
λας*. Νότια του Ναού της Γέννησης 
υπάρχει η είσοδος του ελληνορθόδοξου 
μοναστηριού, με το παρεκκλήσι του 
Αγίου Γεωργίου, ενώ στον προαύλιο 
χώρο της Βασιλικής υπάρχει και το μο
ναστήρι των Αρμενίων. Λίγο mo πέρα 
είναι το σπήλαιο του Γάλακτος γνω
στό επίσης ως «η σπηλιά της Παρθέ
νου», που ονομάστηκε έτσι από το κα- 
τάλευκο χρώμα του. Η ιστορία του εί

ναι συνυφασμένη με τη Θεοτόκο, κα
θόσον κατά την παράδοση η Παναγία 
κάθισε εκεί για να θηλάσει τον Ιησού, 
όταν λίγες σταγόνες γάλα έσταξαν πά
νω στο βράχο μετατρέποντας το χρώμα 
του σε λευκό. Στο σπήλαιο αυτό κατέ
φευγαν οι γυναίκες που δεν μπορού
σαν να θηλάσουν και αφού προσεύχο
νταν, έπαιρναν σκόνη από τον άσπρο 
βράχο και την έπιναν για να τους επα
νελθεί το γάλα
Οπως εύκολα λοιπόν αντιλαμβάνεται 
κανείς από την πληθώρα των προσκυ
νημάτων της Βηθλεέμ , δικαίως η πό
λη αυτή συμπεριλαμβάνεται στους Αγί
ους Τόπους καθόσον εκεί ενσαρκώθη
κε ο Θεός της αγάπης ο Κύριος ημών 
Ιησούς Χριστός

*  Βασιλική :χριστιανικός ναός ορθογώνιου σχή
ματος που χωρίζεται μ ε κίονες σε κλίττι.
* Κλιτός : καθεμία από τις τρεις ή πέντε επιμή- 
κεις διαιρέσεις ττις παλαιοχριστιανικής βασιλι
κής, χώρισμα χριστιανικού ναού.
*  Άγιος Ιερώνυμος : Άγιος ττις Δυτικής Εκκλη
σίας (347-419 ή 420 μ.Χ), διδάσκαλος και συγ
γραφέας της αρχαίας Εκκλησίας που έζησε στη 
Βηθλεέμ ασκητικά μέχρι το θάνατό του, μεταφρά
ζοντας λατινικά την Αγία Γραφή και άλλους ιστο
ρικούς και συγγραφείς της εκκλησίας.
* Αγία Παύλα : γυναίκα αριστοκρατικής κατα
γωγής, η οποία μαζί με την κόρη της ακολούθησε 
τον Άγιο Ιερώνυμο στη Βηθλεέμ, ιδρύοντας με δι
κά τους έξοδα δύο μονές, μια αφιερωμένη στον τε
λευταίο και μ ια  γυναικεία.

Π ή γ ε ς  : - «Άγιοι Τόποι «-Ιστορία και προσκυνή
ματα, Σοφία Ν. Σφυρόερα, εκδ.Ελληνικά Γράμ
ματα
- «Επτά Ημέρες» εφημ. «Η Καθημερινή», 23-12- 
2001
- Ιστοσελίδες: http://el.wikipedia.org

www.pigizois.gr
www.athos.gr
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Ο Αγιος Βασίλειος, ο Μέγας διδάσκαλος της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε περί το 329 
μ.Χ. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου. 0 πατέρας 
του Βασίλειος, που καταγόταν από τον Πόντο και 
η μητέρα του Εμμέλεια, ήταν ευγενείς και πλού
σιοι, έχοντας όμως βαθιά και ακλόνητη πίστη στο 
Χριστό. Αυτοί μύησαν τον Αγιο στο χριστιανισμό 
από τα παιδικά του χρόνια. Απόδειξη της χρι
στιανικής διαπαιδαγώγησης που έλαβε από τους 
γονείς του είναι το γεγονός ότι από τα αδέλφια 
του, ο Γρηγόριος έγινε Μητροπολίτης Νύσσης 
(Αγιος Γρηγόριος Νύσσης), ο Πέτρος έγινε 
Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας, ο Ναυκράτιος έγινε 
μοναχός, ενώ η αδελφή του Μακρίνα έγινε μο
ναχή, το βίο της οποίας τιμούμε στις 19 Ιουλίου 
(Οσια Μακρίνα).

Σπουδές

Ο Άγιος τα πρώτα του γράμματα και 
την πρώτη του γενικά μόρφωση την 
έλαβε από τον πατέρα του, ο οποίος 
ήταν ικανός ρήτορας και καθηγητής. 
Μετά τις σπουδές του στην Καισά- 
ρεια Καππαδοκίας και αργότερα στην 
Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκε 
νεαρός ακόμα την Αθήνα, όπου σπού
δασε γεωμετρία, αστρονομία, φιλοσο
φία, ιατρική, φιλολογία καθώς και 
ρητορική. Εκείνη την εποχή στην 
Αθήνα σπούδαζαν ο Ιουλιανός ο Πα
ραβάτης καθώς και ο Γρηγόριος ο Θε
ολόγος με τον οποίο ανέπτυξε μεγάλη 
φιλία. Οι δύο φίλοι ταυτόχρονα με τις 
σπουδές τους διοργάνωναν χριστια
νικές εκδηλώσεις στις οποίες ανέ
λυαν θρησκευτικά ζητήματα και 
ίδρυσαν τον πρώτο φοιτητικό χρι
στιανικό σύλλογο. Μετά το τέλος των 
σπουδών του στην Αθήνα, ο Βασίλει
ος επέστρεψε στην Καισάρεια, όπου 
και επιδόθηκε στη διδασκαλία της 
ρητορικής τέχνης.
Παρόλο όμως που ήταν ευρέως γνω
στός για τη ρητορική του ικανότητα 
και ασκούσε το επάγγελμα αυτό με

μεγάλη επιτυχία, εγκατέλειψε τη δι
δασκαλία και αποφάσισε, μετά από 
παρότρυνση της αδελφής του Μα
κρινός, να ασχοληθεί με το μοναχι
σμό. Για το λόγο αυτό, αφού προη
γουμένως βαπτίστηκε, επισκέφθηκε 
φημισμένους ασκητές και μοναχούς 
ταξιδεύοντας στην Αίγυπτο, στη 
Μεσοποταμία, στη Συρία καθώς και 
στην Παλαιστίνη. Ό ταν επέστρεψε 
από τα ταξίδια του, μοίρασε την πε
ριουσία του στους φτωχούς και απο- 
σύρθηκε σε μια Μονή του Πόντου 
όπου και ασκήθηκε ως μοναχός για 
πέντε χρόνια. Ό ντας τέλεια καταρ
τισμένος στην ορθόδοξη πίστη χει
ροτονήθηκε από τον επίσκοπο Και
σαρείας Ευσέβιο, διάκονος και αργό
τερα πρεσβόχερος.

Επίσκοπος Καισαρείας
Το 370 μ.Χ. μετά το θάνατο του Ευ
σέβιου εκλέχθηκε Επίσκοπος Καισά- 
ρειας. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν υπο
δειγματικός Επίσκοπος. Υπήρξε πά
ντα υπερασπιστής και οδηγός του 
ποιμνίου του, φιλάνθρωπος και ελεή- 
μονας, βοηθώντας κάθε άνθρωπο που 
είχε ανάγκη. Απόδειξη αυτού ήταν η 
ίδρυση κοντά στην Καισάρεια της πε
ρίφημης «Βασιλειάδας», ενός συγκρο
τήματος που αποτελούνταν από φι
λανθρωπικά ιδρύματα, όπως γηροκο
μεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, ξε
νώνες κ.α., όπου έβρισκαν κατάλυμα 
χιλιάδες πάσχοντες κάθε ηλικίας, γέ
νους και φυλής.
Ως άξιος υπερασπιστής της Ορθοδο
ξίας αντιτάχθηκε στις προσπάθειες 
του Αρειανού αυτοκράτορα Ουάλη 
να επιβάλει τον Αρειανισμό. Ο αυτο- 
κράτορας προκειμένου να αναγκάσει 
τον Άγιο Βασίλειο να ακολουθήσει 
τον Αρειανισμό και να δηλώσει υπο
ταγή στον ίδιο, δε δίστασε να στείλει 
ως εκπρόσωπό του τον Έπαρχο Μό-

δεστο προκειμένου να τον απειλήσει 
και να τον εκφοβίσει ότι εάν δεν αλ- 
λαξοπιστούσε θα του δήμευε την πε
ριουσία, θα τον εξόριζε ή και να τον 
σκότωνε ακόμα. Ο Βασίλειος, ατρό
μητος απαντά στα λόγια του Μόδε- 
σχου λέγοντας ότι δεν είχε τίποτε να 
φοβηθεί διότι περιουσία πλέον δεν εί
χε παρά μόνο τα βιβλία του, η εξορία 
δεν τον τρόμαζε διότι περαστικός 
ήταν από τη ζωή αυτή, όπως χαρα
κτηριστικά είπε «του Κυρίου η γη 
και το πλήρωμα αυτής», όσο δε για το 
θάνατο δεν τον φοβόταν γιατί έτσι θα 
πήγαινε πιο γρήγορα στο Χριστό, που 
τόσο αγαπούσε. Ακούγοντας αυτά ο 
Μόδεστος επιστέφει στον αυτοκράτο
ρα λέγοντάς του «Ηττηθέμεθα βασι
λεύ, κρείττων απειλών ο ανήρ, λό
γων στερρότερος, πειθοός ισχυρότε
ρος» (Νικηθήκαμε βασιλιά διότι αυ
τός ο άνδρας είναι ισχυρότερος από 
απειλές, ούτε κάμπτεται από λόγους, 
ούτε πείθεται σε γνώμη έξω από τη 
δική του.) Η οργή του Ουάλη όμως 
ήταν τόσο σφοδρή που αποφάσισε να 
εξορίσει τον Βασίλειο. Δεν τα κατά- 
φερε όμως, γιατί ενώ ήταν έτοιμος να 
υπογράψει το διάταγμα της εξορίας, 
είδε το χέρι του να τρέμει και από το 
φόβο του για τις δυνάμεις της πίστης 
του Αγίου σταμάτησε κάθε ενέργεια. 
Βρήκε όμως άλλο τρόπο να εκδικη

θεί τον ιεράρχη και έτσι χώρισε την 
Καππαδοκία σε δύο επαρχίες, ορίζο
ντας ως δεύτερη τα Τύανα. Ο Επί
σκοπος Τυάνων Άνθιμος έχοντας 
αξιώσεις μητροπολίτη σταματά κάθε 
εμπορική κίνηση στην πόλη της Και- 
σάρειας, καταδικάζοντάς την στην 
πείνα, τη δίψα και τον αφανισμό. Ο 
Βασίλειος αντιδρώντας στις ενέργειες 
αυτές δημιουργεί Επισκοπές σε διά
φορες πόλεις όπου βρίσκονταν εξορι
σμένοι Χριστιανοί, διορίζοντας σε αυ
τές ως ιεράρχες ανθρώπους αφοσιω- 
μένους σε αυτόν και πιστούς στον
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Χριστό. Έ τσι με τον τρόπο αυτό συ
σπειρώνει τους χριστιανούς, ενισχύει 
την ορθόδοξη πίστη, ενώ παράλληλα 
καταπολεμά τον Αρειανισμό σε κάθε 
πόλη και κωμόπολη.

Η θεία λειτουργία

Μέχρι τα χρόνια του Αγίου Βασιλεί
ου η Εκκλησία ακολουθούσε τη 
Θεία Λειτουργία που είχε συγγράφει 
ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Η 
απόφαση του Βασιλείου να συγγρά
φει τη Λειτουργία πηγάζει από το 
όραμα που είδε μια νύχτα κατά τη 
διάρκεια της προσευχής. Οραματί
στηκε ότι βρισκόταν σε έναν παρά
δεισο γεμάτο από δέντρα και ευωδια
στά άνθη. Ξαφνικά βλέπει σμήνη αγ
γέλων να κατέρχονται και με σεβα
σμό να προσκυνούν τον Βασιλέα των 
Ουρανών, τον Κύριο ημών Ιησού 
Χριστό. Ο Κύριος ντυμένος με ολό
λευκη χρυσή ιερατική στολή κατέρ
χεται μπροστά σε μια Αγία Τράπεζα, 
που πάνω σε αυτή βρίσκεται ένα 
Άγιο χρυσοπότηρο και ενώ γύρω του 
είναι περιτριγυρισμένος από σμήνη 
Χερουβείμ και Σεραφείμ, τελεί τη 
Θεία Λειτουργία του Μυστικού Δεί
πνου. Οι Άγγελοι ψέλνουν την 
υμνωδία της Θείας Λειτουργίας, ο δε 
Κύριος τελεί το Μυστήριο κατά τον 
τρόπο, τον τύπο και το λόγο της Λει
τουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. 
Κάποια στιγμή ένας Άγγελος δίνει 
στο χέρι του Βασιλείου ένα χαρτί και 
ένα μολύβι και του ζητά να καταγρά
ψει τη Μυσταγωγία. Μετά το πέρας 
αυτής ο Άγιος ξυπνά και διαπιστώνει 
να κρατά στα χέρια του τις σημειώ
σεις με τη Θεία Λειτουργία.Έτσι την 
παραδίδει στην Εκκλησία και έκτοτε, 
αφού επικυρώθηκε από τις Οικουμε
νικές Συνόδους, τελείται μέχρι σήμε
ρα. Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Βα
σιλείου τελείται δέκα φορές το χρόνο, 
ήτοι τις πέντε πρώτες Κυριακές της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη Μεγά
λη Πέμπτη, Το Μεγάλο Σάββατο, τις 
παραμονές των Χριστουγέννων και 
των Θεοφανείων καθώς και την 1η 
Ιανουάριου όπου εορτάζεται και η 
μνήμη του Αγίου.

Συγγράμματα
Η κλασσική μόρφωση και παιδεία 
του Αγίου Βασιλείου υπήρξε αρωγός 
της συγγραφής πολλών βιβλίων 
(συγγράμματα λειτουργικά, δογματι
κά, ερμηνευτικά της Αγ. Γραφής, 
παιδαγωγικά κ.α.), από τα οποία ξε

χωρίζουν τα ασκητικά συγγράμμα
τα, που σχετίζονται με τους κανόνες 
που διέπουν τη μοναστηριακή ζωή 
και ισχύουν μέχρι σήμερα, το σύγ
γραμμα «Περί του Αγίου Πνεύμα
τος», όπου αποδεικνύει ότι το Άγιο 
Πνεύμα είναι ομότιμο με τον Πατέρα 
και τον Υιό, καθώς επίσης και ο 
«Ανατρεπτικός του απολογητικού 
του δυσεβούς Ευνομίου», στο οποίο 
αντικρούει τη διδασκαλία του αρχη
γού των Ανομοίων * Ευνομίου. Από 
τις ομιλίες του ξεχωρίζουν η ομιλία 
του «Προς τους νέους», η οποία επη
ρέασε τη θέση της Εκκλησίας απένα
ντι στην κλασσική παιδεία, καθώς 
επίσης και η ομιλία του στην «Εξαή- 
μερο», όπου αναφέρεται στη δημι
ουργία του κόσμου βασιζόμενος στη 
Γένεση. Επίσης συνέγραψε περί τις 
350 επιστολές που αναφέρονται στα 
κοινωνικά προβλήματα της εποχής 
του. Ο Άγιος Βασίλειος απεβίωσε την 
1η Ιανουάριου του έτους 379 μ.Χ σε 
ηλικία 49 ετών. Η φιλανθρωπία του, 
η γενναιοδωρία του, ο συνεχής πόλε
μος κατά των αιρέσεων, η βαθιά του 
πίστη καθώς και η αγάπη του προς 
την αρετή είναι μερικοί από τους λό
γους που ονομάστηκε από την 
Εκκλησία «Μέγας». Η μνήμη του 
γιορτάζεται την 1η Ιανουάριου κα
θώς και την 30 Ιανουάριου μαζί με 
τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον 
Ιωάννη τον Χρυσόστομο (Των Τριών 
Ιεραρχών).

Απολυτίκιο
«Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγ
γος σου, ως δεξαμενήν τον λόγον 
σου,
δ ί  ου θεοπρεπώς εδογμάτισας, την 
φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των 
ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, Βασί
λειον ιεράτευμα, Πάτερ Όσιε, πρέ
σβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας 
ψυχάς ημών».

* Η Αίρεσης των Ανομοίων είναι Αρειανισμός με 
τη διαφορά όχι οι μεν Αρειανοί θεωρούν τον Υιό 
ανόμοιο με τον Πατέρα, οι δε Αρειανοί θεωρούν 
και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα ανόμοια με τον 
Πατέρα. Ο πρώτος αρχηγός των Ανομοίων ήταν 
ο Ευνόμιος, Επίσκοπος Κυζίκου.

Πηγές : - Μαγδαληνής Μοναχής «Οι Άγιοι του 
Πόντου», Ιερόν Γυν.Ησυχαστήριον Αναλήψε- 
ως Κοζάνης, 1982

- Εγκυκλοπαίδεια «Κόσμος»
- Εγκυκλοπαίδεια «Δομή»
- Ιστοσελίδες: www.pigizois.gr

www.athos.gr
http://el.wikipedia.org
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Ε γκλημα τικό τη τα
και ε ν δ ο ο ικ ο γ εν ε ια κ ή  Βία

Του Ταξιάρχου 
Βασιλείου Γατοά, 

Διοικητή της 
Σχολής Αστυφυ

λάκων

Η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παι
χνίδια και γενικά τον τζόγο, αντιμετωπίζεται 
σήμερα, ως μία σοβαρή διαταραχή που κατα
στρέφει όχι μόνο το άτομο που επιδίδεται σ’ 
αυτό, αλλά και τους ανθρώπους με τους 
οποίους αυτό σχετίζεται στενά. Από το 1989, 

η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, έχει αναγνωρίσει 
την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια σαν 
μια ασθένεια παρορμητικού ελέγχου. Πρόκειται για μια 
ασθένεια που είναι χρόνια και προοδευτική. Το ποσοστό 
των εθισμένων παικτών στο τζόγο είναι-σύμφωνα με εκτι
μήσεις ειδικών-στο 5-7% του γενικού πληθυσμού σε μία 
χώρα. Το παρήγορο στην περίπτωση αυτή είναι ότι, μπο
ρεί να διαγνωσθεί και να θεραπευτεί, με κατάλληλη στή
ριξη από το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και με την 
βοήθεια ειδικών (ψυχολόγων κ,λ,π.), είναι δυνατόν ο εθι
σμένος παίκτης αν το θελήσει, να βοηθήσει τον εαυτό του 
και να λειτουργήσει φυσιολογικά.
Αναφορικά με τα αίτια που οδηγούν στον εθισμό, αναφέ- 
ρονται τα ίδια που οδηγούν κάποιον στην εξάρτηση από 
τα ναρκωτικά, όπως οικονομικά, πολιτισμικά, κοινωνικά

και κυρίως ψυχολογικά. Κάθε άτομο, έχει βασικές συναι
σθηματικές ανάγκες για αγάπη, αποδοχή, αναγνώριση και 
αυτοεκτίμηση. Ό ταν οι ανάγκες αυτές δεν ικανοποιού
νται, το άτομο βιώνει αισθήματα ανεπάρκειας, απόρρι
ψης, και αδυναμίας να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της

Α/Α [ 3 0 ] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

%
*



ζωής. Οι περισσότεροι παίκτες αναφέρουν ότι, μεγάλω
σαν με όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και ότι όταν 
έπαιζαν και κέρδιζαν, είχαν τη δυνατότητα να «αγορά
ζουν» φίλους, αγάπη και αυτοεκτίμηση. Τα κέρδη τους 
έδιναν αυτή τη δύναμη να νοιώθουν ισχυροί και παντο
δύναμοι.
Ο παθολογικός «τζόγος», επηρεάζει τους παίκτες, τις οικο
γένειες τους, τους εργοδότες τους και την κοινωνία ολό
κληρη. Το πάθος τους εξαθλιώνει και καθώς βρίσκονται 
στη φάση εξάρτησης, αφιερώνουν ελάχιστο ή και καθόλου 
χρόνο στις οικογένειές τους. Δαπανούν δε, περισσότερα 
από όσο αντέχει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, σε ση
μείο μάλιστα, να φθάνουν να εκποιούν μεμπτές φορές όλα 
τα περιουσιακά τους στοιχεία, ακόμη και να διαπράττουν 
κλοπή μέσα στο ίδιο τους σπίτι και γενικά το πάθος επη
ρεάζει αρνητικά κάθε πτυχή της ζωής τους. Στη φάση της 
ήττας και φυσικά των οικονομικών απωλειών, καυχιού
νται συχνά για τις επιτυχίες του παρελθόντος, παίζουν μό
νοι τους, σκέφτονται περισσότερο χρόνο τη χαρτοπαιξία 
και δανείζονται χρήματα με κάθε πρόσφορο τρόπο (θεμιτό 
ή όχι). Απάτες και υπεξαιρέσεις στα ταμεία των επιχειρή
σεων είναι συνήθεις σ’ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι 
είναι ικανοί ( έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά) να 
εξωθήσουν τις συντρόφους, ακόμη και τις συζύγους τους 
στην πορνεία. Αρχίζουν να λένε ψέματα στις οικογένειες 
και στους φίλους τους και γίνονται περισσότερο εριστι
κοί, ανήσυχοι και μοναχικοί. Η οικογενειακή τους ζωή γί
νεται τραγική, οι καυγάδες και η βία σε βάρους κυρίως της 
συζύγου τους , που κάνει απέλπιδα προσπάθεια να τον 
σταματήσει (πολλές φορές καταγγέλλοντας η ίδια στη 
αστυνομία τα παράνομα στέκια χαρτοπαιξίας), βρίσκονται 
στην ημερήσια διάταξη και φυσικά δυσκολεύονται να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αρχίζουν να κυνη
γούν τις απώλειες, στοιχηματίζοντας όλο και περισσότερα 
χρήματα, πιστεύοντας ότι μπορούν να καταφέρουν να

κερδίσουν το χαμένο 
έδαφος να «ρεφάρουν», 
μ’ αποτέλεσμα να χά
νουν περισσότερα. Η 
ίδια έρευνα κατέδειξε ότι 
το 40% των παθολογι
κών παικτών, κάνουν 
κατάχρηση στο αλκοόλ 
και το 20% έχει αυτο- 
κτονικό ιδεασμό. Τα 
αστυνομικά δελτία είναι 
γεμάτα από αυτοκτονίες 
«τζογαδόρων». Στην πε
ρίπτωση των παθολογι
κών παικτών, η θερα
πεία είναι επιβεβλημένη, για να μπορέσουν να ελέγξουν 
την καταστροφική τους δραστηριότητα. Βασική συνι
στώσα στη λύση του προβλήματος αποτελεί η οικογένεια 
των εθισμένων παικτών, που η μέχρι τώρα εμπειρία μου 
δείχνει ότι η αντιμετώπιση των εθισμένων παικτών, ήταν η 
πολυεπίπεδη απαξιωτική της συμπεριφορά, προκειμένου 
αποτρέψει τον παίκτη από την καταστροφική του συνή
θεια Θα ήθελα να βάλω έναν προβληματισμό σ’ αυτές τις οι
κογένειες, χωρίς φυσικά να έχω καμιά πρόθεση να τις ενο
χοποιήσω: «Όταν καταπιέζεται η αγάπη, τη θέση της παίρ
νει το μίσος», όπως έλεγε ένας συγγραφέας και θα προσέθε
τα και οι καταστρεπτικές συνήθειες όπως είναι και ο τζόγος, 
μέσα από τις οποίες αντλεί κάποιος αίσθημα προσωπικής 
αξίας και κάποιο νόημα ζωής
Ο καθένας ας ψάξει τον εαυτό του και τη στάση του απέ
ναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους πριν τους στείλει στη 
«πυρά», αφού τους αγαπά και θέλει να τους βοηθήσει 
πραγματικά, στηρίζοντας την προσπάθεια τους για υγιή 
αντιμετώπιση του πάθους τους και λύτρωση ολόκληρης 
της οικογένειας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
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λαογραχρικά
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου

Νοέμβριος

Ο Νοέμβριος είναι ο ενδέκατος μήνας του ημερολογίου μας Το 
όνομά του προέρχεται από το λατινικό November, (από το 
novem, που σημαίνει εννέα, γιατί πριν από την μεταρρύθμιση 
του Ιουλίου Καίσαρα το 46 πΧ  ήταν ο ένατος μήνας στο ρω
μαϊκό ημερολόγιο και το έτος άρχιζε τον Μάρτιο, αργότερα 
προστέθηκαν ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος).
Για τους αρχαίους'  Ελληνες ο Νοέμβριος ήταν ο 5ος μήνας 
του αττικού έτους και είχε το όνομα «Μαιμακτηριών» από 
την γιορτή «Μαιμακτήρια» που τελούνταν προς τιμή του 
«Διός Μαιμάκτου», θεού των ανέμων και των καταιγίδων.

Οι αρχαίοι 'Ελληνες έκαναν γιορτή προς τιμήν του για να 
εξασφαλίσουν την ευμένειά του, ώστε να μην είναι ο και
ρός απειλητικός και επικίνδυνος
Πολλές είναι οι λαϊκές ονομασίες του Νοεμβρίου, που οφεί
λονται σε μετεωρολογικά φαινόμενα, σε διάφορες ενέργει
ες των γεωργών και των κτηνοτροφών και σε θρησκευτι
κές γιορτές που υπάρχουν στη διάρκειά του.
Ο Νοέμβριος λέγεται: Νέμβρης Νιόμβρης για τις πολλές 
βροχές Μπρουμάρης από την πρωινή πάχνη, Σκιγιάτης 
από τη σκιά τη νύχτα, γιατί αυτή την εποχή η γη σκιάζε- 
ται περισσότερο απ’ ό,τι τους άλλους μήνες Χαμένος για 
τον πολύ μικρό χρόνο δουλειάς που αφήνει η ημέρα του
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μιας και είναι σε διάρκεια από τις μικρότερες του έτους, 
ενώ οι νύχτες του από τις μεγαλύτερες
- «Μικρά; οι μέρες του σπουριά κι ατέλειωτες οι νύχτες» (Γ. 
Δροσίνης)
- Σαραντάμερου η μέρα, καλημέρα, καλησπέρα.
Επίσης λέγεται και Σποριάς Σπαρτός Σπαρτής Σπορέας 
Σποριάρης Νιαοτής επειδή είναι κυρίως ο μήνας της σπο
ράς των δημητριακών και των οσπρίων.
«- Νοέμβρη μήνα σπείρε, και δεν θα μετανιώσεις»
« - Νοέμβρη όργωμα κι ελιές δεν απολείπουν οι δουλειές». 
Μεσοσπορίτης επειδή οι αγρότες σε πολλές περιοχές της 
πατρίδας μας βρίσκονται στη μέση της σποράς με σπαρμέ
να τα μισά χωράφια τους έχοντας αρχίσει από τον Οκτώ
βριο, που και αυτός ονομάζεται Σποριάς Παχνιστής για το 
κλείσιμο ma των ζώων στο παχνί. Ανακατωμένος για τις 
ακατάστατες καιρικές συνθήκες του. Αϊστράτηγος Αϊ - 
Ταξιάρχης Αρχαγγελίτης ή Αϊ - Στράτης από την γιορτή 
των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ. Αγιομηνάς από τη 
μεγάλη γιορτή του Άγιου Μηνά, για τους τσοπάνηδες Αϊ 
Φιλιππιάτης από την γιορτή του Αγίου Φιλίππου, κατ’ 
εξοχήν προστάτη των γεωργών. Αϊ Αντριάς από την γιορ
τή του Αποστόλου Ανδρέα Μεθυστής και Κρασομηνάς 
γιατί τον μήνα αυτόν ανοίγουν τα καινούργια κρασιά.
Στη διάρκεια του Νοεμβρίου το κρύο αρχίζει να δυναμώ
νει. Αυτή τη μεταβολή του καιρού τη «μηνάει» ο Άγιος 
Μηνάς που γιορτάζει στις 11 Νοεμβρίου: «-Αϊ Μηνάς εμή- 
νυσε του πάππου του χειμώνα, έρχομαι δεν έρχομαι και τ’ 
Αϊ Φιλίππου αυτού είμαι».
Το κρύο δυναμώνει περισσότερο του Αγίου Φιλίππου (14 
Νοεμβρίου): «Τ’ Άϊ Φιλίππου την ημέρα ό,τι καιρός βρεθεί 
εκείνος κυριεύει όλο τον μήνα» και κάνουν την εμφάνισή 
τους τα πρώτα χιόνια « - Τ’ Αϊ Μηνά εμήνυσα, τ ’ Αϊ Φι
λίππου φίλησα τα βουνά και ζύγωσα κι αυτού κοντά τ’ Αϊ 
Νικόλα να με καλοδεχθείτε» και τελικά «αντρειεύει» του 
Αγίου Ανδρέα (30 Νοεμβρίου): «-Του Αϊ - Ντριός αντρει

εύει το κρύο».
Το πρώτο Ιδνθήμερο του Νοεμβρίου, η δύση της Πούλιας ση
ματοδοτεί την ορμητική έλευση του χειμώνα και προειδοποιεί 
τους αγρότες για το τέλος της σποράς και από την άλλη πλευ
ρά τουςκτηνοτρόφουςνα κατεβούν με τα κοπάδια τους mo χα
μηλά, στα χειμαδιά τους για να ξεχειμωνιάσουν.
« - Στις δεκαεφτά ή στις δεκαοχτώ πέφτει η Πούλια στο 
γιαλό και πίσω παραγγέλνει: Μηδέ στανίτσα στα βουνά, 
μήτε γιωργός στους κάμπους».
Με βάση την Πούλια ο λαός προσδιόριζε την ώρα κατά τη 
διάρκεια της νύχτας και έτσι κανόνιζε τις δουλειές του. 
Ή ταν το «νυχτερινό του ρολόι». Επίσης εξέταζαν την δύ
ση της Πούλιας στις 18 Νοεμβρίου και αν βασίλευε η Πού
λια στεγνή, θα είχανε χρονιά με μαλακό καιρό, αν όμως βα
σίλευε βροχερή, θα είχανε χρονιά με άσχημο καιρό, το ίδιο 
έκαναν και με τον ήλιο στις 14 Νοεμβρίου, αν δηλαδή έδυε 
γρηγορότερα απ’ την ώρα που ανατέλλει, ο χειμώνας δεν 
θα είναι άγριος

Δεκέμβριος
- Δεκέμβριος Χριστού Γέννηση και ο καλός μας Χρόνος 
Ο Δεκέμβριος είναι ο δωδέκατος και τελευταίος μήνας του 
ημερολογίου μας Το όνομά του προέρχεται από το λατινι
κό decem= δέκα, γιατί πριν από την μεταρρύθμιση του 
Ιουλίου Καίσαρα, το 46 πΧ , ήταν ο δέκατος μήνας στο ρω
μαϊκό ημερολόγιο.
Στο αττικό ημερολόγιο ήταν ο έβδομος μήνας και ονομα
ζόταν Ποσειδαιών ή Ποσειδών, προς τιμήν του θεού της 
θάλασσας Ποσειδώνα, ο οποίος αυτό το μήνα, σύμφωνα με 
τις δοξασίες των αρχαίων Αθηναίων, με την τρίαινά του 
συντάρασσε τις θάλασσες και προκαλούσε μεγάλες τρικυ
μίες όταν θύμωνε μαζί τους γεγονός που φοβούνταν ιδι
αίτερα για τα ταξίδια τους οι ναυτικοί.
Τον Δεκέμβριο τον συναντάμε και με τα παρακάτω ονό-
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ματα: Χριστουγεννάρης ή Χριστούγεννας, εξαετίας της με
γάλης γιορτής των Χριστουγέννων και Άσπρος, Ασπρομη- 
νάς ή Χιονιάς γιατί κατά την διάρκειά του έχουμε αρκετά 
χιόνια, Νικολοβάρβαρα, γιατί στις 4 γιορτάζουμε τη γιορ
τή της Αγίας Βαρβάρας και στις 6 του Αγίου Νικολάου. 
Τέσσερα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Δεκεμβρίου. Το 
κρύο, το τέλος της σποράς η μικρή διάρκεια της ημέρας του 
και οι πολλές γιορτές που υπάρχουν στη διάρκειά του.
Το κρύο στην πατρίδα μας αρχίζει από τις πρώτες ημέρες 
του Δεκεμβρίου και μπαίνουμε για τα καλά στην περίοδο 
του χειμώνα Το κρύο συνδέεται με τρεις κυρίως γιορτές 
στην αρχή του Δεκέμβρη: της Αγίας Βαρβάρας του Αγίου 
Σάββα και του Άϊ - Νικόλα. Παλαιότερα, στα ορεινά μέρη, 
οι κάτοικοι έπρεπε να έχουν προμηθευτεί τα απαραίτητα 
για τη ζωή τους και για τα ζώα τους (ξύλα, άχυρα, αλεύρι), 
για να μην τους βρει απροετοίμαστους ο βαρύς χειμώνας 
Η λαϊκή σοφία του λαού μας αποτυπώνεται θαυμάσια μέ
σα από τις παρακάτω παροιμίες
- «Βαρβάρα βαρβαρώνει, seA'i - Σάββας σαβανώνει, Άϊ - Νι- 
κόλας παραχώνει».
- «Δεκέμβρη με τα κρύα σου, πώς θα ξεχειμωνιάσω». 
-«Μπρος πίσω του Χριστού, τα Νικολοβάρβαρα είναι βα
ρύς χειμώνας».
- «Ο Άϊ Νικόλας έρχεται τα χιόνια φορτωμένος».
- «Ο Άϊ Νικόλας ασπρίζει τα γένια του».
- «Τα Νικολοβάρβαρα τσαχάλα στα μάρμαρα».
- «Αγία Βαρβάρα γέννησε (το χιόνι) Αϊ Σάββας το δεχτεί κι 
Άϊ Νικόλας έτρεξε να πάει να το βαφτίσει».
- «Αγία Βαρβάρα γέννησε κι ο Σάββας απεκάθη κι ο Άϊ Νι
κόλας έδραμε να πα να το βαφτίσει».
- «Αγία Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας απλοήθη: Μαζώχτε 
ξύλα κι άχερα και σύρτε και στο μύλο τί άγιο Νικόλας έρ
χεται τα χιόνια φορτωμένος».
Το χιόνι και ο χειμώνας ήταν και είναι ευπρόσδεκτα για να 
είναι η επόμενη καλλιεργητική περίοδος εύφορη.
- «Το χιόνι του Δεκέμβρη, χρυσάφι του καλοκαιριού».
- «Χριστούγεννα και Φώτα χιονισμένα καλοσημαδιά για τα 
σπαρμένα».
- «Χαρά στα Γέννα τα στεγνά τα Φώτα χιονισμένα και η λα
μπρή βρεχούμενη τ’ αμπάρια γεμισμένα».

- «Χειμωνιάτικη γέννα, καλοκαιρινή χαρά».
Το δεύτερο χαρακτηριστικό του Δεκεμβρίου είναι το τέλος 
της σποράς Είναι ο τρίτος κατά σειρά μήνας που πραγμα
τοποιείται η σπορά των αγροτικών προϊόντων και κυρίως 
των δημητριακών. Μετά την σπορά του Οκτωβρίου και 
του Νοεμβρίου ό,τι έχει απομείνει σπέρνεται τώρα Η σπο
ρά τον Δεκέμβρη θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ο αγρότης 
δεν πρέπει να ρίχνει το σπόρο ούτε πολύ αραιά ούτε και πο
λύ πυκνά, γιατί το χώμα είναι αρκετά ποτισμένο από τη 
βροχή κι έτσι δεν υπάρχει φόβος μήπως δε φυτρώσει μέρος 
του σπόρου ή μήπως δεν τραφεί αυτός που θα φυτρώσει.
- «Δεκέμβρης δΰαος σπόρος».
- «Δεκέμβρη, δίκια σπέρνε».
Το τρίτο χαρακτηριστικό του Δεκεμβρίου είναι η μικρή 
διάρκεια της ημέρας και η μεγάλη διάρκεια της νύχτας Ο 
Δεκέμβριος είναι ο μήνας με τις μεγαλύτερες νύκτες, από 
τις 12 Δεκεμβρίου, του Αγίου Σπυρίδωνος αρχίζει σιγά - 
σιγά να μεγαλώνει η ημέρα
- «Απ’ του Αγίου Σπυρίδωνα μεγαλώνει η μέρα κατά ένα 
σπυρί» λέει ο λαός μας
- «Του Δεκέμβρη η μέρα, καλημέρα - καλησπέρα». 
Παλιότερα οι κάτοικοι των χωριών της πατρίδας μας για 
να περνούν τις ατελείωτες βραδινές ώρες συγκεντρώνο
νταν στα σπίτια και γύρω από το αναμμένο τζάκι διηγού
νταν διάφορες ιστορίες μύθους παραμύθια και διασκέδα
ζαν με ανέκδοτα και αινίγματα, τραγούδαγαν και έτρωγαν 
πίτες και ξηρούς καρπούς με συνοδεία το νέο κρασί ή το 
τσίπουρο.
- «Το τραγούδι τον τρύγο, το παραμύθι τον Δεκέμβρη».
- «Το Δεκέμβρη παραμύθι και τον τρυγητή τραγούδι».
Το τέταρτο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο Δεκέμβριος εί
ναι ο μήνας με τις περισσότερες εορτές που τηρούνται οι 
αργίες τους με ευλάβεια Η μεγαλύτερη βέβαια γιορτή του 
Δεκεμβρίου είναι τα Χριστούγεννα, που συνοδεύονταν πα- 
λιότερα, πέρα από τις λατρευτικές ενέργειες και από πολ
λές εργασίες όπως η καθαριότητα του σπιτιού, τα χοιρο- 
σφάγια, η παρασκευή των λουκάνικων, το ράψιμο των 
ρούχων, η παρασκευή του Χριστόψωμου κ.α.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αναστασία Πετράκη
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f v

θα φέρει και φέτος 
τα παιχνίδια τους

Σ ’ ο λ ό κ λ η ρ ο  τ ον  κό σ μο  
ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α  πα ιδ ιά  π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν  

τ ον  ε ρ χ ο μ ό  του  Α γ ί ο υ ,  
π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο ν τ α ς  α κ ό μ η  και  τ ον  

χ ώ ρ ο  που θα τ ον  υ π ο δ ε χ θ ο ύ ν  
για να τ ο υ ς  α φ ή σ ε ι  τα δ ώ ρα  

τ ο υ ς .  Π ρ ο σ ο χ ή  ό μ ω ς ,  τ α  δ ώ ρ α  
π ου  θ α  π ρ ο σ φ ε ρ θ ο ύ ν  σ τ ο υ ς  

μ ι κ ρ ο ύ ς  π ρ ε π ε ι  να  ε ί ν α ι  
α σ φ α λ ή  και  να ε ξ ά π τ ο υ ν  τη  

φ α ν τ α σ ί α  τ ο υ ς .

Τ
ρο δώρο για ένα παιδί. Η επιλογή 
του, ωστόσο, δεν είναι εξίσου εύ
κολη υπόθεση. Τα άπειρα παιχνί
δια, παντός τύπου και μεγέθους, 
που κατακλύζουν την αγορά μπο
ρούν να «αιχμαλωτίσουν» την παι
δική φαντασία, και για τον λόγο 

αυτό, οι γονείς είναι εκείνοι που οφείλουν να είναι 
περισσότερο προσεκτικοί στην αγορά τους. Η Ε υ
ρωπαϊκή Έ νω ση σχετικά πρόσφατα συνέστησε στις 
15 χώρες-μέλη της να αποσύρουν ορισμένα επικίν
δυνα παιχνίδια και βρεφικά είδη. Συγκεκριμένα, 
αποφάσισε, την υιοθέτηση Οδηγίας, η οποία θα 
ισχύσει από το επόμενο Φθινόπωρο, για την απαγό
ρευση της χρήσης έξι επικίνδυνων τοξικών ουσιών 
στα παιχνίδια και στα είδη φροντίδας. Η Οδηγία 
αφορά έξι φθαλικές ενώσεις (DEHP, ΒΒΡ, DBP, 
DNOP), που χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν 
πιο ελαστικά τα πλαστικά και έχει αποδειχθεί ότι εί
ναι καρκινογόνες, τοξικές και μεταλλαξιογόνες.

Σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών Υγείας και 
Ανάπτυξης, στη χώρα μας έχει απαγορευθεί η εισα
γωγή και εμπορία παιχνιδιών που κατασκευάζονται 
από PVC και προορίζονται για ηλικίες κάτω των 3 
χρόνων. Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση απα
γορεύει τα μαλακά παιχνίδια-ζωάκια που χρησιμο
ποιούνται στο μπάνιο, καθώς και τα μαλακά παιχνί
δια από PVC- που τα μωρά συνηθίζουν να βάζουν 
στο στόμα τους, γ ιατί η μακροπρόθεσμη χρησιμο
ποίησή τους προκαλεί βλάβες στην υγεία.

Τι  πρέ πε ι  να γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν  
οι γ ο ν ε ί ς
Βασική αρχή για την αγορά ενός παιχνιδιού είναι η 
αφιέρωση χρόνου όσον αφορά την εξασφάλιση τής 
ασφάλειας και τής ποιότητας του παιχνιδιού που θα 
προσφέρουν στα παιδιά.
Ειδικότερα:
• Δεν πρέπει οι φυσικές, μηχανικές, χημικές και 
ηλεκτρικές ιδιότητες ενός παιχνιδιού να βάζουν σε
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κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού.
•  Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις υγιεινής, ώστε να αποφεύγονται οι πιθα
νότητες μόλυνσης και μετάδοσης ασθενειών.
•  Πριν την αγορά του παιχνιδιού πρέπει να ελεγ
χθεί η συσκευασία:
•  Αν αναφέρει την ένδειξη «CE», σημαίνει ότι το 
προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας, που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Νο
μοθεσία για την ασφάλεια των παιχνιδιών.
•  Αν αναφέρεται μια κατώτατη ηλικία, τότε οι γο
νείς μπορούν να βεβαιωθούν ότι το παιδί δεν είναι 
πολύ μικρό για να παίξει με ασφάλεια με το συγκε
κριμένο παιχνίδι.
•  Πρέπει να αναφέρεται καθαρά π επωνυμία του κα
τασκευαστή, του εισαγωγέα ή του αντιπροσώπου 
του στη χώρα μας.
•  Ελέγξτε αν οι μπογιές, οι μαρκαδόροι και η πλα
στελίνη φέρουν την ένδειξη «μη τοξικό» στη συ
σκευασία.
•  Τα σετ χημείας δεν ενδείκνυνται για παιδιά κάτω 
των 10 χρόνων, ενώ η χρήση τους πρέπει να γίνεται 
υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
•  Είναι επικίνδυνα τα παιχνίδια που αποτελούνται 
από μικρά κομμάτια για παιδιά κάτω των 3 χρόνων, 
καθώς μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό.
•  Δεν πρέπει τα παιχνίδια να προσφέρονται μέσα σε 
πλαστικές σακούλες, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να 
προκληθεί ασφυξία.
•  Οι γονείς πρέπει να δίνουν έμφαση στα ομαδικά 
παιχνίδια, στα επιτραπέζια, τα οποία βοηθούν τα 
παιδιά να μαθαίνουν, τα δημιουργούν σχέσεις και 
να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων. 
Επιθυμητό είναι επίσης οι γονείς να προτιμούν παι
χνίδια που βοηθούν στην ανάπτυξη της φαντασίας. 
Μέσω των ομαδικών παιχνιδιών το παιδί αποκτά 
σχέσεις με τους άλλους, μαθαίνει να παίζει με ειλι
κρίνεια, να ακολουθεί κανόνες, να συνεργάζεται, να 
κερδίζει, αλλά και να χάνει.
• Οι ειδικοί παιδοψυχολόγοι τονίζουν ότι ένα δώρο 
δεν μπορεί να έχει μόνο τη μορφή του παιχνιδιού, 
αλλά μπορεί να είναι και ένα βιβλίο. Έ ν α  βιβλίο με 
πολλές εικόνες για τα μικρά παιδιά, αλλά και ένα βι
βλίο εξερεύνησης για τα μεγαλύτερα, είναι ένα δώρο 
που θα τα εντυπωσιάσει.
•  Για παιδιά μεγαλύτερα όταν ως δώρο προσφέρε- 
ται, ποδήλατο, Skate board, πατίνια ή πατίνι, πρέπει 
απαραίτητα να συνοδεύεται από το κράνος, τις επι
γονατίδες, τα καλύμματα για τους καρπούς κ.τ.λ. 
Φώτα και κουδούνι για το ποδήλατο είναι χρήσιμα 
δώρα για τους μικρούς ποδηλάτες.

Μ ε τ ά  τ ην  α γο ρά  του  π α ι χ ν ι δ ι ο ύ
•  Ό τα ν  το παιχνίδι ανοιχθεί, πρέπει να ελεγχθεί η 
καταστασή του. Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία ως 
προς την ασφαλειά του, πρέπει να επιστραφεί στον 
προμηθευτή.
•  Οι πληροφορίες για τον κατασκευαστή πρέπει να 
φυλάσσονται, έτσι ώστε να είναι γνωστό σε ποιόν θα 
απευθύνουμε τυχόν παράπονα.

Επιμέλεια: Π .Υ. Αφροδίτη  Κόκκινου
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Με μεγάλη ευχαρίστηση, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, πολύ πριν από τα 
Χριστούγεννα προετοιμάζονται για το παραδοσιακό στόλισμα του δένδρου. Μια 

καθαρά οικογενειακή στιγμή, που αντέχει ακόμα στο πέρασμα του χρόνου

Τ
ο χριστουγεννιάτικο 
δένδρο εντυπωσιάζει 
τα μικρά παιδιά, διό
τι είναι κάτι και
νούργιο που κοσμεί 
το σπίτι τους, είναι 
φανταχτερό, με έντο
να χρώματα και φω
τάκια που αναβοσβή

νουν. Τα στολίδια του, προκαλώντας 
την προσοχή τους προσπαθούν να τα 
εξερευνήσουν κάνοντας χρήση όλων 
τους των αισθήσεων, της ακοής, της 
αφής, της όσφρησης και της γεύσης. 
Το Κέντρο Έ ρευνας και Πρόληψης 
Ατυχημάτων του Πανεπιστημίου 
Αθηνών συμβουλεύει τους γονείς 
στο τι πρέπει να προσέξουν, για να 
αποφευχθούν ατυχήματα:

Όταν διαλέγετε και 
τοποθετείτε το 

χριστουγεννιάτικο δένδρο:
•  Διαλέξτε ένα φρέσκο φυσικό δέν- 
οοο με πράσινα κλαδιά Μ αι φύλλα, 
ποβ δεν πέφτουλ^^ίκβα όταν το 
κουνά να ρ να ι στερεω
μένο κ α λ ^ ^ ^ ρ ά σ ιι του και να μην 

“ατρέπεται εύκολα

-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

•  Τοποθετήστε το δένδρο μακριά από 
το τζάκι, τη σόμπα ή το καλοριφέρ.

Όταν διαλέγετε και 
διακοσμείτε με ηλεκτρικά 

φωτακια:
•  Δοκιμάστε αν τα φωτάκια λειτουρ
γούν σωστά πριν τα αγοράσετε. Επί
σης, να ελέγξετε αν είναι ασφαλή σε 
περίπτωση που τα τοποθετήσετε έξω 
από το σπίτι. Εάν χρησιμοποιήσετε 
χριστουγεννιάτικα φωτάκια από 
προηγούμενη χρονιά, ελέγξτε αν 
υπάρχει κάποιο γυμνό καλώδιο, σπα
σμένα λαμπάκια και χαλαρές συνδέ
σεις. Μη διστάσετε να πετάξετε ένα 
προβληματικό σετ. Ποτέ μη συνδέετε 
περισσότερα από τρία σετ λαμπάκια 
στην ίδια πρίζα.
•  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά 
λαμπάκια σε μεταλλικό δένδρο. Μπο
ρεί από ένα χαλασμένο λαμπάκι να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
•  Δέστε καλά τα φωτάκια που διακο
σμούν εξωτερικά το σπίτι ή τα δένδρα 
του κήπου σας, ώστε να μην πέσουν 
ή σπάσουν σε περίπτωση δυνατού αέ
ρα. Για να τα στερεώσετε, χρησιμο
ποιήστε ειδικό μονωτικό αυτοκόλλη

το και όχι μεταλλικά στηρίγματα. Με 
τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας.
•  Σβήστε όλα τα φώτα του δένδρου 
και τα κεριά πριν βγείτε από το σπίτι 
ή πριν κοιμηθείτε.
Ό ταν διαλέγετε και τοποθετείτε τη 
χριστουγεννιάτικη διακόσμηση:
•  Αγοράστε μόνο άφλεκτα ή ανθεκτι
κά στη φωτιά χριστουγεννιάτικα 
στολίδια.
•  Εάν έχετε μικρά παιδιά, αποφύγετε 
τα αιχμηρά ή εύθραυστα στολίδια. 
Φροντίστε τα χρυσόχαρτα να μην εί
ναι προσεγγίσιμα από τα παιδιά, για
τί μπορεί να τα καταπιούν και να κιν
δυνέψουν από πνιγμονή.
•  Μη χρησιμοποιείτε ως διακόσμηση 
γλυκά, ιδιαίτερα αν αυτά περιέχουν 
και μικρά παιχνίδια.
Εάν χρησιμοποιείτε σπρέι που μιμεί
ται το χιόνι, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
ή ένδειξη «μη τοξικό».
•  Προσοχή! Μερικά από τα χριστου
γεννιάτικα φυτά -όπως το γκι- μπο
ρεί να είναι δηλητηριώδη, γι αυτό 
φροντίστε να μην προσεγγίζονται 
από τα μικρά παιδιά..

Επιμέλεια: Π .Υ. Α φρ οδίτη  Κοκκίνου
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ΑΘΗΝΑ 01/06/2006

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ &
ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Τ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ  « M A L A Y A N  IN S U R A N C E  C O .  IN C .»

Έπειτα από επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά σχετικά με την προσφορά τιμολογίου 

(κλάδος Αυτοκινήτου) για την ΕΛ.ΑΣ. καταφέραμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στο 

τιμολόγιο μέσω της ανωτέρω πολυεθνικής εταιρείας.

Τα βασικά κριτήρια της έρευνας μας είναι αφενός μεν η αξιοπιστία τους, αφετέρου δε η ισορροπημένη 

σχέση μεταξύ υπηρεσιών και κόστους.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  Ο Λ ΙΚ Ω Ν  Ε Τ Η Σ ΙΩ Ν  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Ω Ν

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.

Ιπποι Β/Μ Β/Μ Β/Μ Β/Μ Β/Μ Β/Μ Β/Μ Β/Μ

10 09 08 07 06 05 04 03

1-6 267,63 251,97 236,27 220,59 204,90 189,20 173,52 157,83
7-8 303,98 286,14 268,26 250,40 232,52 214,65 196,79 178,91

9-10 379,80 357,42 334,99 312,58 290,15 267,72 245,32 222,89
11-12 384,63 361,96 339,24 316,55 293,83 271,11 248,41 225,69
13-14 396,03 372,68 349,27 325,89 302,49 279,09 255,71 232,31

15-20 454,20 427,36 400,47 373,60 346,70 319,81 292,94 266,04
21-25 489,71 460,74 431,71 402,71 373,69 344,66 315,66 286,64

26-30 504,11 474,27 444,38 414,52 384,63 354,74 324,88 294,99

31-40 522,14 491,22 460,25 429,31 398,34 367,37 336,42 305,45
41ανω 547,41 514,98 482,49 450,04 417,54 385,05 352,60 320,11

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

Αντίστοιχο εκπτω τικό τιμολόγιο ισχύει και για Δίκυκλα I X

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης 
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα 
τηλ.: 210 923.3005, 210 923.3104, 210 921.7166 
fax: 210 922.4797.

ΓΙΑ ΤΗΝ COVER INS. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ



«Παράξενα»
χριστουγεννιάτικα έθιμα

IR O TCσιον πλανήτη

TJ

Χριστούγεννα, μερες έιρηνης, μερες 
χαράς και γιορτής. Είναι τόσοι οι τρό
ποι που γιορτάζονται, όσες σχεδόν κι 
οι οικογένειες. Οι παραδόσεις σιγά- 
σιγά αλλάζουν με τον καιρό, εξατο
μικεύονται, με την επίδραση των το
πικών λαϊκών τρόπων ζωής, και 
επαγγελμάτων, διαμορφώνονται από 
το κλίμα και παίρνουν συγκεκριμένο 
σχήμα, από ένα πλήθος λατρευτικών 
τυπικών. Άλλα έθιμα θα φανούν κά
πως γνώριμα, άλλα θα ξαφνιάσουν, 
όλα όμως μαζί μεταφέρουν τη χρι
στουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που όσο 
διαφορετική κι αν είναι, φέρει το ίδιο 
μήνυμα ειρήνης, συμφιλίωσης και 
αγάπης.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Στην Ισπανία, το αγαπημένο παραδοσιακό δώρο των 
εορτών είναι η θέστα. Πρόκειται για ένα καλαθάκι 
με σαμπάνια και αμύγδαλα για τα Χριστούγεννα και 
ένα πιατάκι με δώδεκα σταφίδες για την Πρωτοχρο
νιά. Τ ις σταφίδες πρέπει να τις τρώνε μία-μία σε κά
θε χτύπο του ρολογιού, εξασφαλίζοντας έτσι την ευ
τυχία  για κάθε μήνα του χρόνου. Τα δώρα εδώ δεν 
μοιράζονται από τον Άγιο Βασίλειο, αλλά από τους 
Τρεις Μάγους. Επίσης, μια ιδιαίτερα ισπανική πα
ράδοση είναι η «γιορτή των Αθώων», στις 28 Δε
κεμβρίου, όπου ανάβουν παντού μεγάλες φωτιές και 
οι άνθρωποι πηδούν από πάνω τους.

ΒΕΛΓΙΟ
Το πρωτότυπο στου Βέλγιο είναι το πρωινό τους 
γεύμα ανήμερα τα Χριστούγεννα. Είναι ένα παραδο
σιακό γλυκό ψωμί, το λεγόμενο «κουνιόλ», που 
συμβολίζει το νεογέννητο Βρέφος. Στη μέση τοπο
θετούν ένα τσόκαρο από γύψο και ένα άστρο!

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Οι νοικοκυρές στη Νορβηγία την παραμονή των 
Χριστουγέννων κρύβουν όλες τις σκούπες του σπι
τιού, για να μην τις κλέψουν οι μάγισσες που εμφα
νίζονται εκείνη την ημέρα.
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Τ Ζ Α Μ Α Ι Κ Α
Στην Τζαμάικα οι ετοιμασίες ξεκινάνε με το καθάρι
σμα των σαϊτιών, εσωτερικά και εξωτερικά. Οι τοί
χοι βάφονται, οι πρασινάδες κόβονται, ακόμα και οι 
πέτρες και τα δένδρα βάφονται λευκά, όπως εμείς οι 
Έ λλη νες ασβεστώνουμε τα πάντα στα ελληνικά νη 
σιά για το καλοκαίρι. Κουλουράκια αρχίζουν να ψ ή
νονται παντού, κι ένα γουρούνι ή μια κατσίκα σφά
ζεται μερικές μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ενώ το 
κρέας μοιράζεται με τους γείτονες -εκείνοι μπορούν 
να προσφέρουν με τη σειρά τους ό,τι έχουν από 
φρούτα έως λαχανικά. Στους κεντρικούς δρόμους 
απαγορεύεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και 
οι οικογένειες ψωνίζουν δώρα ανενόχλητες. Δεν 
υπάρχει χιόνι αλλά υπάρχουν ωραίοι στολισμοί με 
φώτα. Την ημέρα των Χριστουγέννων μετά την εκ
κλησία μαζεύονται σε σπίτια φίλων και συγγενών, 
και το φαγητό συνοδεύει το ποτό Egg Punch.

Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α
Οι Αυστραλοί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Κι αυ
τά, όχι μόνο γ ιατί εκείνη την εποχή έχουν καλοκαί
ρι, αλλά και γιατί, παρ’ όλη τη ζέστη ακολουθούν 
την καθιερωμένη διαδικασία των χωρών της Κοινο
πολιτείας. Το δένδρο στήνεται κανονικά στο σπίτι 
και άλα τα παιδιά περιμένουν τον Αϊ-Βασίλη που θα
έρθει με το έλκηθρο από..... χιόνια. Η γαλοπούλα
τρώγεται ζεστή και η πουτίγκα των Χριστουγέν
νων, παρότι είναι πολύ βαριά για το καλοκαίρι, εί
ναι απαραίτητη. Κάποιοι όμως δεν χάνουν την πα
ραλία και το μπάνιο τους, με τίποτα, ή πηγαίνουν 
για ένα παιχνίδι κρίκετ. Έ τσ ι γιορτάζουν κάποια 
άλλα, παράξενα Χριστούγεννα, μέσα στο καλοκαίρι.

Ι Α Π Ω Ν Ι Α
Στην Ιαπωνία, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, τα Χρι
στούγεννα γιορτάζονται με αρκετή μεγαλοπρέπεια. 
Αν και η χριστιανική κοινότητα είναι μικρή -μόλις 
το 1% του πληθυσμού είναι χριστιανοί, στη συντρι
πτική τους πλειοψηφία οι Ιάπωνες λατρεύουν τους 
αρχαίους θεούς τους-, η γιορτή απλώνεται σ’ ολό
κληρη την Ιαπωνία. Τα μαγαζιά στολίζονται με δέν
δρα, -φυσικά δεν υπάρχουν φάτνες- και γεμίζουν με 
δώρα και στολίδια. Στα παιδιά τα δώρα έρχονται από 
τον Χοτέισο, που θεωρείται και ο προστάτης της 
γιορτής, και ο οποίος έχει μια περίεργη μορφή. Μά
τια μπροστά και πίσω από το κεφάλι του ώστε να 
βλέπει και να αναγνωρίζει τα καλά παιδάκια. Ανή
μερα της Πρωτοχρονιάς οι γυναίκες φορούν τις πα
ραδοσιακές τους φορεσιές και πηγαίνουν στο ναό να 
γιορτάσουν, και στους τάφους των συγγενών τους.

Ρ Ω Σ Ι Α
Το πιο διαδεδομένο έθιμο των Ρώσων είναι αυτό της 
κούκλας Μπάμπουσκας που φέρνει δώρα στα παιδιά. 
Η παράδοση λεει πως η Μπάμπουσκα ήταν αυτή που 
δεν αρνήθηκε να προσφέρει φαγητό και καταφύγιο 
στους τρεις μάγους και έτσι τώρα γυρίζει τη χώρα 
ψάχνοντας το Θείο Βρέφος και χαρίζοντας δώρα σε 
όλα τα παιδιά που συναντά. Το γεύμα τους ξεκινά, 
αφού φανεί το πρώτο αστέρι. Κατά το παλιό έθιμο, η

μητέρα προσφέρει μέλι και σκόρδο 
που συμβολίζουν την γλυκύτητα 
και τη σκληρότητα της ζωής. Το 
δείπνο των Χριστουγέννων περι
λαμβάνει κυρίως έναν ειδικό χυλό 
που λέγεται «κούτια» και έχει 12 
τροφές συμβολικές για τους 12 Απο
στόλους. Περιέχει σιτάρι και άλλα 
δημητριακά, καθώς και μέλι με πα
παρούνα που υπόσχονται ευτυχία 
και επιτυχία, ενώ τρώγεται από 
όλους σε κοινό πιάτο ως σύμβολο 
ενότητας. Πολλές οικογένειες συνη
θίζουν να πετάνε μια κουταλιά από 
αυτόν τον χυλό στο ταβάνι. Σύμφω
να με την παράδοση, αν αυτός κολ
λήσει, τότε το νοικοκυριό θα προο
δεύσει. Έ χουν τη συνήθεια οι Ρώ
σοι ακόμη, τη νύχτα  των Χριστου
γέννων να ντύνουν στα άσπρα μια 
κοπέλα του σπιτιού και να τη βά
ζουν να παριστάνει την Παναγία.

Β Ρ Α Ζ Ι Λ Ι Α
Στη Βραζιλία, όλοι βρίσκονται στις 
παραλίες, το μήνυμα όμως των Χρι
στουγέννων φτάνει μέχρι τις ψαβέ- 
λες του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου οι 
χριστιανοί περιμένουν μέχρι τα με
σάνυχτα της παραμονής για να φο
ρέσουν τα γιορτινά τους ρούχα. 
Στη μεγαλύτερη χριστιανική χώρα 
της Λατινικής Αμερικής το έθιμο 
θέλει το γεύμα να περιλαμβάνει μό
νο φακές για να πάει καλά η επόμε- 
νη χρονιά, ωστόσο το ψητό κοτό
πουλο, το ιταλικό γλυκό πανετόνε 
και η σαμπάνια από μήλο έχουν 
αντικαταστήσει πλήρως τα όσπρια 
τα τελευταία χρόνια.



Τ Ο Γ Κ Α

Τα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο νησί του αρχιπε
λάγους στον Ειρηνικό, το Τάγκα είναι μια από τις 
ελάχιστες ευκαιρίες που έχουν οι οικογένειες να βρε
θούν μαζί. Το γιορτινό τραπέζι περιλαμβάνει ψητό 
γουρουνόπουλο, αστακό, ανανά, καρπούζια και μπα
νάνες, και λόγω ζέστης μεταφέρεται στον κήπο. Κα
νείς δεν ανταλλάσσει δώρα. Μόνο η εκκλησία δίνει 
στα μικρά παιδιά πακετάκια με γλυκίσματα.

ΚΙ ΝΑ

Στη χώρα αυτή ο μικρός αριθμός των χριστιανών 
(μόλις το 1%  του συνολικού πληθυσμού) γιορτάζει 
τα Χριστούγεννα στολίζοντας το «Δένδρο του Φω
τός» με χάρτινα στολίδια, λουλούδια, γιρλάντες και 
φαναράκια. Τα παιδιά κρεμάνε κάλτσες από μουσε
λίνα και περιμένουν εναγωνίως την επίσκεψη του 
Αϊ-Βασίλη, τον Κουνγκ Κουνγκ, δηλαδή τον «Καλό 
Γέρο-Πατέρα» να τους φέρει γλυκά και δώρα.

ΚΕΪΠ Τ Α Ο Υ Ν

Η ευχή που κάνουν κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα οι 
χριστιανοί στις φτωχικές γειτονιές του Κέιπ Τάουν εί
ναι να έχουν κάθε μέρα αρκετό φαγητό στο τραπέζι. 
Ανήμερα τα Χριστούγεννα το γεύμα τους είναι το 
πλουσιότερο του χρόνου: καλαμπόκια και καρπούζια 
και λίγο κρέας που τους στέλνουν οι πιο καλοβαλμένες 
οικογένειες των εύπορων προαστίων. Το μοναδικό δώ
ρο που λαμβάνουν τα παιδιά είναι λίγο non - κορν.

Λ Ι Β Α Ν Ο Σ

Οι Λιβανέζοι ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα 
φυτεύουν σπόρους σε γλαστράκια, έτσι ώστε με τον 
ερχομό της γιορτής οι σπόροι να ‘χουν ανθίσει. Τα 
γλαστράκια αυτά θα στολίσουν τελικά τη φάτνη και 
το χριστουγεννιάτικο δένδρο.

Γ Ι Ο Υ Γ Κ Ο Σ Λ Α Β Ι Α

Οι Γιουγκοσλάβες νοικοκυρές έχουν ένα μάλλον 
ιδιότυπο και διόλου πρακτικό έθιμο: ραντίζουν τα 
τραπεζομάντιλα με κρασί, για να μη ντραπούν οι φ ι
λοξενούμενοι τους αν κατά λάθος λερώσουν κάποιο.

ΘΙ ΒΕΤ

Στο Θιβέτ γιορτάζουν επί δμερο το έτος που πεθαί
νει, το ντοσμοχ φορώντας αποκρουστικές μάσκες, 
για να φοβηθούν τα κακά πνεύματα να εισέλθουν 
στο νεογέννητο έτος. Δεν στολίζουν δένδρο, αλλά 
στύλο, στον οποίο έχουν κρεμάσει αστέρια, σταυ
ρούς και πενταγράμματα, φτιαγμένα από σχοινί, γύ 
ρω από τον οποίο χορεύουν.

Επιμέλεια Π.Υ. Α φρ οδίτη  Κοκκίνου
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lilwn από to  πλέον ορρανωμ*νβ χιονοδρομικά κέντρα που 
υπάρχουν στη χώρα μας είναι αυτά των Καλαβρύτων, το οποίο 
παραδόθηκε στους λάτρας του χιονιού το χειμώνα του 1988. Εί
ναι άριστα σχεδιασμένο και εξοπλισμένο πληρώντας άλες τις προ
διαγραφές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.
Ο Χελμός ευρύς σε έκταση, υποδομές και προοπτικές ανταποκρί- 
νεται άξια στο ρόλο του. Είναι η εφάμιλλη λύση για τα αστικά κέ
ντρα της Αττικής και αφορμή ανάπτυξης της χιονοδρομίας στην 
Πελοπόννησο. Με εύκολη πρόσβαση, διάρκεια χιόνωσης βορειο
δυτικά προσανατολισμό, σωστά χωροθετημένους αναβατήρες και 
πίστες με κλίμακα δυσκολιών, ο Χελμός ικανοποιεί προϋποθέσεις 
και δημιουργεί απαιτήσεις για το μέλλον. Βουνά δοκιμασμένο ορ
γανωτικά βελτιώνει αισθητά τις υπηρεσίες του (στάθμευση, εστία
ση, ιατρείο, μηχανολογικός εξοπλισμός) και υλοποιεί με επιτυχία 
αθλητικός διοργανώσεις και πολλές εκδηλώσεις ημέρα και νύχτα 
Οι προοπτικός επέκτασης η προσθήκη νέων αναβατήρων και η 
ευρηματικότητα των ανθρώπων του Χελμού δίνει βάσιμα κίνη
τρα ανάπτυξης του χειμερινού τουρισμού αλλά και σοβαρά πλαί
σιο ανάπτυξης του ski, του snowboard, του ski αντοχής και πρό
τυπων χισνοπαιχνιδιών.
Δεύτερο μεγαλύτερο Χιονοδρομικό Κέντρο, με επτά σύγχρονους ανα
βατήρες και 12 πίστες με άριστη επίστρωση και σηματοδότηση παρέ
χει άλα τα μέσα σε αρχάριους και μυημένσυς να επιδσθούν μεθοδικά 
σε οργανωμένους χώρους Ο στόχος κάθε skier ή boarder είναι να δα
μάσει τη «στύγα» την μεγάλη και απότομη πλαγιά τουΧελμού.Το χιο
νοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων είναι αυτό που κάθε χρόνο ανεβάφι 
τον πήχη οε ό,π αφορά στις προοη*ρφενες υπηρεσίες και τις πρωτό
τυπες ιδέες Δεν είναι διόλου τυχαίο που πολλοί σκιφ από την Αθήνα 
το προτιμούν και όχι μόνο για τη σχετικά μικρή τοσ απόσταση από 
την πρωτεύουσα

ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Με αφετηρία τα Καλάβρυτα θα πρέπει κανείς να «σκαρφαλώσει» στο 
Χελμό και να «πέσει» στη μικρή κοιλάδα, απ’ όπου πηγάφυν δύο ση
μαντικά ποτάμια της Πελοποννήσου, ο Αροάνιες και ο Λάδωνας 
Τα Σπήλαια Λιμνών οφείλουν το όνομα αλλά και την μαναδικό- 
τητά τους στις αλλεπάλληλες κλ ιμακωτός δέκα τρεις μι κρές λίμνες 
που χωρίζονται μεταξύ τους με φυσικά φράγματα ύψους 3-4 μέ
τρων και αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα Φυσικές λιθωματικές 
λεκάνες και μικροί καταρράκτες σχηματίζουν το σπάνιο αυτό δη
μιούργημα της φύσης Από τους τρεις «ορόφους» του σπηλαίου 
μόλις τα350μέτρα έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά! Το μαγικό τοπίο 
ανακαλύφθηκε το 1964 από τους κατοίκους των Καστριών, όταν 
μετά από δυνατή βροχή σχηματίστηκε καταρράκτης με θολά όμως 
νερά. Ανέβηκαν τότε με ξυλόσκαλα και ανακάλυψαν το σπήλαιο 
και την πρώτη λίμνη.
Οι πηγές του Αροάνου ποταμού βρίσκονται στη θέση Πλανητφο, 
όπου έχει διαμορφωθεί ένας πολύβουος χώρος αναψυχής με αρκετά 
καταστήματα, τα οποία σερβίρουν πέστροφα και σολομό από το το
πικό ιχθυοτροφείο, ενώ υπάρχουν και κιόσκια με τοπικά προϊόντα 
Αντίθετα στις πηγές του Λάδωνα (ακολουθώντας το δρόμο για Λυ- 
κουρία και Φενεό) επικρατεί ηρεμία και η τοποθεσία εντυπωσιάζει 
με τον τρόπο που αναβλύζει το νερό από τη γη.

Πήγες: 1) Περιοδικό Ταχυδρόμος 
2) Περιοδικό Euroski

Επιμέλεια Π.Υ. Αναστασία Πετράκη
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Η ΟΜΑΔΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ TOY ΣΩΜΑΤΟΣ

Π Ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΉΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
Η αντιπροσωπευτική ομάδα χιονο
δρομίας του Σώματος έλαβε μέρος 
στο περιφερειακό πρωτάθλημα Νο
τίου Ελλάδος της Ε.Ο.Χ., που πραγ
ματοποιήθηκε στο χιονοδρομικό κέ
ντρο Παρνασσού. Σε σύνολο 95 
αθλητών που συμμετείχαν στον 
αγώνα, στο αγώνισμα της τεχνικής 
κατάβασης, την 1η θέση κατέκτησε 
ο ειδ. φρουρός, Γ. Ρηγόπουλος. Ο 
συν. φύλακας Κυρ. Δούμτσης κατέ
κτησε την 5η θέση, ο Αρχ/κας. Κ. 
Καραγιάννης την 8η, και ο Αστυφ. 
Νεκτ. Γιαλουρης την 9η θέση. Συμ
μετείχαν ακόμη ο Αρχ/κας Παν. Κο- 
τσιμπός, ο Αστυφ. I. Παπακωνστα
ντίνου και ο Αστυφ. Β. Βαρθολομαί
ος, οι οποίοι δεν τερμάτισαν. Την 
αποστολή συνοδέυσαν, ο Ανθ/μος Γ. 
Ντζούφρας ως αρχηγός, ο Αρχ/κας 
Μιχ. Αποστόλου ως προπονητής και 
ο Αρχ/κας Δ. Λέφας ως υπεύθυνος 
σε θέματα τεχνικής υποστήριξης.
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Μαγνησία
Η χώρα ίων Κενταύρων
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Κ α τά φ υτες  βουνοπλαγιές, άφθονα 
τρεχούμενα νερά, θαυμάσιες ακρογια
λιές και παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι, 
ιστορικές μονές, παραδοσιακά χωριά 
με έξοχα δείγματα αρχιτεκτονικής και η 
πόλη του Βόλου με την έντονη οικονο
μική και πνευματική δραστηριότητα, 
συνθέτουν τη «μαγική εικόνα» της Μα
γνησίας, την οποία συμπληρώνει η 
πλούσια μυθολογική παράδοση και το 
ένδοξο ιστορικό παρελθόν. 0 σημερι
νός νομός Μαγνησίας στον οποίο υπά
γονται διοικητικά και οι Βόρειες Σπορά
δες συνορεύει με τους νομούς Λαρί- 
σης και Φθιώτιδος και βρέχεται από το 
Αιγαίο και τον Παγασητικό κόλπο. Το 
ανάγλυφο της Μαγνησίας διαμορφώ
νεται από τους ορεινούς όγκους Μαυ- 
ροβουνίου, Πηλίου και του βόρειου 
τμήματος της Όθρυος, μεταξύ των 
οποίων σχηματίζονται οι πεδιάδες του 
Αλμυρού και του Βόλου -  Βελεστίνου. 
Προς την ακτή του Παγασητικού και 
απέναντι από το Τρίκερι υψώνεται το 
Χλωμό Όρος.

Μυθολογία
Γενάρχης της περιοχής υπήρξε ο Μά- 
γνης γιος του Αιόλου και πατέρας του 
μυθικού μουσικού Λίνου, ο οποίος εγκα
ταστάθηκε στο Πήλιο όπου κατοικού
σαν οι Κένταυροι, τερατόμορφα όντα, 
που προήλθαν από την ποιητική ένωση 
του Ιξίωνα και της Νεφέλης Γνωστότε
ρος Κένταυρος της μυθολογίας ήταν ο 
Χείρων, ο οποίος μεσολάβησε για το γάμο 
του Πηλέά με τη Θέτιδα Στο σοφό Κέ
νταυρο Χείρωνα μαθήτευσε ο Ασκλη
πιός πατέρας της ιατρικής καθώς και ο 
Αχιλλέας Από τη Μαγνησίά, επίσης ξε
κίνησε η Αργσναυτική εκστρατεία

Ιστορία -  αρχαιολογία
Η Μαγνησίά στην αρχαιότητα ήταν χώρα 
«περίοικος» της Θεσοαλιάς που σημαίνει 
ότι απολάμβανε αυτονομίας αναπτύσσο

ντας ιδιαίτερη οικονομική δραστηριότητα 
διατηρώντας ταυτσχρόνως και τις πανάρ- 
χαιες μαγνητικές λατρείες (λάτρευαν τον 
ακραιό Διά, την ιωλκιά Άρτεμη και τον 
κορωπαιά Απόλλωνα), των οποίων λείψα
να επέζησαν ως τους ιστορικούς χρόνους 
και εντοπίζονται στις επιγραφικά; μαρτυ
ρίες που σώθηκαν μέχρι τις μέρες μας Οι 
Μάγνητες θεωρούνται αιολικό φύλλο, αλ
λά την περιοχή κατοίκησαν και άλλα φύ
λα όπως οι Αιμσνες οι Φλεγύες οι Πελα
σγός οι Φθιώτες Αχαιοί και οι Λαπίθες 
Στον ευρύτερο χώρο του νομού ανακα
λύφθηκαν μερικά; από τις σημαντικότε
ρες νεολιθικές θέσεις στο χώρο των Βαλ
κανίων. Μέχρι σήμερα οι αρχαιολογικές 
έρευνες έφεραν στο φως σαράντα περί
που νεολιθικούς οικισμούς (7η -  8η χι- 
λιετιά πΧ), που αρκετοί από αυτούς εξα
κολούθησαν τις δραστηριότητές τους

και στη διάρκεια της εποχής του χαλκού 
(3.000-1.500 πΧ). Σημαντικότεροι νεο
λιθικοί οικισμοί είναι το Σέσκλο και το 
Διμήνι (πρόσφατα ανακαλύφθηκαν και 
μυκηναϊκά ευρήματα), όπου οι έρευνες 
ανέδειξαν χαρακτηριστικά γραπτά κερα
μικά, κοκάλινα και λίθινα εργαλεία, κα
θώς και αντικείμενα από οψιδιανό, που 
προερχόταν από τη Μήλο.
Σημαντικά; μυκηναϊκές θέσεις στην 
περιοχή είναι στο λόφο των Αγίων Θεο
δώρων, στη σημερινή συνοικία του Βό
λου Παλιά και τα Πευκάκια Στη μυ
κηναϊκή περίοδο χρονολογείται η ίδρυ
ση της Ιωλκού, σημαντικού οικονομι
κού και πνευματικού κέντρου της πε
ριοχής που συνδέεται άμεσα με το μύθο 
της Αργοναυτικής εκστρατείας Οι πα- 
λιότεροι ερευνητές θεωρούσαν ότι η θέ
ση της Ιωλκού ήταν στα Παλιά Τα νε-
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ότερα, όμως, αρχαιολογικά ευρήματα 
στο Διμήνι αναθεωρούν τις παλιότερες 
απόψεις και τεκμηριώνουν, σε συνδυα
σμό με τις γραπτές μαρτυρίες, την άπο
ψη ότι η έδρα των βασιλιάδων της Ιωλ- 
κού ήταν στο Διμήνι.
Το 293/92 π Χ  ο βασιλιάς της Μακεδο
νίας Δημήτριος ο Πολιορκητής συνέ
νωσε πολλές μικρές πόλεις ιδρύοντας 
τη Δ ημη τριάδα, που αποτέλεσε ισχυρό 
στρατιωτικό σταθμό και ορμητήριο 
των Μακεδόνων και αργότερα εξελί
χθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο. 
Το 197 π Χ  η Δημητριάδα κατελήφθη 
από τους Ρωμαίους. Η πόλη ήταν χτι
σμένη σύμφωνα με το ιπποδάμειο σύ
στημα και περιβαλλόταν από ισχυρό 
τείχος. Σημαντικότατα ευρήματα της 
περιόδου αποτελούν οι γραπτές επιτύμ
βιες στήλες, που δίνουν ενδιαφέροντα 
στοιχεία για την οικονομία, την κοινω
νία και την τέχνη της εποχής.

Παλαιοχριστιανική, Βυζαντινή και 
Μεταβυζαντινή Περίοδος
Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής 
η Δημητριάδα μαζί με τις Φθιώτιδες Θή- 
βες που βρίσκονται στη σημερινή Νέα 
Αγχιάλο, ήταν τα σημαντικότερα κέντρα 
της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής 
Θεσσαλίας, και από τον 5ο αι. μΧ  η Δη
μητριάδα είναι έδρα επισκόπου.
Στα τέλη του 6ου αιώνα και εξαιτίας επι
θέσεων των Σλάβων οι Φθιώτιδες Θήβες 
εγκαταλειφθηκαν, ενώ οι κάτοικοι της 
Δημητριάδας κατέφυγαν για προστασία 
στο λόφο των Αγίων Θεοδώρων στα Πα
λιά, όπου προυπήρχε οικισμός οχυρωμέ
νος από τον Ιουστινιανό (551 μΧ). Τους 
επόμενους αιώνες η πόλη παρήκμασε, διό
τι ήταν επισφαλής από τις επιθέσεις των 
Σαρακηνών πειρατών. Το 1204, μετά την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 
Φράγκους η Δημητριάδα δόθηκε στη βυ
ζαντινή οικογένεια των Μελισσηνών. Τσν 
14ο αιώνα συναντάται για πρώτη φορά το 
τοπωνύμιο Βόλος Το 1423 το κάστρο των 
Παλαιών καταλαμβάνεται από τους 
Τούρκους Τότε αρχίζει η εγκατάλειψη 
των παραλιακών οικισμών, ενώ οι τελευ
ταίοι κάτοικοι μεταναστεύουν γύρω στο 
1600στο Πήλιο, ιδιαίτερα στον Άνω Βόλο, 
όπου είχε ήδη μεταφερθεί η έδρα του επι
σκόπου Δημητριάδος

Τουρκοκρατία
Την περίοδο της τουρκοκρατίας η οικονο
μική και πνευματική δραστηριότητα της 
περιοχής μεταφέρεται στο Πήλιο, γεγονός 
που ευνοείται από το καθεστώς προνο
μίων που απολαμβάνει από τους Οθωμα
νούς Στη διάρκεια του 18ου αιώνα το Πή
λιο εξελίσσεται σ’ ένα από τα σημαντικό
τερα πρωτοβιομηχανικά και πνευματικά 
κέντρα του ελλαδικού χώρου, ενώ στο κά

στρο του Βόλου απαγορεύεται ή αποφεύ
γεται η εγκατάσταση των χριστιανών. 
Στα κεφαλοχώρια του Πηλιου αναπτύ
χθηκε η βιοτεχνία της μεταξοκαλλιέργει- 
ας και της κατασκευής σκουπών, καθώς 
και το ναυτικό εμπόριο με τα ξακουστά 
«ζαγοριανά καράβια». Αποτέλεσμα της οι
κονομικής άνθισης ήταν η ανάπτυξη ενός 
έξοχου λαϊκού πολιπσμσύ με ιδιαίτερες 
επιδόσεις στην αρχιτεκτονική, ξυλογλυ
πτική, ζωγραφική και λιθογλυπτική. Αυ
τή την περίοδο λειτούργησαν στο Πήλιο 
περίφημες σχολές όπως το Ελληνσμου- 
σείο της Ζαγορράς στο οποίο μαθήτευσε ο 
Ρήγας Φεραιος και η Μηλιώτικη Σχολή 
και διακριθηκαν για την πνευματική τους 
δράση οι δάσκαλοι του γένους Άνθιμος 
Γαζής Γρηγ. Κωνσταντάς και Δανιήλ Φι
λιππίδης από π ς  Μηλιές ο Στέφανος Κομ- 
μητάς από τους Κωφούς ο Επκράνειος 
Δημητριάδης από τη Σκιάθο κ.α 
Η επανάσταση του 1821στη Μαγνησίά 
άρχισε να παρασκευάζεται από το 1818 
από τσν Άνθιμο Γαζή. Είχε μάλιστα απο- 
φασιστεί όπως η Μαγνησία γίνει έδρα 
της Φιλικής Εταιρείας όταν το 1820 κιν
δύνευαν τα ηγετικά της στελέχη στην 
Κωνσταντινούπολη. Με το ξέσπασμα 
της επανάστασης ξεσηκώθηκαν τα χω
ριά του Πηλιου. Μεγάλος οπλαρχηγός 
αναδειχθηκε ο Κυριάκος Μπασδέκης ο 
οποίος πρωτοστάτησε στην πολιορκία 
του Βόλου των Λεχωνιών και του Βελε- 
στίνου. Ο Υψηλάντης υποσχέθηκε βοή
θεια στον Μπασδέκη και απείλησε τους 
προκρίτους που είχαν καταφύγει στο 
Τρ&ερι, στη Σκόπελο και στη Σκιάθο να 
επανέλθουν και να αναλάβουν τσν αγώ
να αλλά μάταια Η Αργαλαστή μόνον συ
νέχισε να αντιστέκεται υποκύπτσντας 
λίγο αργότερα Το 1878 στο Πήλιο και 
στη λοιπή Θεσσαλία από πάροικους του 
εξωτερικού με αρχηγούς τους Γαρέλη, 
Μπασδέκη και τσν εκ Ζαγοράς μεγαλέ- 
μπορο Ιερώνυμο Καασαβέτη, στον οποίο 
ανατέθηκε η προεδρία της επαναστατικής 
κυβερνήσεως ταυ Πηλιου. Οι δυνάμεις 
των Ελλήνων ήταν αρκετά ισχυρές και 
κατάφεραν να νικήσουν τους Τούρκους 
στη μάχη της Μακρινίτσας Κατόπιν 
επεμβάσεως των Άγγλων οι 'Ελληνες κα
τέθεσαν τα όπλα λαμβάνσντας την υπό
σχεση ότι το ζήτημα θα εξεταστεί από τις 
ευρωπαϊκές δυνάμεις στο επικείμενο Συ
νέδριο του Βερολίνου. 'Οντως η Θεσσα
λία και μέρος της Ηπείρου δόθηκαν στην 
Ελλάδα Η προσάρτηση έγινε το 1881

Νεότερη Περίοδος
Η ανάπτυξη του Βόλου μετά την προ
σάρτηση υπήρξε ραγδαία Η βιοτεχνική 
παράδοση του Πηλιου, το λιμάνι του κα
θώς και τα παροικιακά κεφάλαια που ει
σέρευσαν στην περιοχή ήταν μερικοί 
από τους παράγοντες που ευνόησαν την
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οικονομική εξέλιξη της πόλης. Το 1919 
χο λιμάνι του Βόλου ήταν το πρώτο λι
μάνι οε εξαγωγές καπνών στην Ελλάδα 
με ποσοστό εξαγωγών 30%. Συγκεντρώ
νοντας όλες τις προϋποθέσεις -κεφάλαια, 
εργατική δύναμη, διευρυμένη εσωτερι
κή αγορά, πρόσβαση στις πρώτες ύλες- ο 
Βόλος εξελίχθηκε προπολεμικά σε σημα
ντικό βιομηχανικό κέντρο. Οι κυριότε- 
ροι κλάδοι της βιομηχανίας ήταν τα τρό
φιμα, το μέταλλο, ο καπνός, η υφα
ντουργία και η βυρσοδεψία 
Παράλληλα με την οικονομική άνθηση, 
αναπτύχθηκε σημαντική πολιτιστική 
και κοινωνική δραστηριότητα Το 1894 
θεμελιώθηκε το Δημοτικό Θέατρο, το 
1896 ιδρύεται ο Γυμναστικός Σύλλογος, 
το 1908, το Ανώτερο Δημοτικό Παρθενα
γωγείο, πεδίο εφαρμογής των εκσυγχρο
νιστικών εκπαιδευτικών αντιλήψεων 
του διευθυντή του Αλεξάνδρου Δελμού- 
ζου και το Εργατικό Κέντρο Βόλου, το 
πρώτο στην Ελλάδα 
Σημαντικό ρόλο στην είήλιξη της πόλης 
διαδραμάτισε η εγκατάσταση προσφύ
γων μετά τη Μικρασιατική καταστρο
φή, η οποία προσέδωσε νέο δυναμισμό 
στην οικονομική και πολιτιστική ζωή 
της περιοχής Η σύγχρονη πόλη, αξιο- 
ποιώντας τη βιοτεχνική τεχνογνωσία 
του Πηλίου, το εργατικό δυναμικό της 
Θεσσαλίας και ιδιωτικές επενδύσεις εξε
λίχθηκε σε σημαντικό βιοτεχνικό και 
βιομηχανικό κέντρο, με το τρίτο κατά 
σειρά μεγέθους λιμάνι της χώρας 
Ο Βόλος είναι έδρα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στο οποιό λειτουργούν τα 
Τμήματα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Μηχανολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, 
Αρχιτεκτόνων, Ιστορίας -  Αρχαιολογίας 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Οικονο
μικών Επιστημών.
Διαθέτοντας μια ζωντανή καλλιτεχνική 
και πνευματική ζωή, αξιόλογη πολιτιστι
κή υποδομή, αλλά και μια προοπτική ου
σιαστικής ανάπτυξης ο Βόλος εξελίσσεται 
σε ένα δυναμικό κέντρο.

Αργυναυπκή Εκστρατεία
Ο μύθος λέει πόας όταν ο Ιάσσνας αποφά
σισε να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας κάλεσε 
να πάρουν μέρος στη μεγάλη περιπέτεια 
όλοι οι ήρωες της εποχής του. 'Εστειλε, 
λοιπόν, κήρυκες σ’ όλα τα σημεία της 
Ελλάδος να τους ξεσηκώσει και έτσι ξεκί
νησε ο μύθος της Αργσναυτικής εκστρα
τείας Στην «Αργώ» επιβιβάστηκαν όλοι οι 
μυθικοί ήρωες της εποχής (Ηρακλής Διό
σκουροι, Λαέρτης Τελαμών, Ορφέαςκα). 
Μετά από πολλές περιπέτειες έφτασαν 
στην Κολχιδα. Με τη βοήθεια της κόρης 
του Αιήτη, της Μήδειας η οποία τον ερω- 
τεύθηκε, ο Ιάσων αποκτά το χρυσόμαλλο 
δέρας και επιστρέφει στην Ιωλκό. Ο βασι

λιάς Πελίας εν τω μεταξύ, θανάτωσε κάθε 
πιθανό διεκδικητή του θρόνου του, συ
μπεριλαμβανομένων και των γονέων του 
Ιάσσνα Τότε η Μήδεια σκοτώνει τον Πε- 
λιά, μαγεύει τις κόρες του, οι οποίες τον 
κομματιάζουν και τον βράζουν. Στη συνέ
χεια οι Αργοναύτες αποβιβάζονται στην 
Ιωλκό και καταλαμβάνουν το παλάτι και 
την πόλη, ενώ ο Ιάσων ανεβάζα στο θρόνο 
τον ξόδελφό του Άκαστο, γιο του Πελία, ο 
οποίος τον είχε συνοδέψει στην Αργσναυ- 
τική Εκστρατεία. Ακολούθως συνοδευμέ- 
νος από τη Μήδεια αποπλέει με την Αργώ 
για την Κόρινθο. Το τραγικό τέλος του Ιά
σσνα και της Μήδειας περιγράφεται στην 
τραγωδία του Ευριπίδη «Μήδεια».

Η αναβίωση του μύθου
Ο μύθος της Αργσναυτικής Εκστρατείας 
αναβιώνει από το Δήμο Βόλου και τη Δη
μοτική Τουριστική Επιχείρηση Βόλου, σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας 
Ναυπηγικής και Τεχνολογίας «Ναύδο- 
μος». Ή δη ολοκληρώνεται η κατασκευή 
της «Αργούς», ενός κωπήλατου πλοίου 
μήκους 30 και πλάτους 4 μέτριων.
Η ναυπήγηση γίνεται στα Πευκάκια, 
όπου υπήρχε το αρχαίο λιμάνι των Πα- 
γασών.
Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν 
ξύλα από το Πήλιο, καθώς και τα εργαλεία 
και οι μέθοδοι ναυπήγησης της Μυκηναϊ
κής εποχής
Εφέτος το σκάφος ξεκίνησε δοκιμαστι

κούς πλόες στον Παγασητικό κόλπο και 
αμέσως μετά θα πραγματοποιήσει το τα
ξίδι του από το Βόλο προς την Κολχιδα 
(σημερινή Γεωργία), προς άγραν του 
Χρυσόμμαλου Δέρατος της εποχής 
μας.. Η Αργώ θα είναι πλοίο όχι μόνο 
του Βόλου και της Ελλάδας αλλά και 
όλης της Ευρώπης καθώς οι 50 κωπη
λάτες της θα είναι πολίτες από όλα τα 
ευρωπαϊκά κράτη.

Το τρενέαα του Πηλίου
Ο ιστορικός σιδηρόδρομος Βόλου - Μηλε- 
ών, το τρενάκι του Πηλίου, ο θρυλικός 
«Μουτζούρης» κατασκευάστηκε οε δύο 
στάδια από το 1894 μέχρι το 1903 και συ
νέδεσε το εμποροβιομηχανικό κέντρο του 
Βόλου με την περιοχή του Δυτικού Πηλί
ου. Την ευθύνη κατασκευής της γραμμής 
είχε ο φημισμένος Ιταλός μηχανικός Εβα- 
ρίστο ντε Κίρικο και πατέρας του διάση
μου ζωγράφου Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, που 
αποτύπωσε το τρένο σε μερικούς από τους 
πίνακάςτου.
Μέχρι το 1950 ο συρμός και τα βαγονάκια 
του, εξυπηρετούσαν και τις ανάγκες της 
πόλης ως τροχιοδρΰμος για την αστική συ
γκοινωνία του Βόλου. Γία 80 χρόνια 
υπήρξε σημείο αναφοράς της ευρύτερης 
περιοχής Μετά την κατάργησή του 
(1971), έγιναν προσπάθειες για την επανα

λειτουργία του το 1996.
Αγριά
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ξωκλήσι 
του Τίμιου Σταυρού, το εκκλησάκι της 
Παναγιάς της Γορίτσας και αυτό της 
Παναγιάς της Τρύπιας 
Μηλίνα
Έ να από τα σημαντικότερα παραθα
λάσσια θέρετρα της περιοχής Στον οι
κισμό του Αγίου Ανδρέα, σώζονται 
ερείπια από την αρχαία πόλη Ολιζών 
της οποίας είχε βασιλέψει ο Φιλοκτή
της
Παλιό Τρίκερι
Έ να νησί, χωρίς τροχοφόρα, με γραφικό 
οικισμό και μικρές αμμουδιές. Στην κο
ρυφή του δεσπόζει το μοναστήρι της 
Ευαγγελίστριας που χτίστηκε όταν βρέ
θηκε εκεί η εικόνα της Παναγιάς το 1825. 
Τρίκερι
Έ χει όλα τα χαρακτηριστικά ενός νη- 
σιώτικου οικισμού. Οι κάτοικοι ήταν 
ψαράδες σφουγγαράδες και καπεταναί- 
οι, αρχοντικά των οποίων διατηρού
νται μέχρι σήμερα 
Άγ. Ιωάννης
Ψαροχώρι, που εξελίχθηκε σε παραθε- 
ριστικό κέντρο. Στις 24 Ιουνίου ανα
βιώνει το έθιμο του ”Άϊ Γιάννη του 
Κλείδωνα".
Χορευτό
Επί Τουρκοκρατίας ήταν ένα από τα 
σπουδαιότερα λιμάνια Εκεί ο ποιητής 
Δροσίνης εμπνεύστηκε τη «Γαλήνη». 
Αξιοθέατο αποτελεί η περιοχή της Πα
λαιός Μιτζέλας με τις τεράστιες θαλάσ
σιες σπηλιές Εδώ ερωτεύτηκε η Νηρη- 
ίς Θέτις τον Πηλέα 
Αργαλαστή
Γνώρισε πνευματική άνθηση και αποτέ- 
λεσε οικονομικό και εμποροβιοτεχνικό 
κέντρο επί Τουρκοκρατίας Στην περιο
χή έχουν βρεθεί ίχνη από τα αρχαία, τα 
κλασσικά και τα βυζαντινά χρόνια 
Βυζίτσα
Τα πολλά παλιά αρχοντικά, τα γραφικά 
καλντερίμια και οι παραδοσιακοί πύρ
γοι, δίνουν στο χωριό μια μοναδικότη
τα  Εδώ υπάρχει το Μοναστήρι του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η τρί- 
κλιτη βασιλική της Ζωοδόχου Πηγής 
(1725) καθώς και η Μούσγα, χαρακτη
ριστικό δείγμα σκεπαστής κρήνης 
(1888).
Ζαγορά
Είναι το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του 
Πηλίου και δημιουργήθηκε με πυρήνα 
το Μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρα Εδώ γεννήθηκαν πνευματι
κοί άνδρες όπως ο ιστορικός Γιάννης 
Κορδάτος ο Πατριάρχης Καλλίνικος ο 
Γ’, οι εθνικοί ευεργέτες Αλ. Πόντος και 
Δημ. Πολυμερής Στο ιστορικό Σχολείο 
που διαθέτει 18.000 βιβλία μαθήτευσαν 
σπουδαίοι άνδρες μεταξύ των οποίων
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και Ρήγας Φεραίος Εντυπωσιακά είναι 
τα αρχοντικά του 17ου και 18ου αιώνα, 
όπως του Κασσαβέτη, Πρίγκου και του 
ποιητή Πέτρου Μάγνη.
Μακρινίταα
Το χωριό άρχισε να δημιουργείται γύ
ρω από τη βυζαντινή μονή της Οξείας 
Επισκέψεως μεταξύ του 1204 και 
1215. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η 
κρήνη της, οι τοιχογραφίες του Θεόφι
λου, ο κεντρικός ναός Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου και το δίπατο παρεκκλήσι 
του Αγίου Νικολάου. Έχει πολλά πα
ραδοσιακά αρχοντικά με κυριότερο το 
αρχοντικό Τοπάλη όπου στεγάζει και 
το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστο
ρίας του Πηλίου.
Μηλιές
Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 
εξέλιξη της ιστορίας του Πηλίου και 
άφησε σημαντική κληρονομιά σε ολό
κληρο το ελληνικό Έθνος. Το 1815 
ιδρύθηκε, η γνωστή "Σχολή Μηλεών". 
Λειτουργεί βιβλιοθήκη με 3.200 σπάνια 
βιβλία. Στο Λαογραφικό Μουσείο της 
υπάρχουν ζωγραφιές του Θεόφιλου και 
συλλογή από φωτογραφίες παλιών 
επαγγελμάτων.
Πορταριά
Δημιουργήθηκε στις αρχές του 13ου 
αιώνα με πυρήνα τα μοναστήρια του 
Προδρόμου και της Πανάγιας της Πορ- 
ταρέας από τη οποία πήρε και το όνομά 
του. Μετά τον Δεκαπενταύγουστο γί
νεται τριήμερο γλέντι με αναπαράστα
ση του Πηλιορείτικου γάμου. 
Τααγκαράδα
Εχει αρκετά αρχοντικά, λιθόστρωτες 

πλατείες και καλντερίμια Έμβλημά 
της είναι ο χιλιόχρονος πλάτανος. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκκλη
σίες των Αγίων Ταξιαρχών, της Αγίας 
Κυριακής και του Αγίου Γεωργίου. 
Χ ά ν ια
Το ψηλότερο χωριό του Πηλίου 
(1.190 μ.). Περιβάλλεται από δάσος 
με έλατα, αγριόλευκες, οξιές και 
πλατάνια. Διατηρούνται τα παλιά 
ξενοδοχεία (χάνια) απ’ όπου πήρε 
και το όνομά του. Είναι πασίγνω
στο το χιονοδρομικό του κέντρο. 
Αλμυρός
Η αρχή της ιστορίας του σημερινού 
Αλμυρού πρέπει να αναζητηθεί στην 
αρχαία Άλο, πατρίδα του Αχιλλέα, κο
ντά στη σημερινή "Κεφάλωση” για να 
κτισθεί τελικά, μετά από καταστροφές, 
στη σημερινή θέση κυρίως για λόγους 
πειρατικών επιδρομών.
Σε μικρή απόσταση από τον Αλμυρό 
βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας 
Άλου, το δάσος Κουρί, με τεχνητές λί
μνες, διάφορα είδη ζώων και ένα μικρό 
τρενάκι που κάνει το γύρω του δάσους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίάς 
αστυνομεύει τον ομώνυμο νομό ο οποίος 
αποτελείται από τις Επαρχίες Βόλου, 
Αλμυρού και Σκοπέλουκαι έχει έκτα- 
ση2.636 τ.χλμ. Στην τελευταία συμπερι- 
λαμβάνεται τονησιωτικό σύμπλεγμα των 
Βορείων Σποράδων (Σκιάθος Σκόπελος 
Αλόννησος). Ο πληθυσμός του Νομού 
ανέρχεται στους 220.000 κατοίκους ενώ 
του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου 
-  Ν. Ιωνίας σε 120.000.
Εκτός από το Επιτελείο της Δ/νσης υφί- 
στανται δεκατρείς Διοικήσεις αξιωματι
κών και δεκαέξι Αστυνομικοί Σταθμοί 
Επιπλέον υφιστανται δύοΥπηρεσίες Εξω
τερικής Φρούρησης ισάριθμων Καταστη
μάτων Κράτησης (στο Βόλο υπάρχει το 
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων και 
στο Αϊδίνι Αλμυρού, το Αγροτικό Σωφρο
νιστικό Κατάστημα Ανηλίκων).

Λεωνίδας Ρίνης 
Αστυνομικός Διευθυντής

θ ή χ π α ΐΕ ν π κ η ς Λ σ ιυ ν ή κ υ α ιις
Στις αγροτικές περιοχές του Νομού, δια
μένουν 7.000 περίπου αλλοδαπός διαφό
ρων εθνικοτήτων (60% υπήκοοι Αλβα
νίας οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμο
νής). Επιπλέον διαμένουν περί τους 2.500 
ομογενείς Αλβανίας εφοδιασμένοι με 
Ε.Δ.Τ.Ο. Πλέον αυτών, κατά καιρούς δια
μένουν προσωρινά λαθρομετανάστες δια
φόρων υπηκοοτήτων, κυρίως Αλβανός οι 
οποίος στερούμενοι νομίμων εγγράφων 
παραμονής εμφανίζονται σε περιόδους 
αυξημένων αναγκών γεωργικών εργα
σιών. Οι τελευταίος εντοπιζόμενοι από τα
κτικούς και έκτακτους αστυνομικούς 
ελέγχους συλλαμβάνσνται και απελαύνο

νται. Ενδεικτικά αναφερεται ότς κατά το 
έτος 2005 συνελήφθησαν (702) αλλοδα
πός παράνομα διαμένσντες στη χώρα 
Εκτιμάται ότς ο αριθμός των παρανόμως 
διαμενόντων αλλοδαπών στο νομό, είναι 
σημαντικά μικρότερος από αυτόν παρελ
θόντων ετών, συμβάλλοντας τα μέγιεππ 
προς τούτο αρχικά οι ευεργετικές δ/ξας 
του Ν.2910/01, ακολούθως και του ισχύο- 
ντοςΝ. 3386)05, καθώς και το σύνολο των 
μέτρων που ελήφθηοαν κατά τα τελευ
ταία έτη, ήτος η συγκρότηση της Ομάδας 
Πρόληψης και Καταστολής της Εγκλη
ματικότητας η πεζή αστυνόμευση και η 
εποχούμενη αστυνόμευση στην ύπαιθρο, 
με προεξρρχρυοα συμβολή της πρώτης 
(O JL K E .).
Στη Σκιάθο (AT. Σκιάθου) και στη Νέα 
Αγχιύλο Βόλου (AT. Αλμυρού), λειτουρ
γούν αεροδρόμια της Πολιτικής Αεροπο
ρίας τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη κί
νηση, αλλοδαπών και ημεδαπών τουρι
στών, από 1/5 έως 30/10 κάθε χρόνο. Επι
πλέον λειτουργούν δύο λιμένες (σημεία ει- 
σάδου-εξόδου), και συγκεκριμένα ο λιμέ
νας Βόλου (ΥΑ Βόλου) και ο λιμένας 
Σκιάθου A T. Σκιάθου).

Θψατα Τροχαίας
Στην τοπική του αρμοδιότητα (Τ.Τ. 
Αλμυρού), υπάγεται η αστυνόμευση της 
ΝΈ.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ) 
σε μήκος 60 χλμ.
Στο κέντρο του Βόλου υφισταται οξύ κυ- 
κλοφοριακό πρόβλημα, εξαιτίας της έλλει
ψης χώρων στάθμευσης Έτσι, μόνιμοι 
κάτοικοι, προσωρινά διαμέναν τες και διερ- 
χόμενοι, σταθμεύουν στις κεντρικές 
οδούς που εξαιτιας του περιορισμένου εύ
ρους τους είναι ανεπαρκείς για την ικανο
ποιητική εξυπηρέτηση της δημόσιας κυ
κλοφορίας με αποτέλεσμα την επιβράδυν
ση της κίνησης τα μπλοκαρισματα και τα 
αυτονόητα προβλήματα Το Τ.Τ. Βόλου, 
απασχολεί το περισσότερο προσωπικό για 
την αποτροπή των ανωτέρω παρανόμων 
στάσεων -  σταθμεύσεων.

Θέματα Ασφάλειας
Η εγκληματική δράση δεν έχει προσλάβα 
ανησυχητικές διαστάσεις αφού δεν έχει με
γάλο εύρος και δεν παρατηρήθηκαν εκφάν
σεις οργανωμένης μορφής ή άπω και μεθο
δικής εξακολουθητικής διάρκειας Απασχο
λεί κυρίως η «μικροεγκληματικότητα», με 
την μορφή διάπραξης κλοτκάν-διαρρήξρων 
και οχημάτων, ιδίώςμοτοσυκλετώνμικρού 
κυβισμού. Σε γενικές γραμμές τα ποσοστά 
διάπραξης και εξιχνιάοης κρίνανται ικανο
ποιητικά και εντός των τεθέντων από την 
ηγεσία στόχων.

Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
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ΦΛΑΪ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κέντημα Police πίοω. οήμα μπροστά.

L ·
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE
Κέντημα Police πίοω, σήμα μπροστά.
ΕΕΠ

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίοω, οήμα μπροστά. 
POLO ΜΑΚΟ Β 3

ΦΟΥΤΕΡ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.

Α  β  ®
ΣΑΚΙΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΡΑΣ ZIPPO ΣΚΟΥΦΟΣ ΚΑΠΕΛΟ
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΟΥ H T1 Μ ε κέντημα ΠΓΠ Με κέντημα

α. Αλυσίδα

ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 
ΙΙΪΠ

ΖΩΝΗ ΓΚΟΡΝΤΟΥΡΑ

ν _  , «) 'Λ  ,
β. Μ εντεοέ

/ s

ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ)

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ
α. Δερμάτινο IEQ 
β. Γκορντούρα νέο H . Y i |

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ/
ΑΓΚΩΝΑΤΙΔΕΣ

r c j f : S 1
ΦΑΚΟΙ MAGLITE U.S.A. ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ

■ m
ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
ι τ π

jS S S » »Γϊ*V»
ΓΑΝΤΙΑ ME KEVLAR
ο. Μ ε δάχτυλα Φί Μ  
ρ. Χωρίς δάχτυλα ΙΤΠ

ΠΟΥΛΟΒΕΡ V 
ΑΠΟ I

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ _ _
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ο. Μ ε πάρπη ασφαλείας tillS  ο. Χωρίς γεμιστήρα L i i
Σουηδικά για θερμοκρασίες +10· έως -15" ρ. Μ ε πόρπη 3 σημείων mip< ρ. Μ ε γεμιστήρα i v t f r i
ΙΤ Π

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» U.S.A.
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον
■ ECU

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Ε Π

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» (HI-TEC) 
STEALTH (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 
STEALTH ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ E H

EAGLE ΤΗΣ MEINDLE
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον
■ΕΤΤ1

ΑΡΒΥΛΟ DANNER USA
Αδιάβροχο 100% με φερμουάρ
Ε Ε

Αδιάβροχο 100% με φερμουάρ και Διαπνέον με ανπολισθητική σόλα.
με επένδυση για το κρύο 1.1’Μ
ΤΤΓΜ

Διαπνέον με αερόσολα
Ε Μ

ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
Υφασμα rip-stop 

βαμβακερό 100% 
ανεξίτηλο.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 18 C 

ΧΙΤΩΝΙΟ 18 €

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΙΣΟ0ΕΡΜΙΚΕΣ

6C/10C

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΙΣΟ0ΕΡΜΙΚΕΣ
MEBRANE
ΣΟΥΗΔΙΑΣ

20 C

http://www.armyland.gr


ΔΙΑΔΡΟΜ ΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

Οι εκδηλώ σεις του  Μ ουσείου 
Κ υκλα δ ική ς Τ έχν η ς  γ ια  τα ε ί
κοσι χρόνια  λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  του 

ολοκληρώ νοντα ι με τη ν  έκθε- 
ση τη ς Ό π υ  Ζούνη με τον 

. τ ίτλ ο  «Διαδρομές στο χρώ μα 
και το φως». Η έκθεση ανα- 

φ έρ ετα ι σε πρόσ φ α τα  έργα  
τη ς  δη μ ιουργού  αλλά και σε 
δ η μ ιο υ ρ γ ίες  τη ς  τελ ευ τα ία ς  
ε ικοσ ιπεντα ετ ία ς .
Σ τη ν  έκθεση παρουσιάζονται 
έργα εμπνευσμένα από το σύγ
χρονο περιβάλλον του ανθρώ
που καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο το επεξεργάζεται ο σύγ
χρονος άνθρωπος μέσα στη φα
ντασία του
Η πα ρουσ ία σ η  α π α ρ τ ίζετα ι 
από έργα ζω γρα φ ικής, γ λ υ π τ ι
κ ή ς, κ α τα σ κ ευ ές  με θέμ α τα  
κ ύ β ο υ ς και βέλη , κ α το ικ ίες , 
κ ίο νες και σκ ιές που λ ε ιτο υ ρ 
γο ύ ν  σαν κα θρέφ τες του  σ ύ γ 
χρονου  περ ιβάλλοντος.
Η έκθεση θα ολοκληρω θεί σ τις  
20 Ιανουάρ ιου  2007.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Η ΜΑΣΚΟΤ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Το Μ ουσείο Κ υκλα δ ική ς Τ έχνη ς μέσα στα 
πλα ίσ ια  τω ν εορτασμώ ν γ ια  τα 20 χρ ό νια  

λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  του  παρουσ ιάζει στο 
κοινό  τη ν  μασκότ «ο εγείρω ν 

. πρόποσιν». Η μασκότ έχει απο
δοθεί γρα φ ισ τικ ά  από τη ν  Χρι- 
σ τίνα -Ιω ά ννα  Λάμπρου και ανα- 

φέρετα ι στο διάσημο ομότιτλο  ει- 
.ιο το οποίο είνα ι από τα π ιο  χα ρα 
σ τικά  τη ς  κ υ κ λ α δ ικ ή ς  τέχ ν η ς  λόγω 
ίτη τα ς , τη ς  α ρχα ιο λο γ ικ ή ς του  αξίας 
ιά και του  συμβολισμού του, ε ίνα ι ο 
άνθρω πος που χα ίρετα ι τη  ζωή.

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΓΚΙΚΑΣ Ο 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ-Ο ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΣ

Το μουσείο Μ πενάκη παρου
σ ιά ζει έκθ εσ η  α φ ιερ ω μ ένη  
στον μεγάλο ζωγράφο, γλ ύ π τη , 
χα ρ ά κ τη  αλλά και δ ιανοούμενο 
Ν ίκο  Χ α τζηκυρ ιά κο-Γ κ ίκα .
Με αφ ορμή  τη  σ υμ πλή ρω σ η  
100 χρόνω ν από τη  γέννησ η  
του κ α λ λ ιτέχνη  έγ ινε  μ ια  προ

σέγγ ισ η  με ανανεω μένη  μ α τιά  σ τ ις  δ η μ ιο υ ρ 
γ ίε ς  του  με σκοπό να  το ν ισ τ ε ί η α πολλώ νια  -  
δ ιονυσ ια κή  διάθεση στα έργα του  κ α λ λ ιτέχνη . 
Η έκθεση περ ιλαμ βά νει λάδια, σχέδια , χα ρ α 
κ τικ ά , γ λ υ π τά , ε ικ ονογρα φ ή σ εις  και σ κ η νικά  
του  κ α λ λ ιτέχνη  ορισμένα από τα  οποία αδημο
σ ίευτα . Υ πάρχουν και φ ω το γρ α φ ίες από το αρ
χείο  του δη μ ιουργού . Τα εκθέμ α τα  προέρχο
ντα ι κ υ ρ ίω ς από τη ν  Ε θ ν ικ ή  Π ινα κ ο θή κ η  αλλά 
και από άλλα ελ λ η ν ικ ά  και ξένα μουσεία  και 
ιδ ιω τ ικ ές  συλλογές.
Η έκθεση θα δ ιαρκέσει μ έχρ ι τ ις  21 Ια νουαρ ίου  
2007.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ  
ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1976-2003

Το Μ ορφω τικό Ιδρυμα  τη ς  Ε θ ν ικ ή ς  Τ ραπέζης 
εγκα ιν ία σ ε  σ τις 2 Ν οεμβρίου στο Μ έγαρο Εϋ- 
νάρδου (Αγ. Κ ω νσ τα ντίνο υ  20 και Μ ενάνδρου) 
τη ν  έκθεση του Αλέξη Κ υρ ιτσ όπουλου  με τ ί τ 
λο «Ζωγραφική γ ια  τον Α ριστοφάνη»
Ο δ η μ ιο υ ρ γό ς  έ χε ι σ υ γ κ εν τ ρ ώ σ ε ι 200 π ε ρ ί
που  ζω γρ α φ ιές  μ ικ ρ ώ ν  κα ι μ εγά λ ω ν  δ ια σ τά 
σεω ν με θέμα  δυο έρ γα  το υ  Α ρ ισ το φ ά ν η  
«Α χαρνής» κα ι «Λ υσ ιστρά τη» . Ο πόλεμ ος, η 
ε ιρ ή ν η , ο έρω τα ς και η α ιώ ν ια  κ ω μ ω δία  τω ν
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κ ο ιν ω ν ικ ώ ν  η θώ ν α π ο τ υ π ώ ν ο ν τα ι με ένα ν  
ιδ ια ίτ ερ ο  τρόπο  από το ν  Κ υ ρ ιτσ ό π ο υ λ ο . Οι 
π ε ρ ιπ έ τ ε ιε ς  τω ν  π ρ ω τ α γω ν ισ τώ ν  με σ το ιχε ία  
θα υμ α σ τά , ευ τρ ά π ελ α  κα ι γ ελ ο ία  σ υ ν θ έτο υ ν  
τη ν  Α ρ ισ το φ α ν ικ ή  κω μ ω δία  που  ε ίν α ι και 
σήμερα επ ίκ α ιρ η .
Η έκθεση θα δ ιαρκέσει μ έχρ ι τ ις  5 Ιανουάριου  
2007.

Η ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ 
ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1922

Το Ίδρ υ μ α  της Βουλής των 
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευ

τισμό και τη Δημοκρατία πα
ρουσιάζει έκθεση με θέμα 

την εγκατάσταση των 
προσφύγων της μ ι
κρασιατικής κατα

στροφής στην περιοχή 
της Αττικής.
Τα εκθέματα προέρχο
νται από το Μουσείο- 

Αρχείο της ΕΡΤ, το

i' l f  Υπουργείο Εξωτερικών, 
^  το Βυζαντινό και Χριστια

νικό Μουσείο, το Μουσείο 
Μπενάκη, το Λογοτεχνικό και 
Ιστορικό Αρχείο, το Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, το 
Μουσείο Λαϊκών Μουσικών 
Οργάνων, το Μουσείο Φωτο
γραφίας Θεσσαλονίκης, το 
Μουσείο του Δήμου Αθηναί

ων, το Λύκειο των Ελληνίδων, τη 
ΧΕΝ και από διάφορους δήμους 

και ιδιωτικές συλλογές.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 
τις 2 Μαρτίου 2007.

και αργότερα  πήρε το βραβείο μ υθ ισ τορή μα τος 
του  Ο ρχάν Κεμάλ. Με αφορμή το ιστορ ικό  β ι
βλίο του  «Λευκό Κάστρο», που τον έκανε γ ν ω 
στό μέσα και έξω από τη ν  Τ ουρκ ία , οι Ν ιου 
Γ ιορκ  Τ ά ιμς έγραψ αν ότι «ένα αστέρι γ εν ν ή θ η 
κε στην Α νατολή». Άλλα β ιβλ ία  του  ε ίνα ι «Η 
κ α ιν ο ύ ρ γ ια  ζωή», «Με λένε κόκκινο» , «Το μ α ύ
ρο βιβλίο». Τα έργα του  έχου ν  μ ετα φ ρα σ τε ί σε 
πολλές γλώσσες.

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ό σ οι επ ισ κεφ θούν  από το επόμε
νο κ α λ ο κ α ίρ ι το Μ ουσείο του  
Ν α υ π λ ίο υ  το οποίο  β ρ ίσ κ ετα ι 
σ τη ν  π λ α τε ία  Σ υ ν τά γμ α το ς  θα 
μ πορούν να θαυμάσουν τη ν  η λ ι
κ ία ς 3.400 ετώ ν πανοπλ ία  τω ν 
Δ ενδρώ ν, η οποία είνα ι η αρχα ιό 
τερη ακέραιη  πανοπλ ία  που βρέ
θηκε σ τη ν  Ελλάδα.
Η πανοπλ ία  η οποία είχε  α νακα
λ υ φ θ ε ί π ρ ιν  από 46 χρ ό νια  ζ υ γ ί
ζει 15 κ ιλά  και ε ίνα ι κ ατα σ κευα
σμένη από χαλκό  και κασσίτερο.
Η αρχα ιολόγος Ε υ α γγελ ία  Παπ- 
πή  επ ισ η μ α ίνει ότι ο ιδ ιο κ τή τη ς  
τη ς  πα νο πλ ία ς θα πρέπει να  ήταν 
α νώ τερ ο ς  α ξ ιω μ α το ύ χο ς  του  
οποίου οι σ ω ματικές δ ιαστάσεις 
δεν μπορούν να  προσδιορ ιστούν 
επε ιδή  π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια  αρθρω τή  
πανοπλ ία , τη ς  οποίας το μέγεθος 
μ πο ρ εί να μεταβληθεί.
Ό σο αφορά τη ν  προέλευση του 
χαλκού  από τον οποίο κ α τα σ κευ 
άστηκε η πανοπλ ία  π ιθ α νο λ ο γε ί
τα ι ότι προερχόταν από τη ν  Κ ύ
προ με μορφή όγκω ν χαλκού  (τα λάντω ν).

ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2006 ΣΤΟΝ Ο ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΡΕΓΚ ΕΝΑΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ 
ΟΡΧΑΝ ΠΑΜΟΥΚ ΝΕΟΣ ΤΖΕΗΜΣ ΜΠΟΝΤ

Ο λ ο γο τέχνη ς  Ο ρχάν Π αμούκ είνα ι ο φ ετ ιν ό ς  
νο μ π ελ ίσ τα ς τη ς  Σ ο υ η δ ικ ή ς Α καδημίας. Βρα
β εύ τη κ ε  γ ια  το β ιβλ ίο  του  «Ισταμπούλ- Π όλη 
και αναμνήσεις» .
Γ εννή θη κ ε  στην Κ ω νσ τα ντινο ύπ ο λη  το 1952 
όπου και σπούδασε α ρχ ικά  α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή  και

τρ ία  χρ ό νια  α ρ γό τε
ρα δημοσ ιογρα φ ία . 
Έ ζη σ ε  σ τ ις  ΗΠΑ 
όπου ερ γά σ τη κ ε  
σαν ε ρ ε υ ν η τή ς  σε 
π α νεπ ισ τή μ ια  τη ς 
Αϊόβα και στο Κο- 
λούμ π ια . Το πρώ το 
του  μ υ θ ισ τό ρ η μ α  
«Τ ζεβέντ Μ πέης 
και υιοί» β ρα βεύ τη 
κε το 1979 από τ ις  
εκδό σ εις  Μ ιλ λ ιέτ

Ό τ α ν  έγ ινε  γνω σ τό  ότι ο Ν τά νιελ  Κ ρεγκ θα 
υποδυότα ν το νέο Τ ζέημς Μ ποντ οι α ν τ ιδ ρ ά 
σεις ήτα ν εκ τω ν προτέρω ν α ρ νη τικ ές. Φ α ίνε
τα ι όμως ότι ένας πολύ  καλός ηθοποιός μ πορεί 
να  υ π ο δ υ θ ε ί π ετυ χη μ έν α  τα  πάντα .
Σ τη ν  νέα τα ιν ία  με τον τ ίτλο  «Καζίνο Ρουα- 
γιάλ» η ερμηνεία  του απέσπασε αποθεω τικές 
κρ ιτ ικές. Οι δύσκολοι Ά γγλοι κ ρ ιτ ικ ο ί 
παραδέχτηκαν ότι ο νέος 007 βαδίζει 
σταθερά στα δοκιμασμένα 
χνά ρια  του Σον Κόνερι.
Η σ ύγκρ ιση  με τον Σον 
Κ όνερι έχε ι ιδ ια ίτερ η  
σημασία επειδή  ο τε 
λ ευ τα ίο ς  θεω ρ είτα ι ο 
πιο π ετυχη μ ένο ς Τζέ
ημς Μ πόντ όλων τω ν 
εποχώ ν.
Ο Κ ρεγκ υποδύετα ι



ένα δ ια φ ορετικό  ηρώα, ο οποίος δεν είνα ι ατσα
λά κω τος όπω ς οι προηγούμ ενο ι και δεν δ ισ τά 
ζει να  δείξει ότι έχει α δυνα μ ίες και ευα ισ θ η 
σίες. Ό π ω ς  έγραψ ε η T elegraph : «Κάνει ένα 
εξα ιρετικό  ντεμ π ο ύ το . Κ αταφέρνει όχ ι μόνο να  
βγά λει σ τη ν  ερμ ηνεία  του  τον  κ ίνδυ νο , το 
π νεύμ α  και τη  μη π ρ οβλ εψ ιμ ότη τα  που α π α ιτε ί 
ο ρόλος αλλά κα ι να  δείξει τα τρω τά  του  ση
μεία».

«Ο ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ» ΤΟΥ ΛΟΡΚΑ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Π ρ ό κ ειτα ι γ ια  ένα πολυ- 
π α ιγμ έν ο  κα ι δ η μ ο φ ιλ ές  
έργο του  Φ εντερ ίκο  Γκαρ- 
θ ία  Λόρκα που χά θη κε  πρό
ωρα π ρ ιν  από 70 χρόνια . 
Α ναφέρεται με πάθος σε 
μ ια  ιστορ ία  έρωτα, προδο
σίας και εκδίκησης.
Μέσα σ’ ένα πολύ λ ιτό  σ κη 
ν ικ ό  εκτυλ ίσ σ ετα ι η ισ το
ρία  τη ς νεαρής ν ύ φ η ς  που 
ε γ κ α τα λ ε ίπ ε ι τον  ά ντρ α  
που επρόκειτο  να π α ν τρ ευ 
τ ε ί  και φ εύ γε ι με τον αγα
πημένο  της. Οι νέο ι φ εύ 
γο υ ν  πα ρορμη τικά , χω ρ ίς  
σ υγκεκρ ιμ ένο  σχέδιο, κυ- 
ν η γη μ έν ο ι από το υς σ υ γγε 
ν ε ίς  το υς και τον ε γκ α τα 
λε ιμ μ ένο  α ρρα β ω ν ια σ τικ ό  

που  ζητάει εκδίκηση .
Η μ ετάφ ραση του  έργου  έχε ι γ ίν ε ι από τον  Ν ί
κο Γκάτσο κα ι η μ ο υ σ ικ ή  ε ίνα ι του  Μ άνου 
Χ ατζιδά κι. Η σ κηνοθεσ ία  ε ίνα ι του  Σ ω τήρη  
Χ ατζάκη . Π ρ ω τ α γ ω ν ισ το ύ ν  οι Δ έσ π ο ινα  
Μ πεμπεδέλη , Τ ά ν ια  Τ ρ ύ π η , Κ ω ν σ τα ν τ ί
ν ο ς  Κ ω ν σ τα ν τό π ο υ λ ο ς  κ α ι Χ ρή σ τος 
Π άρλας.

ΤΟ 2007 ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΟΜΠΕΛ

Στο Μ ουσείο θα ε κ τ ί
θεντα ι 3.500 α ν τ ικ ε ί
μενα τα οποία κ α λ ύ 
π το υ ν  τη  χ ρ ο ν ικ ή  
περίοδο από τον 19ο 
αιώ να μ έχρ ι σήμερα 
και τα οποία αφο
ρ ούν  τη  τέχνη , τη ν  
ιστορία  και τον πο
λ ιτισμό .
Η Ε λ λ η ν ικ ή  Σ υλλο
γή  Ν ομπέλ αποτελεί- 
τα ι από σπάνια  α ν τ ικ ε ί
μενα  π α γκο σ μ ίο υ  εν δ ια 
φ έροντος και κύρους. Π ρό
κ ειτα ι γ ια  χειρόγραφ α , επ ισ το 

λές, έγγρα φ α , μετοχές, άδειες εφευρέσεω ν, σχέ
δια, χάρτες, χα ρ α κ τικά , φ ω τογρα φ ίες, κρα τικά  
απόρρητα  και εμ π ισ τευ τ ικ ά  φ υλλάδια , β ιβλία , 
α νά τυπ α , περ ιοδ ικά , γραμματόσημα, αφ ίσες, 
α ν τ ικ ε ίμ εν α  από τα  εργοσ τά σ ια  π α ρ α γω γή ς 
εκ ρ η κ τ ικ ώ ν  υλώ ν Ά λφ ρεντ Ν ομπέλ, μ ετά λλια , 
παράσημα του  Ά λφ ρεντ Ν ομπέλ, τη ς  ο ικογέ- 
νε ιά ς  του, καθώ ς κα ι α ν τ ικ ε ίμ εν α  και χε ιρ ό 
γραφα από νο μ π ελ ίσ τες  και μ εγά λες προσ ω π ι
κ ό τη τες  του 19ου και 20ου αιώνα.
Ε κ τός από τα 3.500 α ρχ ικά  εκθέματα  τη ς  σ υ λ 
λο γή ς θα υπ ά ρ χο υ ν  εκθέματα  από 210 ιδ ιω τ ι
κ ές σ υ λ λ ο γές  
από 62 κράτη.
Το Μ ουσείο 
έκ τα σ η ς  3.500 
τ .μ  χρ η μ α το δ ο 
τή θ η κ ε  από τον 
κ α θ η γη τή  Γεώρ
γ ιο  Μ άρκου και 
τη ν  ο ικ ο γ έν ε ιά  
του και έχει κα 
τα σ κ ευ α σ τε ί με 
τ ις  π ιο  σ ύ γχρο 
ν ε ς  π ρ ο δ ια γ ρ α 
φές στο Χ αλάν
δρι (Ή β η ς  και 
Ο λ ύ μ π ο υ ) και 
θα περ ιλαμβά νει 
μ ό ν ιμ α  ε κ θ ε τ ή 
ρ ια , α ίθ ο υ σ ες  
π ερ ιο δ ικ ώ ν  ε κ 
θέσεων και αμ 
φ ιθέατρο  250 θέσεων.
Ο Ά λφρεντ Μ πέρναρντ Ν ομπέλ (1833-1896) 
ή τα ν  Σουηδός χη μ ικ ό ς  και β ιομ ήχανος ο οποίος 
ασχολήθηκε με τα εκρ η κ τικά . Οι έρευνές του 

ε ίχα ν σαν σκοπό να καταστήσουν τη  ν ιτρ ο 
γ λ υ κ ερ ίν η  σταθερότερη α ν α μ ιγν ύ ο ντα ς  τη ν  
με μ ια  ουδέτερη απορροφ ητική  ουσία. Ε ίνα ι 

γνω σ τός κυρ ίω ς γ ια  τα βραβεία που θέ
σπισε με τη  δ ια θήκη  του το 1895. 

Ο σκοπός ήτα ν να τ ιμ ώ ντα ι 
κάθε χρόνο π έντε  προσω 

π ικ ό τη τες , χω ρ ίς  δ ιά κ ρ ι
ση φ υ λ ή ς ή ε θ ν ικ ό τη 

τα ς «οι οποίες κατά 
το έτος που πέρασε 
προσέφεραν τη  μ ε
γ α λ ύ τ ερ η  ω φ έλεια  
σ την α νθρω πότη τα  
σ το υ ς το μ ε ίς  τη ς  
φ υ σ ικ ή ς , τη ς  χ η 
μ εία ς, τη ς  ια τ ρ ι
κή ς, τη ς  φ υ σ ιο λ ο 

γ ία ς  τ η ς  λ ο γ ο τε 
χ ν ία ς  και τη ς  ε ιρ ή 

νης».
Το πρώτο βραβείο Νο

μπέλ απονεμήθηκε το 1901.

Επιμέλεια: Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα
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Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά  Ε ί δ η  α π ό  το 1 9 3 5  
Κ. Ουράνη 4 & Ταγιαπιέρα 2, 115 25 Πεντάγωνο - Αθήνα 
Τηλ.: 210 6722 226, Fax: 210 6722 228, e-mail: lrouzaki@otenet.gr

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ &ΣΟΦ. ΣΛΗΜΑΝ 43 ΑΘΗΝΑ 
(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΕΡ. ΝTYNAN) 

8 210-6913481

Προσφορά για Αστυνομικούς και πολιτικό π ροσω πικό  
στα γυαλιά ήλιου και οράσεω ς

για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο  
για μαθητές και φοιτητές

Μ ό ν ο
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άμουελ Μπεκετ
(1 9 0 6 -1 9 8 9 )

Φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από ιη  γέννηση ίου  Σάμουελ Μπέκετ, ενός 
δραματουργού, ποιητή και πεζογράφου του 20ου αιώνα που η δημιουργία του 
συνδέθηκε με το  πρωτοποριακό θέατρο που έχει επικρατήσει να λέγεται Θέα
τρο του Παραλόγου. Αυτός ο φιλοσοφικός όρος ανήκει στον Μάρτιν Έσλιν και 
χρησιμοποιήθηκε για να αποτυπώσει τη δημιουργία ομάδας θεατρικών συγ
γραφέων οι οποίοι χωρίς να ανήκουν σε μια συγκεκριμένη σχολή, είχαν κάποια 
κοινά σημεία στις απόψεις τους για τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.

Ο  Σάμουελ Μπέκετ γεννήθηκε πιο Δουβλίνο 
μέοα σε μια προτεσταντική οικογένεια της με- 
οαιάς τάξης Σπούδασε γαλλική φιλολογία 
στο κολλέγιο Τρίνιτυ στο οποίο αργότερα δί

δαξε. Παράλληλα έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη φι
λοσοφία και επηρεάστηκε από τους Καρτόοιο, Μπέρ- 
κλεϋ, Μπέρκσαν, Σοπενάουερ. Δεν έμεινε αδιάφορος 
και για τη λογοτεχνία. Εντυπωσιάστηκε από τους 
Μπωτλέρ, Απολινέρ, Μαρσελ Προύστ καθώς και από 
τον μεγάλο συμπατριώτη του Τζεημς Τζόης Η ατμό
σφαιρα στο σπίτι του και ο θάνατος του πατφα του εί
χαν σαν αποτέλεσμα να φύγει στο εξωτερικό και να 
εγκατασταθεί στην Γαλλία όπου δίδαξε στην Εκόλ 
Νορμάλ. Η σχέση του με το Παρίσι εξελίχτηκε σε πολύ 
σημαντική. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ουσία 
υπήρξε δίγλωσσος συγγραφέας έγραφε τα έργα του 
στα αγγλικά και στα γαλλικά.
Στο Παρίσι ασχολήθηκε κυρίως με μεταφράσεις και 
κριτικές Παράλληλα έγραφε το πρώτο του μυθιστό
ρημα χωρίς να καταφέρει να βρει εκδότη. Η ζωή του 
μοιραζόταν ανάμεσα σε Παρίσι, Λονδίνο και Δουβλίνο. 
Ήταν η εποχή κατά την οποία πραγματοποίησε ένα 
μεγάλο ταξίδι στη Γερμανία Επειδή δεν ενδιαφερόταν 
να ασχοληθεί με την οικογενειακή επιχείρηση δέχτηκε 
μια ετήσια μικρή αποζημίωση που δεν του έφτανε για 
να ζήσει με αποτέλεσμα να βρίσκεται συχνά σε οικονο
μικό αδιέξοδο. Ήταν υποχρεωμένος να κάνει διάφορες 
δουλειές αλλά δεν σταμάτησε το γράψιμο και έτσι τε
λείωσε το μυθιστόρημα «Murphy» που απορρίφιηκε 
από σαράντα εκδότες Τελικά όταν το βιβλίο μετά από 
δυο χρόνια εκδόθηκε, πήρε πολύ καλάς κριτικές από 
τον Τζεημς Τζόης που’φ α ν  ma μια αναγνωρισμένη 
αυθεντία στο χώρο της λογοτεχνίας 
Ο πόλεμος τον βρήκε στην Ιρλανδία από την οποία επέ
στρεψε στο Παρίσι όπου ανέπτυξε αντιστασιακή δρά
ση, απέφυγε την τελευταία στιγμή τη σύλληψη και 
κατάφυγε στην ελεύθερη ζώνη όπου παρέμεινε για τα 
επόμενα δυόμισι χρόνια δουλεύοντας στα χωράφια 
Μετά τον πόλεμο του απονεμήθηκε ο χρυσός πολεμι
κός σταυρός Συνέχισε να ζει στο Παρίσι και να γράφει 
χωρίς να (ραίνεται κάποιο ενδιαφέρον από το αναγνω
στικό κοινό. Καμπή στη δημιουργία του αλλά και στην 
ιστορία του σύγχρονου θεάτρου θα αποτελέσει το θεα
τρικό έργο του «Περιμένσντας τον Γκσντό»

Το έργο αναφέρεται σε δυο εξαθλιωμένους ανθρώπους 
που συζητούν και περιμένουν κάποιον κύριο Γκσντό 
που δεν έρχεται ποτέ
Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1953 έγινε η πρεμιέρα του έρ
γου το οποίο έκανε μεγάλη εντύπωοη στο κοινό και 
αμέσως άρχισαν οι περιοδείες σε Ελβετίά, Ιταλία, Γερ
μανία και στην Νέα Υόρκη. Ο Μπέκετ συνέχισε να 
γράφει και έδωσε στο κοινό έργα όπως «Ευτυχισμένες 
ημέρες», «Κωμωδία», «Ανάσα», «Όχι εγώ»,« Βήματα» 
κ α  Ενώ είχαν προηγηθεί έργα όπως «Μαλλόυ», «Ο 
Μαλόν πεθαίνει» και ο «Ο ακατονόμαστος* που αποτε
λούν μια τριλογία καθώς και το έργο «Watt» το οποίο 
γράφτηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής 
Η καλλιτεχνική φυσιογνωμία του Σάμουελ Μπέκετ 
αποκρυσταλλώθηκε κάτω από την επιρροή της εσωτε
ρικής μοναξιάς Ο συγγραφέας δεν είναι δυνατόν να 
χρεωθεί σε κάποιο καλλιτεχνικό ρεύμα επειδή υπήρξε 
μια ξεχωριστή προσωπικότητα' Ηταν ο τύπος του δια- 
νοητή που τον ενδιάφεραν υπαρξιακό θέματα και συγ
χρόνως μελετητής ηθικών προβλημάτων. Στην ουσία 
το έργο του ήταν επηρεασμένο από τη μελέτη που είχε 
κάνει για τη ψυχολογία της γλώσσας την οποία απο
δεχόταν στην απλή της μορφή πιστεύοντας ότι το πε
ριεχόμενο αποτελεί την ουσία ενός έργου. Το έργο του 
Σάμουελ Μπέκετ χαρακτηρίζεται από το παράλογο. Οι 
άνθρωποι που παρουσιάζει φαίνονται να είναι οι τε
λευταίοι μιας κοινωνίας που καταρρέει, σαν ετηζήοα- 
ντες μετά από μια ολοκληρωτική καταστροφή. Τα θέ
ματά του είναι οι τσακισμένοι άνθρωποι που ζουν μέσα 
στην αγωνία και το φόβο και το έργο του είναι επηρεα
σμένη από την άποψη που εξέθεσε ο Τεόντορ Αντόρνο 
ότι πως είναι δυνατόν να υπάρχει τέχνη μετά από αυ
τά που έγιναν στο Άουσβιτς 
Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του παρου
σιάζονται στο Παρίσι, μέσα στα πλαίσια φεστιβάλ το 
οποίο διεξάγεται προς τιμήν του δημιουργού, λιγότερο 
γνωστά έργα του τα οποία έμειναν στη σκιά μεγάλων 
επιτυχιών του. Τα έργα αυτά υποστηρίζονται από σύγ
χρονους δημιουργούς και προτείνουν νέες αναγνώσεις 
της πολύπλευρης δημιουργίας του.

Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα
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Μπέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

Μπομπονιέρες 
Λαμπάδες 

Στέφανο 
Προσκλητήρια

Ειδικές τιμές 
yia το προσωπικό 
της ΕΑΑηνικής Αστυνομίας

Α ν ε ξ α ρ τ η σ ία ς  8 3  
Λεωφ. 208) Αργυρούπολη 

210.99J9.732 -

Δ ε κ τ έ ς  π ισ τω τικές κά ρ τες  VISA

ΝΥΦΙΚΑ
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όβων των Ζω^ιάτων
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ΥΠΟΔΗΣΗ

ΕΞΟ Π ΛΙΣΜ Ο Σ
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| 0 %  ΑΓΟΡΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 84 - ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ:2410.611009 - 6936.791751

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ

ΑΡΒΥΛΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροπέδες μεντεσ έ 1 9  ευρώ 

Γκλόμπ (μικρό-μεγάλο) 1 4 -1 8  ευρώ 
θήκη χειροπέδων 5  ευρώ

θήκη διπλή γεμιστήρων 9  ευρώ 
θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρόφου 8  ευρώ

ΟΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 09:00-21:00 
ΤΗΛ. 210 5326379,5810513

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ Π Ό Λ Η  ΜΠΑΛΚΠΈΣ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΓΗ)

Εςουδετερωοπ. ακινηιοποιηση 
σύλληψη και συνοδεία 
ένοπλου η άοπλου αντίπαλου.
Λάβες αυτοάμυνας 
και Αστυνομική ράβδος.
ΐημεια πίεσης [pressure points!. 

Ελαστικό ωράριο εκπαίδευσης 
TAEKWONDO ΙΑγω νω ηκό-ίΙοραίοοιοκο 1
Τμήμαw  Ενήλικων - Ανήλικων.

HWRKUDOTAEKWONDO

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙ0Λ0Γ0Σ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΓΓΑ
EfTEHMCI O M ItT M  U0K.D HWKID0 FtDBtITIt*
HAPKID06 DAN. TAEKWONDO λ  OAN

Α .Γ . Ι .  Τ Ζ ΙΤ Ζ ΙΦ ΙΩ Ν
ΠΛΑΤΟΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17674 
ΤΗΛ, 2109621 300,210 9521 609 
E -m a il a g s _ tz itz if io n @ y a h o o .g r
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{  Π Α ΙΔ ΙΚ Η  ΓΩΝΙΑ ]

«Η ιστορία του Κοντορεβιθούλη»
των αδελφών Γκριμ.

Έ ν α  όμορφο παρα
μύθι, ο «Κοντορεβι
θούλης» με έξυπνη 
πλοκή  και πολλά 
κ ω μ ικά  στοιχεία , 
παρουσιάζετα ι στο 
θέατρο «Αποθήκη» 
σε διασκευή  και 
σκηνοθεσία του 
Γ ιάννη Κόκκινου.
«Ο μικρός Ρεβή-Κο- 
ντορεβιθούλης επ ι
σκέπτεται μαζί με τον 
πατέρα του, ως καλλι
τέχνες του δρόμου, την Καστρούπολη.... Εκεί, τα
πράγματα δυσκολεύουν και ο πατέρας του αναγκά
ζεται να τον εγκαταλείψει. Ολομόναχος ο Κοντορε
βιθούλης, δεν πτοείται. Με μόνο εφόδιο τη μουσική 
έρχεται αντιμέτωπος με πολλά εμπόδια. Διέθετε 
όμως κοφτερό μυαλό και εξυπνάδα, ώστε να αντιμε
τωπίσει και να απομυθοποιήσει τον άρχοντα, Δρά
κο, να διεκδικήσει την εξουσία, σε ένα τόπο ξένο, με 
δημοκρατικές διαδικασίες όμως, και να γίνει αυτός 
στρατηγός...».Η ελευθερία και η Δημοκρατία είναι 
δύο έννοιες που κυριαρχούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου, με τη συνδρομή και της μουσικής.
Η θεατρική διασκευή-σκηνοθεσία είναι του Γιάννη 
Κόκκινου, οι χορογραφίες της Ζωής Σαρίδου, τα κο
στούμια της Εύης Μπαράκου, τα σκηνικά του Θό- 
δουρ Κόκκινου, και η μουσική του Μιχάλη Κόκκι
νου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Τριανταφύλλου, 
Ηλίας Νάκος, Ευαγγελία Μπέγα, Ηλίας Παγούρας, 
Χριστιάνα Γκράτσια, Δούλα Καναρέλη.
Θέατρο «ΑΠΟΘΗΚΗ» Σαρρή 40, Ψ υρρή Θη
σείο.
Παραστάσεις: Κυριακή 11.15 το πρωί και 15.00 
το απόγευμα.
Το έργο θα προβάλλεται μέχρι την Κυριακή των 
Βαΐων.
Τηλ. 210 9595084

«Η ΦΑΡΜΑ των ζώων»
του Τζορτζ Ό ργουελ

Το αριστουργηματικό έργο του Τζορτζ Ό ργουελ «Η 
φάρμα των ζώων» ανέβηκε σε πρώτη πανελλήνια πα
ρουσίαση για παιδιά και για όλο το χειμώνα από τις 
«Μαγικές Σβούρες», σε διασκευή-σκηνοθεσία του 
Δημήτρη Αδάμη, με την έγκριση του Ιδρύματος

Ό ργουελ στο θέατρο «Αθηνών». «Κάποτε, ο αφέντης 
μιας φόρμας έπαψε να φροντίζει τα ζώα του και τα 
εκμεταλλευόταν. Εκείνα, μην αντέχοντας άλλο, επα
ναστάτησαν, τον έδιωξαν και πήραν τη φάρμα στα 
«χέρια» τους. Έ φτιαξαν τη δική τους Ουτοπία: Τη 
φάρμα των ζώων. Στην αρχή, όλα πήγαιναν καλά και 
ήταν ευτυχισμένα. Δούλευαν σκληρά, όπως πρώτα, 
αλλά χωρίς αφεντικά στο κεφάλι τους. Μάθαιναν 
γραφή και ανάγνωση, χορό και τραγούδι. Μάθαιναν 
έναν κόσμο καινούργιο. Αλλά όχι για πολύ, καθώς σι- 
γά-σιγά οι αρχηγοί τους έγιναν και αυτοί σαν τα αφε
ντικά τους και άρχισαν να εκμεταλλεύονται τα άλλα 
ζώα. Άρχισαν να μοιάζουν πολύ μ ’ αυτό που πολέμη
σαν: Τους άδικους ανθρώπους»
«Η παράσταση στήνεται σαν παιδικό παιχνίδι, μιας 
και τα ζώα της φόρμας είναι αγαπημένη αναφορά 
στα παιχνίδια των παιδιών. Κάθε παιδί θα ταυτιστεί 
και με διαφορετικό ζώο» εξηγεί ο Δημήτρης Αδάμης. 
Διασκευή-σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης σκηνικά- 
κοστούμια: Αλέξανδρος Κομπόγιωργας, μάσκες ζώ
ων: Δήμητρα Καίσαρη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Λίλιαν 
Δαχκτυλίδη, Δημήτρης Καπετανάκος, Αγλαΐα Κα
ραβέλα, Δέσποινα Μακρή, Πασχάλης Μερμηγκά- 
κης, Δημήτρης Πάσσος, Θανάσης Τσαλταμπάσης. 
Στον ρόλο του συγγραφέα-αφηγητή ο Δημήτρης 
Αδάμης.
Θέατρο «Αθηνών»: Βουκουρεστίου 10 τηλ. 210 
33123343
Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή στις 11:15 και στις 
15:00
Μαγικές Σβούρες τηλ. Κρατήσεων: 210 9853609

«Η Κοιμωμένη ξύπνησε»
Της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μο- 

σχόπουλου

Η «Μικρή Πόρ
τα» είναι γνω 
στή για τις κα- 
λ ο δο υ λεμ ένες, 
και σύγχρονες 
π α ρ α σ τ ά σ ε ις  
που προσφέρει 
στα παιδιά. Φέ
τος η Ξένια Κα- 
λ ο γερ ο π ο ύ λ ο υ  
και ο Θωμάς 
Μοσχόπουλος παρουσιάζουν το έργο «Η ωραία κοι- 
μωμένη ξύπνησε», αξιοποιώντας τις διάφορες εκδο
χές του παραμυθιού «Η ωραία κοιμωμένη από τον 
Τζιανμπατίστα Μπαζίλε, τον Σάρλ Περό και τους 
αδελφούς Γκρίμ.
Στην παράσταση ο σύγχρονος κόσμος είναι μαγικός, 
αλλά με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από εκείνο 
των παραμυθιών. «Η Κοιμωμένη ξυπνάει στη σημε
ρινή εποχή, σε μια πραγματικότητα χωρίς νεράιδες 
και πριγκιπόπουλα, αλλά με αυτοκινητόδρομους, 
τηλεόραση και κινητά τηλέφωνα». Με βασικό θέμα 
την περιπέτεια της ενηλικίωσης σε μια εποχή σαν 
τη δικής μας, όπου όχι μόνο τα παιδιά αλλά και πολ
λοί ενήλικοι δυσκολεύονται να μεγαλώσουν, η προ
σαρμογή της μαγεμένης βασιλοπούλας στην πραγ
ματικότητα αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση, 
όχι μόνο για μικρούς αλλά και για μεγάλους.
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Την Κοιμωμένη παίζει η Ιωάννα Παππά. Παίζουν 
επίσης οι ηθοποιοί: Ηλιάνα Γαϊτάνη, Δάφνη Δαυίδ, 
Παντελής Δεντάκης, Θοδωρής Πετρόπουλος, Θάνος 
Τοκάκης, Βίκυ Χατζοπούλου. Η σκηνοθεσία είναι 
του Θωμά Μοσχόπουλου, τα σκηνικά και τα κο
στούμια της Έ λλη ς Παπαγεωργακοπούλου, η χορο- 
γραφική δουλειά της Μάρθας Κλουκίνα και οι φω
τισμοί του Λεύτερη Παυλόπουλου.
Θέατρο «Πόρτα»: Μεσογείων 59, τηλ. 210 
7711333
Παραστάσεις :Κάθε Σάββατο στις 3μ.μ και Κυ
ριακή στις 11 π.μ. και στις 3μ.μ.
Καθώς και κάθε Τρίτη στις 9 το βράδυ.

« . . . . μ ’ α μ ύ γ δ α λ α  και
σ ι μ ι γ δ ά λ ι . . . .

Παραμύθι της 
Σκιάθου.

Για τρίτη συνεχή 
χρονιά η Θεατρική 
Ομάδα «Ηλακάτη» 
παρουσιάζει τις 
παραστάσεις της 
στο φιλόξενο και 
ζεστό χώρο του Θε
άτρου «Διθύραμ
βος» στο Μαρούσι. 
Το έργο που πα
ρουσιάζει το φετι
νό χειμώνα είναι 
εμπνευσμένο από 
τη Σκιάθο και το 
παραμύθι «Ο Σιμι
γδαλένιος». Μια 

παράσταση που δανείζεται στοιχεία από τους θη
σαυρούς της ελληνικής παράδοσης αλλά και από το 
λαϊκό αναγεννησιακό θέατρο, παρασύροντας τους 
μικρούς θεατές στη σκηνή να παίξουν και να μοιρα
στούν με τους ηθοποιούς την εμπειρία της θεατρι
κής δράσης, σε μια ατμόσφαιρα πανηγυριού, με πολ
λή μουσική, χορό και τραγούδι.
Εκεί που η αγάπη συναντά τη ζάχαρη και η επιθυ
μία την κανέλλα, εκεί που τα όνειρα πλάθονται με 
αμύγδαλα και σιμιγδάλι, εκεί που η αληθινή αγάπη 
δίνει ζωή, κάπου εκεί στο μαγικό κόσμο των παρα
μυθιών, που όλα μπορούν να συμβοϋν και τίποτε 
δεν φαίνεται παράδοξο γεννιέτα ι ο Σ ιμιγδαλέ
νιος.....
Θέατρο «Διθύραμβος» Λητούς 6 (πλατεία Αγίας 
Λαύρας) Μαρούσι
Σκηνοθεσία-θεατρική διασκευή Εύχαρις Παπαϊωάν- 
νου, σκηνικά-κοστούμια Άννα Καπουράλη, μουσι
κή και τραγούδια Κώστας Χαριτάτος, στίχοι τρα- 
γουδιών Κώστας Χαριτάτος και Γιώργος Κορδέλας, 
αφηγήσεις Τζούλια Κοντοαγγέλου και Μαριλίζα 
Χρονέα, χορογραφίες Νάσια Δροσοπούλου, μάσκες- 
κατασκευές Πόπη Σαρρή.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Τζούλια Κοντοαγγέλου, 
Γιάννης Μοσχίδης, Νατάσα Κρητικού, Γιάννης 
Μυτιληνός, Τάσος Ράπτης, Μαριλίζα Χρονέα, 
Δώρα Θωμοπούλου.
Παραστάσεις: κάθε Κυριακή στις 12.30 
Τηλ.:210 7568811 και 210 6142772

μ '  « .μ ι τ τ - ό ^ α
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Χητον; ft 
ΠιλητίΊΜ Αγια» 
ητο Μύροι σι

Π ρ ω ι ν ά  Σ α β β ά τ ρ υ  στο Μ ο υ σ ε ί ο  
Κ υ κ λ α δ ι κ ή ς  Τ έ χ ν η ς

Τα πρωινά του Σαββάτου αποκτούν άλλο χρώμα για 
τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 χρόνων που θα επισκέ
πτονται το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Στο Εργα
στήρι γλυπτικής και κοσμήματος, τα παιδιά με 
ελεύθερη τη  φαντασία τους ανακαλύπτουν τον κ υ 
κλαδικό πολιτισμό εξερευνώντας παράλληλα ένα 
μαγικό κόσμο από πηλό, εργαλεία πλαστικής τέ
χνης, μεταλλικά στοιχεία, χάντρες και κορδονέτα. 
Επιλέγουν αντικείμενα και μοτίβα του κυκλαδικού 
πολιτισμού για εφαρμογή και δημιουργία στο εργα
στήριο, με στόχο να καλλιεργήσουν την καλλιτεχνι
κή τους φύση μέσα από χρώματα και σχήματα, γνω 
ρίζοντας ταυτόχρονα τις συλλογές του μουσείου. Οι 
μικροί δημιουργοί μπορούν να πάρουν μαζί τους τα 
έργα μετά την ολοκλήρωση τους, κρατώντας έτσι 
ζωντανή τη γνωριμία με τον κόσμο του μουσείου. 
Οδηγός των μικρών στο ψυχαγωγικό και εκπαιδευ
τικό αυτό ταξίδι είναι η Ευγενία Μανωλιουδάκη- 
Μπογιατζάρα (απόφοιτος Σχολής Καλών Τεχνών 
του Λονδίνου), μικρογλύπτρια και σχεδιαστής κο
σμήματος)
Για δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 210 7294220 Νε
οφύτου Δούκα 4 Αθήνα.

Έ ν α  μ ο υ σ ε ί ο  γ ε μ ά τ ο  π α ρ α μ ύ θ ι α
Το μουσείο ανοίγει τις πόρτες του και σ’ ένα κόσμο 
φανταστικό, γεμάτο από παραμύθια.. Μ ικροί και με
γάλοι, θα μπορούν να ακούσουν παραμύθια εμπνευ
σμένα από τα εκθέματα του. «Τα παραμύθια της Θά
λασσας» από τα νησιά των Κυκλάδων, μύθοι της αρ
χαίας Ελλά
δας και θρύ
λοι των πα
λιών καιρών, 
παραδοσιακά 
π α ρ α μ ύ θ ια ,  
καθώς και η 
ιστορία που 
έφτιαξε η πα- 
ραμυθού για  
τον εορτασμό 
τω ν είκοσι 
χρόνων του 
μουσείου, θα 
ο δ η γ ή σ ο υ ν  
τους ακροατές σ’ ένα απολαυστικό ταξίδι.
Η αφήγηση γίνεται στους χώρους του Μουσείου, και 
οι ιστορίες εναλλάσσονται κάθε Σάββατο, ενώ κατά τη 
διάρκεια του χρόνου θα αλλάζει και ο θεματικός κύ
κλος τους. Η αφήγηση γίνεται από τις 12 έτος τη 1 το 
μεσημέρι. Παραμυθού η Σάσα Βούλγαρη.
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Νεοφύτου Δού
κα 4 Αθήνα τηλ. 210 7294220

Επιμέλεια: Π .Υ. Α φρ οδίτη  Κοκκίνου
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
ΤΟΥ ΕΜΜ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ  
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Τ.Δ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Στη συγκεκριμένη μελέτη εξε
τάζεται συνοπτικά η ιστορία 
της Αστυνομικής Σχολής Ρέ
θυμνου, που αποτελεί το ιστο- 
ρικότερο και παλαιότερο εν 
λειτουργία Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων στην Ελλάδα. 
Υπάρχουν αναφορές σε όλους 
τους σημαντικούς σταθμούς 
της Σχολής, στη σύστασή της, 
στη συμβολή της στην άμυνα 
του Ρεθύμνου κατά την περίο
δο του Bas Παγκοσμίου Πολέ
μου, στους πεσόντες Χωροφύ
λακες στη μάχη της Κρήτης 
και κατά τη διάρκεια της Κα
τοχής, στα παρασκήνια της με
ταφοράς της από τα Χανιά στο 
Ρέθυμνο και γενικά στη σχέση 
της Σχολής με την πάλη του 
Ρεθύμνου. Το βιβλίο πλαισιώ

νεται από πλούσιο και άκρως ενδιαφέρον φωτογρα
φικό υλικό.

200 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ  
ΜΕΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΜ ΕΝΟΥΔΗ  
ΤΗΛ. 6979847227, 25410-77560

Το βιβλίο αυτό είναι το τελευταίο της σειράς ανά
λυση -  εμβάθυνση του Π οινικού Δ ικαίου και κα
λύπτει όλη την όλη του ειδικού ποινικού δικαίου, 

διότι προηγήθηκε η έκδοση των 
τριών τόμων του γενικού μέ
ρους του Π οινικού Δικαίου. Οι 
τριακόσιες πρακτικές ασκήσεις 
των τριών τόμων του γενικού 
μέρους, αλλά και οι διακόσιες 
πρακτικές ασκήσεις του ειδι
κού μέρους καλύπτουν τ ις  βα
σικές γνώσεις του γενικού και 
ειδικού Π οινικού Δικαίου. Τα 
θέματα προσπαθούν να  δώσουν 
απαντήσεις στα σπουδαιότερα 
προβλήματα του Π οινικού Δ ι
καίου στην έκταση και με τη 
σειρά που ανακύπτουν από την 
ανάγνωση του Π οινικού Κώδι
κα. Κύρια επιδίωξη του συγ
γραφέα είναι να επ ιτευχθεί το

καλύτερο αποτέλεσμα, με πληρότητα και λακωνι- 
κότητα σε όλα τα θέματα του ποινικού δικαίου τα 
οποία απασχολούν τους αστυνομικούς, με βάση τη 
σχετική νομολογία και την ελληνική σχετική β ι
βλιογραφία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ANT E I ΚΛ Η Μ A TIΚ Η Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 
ΕΚΔ. «ΑΝΤ.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ»
ΣΟΛΩΝΟΣ 69, ΤΗΛ: 210-3615440, 210- 
3618198

Το βιβλίο αποτε- 
λείται από τέσσε
ρα μέρη. Το πρώ
το αποτελείται 
από την εισαγω
γή, την αποσαφή
νιση εννοιών και 
μια συνοπτική 
αναφορά στην 
ιστορική εξέλιξη 
της επιστήμης και 
των θεωριών της 
εγκληματολογίας.
Περιλαμβάνει επί
σης μια γενική κα
ταγραφή και ανά
λυση εννοιών και 
προβλημάτων γύ 
ρω από το ζήτημα 
της εγκληματικό
τητας και της δημόσιας ασφάλειας. Το δεύτερο μέ
ρος περιέχει αναλύσεις των κυριότερων μορφών 
εγκληματικότητας. Το τρίτο μέρος αναφέρεται σε 
δύο ειδικές κατηγορίες εγκληματιών, στους ανήλι
κους και στους μετανάστες. Στο τέταρτο μέρος προ
σεγγίζονται η έννοια και οι φορείς του κοινωνικού 
ελέγχου και γίνεται μια πρώτη προσέγγισης στην 
έννοια, τις θεωρίες, τις τάσεις και τους φορείς της 
αντεγκληματικής πολιτικής και της αστυνόμευσης.

ΜΟΙΡΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΤΗΣ PATRICIA HIGHSMITH  
ΕΚΔ. «ΡΟΕΣ», ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 31-35 
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-6429409

Με αυτό το βιβλίο της η Ρ. Highsmith «ξεπερνά τα 
όρια της αστυνομικής λογοτεχνίας», σύμφωνα με 
την κριτική που της έγινε από την εφημερίδα L.A. 
Times. Το βέβαιο είναι ότι η συγγραφέας είναι σε με
γάλη φόρμα, πέρα από τα ανάμικτα συναισθήματα 
που προκαλεί στους αναγνώστες της. Οι βασικοί

Hupyos ΠοπακωνστοντύΒ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
& ΑΝΤΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΚΗΣ 

Μ *  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ήρωες του έργου είναι δύο 
φίλοι, ο Ραμόν που επι
σκευάζει έπιπλα και ο 
Θίοντορ που ζωγραφίζει. 
Ο Ραμόν είναι ένας ευσε
βής καθολικός που ζει στο 
Μέξικο Σίτυ και ο Θίο
ντορ, ένας πλούσιος Γερ
μανός που δεν πιστεύει σε 
τίποτα και βρέθηκε σε μια 
χώρα που τα χρήματα 
αγοράζουν κάποιες ανέ
σεις αλλά όχι και την γα
λήνη. Οι δύο άνδρες συν
δέονται με βαθιά ακλόνη
τη φιλία, παρόλο που και 

οι δύο είναι ύποπτοι για το φόνο της Λέλιας...

ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
PEDRO ΟΙ.ALLA
ΕΚΔ. «ROAD», ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 39, 
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210- 3640723, 3613242

Ο Μ υθολογικός 
Άτλας της Ελλάδας 
του Ισπανού ελληνι
στή Πέδρο Ολάγια 
(Pedro Olalla), βρα
βευμένος από την 
Ακαδημία Αθηνών 
και μεταφρασμένος 
σε έξι γλώσσες, είναι 
ένα πραγματικά μνη
μειώδες έργο, που 
χαρτογραφεί τους ελ
ληνικούς μύθους 
στην κυριολεξία. Με 
τη χορηγία του Ιδρύ
ματος Ωνάση και την 
πολύτιμη βοήθεια 

της Aranza Priego και των εκδόσεων Road, ο συγ
γραφέας διάνυσε πάνω από εκατό χιλιάδες χιλιόμε
τρα πίσω από τα χνάρια των αρχαίων μύθων για να 
μας προσφέρει ένα μοναδικό βιβλίο για την εξερεύ
νηση, έναν πλήρη ταξιδιωτικό οδηγό, που διανθίζε
ται από εκπληκτικές φωτογραφίες του ίδιου του 
Ισπανού φιλέλληνα καθώς και από εκατό σελίδες με 
χάρτες όλων των τόπων όπου διαδραματίζονται οι 
μύθοι, οι αρχαιότερες ιστορίες του πολιτισμού μας.

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΚΛΗΜΗ 
ΕΚΔ. «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
ΣΟΛΩΝΟΣ 114, ΤΗΛ: 210-3847347

Οι αρχαίοι Έ λ λ η 
νες διέκριναν πά
νω από 2.000 είδη 
φυτώ ν και βοτά
νω ν συμβάλλο
ν τα ς  ιδ ια ίτερα  
στον κλάδο τη ς 
Φ α ρ μ α κο λο γ ία ς.
Σε ορισμένα χ ε ι
ρόγραφα που βρέ
θηκαν, υπάρχουν 
απεικονίσεις φ υ 
τών που μας εξη
γούν τ ις  φαρμα
κ ευ τ ικ ές  ιδιότη- 
τές τους, αλλά 
και τον τρόπο 
χρήσης τους σε 
κάθε νόσημα. Ο 
Γ. Κ λήμης με την 
παρούσα εργασία του κάνει σύντομη αναφορά 
στην ιατρ ική  των αρχαίων Ελλήνω ν και στην 
φαρμακευτική και στη συνέχεια αναφέρει αναλυ
τικά  τη χρήση ενός εκάστους φυτού. Ε π ί πλέον 
υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό τω ν φυτώ ν 
και τω ν ιδιοτήτω ν τους.

ΛΟΓΙΑ ΨΥΧΗΣ (ποίηση)
ΤΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ 
ΕΚΔ. ΠΡΟΒΟΛΗ

Το βιβλίο περιέ
χει 84 ποιήματα, 
γραμμένα με ευ
αισθησία, σε 
γλώσσα κατανοη
τή με ρίμα και η 
θεματολογία τους 
υπόσχεται στον 
αναγνώστη να 
τον ψυχαγωγή
σει, να τον προ
βληματίσει, να 
τον ταξιδέψει··.
Κυκλοφόρησε με 
τις νέες εκδόσεις 
του εκδ. οίκου 
Γ α β ρ ι ή λ ί δ η ,
Μαυρομιχάλη 18, τηλ. 210-3636514. Πωλείται 
στα μεγάλα βιβλιοπωλεία στο κέντρο της Αθή
νας: Ιανός, Πατάκη, Εστίας και Θεμέλιο και 
στη Λαμία: Κεντρί και Λυχνάρι. Τηλ. συγγρα- 
φέως: 210-7715312.

Μυθολογικός
Ατλας
της Ελλάδας

Ο Ό μη ρος με τη λέξη «βοτάνη», εννοούσε τα φ υ 
τά των λιβαδιών και του κάμπου. Α π’ αυτή τη λέ
ξη προέρχεται και το όνομα της σύγχρονης επ ι
στημονικής φυτολογίας και της Βοτανικής. Εδώ
και χιλ ιάδες χρόνια, μια μεγάλη ποικ ιλ ία  βοτά- Επιμέλεια: Α ν θ /μ ο ς  Κων. Γ. Κούρος
νω ν χρησιμοποιήθηκαν για  πο ικ ίλους σ κ ο π ο ύ ς . --------------------------------------------------------
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Ζούμε σε μία εποχή που συμβαίνουν 
μ εγά λες  αλλαγές  οι οπ οίες 
χειρα φ ετούν  την ανθρωπότητα. Οι 
απαρχές αυτής της  εποχής 
εντοπ ίζοντα ι σ τις Η νω μένες 
Π ο λ ιτε ίες  τη δ εκα ετία  του ’50 με την 
κίνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και ακολούθησε το φεμ ινισ τικό  
κίνημα των δ εκα ετιώ ν  ’60 και 7 0 ,  
γεγονότα  που άρχισαν να χτυπούν 
τ ις  δ ιακρίσεις και την ανισότητα. 
Όλων των ειδώ ν οι μ ε ιο ν ό τη τες , οι 
γυνα ίκες , οι ηλικ ιω μένο ι, οι 
ανάπηροι, μίλησαν για τ ις  α δ ικ ίες  και 
τ ις  δ ιακρίσεις ε ις  βάρος τους  και 
απαίτησαν ανθρώπινη και 
πολιτισμένη συμπεριφορά, ισότιμη 
αμοιβή για ισότιμη εργασία, και 
απασχόληση σε εργα σ ίες  που 
παραδοσιακά κρατούσαν ά νδρες της  
λ ευ κής  φυλής.

βίαγενειακή
' -κακοποίηση

■ΤΗ νομική προοπτική
Της κ. Λ ουκοπούλου Αικατερίνης*
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Έ
χουμε αναγνωρίσει, ταξινομήσει και 
προσδιορίσει τύπους θυμάτων και θυμα- 
τοποίήσης Έχουμε προσδιορίσει την κα
κοποίηση συζύγου και συνειδητοποιήσα
με πως υπάρχουν πολλές πτυχές στο κε
φάλαιο «κακοποίήση». Κοινωνικοί λει

τουργοί, οικογενειακοί θεραπευτές, φεμινιστές, ψυχολόγοι, 
εγκληματολόγοι, θυματολόγοι, αστυνομικοί, δικαστές για
τροί, νοσοκόμες όλοι έχουν προσπαθήσει να ορίσουν μία 
κατηγορία πράξεων χρησιμοποιώντας όρους που να αλλη- 
λοκαλύπτονται, με παρόμοιο, αλλά όχι βίο τρόπο. Η κακο
μεταχείριση συντρόφου, αναδύεται μέσα από τις σχέσεις 
εμπιστοσύνης Η κακοποίηση συζύγου, περιλαμβάνει θύ
ματα και των δύο φύλλων που είναι νόμιμα παντρεμένοι. 
«Εσωτερική διαταραχή», είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί
ται από την Αστυνομία για να περιγράφει την κακοποίηση 
μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας Η εσωτερική βία μπο
ρεί να περιλαμβάνει παιδιά, ετεροθαλή αδέλφια, ηλικιωμέ
νους και άλλους συγγενείς που μοιράζονται το ίδιο σπίτι. Ο 
όρος «κακοποίηση της συζύγου» αναφέρεται μόνο για πα
ντρεμένες γυναίκες ενώ ο όρος «κακοποίηση γυναικών», 
αναφέρεται σε όλες τις γυναίκες Επίσης συμπεριλαμβά
νουμε και αναγνωρίζουμε την κακοποίηση του άνδρα συ
ζύγου, καθώς και οι άνδρες γίνονται θύματα κακοποίησης 
σε ανάλογη συχνότητα με αυτή των γυναικών.
Σε ρομαντικές σχέσεις πολλοί άνθρωποι ανέχονται και ου

λές φορές ότι «δεν θα κάνω ποτέ αυτό ή εκείνο», αλλά τώρα 
που έχω μεγαλώσει, βρίσκω τον εαυτό μου να κάνει πράγ
ματα που μοιάζουν άλλες φορές με τις πράξεις και το χαρα
κτήρα της μητέρας μου και άλλες φορές με του πατέρα μου. 
Επίσης γνωρίζουμε, πως εξωτερικές δυνάμεις που έχουν 
επίπτωση στη φυσική και συναισθηματική κατάσταση μίας 
κυοφορούσας γυναίκας επηρεάζουν άμεσα το έμβρυο. Τα 
παιδιά απορροφούν σαν σφουγγάρια οτιδήποτε βλέπουν να 
λένε ή να κάνουν οι μεγάλοι. Η συμπεριφορά μας ζυμώνε
ται και σχηματοποιείται επιπλέον, από τους δασκάλους μας 
και αργότερα από τους συνανθρώπους μας 
Το πόσο συχνά τα μέλη των ζευγαριών κακοποιούν ο ένας 
τον άλλο, είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε. Τα στοιχεία που 
συλλέγονται από τα διάφορα Αστυνομικά Τμήματα, είναι 
ανακριβή, γιατί οι γυναίκες δεν αναφέρουν κάθε περίπτω
ση κακοποίησης ενώ οι άνδρες δεν το αναφέρουν σχεδόν 
ποτέ. Η κακοποίηση συμβαίνει σε ανθρώπους όλων των οι
κονομικών και κοινωνικών ιάξεων, φυλών και θρησκειών. 
Οι αιτίες της κακοποίησης εμφανίζονται όμως συχνότερα 
λόγω φτώχειας ανεργίας φτωχής μόρφωσης και από συ
ναισθήματα αβεβαιότητας που οδηγούν σε απελπισία και τα 
συναισθήματα αυτά, εκδηλώνονται στο κοντινότερο άτομο. 
Η γυναίκα μπορεί να είναι νέα, άνεργη, με φτωχή παιδεία, 
και να συζεί χωρίς να είναι παντρεμένη, με κάποιον άνδρα 
διαφορετικής θρησκείας ή εθνικότητας Ο άνδρας είναι και 
αυτός νέος έχει μια εργασία στην οποία είναι υφιστάμενος
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χνά επιδοκιμάζουν ενός κάποιου βαθμού καυγάδες και λο- 
γομαχίες Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός πρέ
πει να αναλογιστούμε τη σοβαρότητα της επίθεσης τις προ
θέσεις του επιτιθέμενου, το μέγεθος του τραυματισμού που 
προκλήθηκε, το βάθος του ψυχολογικού τραύματος που 
δημιουργήθηκε καθώς και άλλες συγκεκριμένες πράξεις 
Αυτές οι πράξεις μπορεί να είναι σπρώξιμο, τράβηγμα, σύρ- 
σιμο στο έδαφος τράνταγμα, σκίσιμο ρούχων, ράπισμα, γρο
θιά, πνιγμός δαρμός λακτίσματα, πέταγμα στο έδαφος εκ- 
σφενδόνιση αντικειμένων, απειλές ακόμα και χρήση 
όπλων. Οι φυσικοί τραυματισμοί μπορεί να είναι από μω
λωπισμοί, οιδήματα, εκδορές και καψίματα, ζαλάδα, δια
στρέμματα, καψίματα, απώλεια όρασης απώλεια ακοής κα
τάγματα, διάσειση και άλλες mo σοβαρές καταστάσεις που 
απαιτούν μεταφορά του θύματος στο νοσοκομείο, εκ των 
οποίων πολλές περιπτώσεις οδηγούνται στο θάνατο. Δεν 
μπορούμε τόσο εύκολα να χαρακτηρίσουμε τον συναισθη
ματικό πόνο και δεν μπορούμε να οραματιστούμε τις μα- 
κροπρόθεομες συνέπειες του ψυχικού πόνου που προκαλεί 
η κακοποίηση από ένα αγαπημένο πρόσωπο. (Loseke, 1989, 
Rhodes, 1992). Κακοποίηση μπορεί να γίνει ακόμα και από 
το πρώτο στάδιο μίας σχέσης αυτό των ραντεβού. Ο κύκλος 
της βίας ξεκινάει στο σπίτι, από την παιδική ηλικία Τα παι
διά μιμούνται τις πράξεις των γονιών τους και άλλων ενη
λίκων που ζουν στο ίδιο σπίτι. Καθώς μεγάλωνα, είπα πολ-

ίσως να είναι απόφοιτος λυκείου, ίσως και όχι, χτυπάει τα 
παιδιά του, κάνει κατάχρηση αλκοόλ ίσως και άλλων ναρ
κωτικών ουσιών και ίσως ακόμα να έχει και όπλο. Από την 
άλλη, η γυναίκα χρειάζεται προσοχή, στοργή και επιβεβαί
ωση. Πιθανότατα κινδυνεύει η ίδια της η ζωή. Αυτό είναι 
ένα τυπικό σενάριο. Τότε πώς εξηγείται η ύπαρξη ψυχικής 
και σωματικής κακοποίήσης σε οικογένειες πλούσιες με 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο και υψηλών προδιαγραφών ερ
γασίες; Τα μέλη αυτών των οικογενειών, ίσως να μην ξε- 
σπούν ο ένας στον άλλο τόσο συχνά, όσο αυτά των φτωχών 
οικογενειών, αλλά σίγουρα η κακοποίηση συντρόφου συμ
βαίνει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα 
Παρά τις δυσκολίες συλλογής στοιχείων, η κακοποίήση συ
ντρόφου και η βία μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας είναι 
σοβαρό πρόβλημα Στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον 
έξι εκατομμύρια γυναίκες κακοποιούνται σωματικά, μία ή 
περισσότερες φορές ανά έτος χρησιμοποιώντας ως κριτήριο 
το να τις έχουν χαστουκίσει έστω μία φορά. Αν χρησιμοποι
ήσουμε το κριτήριο δεύτερης επίθεσης από τον σύντροφο, 
τότε, υπολογίζεται ότι 1,8 εκατομμύρια γυναικών στις 
Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα γίνονται θύματα επίθεσης κά
θε χρόνο. (Staus, 1991). Στην πραγματικότητα τα νούμερα 
είναι πολύ μεγαλύτερα Περίπου 1 εκατομμύριο γυναίκες 
το χρόνο, ζητούν περίθαλψη για χτυπήματα και πληγές 
που τους προκάλεσαν οι σύζυγοι ή οι εραστές τους Η βία
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εντός της οικογένειας αποτελεί τη μεγαλύτερη αιτία τραυ
ματισμού οε γυναίκες ηλικίας από 15 έως 44, (Senate 
committee on the Judiciary, 1993; Gibbs, 1993b). Αυτά τα 
(ποτιστικά στοιχεία δείχνουν περισσότερους από αυτούς 
που προκαλούνται σε τροχαία δυστυχήματα 
Η ερώτηση παραμένει: «γιατί η γυναίκα παραμένει μαζί 
του;» Παραδοσιακά, υπάρχει το αίσθημα της αποτυχίας, ότι 
δηλαδή, απέτυχε στο μεγαλύτερο έργο της ζωής της. Το γά
μο της. Μπορεί να μένει, επειδή έχει γίνει θύμα επανειλημ
μένα και έχει πλέον την «ψυχολογία του θύματος». Μπορεί 
να φοβάται, να έχει απειληθεί και να φοβάται για τη ζωή 
της. Μπορεί να μην γνωρίζει πού να στραφεί για βοήθεια 
Πολλές φορές η ίδια η μητέρα, η οποία γνωρίζει για την κα
κοποίηση της κόρης της, την πιέζει να συνεχίσει να μένει με 
τον άντρα της. Έ χει πληγωθεί ξανά και ξανά και γνωρίζει 
το ταμπεραμέντο του άντρα ή του φίλου της, ο οποίος την 
έχει απειλήσει λέγοντας πως του ανήκει και πως αν δεν μπο
ρεί να την έχει αυτός, τότε δεν θα την έχει κανένας. Μπορεί 
αυτή να μην διαθέτει προσόντα για να βρει εργασία και να 
είναι μπερδεμένη για το πώς να φύγει, να αρχίσει από την 
αρχή και να στηρίξει τα παιδιά της. Νομικά θέματα, όπως το 
να ασκήσει δίωξη και να λάβει νομική προστασία από δικα
στήριο, οι νομικές πτυχές ενός διαζυγίου, η κηδεμονία των 
παιδιών, η διατροφή, θέματα εκπαίδευσης, όπως η επιστρο
φή στο σχολείο, εκπαίδευση για κάποιου είδους εργασία, το 
ψάξιμο για εργασία, η κατάλληλη ένδυση για την αγορά ερ
γασίας, το ψάξιμο στέγασης και προστασίας μετά την κακο
ποίηση, όλα αυτά φαίνονται τεράστια και απίστευτα δύσκο
λα  Ακολουθώντας το παράδειγμα της Αγγλίας, ιδρύθηκε το 
πρώτο σπίτι για στέγαση κακοποιημένων γυναικών στην 
περιοχή St. Paul της πολιτείας της Minnesota στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες Αμερικής. Από τότε έχουν δημιουργηθεί τέ
τοια κέντρα σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε 
άλλες χώρες (Martin, 1976). Σ’ αυτά τα κέντρα η κακοποιη
μένη σύζυγος και φιλενάδα μπορεί να βρει ασφάλεια, ρουχι
σμό και μεταφορά. Είναι κέντρα που παρέχουν διαφόρων ει
δών υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και ψυχολογικής 
υποστήριξης από επαγγελματίες, καθώς και δωρεάν νομικός 
συμβουλές Σε μερικά καταφύγια γίνονται μαθήματα για το 
πώς να γράψεις βιογραφικό σημείωμα Km πώς να ψάξεις για 
εργασία Το ποιο σημαντικό είναι πως σ’ αυτά τα κέντρα 
υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται από επαγ- 
γελματίες που βρίσκονται εκεί για να ακούσουν το πρόβλη
μα, ακόμα Km για να συνοδέψουν τις γυναίκες που κακο
ποιήθηκαν. Ενώ πολλά έχουν γίνει για τις κακοποιημένες 
γυναίκες αντίθετα για τους κακοποιημένους άνδρες έχουν 
γίνει ελάχιστα Ο κακοποιημένος άνδρας συχνά υποφέρει 
στη σιωπή.' Εχει μάθει να το «αντέχει σαν άνδρας» Km ντρέ
πεται να καταγγείλει τη γυναίκα του στην αστυνομία Η 
παράδοση απαι τεί οι άνδρες να είναι δυνατοί Km να μπο
ρούν να χειριστούν καταστάσεις που συμβαίνουν στο οικο
γενειακό τους περιβάλλον. Πολύ λίγες εγκαταστάσεις έχουν 
σχεδιαστεί για άνδρες που θέλουν να φύγουν μακριά από τις 
συζύγους τους που τους κακοποιούν.

*Πρακτικά ααο διάλεξη που δόθηκε στο πανεπιστήμιο Τοκίνα της 
Ιαπωνίας μ ε  θέμα “θυματολογία  και βοήθεια θυμάτω ν”

Α ν α δ η μ ο σ ίε υ σ η , κ α θ ό σ ο ν  σ τ ο  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο  τ ε ύ χ ο ς  Σ ε 
π τ ε μ β ρ ίο υ -  Ο κ τ ω β ρ ίο υ  το  π α ρ ό ν  κ ε ίμ ε ν ο  δ η μ ο σ ιε ύ τ η 
κ ε μ ε  ε σ φ α λ μ έ ν ο  ό ν ο μ α ,  ή τ ο ι  Α ν θ /μ ο ς  Σ ο φ ία  Ζ υ γ ο ύ ρ α  
α ν τ ί  τ ο υ  ο ρ θ ο ύ  Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ  Α ικ α τ ε ρ ίν η .

Η κ. Αικ. Λουκοπούλου είναι κάτοχος των παρακάτω τίτλω ν σπουδών :
(i) Ph.D., Θυματολογία και αρωγή θυμάτω ν, Tokiwa U niversity, Ibaraki Ken, Ια
πωνία. Α ναμενόμενη αποφοίτηση Σεπτέμβριος 2007, (ii) Μ.Α., Ψ υχολογία  
Εγκληματολογίας (Forensic Psychology) και Δ ίκαιο Εγκληματολογίας, (Crim inal 
Justice), John  Jay  College of C rim inal Justice, New York, NY, 1978, και (iii) B.A., 
Ανθρωπολογία, The City College of City U niversity  o f New York, N.Y., 1976. 
Ό σον αφορά την επαγγελματική  εμπειρία της, ενδεικτικά  έχει εργαστεί ως: (ΐ) 
Στρατολάγος Π ολιτικού Προσωπικού, (Αύγουστος 2004 -  Ιούλιος 2005), Kellog 
Brown and Root Services, Inc. (KBR), Bagram Air Field, Α φγανιστάν, (ii) Καθη- 
γήτρ ια  Αυτοάμυνας, Σ τρατιω τική  Σχολή Ευελπίδω ν, Βάρη Α ττικής, Ελλάς, (Σε
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t  Αντιστράτηγος ε.α (τέως ΑΠ.) Χρηστός Καραθανάσης Γεν- 
νήθηκε το έτος 1922 στην Αγία Σοφία Τριχωνίδας Αιτωλοα
καρνανίας. Κατετάγη την 12-7-1945. Υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες των Δ/νσεων Αστυν. Αθηνών και Πειραιά. Επίσης 
διετέλεσε και Υπαρχηγός της τέως ΑΠ. Υπήρξε έγγαμος Απε- 
βίωσε την 4-10-2006 από παθολογικά αίτια

t  Υποστράτηγος ε.α (τέως Ε Χ ) Ευάγγελος Ζερμιώτης Γεν
νήθηκε το έτος1938 στη Νικόπολη Πάργας Πρεβέζης Κατε
τάγη την 14-9-1958 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Αττικής καθώς και των ΑΔ. Αρκαδίας και Λέσβου. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 1-10-2006 
από παθολογικά αίτια

t  Αστυν. Δ/ντής ε.α Μιχαήλ Τσσντάκης Γεννήθηκε το έτος 
1957 στη Θεσσαλονίκη. Κατετάγη την 25-9-1977 και υπηρέ
τησε οε διάφορες υπηρεσίες των Γ Α Δ  Αττικής και Θεσ/νί- 
κης καθώς και των ΑΔ Δοοδεκανήσου, Καβάλας και Δράμας 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δυο τέκνων. Απεβίωσε την 23- 
10-2006 από παθολογικά αίτια

t  Αστυνόμος Α’ Ιοοάννης Γαυγιωτάκης Γεννήθηκε το έτος 
1964 στο Στύλο Αποκορώνου Χανιών. Κατετάγη την 10-5- 
1985 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ  Αττι
κής στην Δ/νση Αστυν.Πειραιά, στην ΑΔ. Χανιών καθώς 
και στην ΓΑΔ.Π.Κρήτης Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο 
τέκνων. Απεβίωσε την 18-9-2006 από παθολογικά αίτια

t  Υπαστυνόμος Β’ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε 
το έτος 1980 στο Μαρούσι Αττικής Κατετάγη την 7-10-2000 
και υπηρέτησε στην ΓΑ Δ  Α ττικής Υπήρξε άγαμος Απεβιώ- 
οε την 31-8-2006.

t  Υπαστυνόμος Β’ Χρήστος Σιαλδάς Γεννήθηκε το έτος 1962 
στην Ιίαιονία Κιλκίς Κατετάγη την 6-2-1985 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ.Θεο/νίκης καθώς και των 
ΑΔ. Κιλκίς Σερρών και Δίοδεκανήσου. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε συνεπεία παθολογικών αιτιών.

t  Ανθυπαστυνόμος Χρήστος Παπαβραμιδης Γεννήθηκε το 
έτος 1958 στη Θεσσαλονίκη. Κατετάγη την 8-4-1981 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ.Θεσσαλονίκης 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίοχιε την 6-10- 
2006 από παθολογικά αίτια

t  Ανθυπαστυνόμος Νικόλαος Αντωνίου. Γεννήθηκε το έτος 
1957 στα Κανάλια Φθιώτιδας Κατετάγη την 6-7-1981 και 
υπηρέτησε στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών καθώς και στην Υπη
ρεσία Ασφαλείας Προέδρου Δημοκρατίας Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίοχιε την 31-8-2006 από παθο
λογικά αίτια

t  Ανθυπαστυνόμος Δημοσθένης Βεργουδής Γεννήθηκε το 
έτος 1962 στις Σφρες Κατετάγη την 2-6-1981 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρεσίες της ΑΔ. Σερρών. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίοχιε την 4-9-2006.

| Η | μ μ ^ | |  t  Ανθυπαστυνόμος ε α  Εμμανουήλ Μα- 
μιιιάκης Γεννήθηκε το έτος 1937 στις 
Καλύβις Αιοκορώνου Χανιών. Καιειά-
γη την 21-4-1961 και υπηρετούσε στην

νΙ _ .$ ■  Υποδ/νση Προστασίας Εθνικού Νομι-
I L  '  ' Κ  οματος Υπήρξεέγγαμοςκαιπατφαςδύο 

τέκνων. Απεβίωσε την 9-7-2006 από πα- 
■ Μ ·  θολογικά αίτια

t  Αρχιφύλακας Βασίλειος Πανταζής Γεννήθηκε το έτος 
1964 στην Τριχωνίδα Ατ/νίας Κατετάγη την 23-1-1995 και 
υπηρετούσε στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίοχιε την 23-9-2006 από 
παθολογικά αίτια

t  Αρχιφύλακας Σταύρος Καπάτος Γεννήθηκε το έτος 1961 
στην Πάτρα Αχαΐας Κατετάγη την 26-2-1985 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυν. Αθηνών και της 
ΑΔ. Αχαΐας Υπήρξε έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απε- 
βιώσε την 04-11-2006 συνεπεία τροχαίου ατυχήματος

t  Αρχιφύλακας Μηνάς Ιωχιννιδης Γεννήθηκε το έτος 1976 
στη Θεσσαλονίκη. Κατετάγη την 12-1-1996 και υπηρέτησε 
στη Δ ΑΒ/ΑΑ και την Υποδ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων 
Θεσ/νίκης Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απε
βίωσε την 1-10-2006.

t  Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Ευθυμίου. Γεννήθηκε το έτος 
1978 στο Βόλο Μαγνησίας Κατετάγη την 23-10-1998 και 
υπηρέτησε στη ΔΑ ΕΑ ττικής στη Δ/νση Άμεσης Δράσης 
Αττικής καθώς και στο ΑΕ Α  Υπήρξε άγαμος Απεβίοχιε την 
9-9-2006.

t  Αρχιφύλακας ε.α. Δημήτριος Φω> 
τεινάκης Γεννήθηκε το έτος 1929 
στη Μικρομάνη Μεσσηνίας Κατε
τάγη την 2-11-1955 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της Δ/νσης 
Αστυν. Αθηνών. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίοχιε 
την 3-7-2006 από παθολογικά αίτια

t  Αστυφύλακας Πέτρος Τσκρουτίδης Γεννήθηκε το έτος 
1972 στη Θεσσαλονίκη. Κατετάγη την 19-6-1995 και υπηρέ
τησε στη ΓΑΔ.Θεσ/ν&ης καθώς και στην Δ/νση Αστυν Αε
ρολιμένα Αθηνών. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. 
Απεβίωσε την 27-9-2006 συνεπεία τροχαίου ατυχήματος

t  Αστυφύλακας Νικόλαος Κωχπής Γεννήθηκε το έτος 1960 
στην Κυψέλη Καρδίτσας Κατετάγη την 9-5-1958 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ  Αττικής καθώς και στη 
Δ/νση Αστυν.Νοτιοαν/κής Αττικής Υπήρξε άγαμος Απεβίω

σε την 14-8-2006 από παθολογικά 
αίτια

t  Ειδικός Φρουρός Γεώργιος Πο
λύχρονης Γεννήθηκε το 
έτος1975 στη Θεσσαλονίκη. Κατε
τάγη την 2-10-1999 και υπηρέτη
σε στις Δ/νσεις Αστυν. Αθηνών 
και Θεσ/νίκης Υπήρξε άγαμος 
Απεβίωσε την 7-10-2006 από πα
θολογικά αίτια

t  Π.Υ. Νικόλαος Καρμάλης Γεν
νήθηκε το έτος 1930 στο Κωστα- 
λέξι Φθιώτιδας Κατετάγη το 1955 
ανήκε στο Σώμα της τέως Ε Χ  και 
τελευταία υπηρετούσε στη Δ/νση 
Πολιτικού Προσωπικού του 
Υ.Δ.Τ. Απεβίοχιε την 30-8-2006.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος σε όλες τις 
αστυνομικές Υπηρεσίες η επέτειος του «ΟΧΙ». Επίκεντρο των 
εορταστικών εκδηλώσεων η Θεσσαλονίκη, που γιόρτασε συγ
χρόνως την απελευθέρωση της και τον πολιούχο της Άγιο Δη- 
μήτριο. Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε ο Αρχηγός 
του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης.
Στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως πραγματοποιήθηκε εκδή
λωση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτω
βρίου του 1940, παρουσία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. 
Βύρωνα Πολύδωρα την 27.10.2006. Στην εκδήλωση παρέ
στησαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος Στυλιανός Σύρος, ο Προϊστάμενος του 
Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακάκης, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληρο- 
φορικής/ΑΕΑ Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ανώ
τατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, 
καθώς και προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. 
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Αστυνομικός Διευ
θυντής Νικόλαος Πολιουδάκης.
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως στην Ημερήσια Διαταγή του 
τόνισε: «Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι η μεγάλη στιγμή. 
Έ χει ιστορική δύναμη αιώνων. Συνδέεται με τις άλλες μεγά
λες στιγμές του τρισχιλιετούς ιστορικού παρελθόντος του 
Ελληνισμού. Συνιστά την εμπράγματη απόδειξη και επαλή
θευση του Ύ μνου προς την Ελευθερίαν. Και ορίζει το εφαλ
τήριο της αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης με το οποίο θα 
κινηθούν προς το μέλλον οι επόμενες γενιές.
Ναι, είναι ωραίο να συνειδητοποιούμε ξανά και ξανά κάθε 
τέτοια μέρα ότι είμαστε παιδιά και εγγόνια των ηρώων του 
’40 και της Εθνικής Αντίστασης, που πρώτοι εκείνοι στον 
κόσμον όλο καρτέρεσαν τον Φασισμό. Αυτό είναι το νόημα 
της Επετείου! Χαρείτε το, σας αφορά»!
Ο Αρχηγός του Σώματος στην Ημερήσια Διαταγή του μετά
ξι} άλλων παρατήρησε: «Η 28η Οκτωβρίου 1940, συμπυκνώ
νει σε μια ιστορική στιγμή τις μνήμες, τα βιώματα και τις 
αξίες που καθοδήγησαν πάντοτε τον εθνικό μας βίο. Συμβο
λίζει την άρνηση στον ολοκληρωτισμό, την αντίσταση στην

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κ.κ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διάλεξη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνστα
ντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου πραγματοποιήθηκε την 
17.10.2006, στους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφαλεί
ας της Ελληνικής Αστυνομίας, με θέμα «Διαθρησκευτικός 
Διάλογος, η συμβολή αυτού στην ειρηνική συνύπαρξη των 
λαών και ο ρόλος της Ορθοδοξίας σήμερα».
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας, ο οποίος συνοδευόταν από 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Ανα
στάσιο Δημοσχάκη.
Στην διάλεξη παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, ο Διοικητής της 
Ε.Υ.Π. Πρέσβης κ. Ιωάννης Κοραντής, ο Αρχηγός του Π.Σ. 
Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο Προϊστάμε
νος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακά- 
κης, ο Γενικός Επιθεωρητής Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος Βα
σίλειος Τσιατούρας, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομι-
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τυραννία, την κατάφαση στην ελευθερία και την εθνική 
αξιοπρέπεια... Ο πολλαπλός συμβολισμός, καθιστά την 28η 
Οκτωβρίου, διαχρονικά επίκαιρη και παιδευτικά αναγκαία 
στις νεώτερες γενιές.
Τα διδάγματα της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ας 
αποτελούν πάντοτε οδηγό μας. Η βία ποτέ δεν αποκαθιστά 
αδικίες, ποτέ δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο. Η ελευθερία του 
ανθρώπου βρίσκεται στην Ειρήνη, τη Δημοκρατία, τη συμ
φιλίωση, την κοινή πορεία λαών και Πολιτισμών. Στις αξίες 
και τις παραδόσεις της Δημοκρατίας, του Πατριωτισμού και 
του Κράτους Δικαίου .
Αυτές τις αξίες Υπηρετεί η Ελληνική Αστυνομία, αυτές κα
λείται να υπερασπίζει καθημερινά και να συνεισφέρει για 
την οικοδόμηση ενός μέλλοντος με ειρήνη και ασφάλεια, για 
τις γενιές που έρχονται, για όλους τους πολίτες...».



κοτεχνικών και Πληροφορικής/ΑΕΑ Υποστράτηγος Γρηγό- 
ριος Αναγνώστου, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης 
και Ανθρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ Υποστράτηγος Νικόλαος 
Μπλάνης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υπο
στράτηγος Λεωνίδας Πολύδωρας, οι Διευθυντές των Διευ
θύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Διοι
κητής της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας Ταξίαρχος Τσεκούρας 
Γεώργιος και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Ιεράρχες: ο 
Θεοφιλέστατος Εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκό
που Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, Επίσκο
πος Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος και ο Προϊστά
μενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος της Ελλη
νικής Αστυνομίας Πανοσιολογιώτατος Νεκτάριος Κιούλος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας μετείχε 
στη συνάντηση Υπουργών μεσογειακών κρατών -  μελών της 
Ε.Ε. για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης που 
διεξήχθη στη Μαδρίτη την 29.9.2006.
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας, στην 
παρέμβασή του, επεσήμανε μεταξύ άλλων:
«...23.000 λαθρομετανάστες δέχεται η Ελλάδα από τα θαλάσ
σια σύνορά της... Είναι θέμα χρόνου όταν τελικά αυτοί θα 
εγκατασταθούν στη Γερμανία, στη Σκανδιναβία ή οπουδήπο
τε αλλού... Έ τσ ι δεν είναι θέμα μιας ομάδας, μιας Συνόδου ή 
μιας Συνάντησης... Είναι θέμα ευρωπαϊκής στρατηγικής σε 
αυτή τη συγκεκριμένη δράση»... πρέπει να δουλέψουμε πε
ρισσότερο πάνω στην κοινή επιχειρησιακή συνεργασία... 
Επαινώ τη Μάλτα που ορίζει ένα πλοίο για να κάνει patrolling 
στον Ατλαντικό. Έσπευσα ως εξουσιοδοτημένος από την Κυ
βέρνησή μου να δηλώσω ότι διαθέτουμε δύο patrolling πλοία 
στο Αιγαίο... Θέλω να έχουμε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα, δεν 
είναι εθνική δράση! Ως προς τη διακίνηση λαθρομεταναστών 
από το χώρο του Αιγαίου ο κ. Υπουργός σημείωσε με έμφαση: 
Θέλω να υποβάλω ένα παράπονο. Στα διεθνή media η γείτων 
Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα ότι εξάγει προς την Τουρ
κία λαθρομετανάστες! Αυτό είναι η κορύφωση του θράσους! 
Ό τ ι δηλαδή από κάποιες άλλες αόρατες γραμμές λαμβάνουμε

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συμμε
τείχε την 5.10.2006 στη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Έ νω σης στο Λου
ξεμβούργο.
Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων 
Πολύδωρας, τόνισε ιδιαίτερα τα εξής:
«Στο Τάμπερε I τοποθετήθηκε η βάση για τις παραπέρα ανα

λύσεις και δράσεις, δηλαδή να καταστήσουμε την Ευρώπη ως 
χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Σε αντιστοιχία 
προς τις σύγχρονες προκλήσεις της τρομοκρατίας κυρίως και 
των ασύμμετρων απειλών. Η ανάλυση του Franco Frattini 
(Αντιπροέδρου της Επιτροπής της Ε.Ε.) συμπλέει απόλυτα με 
το πνεύμα του Τάμπερε I και Τάμπερε II ...Θέλω ασφαλώς να 
προωθήσουμε τα θεσμικά εργαλεία...μέσω της πλειοψηφίας ή

μετανάστες τους οποίους εξάγουμε στην Τουρκία ενώ η αλή
θεια είναι μόνο μία! Είναι μία ρότα από την Τουρκία η οποία 
τους υποδέχεται σαν transit από την Αφρική και από την Ασία 
και τους εξάγει στην Ελλάδα κι εγώ κάνω τουλάχιστον ένα 
returning back. Το λέω γιατί θέλω την αλληλεγγύη και εδώ. 
Ό χ ι μόνο αλληλεγγύη συναισθηματικού χαρακτήρα... Το 
λέω γιατί η παράγραφος που υπάρχει στην προδικασία μας 
για το satellite monitor link είναι πολύτιμη γραμμή αποδείξε- 
ως και θα ήθελα στο FRONTEX να συσταθεί μία τράπεζα πλη
ροφοριών... Να γνωρίζουμε σε καθημερινή βάση πού βρισκό
μαστε από πλευράς αριθμών παρανόμων μεταναστών, ποιός 
λαμβάνει τ ί αριθμούς...».

της ομοφωνίας... Αλλά θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Μη 
μας φρενάρει η Συνταγματική Συνθήκη γιατί η Συνταγματι
κή Συνθήκη δεν υπήρχε από το 1960 μέχρι πρόπερσι και δεν 
υπάρχει και τώρα. Και διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η Ευ
ρώπη προχωρεί... αλλά ζητώ να προχωρούμε, για τα επείγο
ντα, εκείνα που παίρνουν προτεραιότητα στη σκέψη και στην 
πολιτική μας, για να είμαστε πάντοτε κοντά στο δίπτυχο της 
ασφάλειας και της ελευθερίας των πολιτών. Και στο κάτω-κά- 
τω της γραφής η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα 
δεν μας περιμένουν! Εμείς πρέπει να σπεύσουμε, να οργανώ
σουμε την πολιτική μας βούληση για τα μέτρα αμύνης...».
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας, κατά 
τη διάρκεια της Συνόδου, προέβη σε δήλωση σχετικά με την 
πρόταση του κ. Franco Frattin i ως προς τα μέτρα που προ- 
τίθεται να λάβει η Ε.Ε. σε σχέση με την απαίτηση των 
Η.Π.Α. έκδοσης visa από χώρες μέλη της: «Θα ήθελα να εκ- 
φράσω την απόλυτη συμφωνία της Ελλάδος με το σχήμα 
της Επιτροπής, όπως το ανέλυσε ο Franco F rattin i και να
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σημειώσω για την οργάνωση των συμβαινόντων, κυρίως με 
την χρησιμοποίηση από πλευράς Η.Π.Α. δύο μέτρων και 
δύο σταθμών και όλο αυτό το διαιρετικό στοιχείο, ότι η 
Ελλάδα είναι η μόνη Χώρα από τις δεκαπέντε παλαιές που 
δεν έχει αυτή την αμοιβαιότητα. Είναι όπως λέμε στο Ρω
μαϊκό Δίκαιο μια «capitis deminutio maxima», η οποία δεν 
γίνεται αποδεκτή. Και το προβάλλω για την διαμόρφωση 
μιας γνώμης από το Συμβούλιο για τα συμβαίνοντα. Δεν εί
ναι μόνο οι νέες χώρες είναι και μία παλαιό, από τις δεκα
πέντε εννοώ, η οποία δέχεται αυτή την άνιση μεταχείριση. 
Με ενθουσιασμό υποστηρίζω το σχέδιο του Franco Frattini 
και για την αμοιβαιότητα ακόμη επί των διπλωματικών δια
βατηρίων, όπου εκεί είναι πολύτιμη αυτή η παρατήρηση. 
Δεν έχουμε και καμία δικαιολογία για την Γβίίοαυτής της 
αποφάσεως ακόμα και για τα διπλωματικά διαβατήρια».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ 
Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας την 
3.11.2006 στο πλαίσιο της Συνόδου, είχε επαφές με τους 
ομολόγους του Υπουργούς των χωρών της Βουλγαρίας, της 
Ρουμανίας, της Αλβανίας, της Μολδαβίας, της Σερβίας και 
του Μαυροβούνιου. Στις συναντήσεις αυτές οι κ.κ Υπουρ
γοί ευχαρίστησαν τον κ. Πολύδωρα για το πολύ καλό επί
πεδο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των χωρών, 
αλλά και για την υποστήριξη της Ελλάδος στην προοπτική 
ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι η πρότασή του, συμπνέει με 
την αντίληψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής κ. Franco Frattini, ότι η ανάσχεση του κύματος λαθρο
μετανάστευσης πρέπει να γίνεται στα απώτερα ευρωπαϊκά 
σύνορα. Επιπλέον, επεσήμανε στους Υπουργούς των ανω
τέρω χωρών ότι πλέον των αστυνομικών μέτρων πρέπει να 
ληφθούν εκ μέρους τους μέτρα ευρύτερης πολιτικής με τα 
οποία να τονίζεται στους πολίτες των χωρών τους, να μην 
αναζητούν «παραδείσους» σε άλλες χώρες, καθιστάμενοι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο εν δυνάμει θύματα trafficking, αλλά 
να παραμένουν στις χώρες τους για εργασία.

Ο κ .Υ π ο υ ρ γ ό ς  με τ ο ν  Δ ή μ α ρ χ ο  Α τ τ ά λ ε ια ς

Ο κ .Υ π ο υ ρ γ ό ς  μ ε  τ ο ν  Υ π ο υ ρ γ ό  Ε σ ω τ ε ρ ικ ώ ν  τ η ς  Τ ο υ ρ κ ία ς

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, κ. Βύρων Πολύδωρας μετέβη 
την 8.11.2006 στη Μόσχα, και συμμετείχε στη Διάσκεψη των 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών με θέμα: «Βελτίωση 
της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον Εγκληματικό Τομέα». 
Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης συζητήθηκαν:
- Η βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των Ευ
ρωπαϊκών Συμβάσεων περί δικαστικής συνεργασίας σε ποινι
κά θέματα.Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών 
μηχανισμών έκδοσης και αμοιβαίας βοήθειας.
- Η βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των ευρω
παϊκών Συμβάσεων περί δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά 
θέματα. Διευθέτηση των αμφισβητήσεων σχετικά με την ερ
μηνεία ή εφαρμογή των Συμβάσεων.
- Η λειτουργία των ευρωπαϊκών Συμβάσεων για την καταπο
λέμηση συγκεκριμένων εγκλημάτων: Ευρωπαϊκή συνεργασία.
- Οι μηχανισμοί της παρακολούθησης και ελέγχου της λει

τουργίας των ποινικών Συμβάσεων.
Μετά τη λήξη των εργασιών της Διάσκεψης ο Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συναντήθηκε με τον 
ομόλογό του Υπουργό Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπον
δίας Rashid Nurgaliyev, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΙΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, μετέβη την 11.11.2006 στην Κύ
προ, και παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πόσης Κύπρου Μακαριότατου κ.κ. 
Χρυσοστόμου. Μετά τη λήξη της τελετής ο Έ λληνας Υπουργός συναντήθηκε με το νέο Αρχιεπίσκοπο όπου είχαν σύντο
μη συνομιλία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ Κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟΒΟΥ

Συναντήθηκε την 15.11.2006, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξε
ως κ. Βύρων Πολύδωρας, με τον Πρωθυπουργό του Κοσσό- 
βου κ. Agim Ceku. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών διμε
ρών επαφών και συναντήσεων, συζητήθηκαν θέματα διμε
ρούς ενδιαφέροντος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ 
ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συνα
ντήθηκε την 10.11.2006 στο Γραφείο του, με την απερχόμενη 
επικεφαλής του Γραφείου της Ύ πατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε 
για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα κα. Karen Farcas, με τον 
αντικαταστάτη της κ. Γεώργιο Τσαρμπόπουλο, καθώς και με 
τον εκπρόσωπο του Γραφείου της Ύ πατης Αρμοστείας του 
Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες στην Ιταλία κ. Walter Irwin. Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης, παρέστη ο Γενικός Γραμματέ- 
ας/ΥΔΤ Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συνα
ντήθηκε την 16.10.2006 στο Γραφείο του, με τον Πρέσβη 
της Μ. Βρετανίας στην Ελλάδα κ. Simon Gass, στο πλαίσιο 
των τακτικών διμερών επαφών και συναντήσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ειδικότερα η αντιμετώ πιση 
της λαθρομετανάστευσης και η εφαρμογή του σχεδίου 
«ΙΛΑΕΙΡΑ», που προγραμματίζει το Υπουργείο Δημο
σίας Τάξεως γ ια  την 7.12.2006.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ 
ΑΡΑΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τήξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συνα
ντήθηκε την 13.11.2006 στο Γραφείο του, με τον Πρέσβη 
της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα κ. Mohammed Α1 
Qahtani. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγ
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών διμερών επαφών 
και συναντήσεων, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέ
ροντος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΡΕΣΤΗ 
ΣΕ ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΘΕΣΕ Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας, απο
δεχόμενος πρόσκληση του Πρέσβη της Δημοκρατίας της 
Κορέας στην Ελλάδα κ. Chung Hae -  Mun, παρέστη την 
3.10.2006 στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο 
επ’ευκαιρία της επετείου της Εθνικής Ημέρας Ανεξαρτη
σίας της Δημοκρατίας της Κορέας.

ρία σας, καθώς και από τα πρόσφατα γεγονότα του Σίδνεϋ, της 
Βαρκελώνης κ.α. Επειδή είστε ειδικοί σε σχέση με τη διαχεί
ριση του πλήθους σε μεγάλες εγκαταστάσεις, κάτι ιδιαίτερα 
ασυνήθιστο παρά μόνο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. ΓΓ αυτό σας 
προσκαλούμε στο Σικάγο, εξ’ ονόματος της εκπαίδευσης, όχι 
μόνο των ανθρώπων του Σικάγου, όχι μόνο των φορέων 
ασφάλειας, αλλά και μέσω αυτών ολόκληρης της χώρας, ολό
κληρου του κόσμου».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συνα
ντήθηκε την 17.10.2006 στο Γραφείο του, με το Δήμαρχο του 
Σικάγο των Η.Π.Α. κ. Richard Μ. Daley. Στη συνάντηση πα- 
ρευρέθη ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος Αναστάσιος Δημοσχάκης.
Ο Δήμαρχος του Σικάγο πραγματοποίησε επίσκεψη στη χώρα 
μας, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία, προκειμένου να ενη
μερωθεί για την προετοιμασία και την υλοποίηση του σχεδί
ου ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, δεδομέ
νου ότι το Σικάγο είναι μία από τις τρεις πόλεις των Η.Π.Α. 
που διεκδικεί εσωτερικά το χρίσμα της διεκδίκησης των θερι
νών Ολυμπιακών Αγώνων του 2016.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Δημο
σίας Τάξεως, ακολούθησε ενημερωτική συνάντηση των Αμε
ρικανών αξιωματούχων με μέλη του ΚΕ.ΜΕ.Α., προκειμένου 
να ενημερωθούν για τις εμπειρίες που απέκτησε η ελληνική 
πλευρά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
Ο Δήμαρχος του Σικάγο μεταξύ άλλων δήλωσε: «...Είμαστε 
εδώ για να ωφεληθούμε από την τεχνογνωσία σας, την εμπει-

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συ
να ντή θηκε τη ν  13.11.2006 στο Γραφείο του, με τον Πρό
εδρο της Α ρχής Διασφάλισης Α πορρήτου Ε πικοινω νιώ ν 
κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συνά
ντησης, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συνα
ντήθηκε την 9.10.2006 στο Γραφείο του με τον Πρόεδρο του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Ιωάννη Αλαβάνο. Στη 
συνάντηση παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος Αντώνιος Βιτω- 
ράκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας/ΑΕΑ Αστυν. 
Δ/ντής Χρήστος Ντζούφρας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγο
ντες του Αρχηγείου και του Τ.Ε.Ε.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η συνεργασία 
του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του Τεχνικού Επι
μελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) με το Υπουργείο Δημοσίας Τά
ξεως σε θέματα οδικής ασφάλειας.
Ο κ. Υπουργός, δήλωσε ενθουσιασμένος από την συμπεριφορά 
εν γένει του Τ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα από την ακαδημαϊκή και 
πρακτική προσφορά του για την οδική ασφάλεια, εννοώντας 
την έκδοση εγχειριδίου από το Τ.Ε.Ε. για την οδική ασφάλεια 
και τη διανομή του στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.
Στη συνέχεια, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ευχαρί
στησε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τ.Ε.Ε. για τη συγγραφή 
του εγχειριδίου Τροχαίας, δηλώνοντας ότι θα αποτελέσει συ
μπληρωματικό εργαλείο των Υπηρεσιών Τροχαίας. Ειδικότε
ρα, όπως επεσήμανε, τα 1.200 αντίτυπα θα κατανεμηθούν σε

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης συναντήθηκε την 20.10.2006, σε κοι
νή σύσκεψη στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, με τον Αρχη
γό της Europol κ. Max-Peter Ratzel, με τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας της Κύπρου κ. Χαράλαμπο Κουλέντη, με τον 
Διευθυντή και τον Πρόεδρο του SECI κ. Mitja Mocnik και 
κ. Γεώργιο Κουνάδη αντίστοιχα, καθώς και με τον επικεφα
λής της PAMECA κ. Klaus Schmidt.
Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, και παρέστησαν ο 
Υπαρχηγός Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο Προϊστάμε
νος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακά- 
κης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος 
Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας, οι Προϊστάμενοι των 
Κλάδων του Α ρχηγείου και ο Δ ιευθυντής της 
Δ.Δ.Α.Σ./ΑΕΑ.
Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα και πραγματο
ποιήθηκε με την ευκαιρία της παρουσίας των ξένων επισή
μων στη χώρα μας, προκειμένου να παραστούν στον εορτα
σμό της Ημέρας της Αστυνομίας, ενώ παράλληλα συζητή
θηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, για περαιτέρω 
προώθηση - εξέταση.
Ο κ. Αρχηγός ενημέρωσε τους παρισταμένους για τις πρωτο
βουλίες της Ελλάδος στα Βαλκάνια και στις χώρες της ΝΑ Ευ
ρώπης γενικότερα. Επίσης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία 
του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως για την αντιμετώπιση της 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων και συγκεκριμέ
να για την άσκηση «ΙΛΑΕΙΡΑ», την οποία είχε παρουσιάσει ο 
κ. Πολύδωρας στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. (Λουξεμ
βούργο 2-6-2006). Ο κ. Αρχηγός προσκάλεσε τους παρισταμέ- 
νους όπως συμμετάσχουν στην πανηγυρική έναρξη της

όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, προκειμένου να ενημερωθεί το 
προσωπικό και πέραν αυτού τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία 
είναι διαθέσιμη για διάλογο και εκπαίδευση των αστυνομικών 
της Τροχαίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι μεγάλης ση
μασίας η έκδοση οπτικοαουστικού υλικού (DVD) για την οδι
κή ασφάλεια, τα οποία θα διανεμηθούν στα εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. Σημείωσε ακόμα το σπουδαίο έργο των Ο.Ε.Π.Τ.Α. 
οι οποίες λειτούργησαν σε 26 Νομούς και ήδη από 1.10.2006 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους Νομούς της χώρας.

Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί την 7.12.2006 στην Αθήνα, 
πρόταση η οποία και έγινε αποδεκτή.
Ακόμη αναφέρθηκε στην πρόταση του Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως για τη δημιουργία Task - Force Αρχηγών της ΝΑ 
Ευρώπης, με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας και τον καλύτερο συντονισμό των Αρχών 
εφαρμογής του Νόμου σε περιφερειακό επίπεδο για την κα
ταπολέμηση των σοβαρών μορφών οργανωμένου εγκλήμα
τος και της τρομοκρατίας, η οποία θα λειτουργεί συμπλη
ρωματικά προς την Task -  Force της Ε.Ε. και σε καμία πε
ρίπτωση ανταγωνιστικά.

[ 71 ] «/«



[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ]

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ 
SUPERLEAGUE

Ο Αρχηγός χης Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης συναντήθηκε την 24.10.2006 με εκπρο
σώπους της Superleague, προκειμένου να συζητήσουν τα θέ
ματα της αντιμετώπισης της αθλητικής βίας στα γήπεδα και 
της μετακίνησης των οργανωμένων φιλάθλων.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξεως, παρέστησαν, ο Υπαρχηγάς της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο Προϊστάμε
νος του Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυρια- 
κάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αστυνόμευσης Ασφάλει
ας και Τάξης/ΑΕΑ Υποστράτηγος Στέφανος Σκότης και ο Δι
ευθυντής της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης Αστυνομι
κός Διευθυντής Νικόλαος Μπεσύρης.
Την Superleague εκπροσώπησαν οι κ.κ Πέτρος Κόκκαλης, 
Ντέμης Νικολαϊδης, Πατρίκ Κομνηνός και Γεώργιος Κυ
ριάκός.
Ο κ. Αρχηγός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην θεσμοθέτηση εκ 
μέρους του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και της Ελληνικής 
Αστυνομίας μέτρων με στόχο την μείωση των κρουσμάτων 
βίας στα γήπεδα και την ανάδειξη του αθλητικού πολιτισμού. 
Ειδικότερα:
- Την θεσμοθέτηση του Αθλητικού Αστυνομικού Συνδέσμου, 
αποστολή του οποίου θα είναι η δημιουργία σχέσεων επικοι
νωνίας με τους υπεύθυνους των ομάδων, τους οργανωμένους 
Συνδέσμους Φιλάθλων και με τις αρμόδιες Αρχές για την τέ
λεση του αγώνα. Ο Αθλητικός Αστυνομικός Σύνδεσμος θα 
προέρχεται από την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητι
σμού της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι ανενεργοί 
αθλητές με αναγνωρισιμότητα και προσφορά.
- Την ίδρυση Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλη
τικής Βίας στις Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσα
λονίκης με αποκλειστική ενασχόληση στα γήπεδα.
- Την αναβάθμιση του Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Πο
δοσφαίρου με την νέα εφαρμογή για διεθνείς αγώνες και εσω
τερικά πρωταθλήματα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης, επισκέφθηκε την 27.10.2006, συνοδευ- 
όμενος από το Γεν. Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος, 
Αντιστράτηγο Γεώργιο Ανδραβίζο και το Γεν. Αστυνομικό Δι
ευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο Αντώνιο Μπάμιατζη, 
Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκε
κριμένα:
- Το Παράρτημα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευ
σης Επιτελών Στελεχών, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου συ
νομίλησε με τον Διευθυντή της Σχολής, Αστυνομικό Διευθυ
ντή Κωνσταντίνο Στάθη και αντάλλαξε ιδέες και απόψεις σχε
τικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής, με τους 
σπουδαστές.
- Τα υπό κατασκευή κτίρια της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος, στη Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, 
όπου ενημερώθηκε από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, Αστυ
νομικό Υπ/ντη Βασίλειο Κατσίμπα για την εξέλιξη των έργων.
- Το Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όπου συνομίλησε με αστυνο
μικούς και πολίτες για τη διαδικασία έκδοσης Διαβατηρίων

Επίσης εξετάστηκε η πορεία των μέτρων του Υπουργείου 
Αθλητισμού τα οποία είναι:
- Η εγκατάσταση και η λειτουργία ηλεκτρονικών συστημά
των εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και θεσμο
θέτηση αποκλειστικού Αθλητικού Εισαγγελέα στις Εισαγγε
λίες Πλημμελειοδικών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
- Η εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση, διά
θεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημέ- 
νων εισιτηρίων των αγώνων του επαγγελματικού αθλητι
σμού και κάρτα φιλάθλου.
Οι εκπρόσωποι της Superleague αναφέρθηκαν στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί από την πλευρά τους. Ειδικότερα έγινε αναφορά:
- Στην έκδοση από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου του 
προγράμματος αγώνων, το οποίο διευκολύνει την αποτελε
σματική λήψη μέτρων ασφαλείας.
- Στην θεσμοθέτηση υπεύθυνου ασφαλείας της Superleague, ο 
οποίος θα είναι σε άμεση επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές. 
Σε συνέχεια της δήλωσης του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. 
Βύρωνα Πολύδωρα, σχετικά με την απαγόρευση μετακίνησης 
οργανωμένων φιλάθλων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας ενεθάρρυνε την πρόταση αυτή, την οποία οι εκπρόσωποι 
της Superleague θα φέρουν προς συζήτηση στο Διοικητικό 
τους Συμβούλιο.

από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Χώρο, ο οποίος βρίσκεται στο Δήμο Καλλιθέας και σχεδιάζε
ται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Αστυνομικών Υπηρε
σιών. Εκεί τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Καλλιθέας Θεσσαλο
νίκης, κ. Δημήτριος Σαραμάντος.
- Το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, το οποίο βρίσκεται 
στην περιοχή των Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, όπου τον υπο
δέχτηκε ο Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Αστυνομικός 
Διευθυντής Ζήνων Κοσμάς και ο Διοικητής του εν λόγω Τμή
ματος, Αστυνόμος Α’ Θεόδωρος Τυριακίδης.
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
Αναστάσιος Δημοσχάκης, συναντήθηκε την 27.10.2006, 
στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, με εκπροσώπους των Συνδικαλι
στικώ ν Ενώσεων Α στυνομικών Υπαλλήλων, Ε ιδικών 
Φρουρών, Συνοριακών Φυλάκων και Πολιτικών Υπαλλή
λων Βορείου Ελλάδος.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθη
κε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζητήθηκαν θεσμικά, οικονο
μικά, ασφαλιστικά και άλλα εργασιακά ζητήματα, που απα
σχολούν το Σώμα.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης, προήδρευσε την 27.10.2006, συσκέψε- 
ως που έγινε στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, με τους Διευθυντές- 
Διοικητες Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης- Κρατικού 
Αερολιμένα και με Τμηματάρχες Επιτελείων των Δ/νσεων της 
ΓΑΔΘ.
Στη σύσκεψη ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε: στο κτιριολογικο 
πρόγραμμα στην εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, 
στην ενίσχυση των Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ με επιπλέον προ
σωπικό, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκδηλώσε
ων διαμαρτυρίας, κατά τις οποίες σημειώνονται έκνομες ενέρ
γειες, στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης, αποδεχόμενος την επίσημη πρόσκληση 
του Γενικού Διευθυντή της Αστυνομίας της Βουλγαρίας κ. 
Valentin Petrov, παρευρέθη στις εκδηλώσεις εορτασμού της 
«Ημέρας της Αστυνομίας της Βουλγαρίας», οι οποίες έλαβαν 
χώρα την 8.11.2006 στη Σόφια.
Παράλληλα, είχε επαφές με τον ομόλογό του, με τον οποίο συ
ζήτησε σε διμερές επίπεδο θέματα αστυνομικής συνεργασίας. 
Συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν η βελτίωση της υπάρχουσας συ
νεργασίας και ορίστηκε χρονικά συνάντηση των δύο Αρχη
γών το πρώτο τρίμηνο του 2007.
Επιπλέον, συμφωνήθηκε η συμπαραγωγή επίσημου βουλγα
ρικού εντύπου αστυνομικού ενδιαφέροντος, αντίστοιχου της 
«Αστυνομικής Ανασκόπησης» με τη βοήθεια και υποστήριξη 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο κ. Αρχηγός συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εσωτερι
κών της Βουλγαρίας κ. Rumen Petkov, καθώς και με τις αστυ
νομικές ηγεσίες του Βελγίου, της Ρουμανίας, της Σερβίας και 
της FYROM.
Μάλιστα, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προσκάλεσε 
τον Γενικό Διευθυντή της Αστυνομίας της Βουλγαρίας, κα
θώς και τους ομολόγους του των προαναφερομένων Αστυνο
μιών, σε συνέχεια γραπτής πρόσκλησης, όπως παραστούν 
στην εναρκτήρια τελετή της Άσκησης του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου «ΙΛΑΕΙΡΑ», που θα γίνει την 7-12-2006 στην Αθήνα. 
Τέλος, ο κ. Αρχηγός είχε συνάντηση με την πρέσβειρα της

Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουλγαρία κα. Δανάη-Μαγδαληνή 
Κουμανάκου, πληρεξούσια Υπουργό Α’, με την οποία συζήτη
σαν θέματα αστυνομικού γενικά ενδιαφέροντος.
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέ
σβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, σε τελετή που έλαβε χώρα στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών, παρουσία του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Αναστασίου 
Δημοσχάκη, παρέδωσε την 6.11.2006 στους Γενικούς Αστυνο
μικούς Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, 322 υπηρεσια
κές δίκυκλες μοτοσικλέτες που θα διανεμηθούν σε Αστυνομι
κές Υπηρεσίες των δύο νομών.
Στην τελετή παρέστησαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο Προϊστάμενος Επιτε- 
λείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακάκης, ο Γενικός

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Πραγματοποιήθηκε την 10.10.2006, ενώπιον του Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, τελετή Αγιασμού στις 
εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας στις Αχαρνές, με αφορμή την έναρξη της νέας εκ
παιδευτικής περιόδου (2006-2007).
Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας/ΎΔΤ Πρέσβης 
ε.τ. Κωστής Αιλιανός, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών 
κ. Σπυρίδων Στριφτός, ο Δήμαρχος Θρακομακεδόνων κ. Ευθύ
μιος Οικονόμου, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο Προϊστάμενος του Επιτελεί- 
ου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακάκης, ο Γενικός 
Επιθεωρητής Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατοό- 
ρας, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας Υποστράτηγοι Στέφανος Σκότης, Νικόλαος 
Μπλάνης και Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Διευθυντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Λεωνίδας Πολύδωρας, ο Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Ασφάλειας Επισήμων Υποστρά
τηγος Φώτιος Ρήγας, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Τα- 
ξίαρχος Χρήστος Μακρής, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα
λείας, πανεπιστημιακοί καθηγητές της Αστυνομικής Ακαδη-

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΥΙI ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως Πρέσβη ε.τ. κ. Κωστή Αιλιανού και του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Αναστάσιου Δημο
σχάκη, πραγματοποιήθηκε την 6.11.2006 στις εγκαταστάσεις 
της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, τελετή ορ
κωμοσίας των πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων.
Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο Προϊστάμε
νος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακά- 
κης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδος Αντι
στράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας, οι Προϊστάμενοι Κλάδων 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Ασημάκης Γκόλ- 
φης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος Αντώνιος Μπάμιατζης, ανώτεροι και ανώτατοι

Επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος Βασίλειος 
Τσιατούρας και οι Προϊστάμενοι Κλάδων του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

μίας, εκπρόσωποι Ομίλων Φίλων της Αστυνομίας, εκπρόσωποι 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων Αστυνομικών, καθώς και 
πλήθος κόσμου.Στον Αγιασμό χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανο- 
σιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κιοόλος.

αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας καθώς και πλήθος κόσμου.
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ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

Τ.Δ.Α. Νάουσας
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακάκης.

Τ.Δ.Α. Γρεβενών
Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστρά
τηγος Βασίλειος Τσιατούρας.

Τ.Δ.Α. Ξάνθης
Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντι
στράτηγος Γεώργιος Ανδραβίζος

Τ.Δ.Α. Σηχείας
Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πλη
ροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υπο
στράτηγος Γ ρηγόριος Αναγνώστου

Τ.Δ.Α. Καρδίτσας
Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υπο
στράτηγος Νικόλαος Μπλάνης

Τελετές ονομασίας και απονομές πτυχίω ν σε 1.273 νέους Αστυφύλακες της 10ης Εκπαιδευτικής σειράς 2004-2006 πραγ
ματοποιήθηκαν στις 29.10.2006 σε κάθε Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων της χώρας.
Τα πτυχία  στους νέους Αστυφύλακες επιδόθηκαν από εκπροσώπους της ηγεσίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και της 
Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως:

Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός.

Τ.Δ.Α. Κ ομοτηνής
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστά
σιος Δημοσχάκης.

Τ.Δ.Α. Ρέθυμνου
Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Λεωνίδας Πολύδωρας
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Ο «ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»

Η Έ νω ση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας της Ιδιωτικής Ασφάλισης, την 
11.11.2006 διοργάνωσε συνέδριο σε αίθουσα του Μεγάρου 
Μουσικής, όπου μεταξύ των άλλων επέδωσε το βραβείο του 
«καλύτερου αστυνομικού της χρονιάς» στον Ανθυπαστυνό- 
μο Παντελή Αρβανιτάκη, διότι ως επικεφαλής της Μ ικτής 
Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος της Α.Δ. Κα
στοριάς, επέδειξε ιδιαίτερη οργανωτική και επιχειρησιακή 
ικανότητα, υπό δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, πολλές 
φορές με κίνδυνο της ζωής και της σωματικής ακεραιότη
τας στον τομέα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. 
Συγκεκριμένα, η Μ ικτή Ομάδα Πάταξης Διασυνοριακού 
Εγκλήματος κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει 29 δρά
στες για παραβάσεις του νόμου «περί ναρκωτικών» και να

κατασχέσει ποσότητα χασίς μεγαλύτερη των 850 κιλών, 
προερχόμενη από την Αλβανία

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Ημέρα της Αστυνομίας και 
ο προστάτης του Σώματος Άγιος Αρτέμιος στη Θεσσαλονίκη. Στο 
πλαίσιο του εορτασμού πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία 
για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Σώματος. Την 20.10.2006 
στον Ι.Μ. Ναό του Αγίου Γρηγοριου του Παλαμά τελέστηκε δοξο
λογία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη κ.κ. Ανθί

μου και ακολούθως ο Γεν. Επιθεωρη
τής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Ανδραβίζοςε 
ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή 
του Αρχηγού του Σώματος.
- Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από 
τη δοξολογία που τελέστηκε στη 
Μητρόπολη Ξάνθης την 20.10.2006 
στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγί-

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Έκθεση Τροχαίας που διοργά- 
νωσε πρόσφατα το Τμ. Τροχαίας Ιωαννίνων σε χώρο του Πνευ
ματικού Κέντρου της πόλης. Στα εγκαίνια της Έκθεσης βρέ
θηκε σύσσωμη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του νομού 
καθώς και πλήθος πολιτών. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο βου
λευτής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλει
ας κ. Άρης Σταθάκης, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντινο- 
μάρχης κ. I. Μπάρκας, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Ν. Γκόντας, ο 
ΓΆ.Δ. Ηπείρου Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Γαλίκας και ο 
Αστυν. Δ/ντής Ιωαννίνων Ταξίαρχος κ. Αθανάσιος Παλαιοπά- 
νος. Στη συνέχεια ο Διοικητής του Τ.Τ. Αστυνόμος Α’ κ. Ανδρέ- 
ας Παπιγκιώτης αναφέρθηκε στους σκοπούς της Έκθεσης.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Έκθεση Τροχαίας που διοργά- 
νωσε πρόσφατα το Τμ. Τροχαίας Γιαννιτσών σε χώρο που πα- 
ραχωρήθηκε από το Δήμο. Την Έκθεση επισκέφθηκε ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, βου
λευτές του νομού, τοπικοί παράγοντες, εκπρόσωποι σωματεί
ων και ενώσεων της πόλης των Γιαννιτσών καθώς και μαθη
τές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στο χώρο της Έ κθεσης παρουσιάστηκαν σύγχρονα τεχνικά 
μέσα τροχονομικήςς αστυνόμευσης, ενώ σε ειδικό χώρο είχαν 
τοποθετηθεί ένας μηχανισμός προστασίας κεφαλής και ένας 
προσομειωτής ζώνης ασφαλείας.
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συ Αρτεμίου. Στην φωτό ο Αστυν. Λύτης Ξάνθης κ. Ιορδάνης 
Χριστοφορίδης με εκπροσώπους των τοπικών στρατιωτικών 
Αρχών. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ξάνθης 
και Περιθεωρίου κκ. Παντελεήμων.

- Στιγμιότυπο από τη δο
ξολογία που τελέστηκε 
στον Ιερό Καθεδρικό 
Ναό του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου στην Κο
μοτηνή, την 20.10.2006 
στο πλαίσιο του εορτα
σμού του Αγίου Αρτεμί
ου. Στη δοξολογία χορο- 
στάτηαε ο Σεβάσμιο ια- 
τος Μητροπολίτης Μα- 
ρωνείας και Κομοτηνής 
κκ. Δαμασκηνός.



- Στιγμιότυπο από την εθιμοτυπική επίσκεψη στο Βόλο 
του Γερμανού Πρέσβη στη χώρα μας κ. Wolfgang 
Schultheib. Στη φωτό με τον Διευθυντή της Α.Δ. Μ αγνη
σίας Αστυν. Δ/ντή κ. Λεωνίδα Ρίνη.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Με σκοπό την ενημέρωση του κοινού στο ζήτημα των τροχαί
ων ατυχημάτων η Α.Δ. Κεφαλήνίας και Ιθάκης διοργάνωσε 
στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου στο Αργο
στόλι Έκθεση Τροχαίας. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν οι τοπι
κές Αρχές του νησιού. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπο
λίτης Κεφαλληνίας, ο Νομάρχης, ο Αντιδήμαρχος Αργοστολι
ού και ο Αστυν. Δ/ντης Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Γ. Κακα- 
βάς. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο ιατρός Γεώργιος Κουρής, ο Δι
οικητής του Α.Τ. Αργοστολιού Αστυνόμος Α’Παναγιώτης Φι
λίππου, ο τεχνολόγος μηχανικός κ. Σταύρος Πανέρης και η 
πρόεδρος του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αγγελική Τοτολού.

- Ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεοσαλονίκης Υποστράτηγος κ. *· 
Αντώνιος Μπάμιατζης επέδωσε μετάλλιο και το δίπλωμα ^  
του Αστυνομικού Σταυρού στον ιδιώτη Γεώργιο Καλαϊτζίδη, φ  
διότι ο κ. Καλαϊτζίδης μετά από ένοπλη ληστεία σε Τράπεζα 
στην περιοχή της Καλαμαριάς, αψηφώντας τον κίνδυνο ακι- 
νητοποίησε το δράστη της ληστείας και τον παρέδωσε στους 
Αστυνομικούς που κατέφτασαν στον τόπο του επεισοδίου.
Με αυτή του την πράξη προσέφερε εξαιρετικής σημασίας 
υπηρεσία στη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ 
TAE KWON DO

Σημαντική υπήρξε η παρουσία της εθνικής ομάδας Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας tae kwon do στο Παγκό
σμιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας που διεξήχθη πρόσφατα στη Σεούλ της Κορέας. Η ελλη
νική ομάδα υπό την καθοδήγηση της Παγκόσμιας Πρωτα- 
θλήτριας και προπονήτριας του tae kwon do Αστυφ. Μαρίας 
Καρπαθάκη, έφτασε στους ημιτελικούς και αποκόμισε σ υ ν ο 
λ ικ ά  έξη μετάλλια. Η Δόκιμος Αστυφύλακας Τούλα Παγωνά- 
κη πήρε ασημένιο μετάλλιο. Χάλκινο μετάλλιο αποκόμισαν οι: 
Ανθυποπλοίαρχος και χρυσός Ολυμπιονίκης Μιχάλης Μου- 
ρούτσος, Ανθυποπλοίαρχος και αργυρή Ολυμπιονίκης Έ λλη  
Μυστακίδου, Αστυφύλακας Καλλιόπη Παπαϊωάννου, Αστυ
φύλακας Ευθύμιος Γαβαλάς και ο Στρατιώτης Ευάγγελος Βα- 
σιλακάκος. Επίσης, απενεμήθη τιμητικά, το Χρυσό Στρατιω
τικό Μετάλλιο της Κορέας στην προπονήτρια της Εθνικής 
Ομάδας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, Μαρία 
Καρπαθάκη, για την εξαιρετική της προσφορά στο άθλημα.
- 34 ώρες και 40’ χρειάστηκε ο Συνοριακός Φύλακας Σπύρος 
Αγάθος για να διανύσει τα 110 χιλιόμετρα στον αγώνα του 
«Σπάρταθλου», κερδίζοντας επάξια την τρίτη θέση σε έναν

από τους δυσκολότερους αγώνες δρόμου στον κόσμο. Ο Σπ. 
Αγάθος είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και υπηρετεί στο 
Τ.Σ.Φ. Παλαιοκαστρίτσας.
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Στις 24.9.2006 ο 1ος Λόχος Δοκίμων Ενωμοταρχών, του 
Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, της εκπαιδευτικής σειράς 1976-1977, έκανε 
προσκλητήριο για μία ακόμα φορά, με την ευκαιρία της συ
μπλήρωσης τριάντα χρόνων από την κατάταξη και συγκεκρι
μένα:
- Στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών μετά την Θεία Λειτουρ
γία τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των 
συναδέλφων, Δημητρίου Παπανικολάου, Βασιλείου Μαρκό- 
γιαννη, Χρήστου Φιλίππου, Βασιλείου Σαλή, Βασιλείου Δρό
σου, Γρηγορίου Παππά και Αντωνίου Μπάρκα που έφυγαν 
πρόωρα από την ζωή.
- Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε συνεστία
ση στα Καμένα Βούρλα, όπου παραβρέθηκαν συνάδελφοι από 
όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, εν ενεργεία και από- 
στρατοι από του βαθμού του Ανθ/μου μέχρι του Ταξιάρχου. 
Τις εκδηλώσεις χαιρέτησε ο κ. Αρχηγός του Σώματος.

[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 30 ΧΡΟΝΩΝ 
ΣΤΟ ΣΩΜΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας παρακο
λούθησε την 19.10.2006 θεατρική παράσταση που παρουσία
σε η θεατρική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Θέατρο 
του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή, 
στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων εορτασμού της 
«Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος 
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.
Το έργο που παρουσιάστηκε ήταν το «Τριαντάφυλλο στο στή
θος» του Τέννεσση Ουίλλιαμς, σε μετάφραση του Μάριου 
Πλωρίτη και σκηνοθεσία του Γιάννη Κατράνη.
Την παράσταση παρακολούθησαν ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλια- 
νός, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ

Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακάκης, ανώτατοι και ανώ
τεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και πλήθος κόσμου.

ΤΕΛΕΤΗ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Τελετή θυρανοιξίων Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Αρτε
μίου πραγματοποιήθηκε την 19.10.2006, υπό την παρουσία 
του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, 
στον 2ο όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου Αττικής, χορο- 
στατούντος του Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρε
σίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανασιολογιώτατου Αρχι
μανδρίτη Νεκταρίου Κιούλου.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης ημέ
ρας των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της «Ημέρας της 
Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυ
ρα Αγίου Αρτεμίου και παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυ
λιανός Σύρος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτη
γος Ευστράτιος Κυριακάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας, οι 
Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής 
Υποστράτηγος Ασημάκης Γκόλφης, ο αναπληρωτής Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, οι Διευθυντές των Διευ
θύνσεων και ανώτεροι αξιωματικοί του Αρχηγείου και της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εκπρόσωποι των

συνδικαλιστικών Ενώσεων της Αστυνομίας, καθώς και από- 
στρατοι αξιωματικοί του Σώματος.
Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Αντεισαγγελέας 
Εφετών κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, εποπτεύων Εισαγ
γελέας της Υπηρεσίας Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Από τη Δ/νση Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε Ημερίδα 
την 31-1.11.2006 σε αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου Αθη
νών. Σκοπός της Ημερίδας ήταν:
- Να αναδείξει την τραγική εικόνα των τροχαίων ατυχημάτων 
και τη φυσιογνωμία του νομού Αττικής στον τομέα της οδι
κής ασφάλειας.
- Να αποσαφηνίσει με την ανταλλαγή απόψεων κορυφαίων 
επιστημόνων τις δράσεις που αφορούν τη δομική και λει
τουργική επικινδυνότητα των δρόμων της Αττικής.
- Να προσδιορίσει τ ις  απαιτούμενες παρεμβάσεις, να ιε- 
ραρχήσε1 τις  κατευθύνσεις για  την αντιμετώπιση του 
προβλήματος.
Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας, ο Υφυπουργός Παιδείας 
κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Γεώργιος 
Κωνσταντόπουλος, ο τ. Υπουργός και βουλευτής κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος, οι βουλευτές κ.κ. Άρης Σταθάκης, Αθανά
σιος Μπούρας, Χριστιάνα Καλογήρου, Γιάννης Δημαράς, Διά
να Κανέλλη, η ευρωβουλευτής κ. Ευαγγελία Τσαμπατσή, ο 
Δήμαρχος Αθηναίων κ. Θεόδωρος Μπεχράκης, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημο- 
σχάκης, ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Στυλια
νός Σύρος, ο Υποδ/ντής της ΓΑΔΑ Υποστράτηγος κ. Γιαννί- 
κας Σακκάς, ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
του Σώματος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος, αξιωματικοί 
του Σώματος, Διοικητές Οργανισμών και αντιπροσωπείες

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ 
ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας της Αλβανίας κ. Bajram Ibraj, επισκέφθηκε την 
20.11.2006, τον Μεθοριακό Σταθμό της Κακκαβιάς, καθώς και 
τα Σημεία Ελέγχου Διαβατηρίων Ελλάδος και Αλβανίας και 
έκανε δηλώσεις στα αλβανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μεταξύ άλλων δή
λωσε: « Με αυτή τη διαδικασία του Police on line είμαστε αι
σιόδοξοι ότι θα καταργηθεί το χαρτί πάνω από τα γραφεία. 
Τα πάντα θα λειτουργούν μέσα από την ηλεκτρονική διαδι
κασία. Το σύστημα αυτό της πληροφορικής θα μειώσει το 
χρόνο εξυπηρέτησης όλων των διακινουμένων από και προς 
την Αλβανία. Τα συστήματα πληροφορικής Police on line 
είναι ότι καλύτερο και σύγχρονο και τελευταίας γενιάς κυ
κλοφορεί και διατίθεται στην αγορά. Αυτό είναι ένα εθνικό 
έργο σοβαρής ηλεκτρονικής υποδομής το οποίο έχουμε ξε
κινήσει τα τελευταία χρόνια, υλοποιείται σε εθνικό πλέον 
επίπεδο, σε όλες τις Υπηρεσίες, από Αστυνομικό Τμήμα μέ
χρι το Αρχηγείο. Έ χε ι τη δυνατότητα διασύνδεσης με τη 
Europol, βάση δεδομένων Interpol, Schengen, SECI και 
Frontex. Επίσης έχει τη δυνατότητα να διασυνδεθεί με τα 
κέντρα πληροφορικής και τις βάσεις δεδομένων των λοιπών 
συναρμόδιων Υπουργείων και Δημοσίων Οργανισμών, 
όπως είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το 
Υπουργείο Οικονομικών, η Έ νω ση Ασφαλιστικών Εταιρει
ών. Υπάρχει δυνατότητα όμως να διασυνδεθούμε μελλοντι
κά και με αντίστοιχα κέντρα πληροφορικής των λοιπών 
Αστυνομιών χωρών της Βαλκανικής και Ευρωπαϊκής 
Έ νω σης εφόσον υπάρξουν συμφωνίες.

των παραγωγικών Σχολών του Σώματος. Εισηγητής της Ημε
ρίδας ήταν ο Ταξίαρχος Αντώνιος Βιτωράκης και συντονι
στής ο Αστυν. Δ/ντής Ιωάννης Τζώρτζης.

Κατά την επίσκεψή του στο σημείο Ελέγχου Διαβατηρίων 
της Κακκαβιάς στην Αλβανία, ο κ. Αρχηγός ξεναγήθηκε 
στις εγκαταστάσεις και παρακολούθησε επίδειξη της διαδι
κασίας ελέγχου διαβατηρίων από Αστυνομικούς της Αστυ
νομίας της Αλβανίας.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
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Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ

Με διάφορα HA και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώ
ματος τέθηκαν οε αποστρατεία,

- Με το βαθμό του Αστυν. Διευθυντή οι, Μιχαήλ Ο. Ση- 
φουνάκης Χρηστός Σ. Καλομπάτσιος Μιχαήλ Δ. Τσοντάκης 
Αθανάσιος X. Φλεγγας
- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντή οι, Αντώνιος Σ 
Αλαφάκης Θεόδωρος I. Αριστερίδης Χαράλαμπος Ε. Δημη- 
τρίου, Θωμάς I. Κουκουλέτσος Γεώργιος Σ. Μπουνάς Αθη- 
νά Α  Σφακιανάκη.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Α’ οι, Λουκάς I. Δεληγιάννης 
Μιλτιάδης Α  Καρράς Δημήτριος Η. Κατοαβριάς Αντώνιος Θ. 
Πασσαδελλης Βασίλειος Θ. Σιαλμάς Ιωάννης Σ. Τζαβέλλας
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β’ ο Βασίλειος Θ. Μαυρουδής
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ο Μάλαμας Ν. Τεβεκέλης
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Κωνσταντίνος Ε. 
Ακουμιανάκης Μαρία Π. Ασωνίτη, Ελευθέριος Α  Βασιλειά- 
δης Γεώργιος Δ. Βλαϊκός Δημήτριος Ε. Βλαχοπάνος Χρή- 
στος I. Γεραλής Αναστάσιος Β. Γιαννακάκης Γεώργιος Α  
Γιαννουκάκης, Νικόλαος Μ. Γλουφτσής Γεώργιος Δ. Γόνης 
Ξενοφώντας Π. Δημακόπουλος Στέφανος Δ. Ζαρζούλης Πε
ρικλής Ν. Ζωράκης Νικόλαος Γ. Καλαματιανός, Στέλλα Δ. 
Καμπουρίδου, Νικόλαος Ε. Κατσανεβάκης Κωνσταντίνος Σ. 
Λαβδαριάς Χαράλαμπος X. Λιάτσκος, Ιωάννης Κ  Μαγκού- 
της Θεοχάρης Γ. Μαυρίδης Δημήτριος Π. Μελιτζάνης Σπυ
ρίδωνας Δ. Μόσχος, Κωνσταντίνος I. Μπαγορδάκης Ηλίας Α  
Μπούνταρης Θεοδώρα Κ  Μπουροκώστα, Αθανάσιος Α  Νέ- 
στορας Γεώργιος Β. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος Α  Νού- 
τσης Δημήτριος Γ. Ντζανής Ελευθέριος Θ. Παπαδόπουλος 
Νικόλαος Δ. Παπαντκολάου, Αντώνιος Κ  Πεσλής Αθανάσιος 
Ε. Πίτσιος Δημήτριος Β. Πρεβόλης Παναγιώτης Θ. Προβα- 
τάς Δημήτριος Α  Σαράφας Δημήτριος Ε. Σιώζιος Λάμπρος 
Ν. Σιώζιος, Χριστόφορος Γ. Σουρίλας, Ιωάννης Ν. Σταματά- 
κης Παναγιώτης Α  Σταματόπουλος Λάμπρος Γ. Σταύρου, 
Παναγιώτης Γ. Τσιγγάνος, Γεώργιος Α  Τσιριμώκος Κων
σταντίνος I. Φώτης.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Γεώργιος I. 
Αβραμίδης Ιωάννης Γ. Αγγελόπουλος Θεόδωρος Β. Αδαμό- 
πουλος Γεώργιος Α  Αγτνίτης, Παναγιώτης Ν. Αλεξανδρό- 
πουλος Αναστάσιος Θ. Ανδρόας Ιωάννης Δ. Αντωνίου, Πο
λύχρονης Α  Αράπικος, Μιχαήλ Γ. Αρβανίτης, Νικόλαος Δ. 
Αρβανιτίδης Απόστολος X. Αργυρίου, Κωνσταντίνος Γ. 
Αργυρόπουλος Χρήστος I. Αρμένης Ιωάννης Ν. Βακαλό- 
πουλος Απόστολος Η. Βάλλας
Κυριάκος Σ. Βασιλειάδης Εμμανουήλ Ε. Βεληβασάκης Δέ
σποινα Δ. Βίτκου, Θεόδωρος Φ. Βλάμης, Χρήστος Ε. Βλαχό- 
πουλος Αργύριος Α  Βρεττόπουλος, Σπυρίδωνας Ν. Γάκης 
Ιωάννης Η. Γεωργακάκης, Βασίλειος Τ. Γεωργακόπουλος 
Γεώργιος Α  Γεωργίου, Κοσμάς Σ. Γιαννακόπουλος Σεραφείμ
I. Γιαννάκος Βασίλειος I. Γιαννέτος, Δημήτριος Γ. Γιαντάς 
Γεώργιος Ε. Γκλιάτης Βασίλειος X. Γουδελης Κωνσταντίνος 
I. Γώγος Ιωάννης Κ. Δαδίνος Αθανάσιος Α. Δελλής Πανα
γιώτης Σ. Δελλής, Παρθένα Ν. Δημαρχοπούλου, Νικόλαος Ε. 
Δημητρέλιας, Δημήτριος X. Δημητρίου, Αθανάσιος X. Δη- 
μόπουλος, Χαρίσιος Α  Δημουλάς, Στυλιανός Α  Δουδούμας, 
Παύλος Ε. Εμμανουήλ, Γεώργιος Δ. Ευαγγελάκης, Κωνστα
ντίνος Σ. Ζαπαντιώτης, Στέφανος Ν. Ζαχαράκης, Ζώης Ε. 
Ζίνδρος, Χρήστος Ε. Θανασουλόπουλος, Αλέξανδρος Δ. Θεο- 
δοσόπουλος, Ιοχίννης Σ. €)ολιώτης, Αφροδίτη Β. Θωμοπού- 
λου, Σάββας Π. Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Μ. Καμαριώτης, 
Φώτιος Θ. Καραγιώργος, Νικόλαος Π. Καρακεχαϊλίδης, Μα

ρία Γ. Καρέλου, Παναγιώτης I. Καρκαλάκος, Σταύρος Γ. 
Καρλάκης, Νικόλαος Ε. Κασσαπάκης, Στέφανος Γ. Κατρα- 
χούρας, Δημήτριος Α  Κατσαρός, Ιωάννης Γ. Κατσιάμπας, 
Αριστείδης Α  Κατσώλης, Κωνσταντίνος Β. Κεραμάρης, Δη- 
μήτριος I. Κιόσης, Ιωάννης Α  Κοζάκης Κωνσταντίνος Α  
Κουμπούρας, Αλέξανδρος Δ. Κουτσογιάννης, Αθανάσιος I. 
Κουτσονίκος, Στφγιος Γ. Κυριάκος, Δημήτριος Ε. Κωνστα- 
ντόπουλος, Χρήστος Π. Κωνσταντόπουλος, Ανδέας Κ  Λαό- 
πουλος, Μιχαήλ I. Λενάκης, Κωνσταντίνος Θ. Λέτσιος, Πα- 
ντελεήμων I. Αάτσος, ΓεώργιοςΦ. Λουλάς, Κωνσταντίνος Κ  
Λυραντζής, Χρυσούλα Τ. Μαγγΐνα, Εμμανουήλ Ε. Μανιου- 
δάκης, Δημήτριος Γ. Μαντζαφλάρας, Δημήτριος Α  Μαρκα- 
ντώνης, Γεώργιος Β. Μερκουρόπουλος, Παύλος Ε. Μιχελά- 
κης, Ευστάθιος Κ  Μόκας, Κωνσταντίνος Σ. Μόσχος, Δημή- 
τριος Κ  Μούσσας, Ευάγγελος X. Μουτσίτσης, Ευάγγελος Α  
Μπαλαγιάννης Δημήτριος X. Μπατσής Χρήστος Κ  Μπέκας, 
Αναστάσιος Σ. Μπ ιφπιρούλας, Ευάγγελος Α  Νικάκης, Θεό
δωρος Γ. Νικολακάκης, Σπυρίδωνας Α  Νικολακόπουλος, 
Ευθύμιος Σ. Νούλας, Βασίλειος Η. Ντεβενές, Γεώργιος Α  
Ντεκουμές, Χαράλαμπος Γ. Ξενίδης, Ιωάννης Σ. Οκουχζιό- 
γλου, Βύρωνος Γ. Ουζουνιδης, Νικόλαος Ε. Παλταντζής, Γε
ώργιος Π. Παναγέας, Χριστόδουλος Γ. Παπαδημητρίου, Ιω
άννης Παπαδιώτης, Ιωάννης Π. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Α  
Παπαμιχαήλ, Ιωάννα Κ  Παπανδρέου, Άγγελος Κ  Παπανι- 
κολάου, Αθανάσιος Ν. Παπανικολάου, Δημήτριος Β. Παππάς, 
Δημήτριος Α  Παρτούλας, Αθανάσιος Δ.Πατραγκός, Παύλος 
Θ. Πετρίδης, Σωτήριος Κ  Πολίτης, Παναγιώτης Ε. Πολυ- 
χρονάκος Αντώνιος Π. Πορετσάνος, Νικόλαος Π. Πουλικί- 
δης, Νικόλαος Γ. Πρισκας, Κωνσταντίνος Σ. Προκοπής Χρή
στος Θ. Σακελλαρίου, Κωνσταντίνος Θ. Σακκούλης Φώτιος 
X. Σγούρδος Γεώργιος
Ν. Σκαράκης Αθανάσιος Δ. Σκαρλάτος Ιωάννης Δ. Σκαρλά
τος Ηλίας Γ. Σκοτίδας Κωνσταντίνος Δ. Σκυλοδήμος Δη- 
μήτριος Ε. Σταθόπουλος Μιχαήλ Α  Σταυρακάκης Γρηγό- 
ριος I. Στεργιανέλης Ανδρέας Γ.,Συλάιδος Ιωάννης Α  Τα- 
μπάς Γεώργιος Η. Τάτσης Πασχάλης Π. Τερζόγλου, Κων
σταντίνος X. Τερζόπουλος Γεώργιος X. Τριανχαφύλλου, Ιω
άννης Α  Τσάκος Χρήστος Γ. Τσεβάς Δημήτριος Ν. Τσιντώ- 
νη ς Φώτιος Π. Τσιροάνης Κωνσταντίνος Ε. Τσολάκης 
Ευάγγελος Ν. Τσομπάνης Στέλλα Α  Τσουμήτα, Σπυρίδων 
Η. Τσούτσικας Κωνσταντίνος Σ. Φαβατάς Ιωάννης Ξ. Φι
λιππίδης Δημήτριος Κ  Φουρίδης Κωνσταντίνος Μ. Φωτό- 
πουλος Ιωάννης X. Χαλκίδης Κωνσταντίνος Π. Χαμπαίος 
Χρήστος Ν. Χαρμανίδης Σταύρος Μ. Χατζημιχαηλιδης Γε
ώργιος Ε. Χατζηπαρασκευάς Παναγιώτης Α  Χατζής Σταύ
ρος Μ. Χατζημιχαηλιδης Κωνσταντίνος Ν. Χήρας Σπήλιος 
Ο. Χλιάπας Νικόλαος X. Χολιδης Κωνσταντίνος I. Χονδρο- 
γιάννης Ανδρόας Γ. Χριστόπουλος Γεώργιος Α  Ψύλλας 
- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Νικόλαος Α  Αποστο- 
λόπουλος Γεώργιος Β. Αραμπατζής Κωνσταντίνος X. Αρι- 
τζής Δημήτριος X. Βουτσινός Δημήτριος Κ  Γαρούφος Γε
ώργιος Κ  Γίάπαλης Χρήστος Ν. Δερβιλής Παρθένα Ν. Δη
μαρχοπούλου, Κωνσταντίνος I. Δημητρίου, Κωνσταντίνος 
Β. Ευαγγέλου, Χρήστος I. Ζάβαλης Αντώνιος Α  Ζαμάνης Γε
ώργιος Μ. Ζαφείρης Κωνσταντίνος Ε. Ζαχαριουδάκης Μάρ
κος Ε. Καλαϊτζάκης Δημήτριος I. Καραμπάς Ανδρόας Ε. Κα- 
ράμπελας Μιχαήλ I. Καργάκης Νικόλαος Δ. Κατσύρας Δη- 
μήτριος Π. Κατσιγιάννης Ελισάβετ Π. Λαζαριδου, Χαράλα
μπος I. Αναρδάκης Ευθαλία Κ  Δουκάτου, Ιωάννης Γ. Μαλ- 
λιωτάκης Αντώνιος Ε. Μανωλαράκης Μιχαήλ Δ. Μαρκά- 
κης Ιωάννης X. Μελλισουργός
Βασίλειος Γ. Μπαλατσοιίκας Νικόλαος I. Μπαλτατζής 
Αντώνιος Ε. Μπατσάρας Χρήστος Γ. Μπατσούλης Γρηγό- 
ριος Ν. Μπινιέρης Βασίλειος Γ. Μπόχτης Νικόλαος Κ  Μω-
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υσιάδης Στέργιος Γ. Παλπάνης Νικόλαος Κ. Παμφιλίδης 
Γεώργιος I. Παναγόπουλος Απόστολος Π. Πανάρας Νικό
λαος Μ. Παντελεάκος Δημήτριος I. Παπαδόπουλος Κων
σταντίνος Α. Παπαδουλάκης Αθανάσιος Δ. Παπανικολό- 
πουλος Κωνσταντίνος Θ. Σακαρ&ος Βασίλειος Γ. Σερεμέ- 
τη ς Δημήτριος X. Σταματογιάννης Μιχαήλ Σ. Σωτηρίου, 
Παναγιώτης Ε. Τζώρτζης Εμμανουήλ Ε. Φάρσαρης Θω
μάς Α. Φιλιππέλης Νικόλαος Ε. Φουκαράκης Γεώργιος Α. 
Φούντογλου, Εμμανουήλ Ν. Χαραλαμπάκης, Νικόλαος Α. 
Χατζάκης Αστέριος Θ. Χατζόπουλος Εμμανουήλ I. Χου- 
λάκης Νικόλαος Μ. Χρηστακάκος Ευαγγελία Ν. Ψαρρά, 
Αλέξανδρος Ε. Ψύλλος.
- Με το βαθμό του Αστυφύλακα ο Απόστολος A  Ν ικαλτσιός

Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ε Σ  Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ

•  Υπαστυνόμος Β’ που υπηρετεί στην ΑΔ. Κεφαλληνίας, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Γ Α Δ  Α , τηλ. 6942990290, 210-8619929

•Ο  Ανθυπαστυνόμος Πολύδωρος Γούσης που υπηρετεί 
στην Τροχαία Ηγουμενίτσας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. 
Θεσσαλονίκης ή της ΑΔ. Ημαθίας, τηλ. 6937708677, 
6944598819.

•  Ο Αρχιφύλακας Αριστείδης Παπαρούπας που υπηρετεί στο 
AT. Ζαγκλιβερίου Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΑΔ. Χαλκιδικής τηλ. 6974082006.

•Αρχιφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία της ΑΔ. Χαλκιδι
κής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ ΑΔ. Αττικής τηλ. 6939266610.

•Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Κέρκυρας επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΑΔ. Ιωαννίνων, τηλ. 6945565865.

•Ο  Αστυφύλακας Ευστάθιος Αντωντάδης που υπηρετεί 
στον ΑΣ. Ορφανίου Καβάλας επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ ΑΔ. 
Θεσσαλονίκης ή της ΑΔ. Σερρών, τηλ. 6945796648.

•Ο  Αστυφύλακας Δημήτριος Σκουμής που υπηρετεί στην 
Δ/νση Εγκληματολογιών Ερευνών/ΓΑΔΑ, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία των Α.Δ. Καρδίτσας Τρικάλων, Λάρισας Γρεβενών ή 
Κοζάνης τηλ. 6977368354.

•Αστυφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία της Γ Α Δ  Α , επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης της ΑΔ. Γρεβενών 
ή της ΑΔ. Κοζάνης τηλ 6945586635.

•Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Κοζάνης επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ Α Δ  Α , τηλ 6948105327.
•Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Βοιωτίας επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία των ΑΔ. Κοζάνης Ημαθίας ή την ΓΑΔ. Θεσσα
λονίκης τηλ 6974875023.

•Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Πάτμου, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Γ Α Δ Α , τηλ 6948577638.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCHENGEN)

Υπεγράφη την 28.9.2006 η Σύμβαση για την δημιουργία της 
δεύτερης γενιάς του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος 
SCHENGEN (N.SIS Π), μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
(Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας) και της εταιρίας «ALTEC 
ΑΒ.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».
Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίήσης του ευρω
παϊκού προγράμματος για τη δημιουργία της δεύτερης γε
νιάς Schengen (SIS Π), το κεντρικό σύστημα του οποίου λει
τουργεί στο Στρασβούργο και συνδέεται με όλα τα Κ-Μ της 
Συμφωνίας Schengen. To N.SIS Π είναι μετεξέλιξη του υπάρ- 
χαντος συστήματος N.SIS 1+ της πρώτης γενιάς και δημι- 
ουργείται προκειμένου να καλυφθούν οι νέες λειτουργίες- 
ανάγκες του Συστήματος Πληροφοριών Schengen (SIS), με 
την επωφελή χρήση των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο της 
Πληροφορικής και η δυνατότητα ενσωμάτωσης των νέων 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΗΓΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης μετείχε την 3.10.2006 στις εργασίες της 
Συνόδου της Ομάδας Αρχηγών Ευρωπαϊκών Αστυνομιών 
(PCTF), που έλαβαν χώρα στην έδρα της Europol στη Χάγη. 
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, οι Αρχηγοί των Ευρωπαϊκών 
Αστυνομιών συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, δίνο
ντας έμφαση στην καταπολέμηση των σοβαρών μορφών ορ
γανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας, αλλά και σε θέμα
τα αστυνομικής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας 
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης σε παρέμβαση του, ενημέρωσε τους 
ομολόγους του για την πρωτοβουλία του Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα για τη διοργάνωση άσκη
σης επί χάρτου και πραγματικής με την επωνυμία 
“ΙΛΑΕΙΡΑ”, για την καταπολέμηση της εμπορίας και εκμε
τάλλευσης ανθρώπων. Μάλιστα, την επίσημη έναρξη των ερ
γασιών της θα κηρύξει, κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής κ. Franco Frattini, την 7 Δεκεμβρίου 2006 στην Αθήνα 
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που 
έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ
κής Αστυνομικής Συνεργασίας και έτυχε θερμής υποδοχής 
και στήριξης από το σύνολο των Ευρωπαϊκών Κρατών και 
Διεθνών Οργανισμών όπως Europol, Interpol, Eurojust, 
Frontex κ,ά. Ο συνολικός σχεδιασμός της επιχείρησης αυτής 
θα αναδείξει και θα προωθήσει την τεχνογνωσία και την πο
λύτιμη εμπειρία που απέκτησε η Ελληνική Αστυνομία από 
την επιτυχή και απολύτως ασφαλή διεξαγωγή των Ολυ
μπιακών Αγώνων.
Ο κ. Αρχηγός ενημέρωσε επίσης τις αντπιροσωπείες των 
κρατών-μελών για το στάδιο της εξέλιξης των εργασιών σύ
στασης και λειτουργίας της Ομάδας Αρχηγών Αστυνομιών 
(TASK FORCE) Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης πρωτοβουλία 
την οποία ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδω-
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ρας ανακοίνωσε στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής 
' Ενωσης και η οποία ε'τυχε πλήρους υποστήριξης σχεδόν από 
όλα τα κράτη της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης 
Η νέα αυτή Ομάδα θα είναι συμπληρωματική σε περιφε
ρειακό επίπεδο και σε καμία περίπτωση ανταγωνιστική σε 
σχέση με τις εργασίες της TASK FORCE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Θα εστιάζει τις εργασίες της σε θέματα πρόλη
ψης και καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιο-Ανατο- 
λικής Ευρώπης υποβοηθώντας συγχρόνως τις προσπά
θειες αυτών των κρατών για την ένταξή τους στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση . Εν συνεχεία,, θα αναφέρει τα αποτελέ„ 
σματα των εργασιών της στις τακτικές συναντήσεις της 
TASK FORCE των Αρχηγών Ευρωπαϊκών Αστυνομιών, 
για ενημέρωση και περαιτέρω συντονισμό των αναγκαί
ων ενεργειών.
Στη συνέχεια της επισκέψεως ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας συναντήθηκε την 4.10.2006 στη Χάγη, με τον 
Γερμανό Διευθυντή της Europol κ. Max -  Peter Ratzel, 
καθώς και με τα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού, 
και συζήτησαν λεπτομερώς την αποστολή και το έργο της 
Europol σε σχέση με τις προτεραιότητες και το έργο της 
Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια της διεθνούς αστυνο
μικής συνεργασίας
Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
•  Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της 
διεθνούς τρομοκρατίας
•  Η κατάσταση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών σε Ευρωπαϊ
κό και παγκόσμιο επίπεδο (ηρωίνης κοκαΐνης κάνναβης και 
συνθετικών ναρκωτικών) και ο ρόλος της Europol στην κα
ταπολέμηση του φαινομένου.
•  Η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της εμπο
ρίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων και η υποστήριξη της 
Europol στις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας
•  Ως προς το trafficking, έγινε εκτενής ενημέρωση για την 
πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. 
Βύρωνα Πολύδωρα με την πραγματοποίήση ασκήσεως επί 
χάρτου και σε πραγματική βάση, με την ονομασία ΙΛΑΕΓΡΑ, 
την επίσημη έναρξη των εργασιών της οποίας θα κηρύξει ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Franco Frattini, 
την 7 Δεκεμβρίου 2006 στην Αθήνα
•  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε ως προς τη σύσταση και λει
τουργία της TASK FORCE Αρχηγών των Αστυνομιών 
των χωρών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης η οποία 
αποτελεί πρόταση και ιδέα διατυπωθείσα από τον Έ λλη
να Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα στο 
Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρό
ταση έτυχε υποστήριξης σχεδόν από όλα τα κράτη της 
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.
Ο κ. Ratzel τόνισε την άψογη συνεργασία των ελληνικών 
Αρχών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Europol και έθεσε στη 
διάθεση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας την τεχνο
γνωσία και διεθνή εμπειρία της Europol. Ακόμη επισήμανε 
την άριστη εικόνα που διατηρεί η Ελληνική Αστυνομία στο 
διεθνές περιβάλλον εξαιτίας της ασφαλούς διοργάνωσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων, της εξάρθρωσης της εγχώριας τρομο
κρατίας και των προσφάτων επιτυχιών της στην καταπολέ
μηση του κοινού εγκλήματος.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ανέλυσε 
την πολιτική ασφάλειας της Ελλάδας σε όλα τα θέματα 
και κυρίως για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευ
σης που προέρχεται εξ ανατολών και αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευ
ρωπαϊκή Ένωση, ευχαρίστησε τον Διευθυντή της

Europol και τον διαβεβαίωσε ότι η άριστη συνεργασία της 
Ελληνικής Αστυνομίας και της Europol θα διατηρηθεί 
και στο μέλλον.
Τέλος, ο κ. Δημοσχάκης προσκάλεσε τον κ. Ratzel να τιμήσει 
με την παρουσία του τις εορταστικός εκδηλώσεις για την 
Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 20 Οκτωβρίου τρέ
χοντος έτους, στο περιθώριο των οποίων θα υπάρξουν συνο
μιλίες με υψηλούς αξιωματούχους επικεφαλής Αστυνομι
κών Οργανισμών, πρόσκληση την οποία ο Διευθυντής της 
Europol αποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση.
Η επίσημη επίσκεψη του κ. Αρχηγού συνεχίστηκε και την 
5.10,06, (raiv.JBurqjust (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δικαστικής^ 
Συνεργασίας), στη Γενική Συνέλευση της οποίας θα μιλήσει 
σχετικά με τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με την 
Eurojust για θέματα κοινού ενδιαφέροντος 
Στην συνέχεια ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μετά 
από επίσημη πρόσκληση, πραγματοποίησε επίσκεψη στην 
έδρα της Eurojust, στη Χάγη και συναντήθηκε με τσν Βρετα
νό Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Kennedy, το Εθνικό μέλος 
της Ελλάδας στην Eurojust, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών κ. 
Λάμπρο Πατσαβέλα, καθώς και άλλους εκπροσώπους των 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσία του 
Έλληνα Πρέσβη στη Χάγη, κ. Κωνσταντίνου Ράλλη.
Ο κ. Αρχηγός απηύθυνε χαιρετισμό στην Ολομέλεια της 
Γενικής Συνέλευσης της Eurojust που αποτελεί το συλ
λογικό όργανο λήψης αποφάσεων του Οργανισμού στο 
οποίο συμμετέχουν δικαστές και εισαγγελείς από όλα τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ομιλία του ο 
κ. Δημοσχάκης τόνισε την αναγκαιότητα της βελτίωσης 
της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας παράλληλα με 
την διεθνή αστυνομική συνεργασία και επεσήμανε την 
σπουδαιότητα εφαρμογής και υλοποίησης κοινών δράσε
ων και μέτρων, όπως η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλ
ματος Σύλληψης
Ο κ. Αρχηγός ενημέρωσε τα μέλη της Eurojust ότι οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεργάζονται άριστα 
με τις εισαγγελικές και δικαστικός Αρχές και εκ τελούν με επι
τυχία το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης το οποίο με την 
πάροδο του χρόνου εξελίσσεται ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσμα
τικό εργαλείο στα χέρια των αρμοδίων ελληνικών Αρχών, 
συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας 
Ο κ. Δημοσχάκης και οι επιτελείς του ενημερώθηκαν λε
πτομερώς για το έργο και την αποστολή της Eurojust, στο 
πλαίσιο της υποβοήθησης των ερευνών των διωκτικών 
Αρχών των κρατών - μελών.
Από τις συζητήσεις προτάθηκε, μεταξύ άλλων, ο σχεδια- 
σμός εντός του επόμενου έτους διεθνούς εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου για τα στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολούνται με την εξιχνίαση 
του ηλεκτρονικού εγκλήματος με χρηματοδότηση της 
Eurojust, πρόταση την οποία ο κ. Αρχηγός απεδέχθη με ιδι
αίτερη ικανοποίηση. Ομιλητές και εκπαιδευτές στο εν λό
γω σεμινάριο θα είναι δικαστές εισαγγελείς και εμπειρο
γνώμονες διεθνών οργανισμών στην αρμοδιότητα των 
οποίων υπάγεται η καταπολέμηση σοβαρών μορφών του 
οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας που διαπράτ- 
τονται μέσω του Διαδικτύου και με τη χρήση υψηλής τε
χνολογίας Επίσης αξιωματούχοι της Eurojust θα προ
σκληθούν στην Ελλάδα ως ομιλητές στις Σχολές της Εθνι
κής Ασφάλειας και της Αστυνομικής Ακαδημίας σε θέματα 
διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
Τέλος, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης στην 
έδρα της Eurojust, ο κ. Αρχηγός προσκάλεσε τον Πρόεδρο
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της Eurojust κ. Kennedy και το εθνικό μέλος της χώρας 
μας στην Eurojust Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Λά
μπρο Πατσαβέλα να τιμήσουν με την παρουσία τους τις 
εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα της Αστυνομίας 
στις 20 Οκτωβρίου, στο περιθώριο των οποίων συνεχί- 
σθηκαν οι διμερείς συνομιλίες.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

„ Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης συναντήθηκε την 12.10.2006 στο Γρα
φείο του, με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοή
θειας (Ε.ΚΑΒ.) κ. Νικόλαο Παπαευσταθίου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία είχε εθιμοτυπικό 
χαρακτήρα, τονίστηκε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας των 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με τα πληρώματα 
του Ε.ΚΑΒ.
Ο κ. Αρχηγός ενημέρωσε τον κ. Παπαευσταθίου για τη λει
τουργία των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, στις 
οριστικές εγκαταστάσεις των οποίων προβλέπεται να μετα
σταθμεύουν και στελεχωμένα οχήματα του Ε.ΚΑΒ., προ- 
κειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα αντιμετώπισης ατυ
χημάτων στους αυτοκινηδρόμους
Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η συνεργασία για την από κοι
νού διοργάνωση σεμιναρίων, με σκοπό την εκπαίδευση 
του προσωπικού των Υπηρεσιών της Τροχαίας και του 
Ε.ΚΑΒ. στη διαχείριση τραυματιών τροχαίου ατυχήμα
τος. Προς την κατεύθυνση αυτή μάλιστα, θα εκδοθεί ειδι
κό φυλλάδιο οδηγιών.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, συμφωνήθηκε η σύσταση Άτυ
πης Επιτροπής με σκοπό:
•  την καταγραφή του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέ
ντρου Άμεσης Βοήθειας
•  την επισήμανση και διόρθωση τυχόν προβλημάτων, καθώς και
•  τη διευκόλυνση της κίνησης ασθενοφόρων σε περιπτώσεις 
επειγόντων περιστατικών.
Ως μέλη της Άτυπης Επιτροπής ορίστηκαν ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αξιωματικοί των Διευθύνσεων Γενικής Αστυ
νόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνσ 
μίας καθώς και εκπρόσωποι του Ε.ΚΑΒ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικά με δημοσιεύματα Τύπου που αφορούν δηλώσεις πα
ραγόντων Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών ως προς την 
καταβολή εσόδων σε λογαριασμούς Ασφαλιστικών Ταμείων 
της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα εξής

1. Με τον Νόμο 2725/1999, ποσοστό 5% επί του αντιτίμου 
των εισιτηρίων των αθλητικών εκδηλώσεων (όλων των ομά
δων Ase και Bae Εθνικής) περιέρχεται ως πόρος στα Ασφαλι
στικά Ταμεία του αστυνομικού προσωπικού. Τα τελευταία 
έτη (2003-2006), το ποσό αυτό συμποσούται σε 2 εκατομμύ
ρια ευρώ, κυμαινόμενο κατ’ έτος από 500 χιλ. ευρώ έως 800 
χιλ. ευρώ.
2. Με τον Νόμο 2800/2000 προβλέφθηκε ότι ποσοστό 10% 
από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Αθλητικών Ανωνύ
μων Εταιριών θα αποδίδεται στον προϋπολογισμό του

Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για τις ανάγκες της Ελλη
νικής Αστυνομίας. Η υποχρέωση αυτή των αθλητικών 
ιρορέων προς το ελληνικό Δημόσιο δεν είχε εκπληρωθεί 
μέχρι 31-12-2005. Ο Νόμος εφαρμόζεται από 1-1-2006 και 
οι εισφορές των υπόχρεων ανέρχονται σήμερα στο ποσό 
του 1 εκατ. 900 χιλ. ευρώ.
3. Ισχυρισμοί ότι η Ελληνική Αστυνομία λαμβάνει από τις 
ομάδες 5 ή 6 εκατομμύρια ευρώ ανάγονται προφανώς στη 
σφαίρα του φανταστικού.
4. Υπογραμμίζεται ότι η ετήσια επιβάρυνση του προϋπολογι
σμού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για τη λήψη μέτρων 
τάξεως στους πάσης φύσεως αθλητικούς χώρους η δαπάνη 
για απασχόληση Προσωπικού, μετακινήσεις και τεχνικά μέ
σα, ανέρχεται κατ’ έτος σε 22 εκατομμύρια ευρώ!
5. Τέλος σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν εξαρ- 
τά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την εκπλήρωση 
των καθηκόντων της χάριν της διαφυλάξεως του δημοσίου 
συμφέροντος και της εννόμου τάξεως από οποιαδήποτε 
αντιπαροχή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ 6Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός συνοδευόμενος από υπη
ρεσιακούς παράγοντες μετέβη στη Σλοβενία, και συμμετείχε 
στις εργασίες της 6ης Περιφερειακής Υπουργικής Διάσκεψης 
για την παράνομη μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα, 
τη διαφθορά και την τρομοκρατία, που πραγματοποιήθηκε 
27.10.2006 στην πόλη Brdo.
Η Διάσκεψη συνδιοργανώθηκε από τα Υπουργεία Εσωτερι
κών της Αυστρίας και της Σλοβενίας και κλήθηκαν να συμ- 
μετάσχουν:
- οι Υπουργοί από τις χώρες που συμμετέχουν στη Διαδικα
σία BRDO (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Ι1.Γ.Δ.Μ., Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, Αλβα
νία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη),
- ο Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας κ. Karl Rajamaki, 
χώρας που ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
δεύτερο εξάμηνο του 2006,
- ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Franco Frattini, 
υπεύθυνος για θέματα δικαιοσύνης ελευθερίας και ασφάλει
ας καθώς και
- ο Ειδικός Συντονιστής του Συμφώνου Σταθερότητας Νο- 
τιο-ανατολικής Ευρώπης κ. Erhard Busek.
Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης συζητήθηκε η πρόοδος που 
πραγματοποιήθηκε σχετικά με τα μέτρα που αποφασίστηκαν 
και το σχέδιο δράσης που υιοθετήθηκε κατά την περσινή Διά
σκεψη, ενώ έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των 
αποτελεσμάτων της Διάσκεψης τα οποία θα περιλη<ρθούν 
στο σχέδιο δράσης για την επόμενη περίοδο.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Επεκτεΐνεται, με απόφιαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγου Αναστασίου Δημοσχάκη, το μέ
τρο των πεζών περιπολιών σε πόλεις της περιφέρειας 
Συγκεκριμένα, από 20-11-2006 θα πραγματοποιούνται σε κα
θημερινή βάση πεζές περιπολίες στις εξής πόλεις Αίγιο, 
Άργος Θήβα, Πτολεμαίδα, Κω, Γιαννιτσά, Ελασσόνα, Τίρνα- 
βο, Φάρσαλα, Κυπαρισσία, Αμαλιάδα, Ιεράπετρα, Σητεία, Δι
δυμότειχο, Χρυσούπολη, Ναύπακτο και Ιτέα
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ ]

Στόχος και προτεραιότητα του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας είναι η πρόληψη και καταστολή της εγκληματι
κότητας, καθώς και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας 
των πολιτών, μέσα από την ενίσχυση και περαιτέρω επέκτα
ση της εμφανούς αστυνόμευσης.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Από τη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού γνωστοποιείται ότι, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ. αριθμ. 2/28391/Α0024 από 
5.6.2006 έγγραφο του ΓΑΚ/Διεύθυνση 24, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα αποφάσισε, λόγω εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης την υποχρεωτική χρησιμοποίηση του Διεθνούς 

αριθμού Τραπεζικών Λογαριασμών (INTERNATIONAL 
BANK ACCOUNT NUMBER - IRAN) αυτό συνεπάγεται ότι 
σε όλες τις εντολές πληρωμής (χρέωση - πίστωση Λογαρια
σμών πελατών Τράπεζας) πρέπει να αναφερεται ο ΙΒΑΝ του 
Δικαιούχου.
Κατόπιν των ανωτέρω, και οε συνέχεια της Bee σχετικής πα- 
ρακαλούμε όπως σε περίπτωση που υπάλληλος της Υπηρεσίας 
οας αιτείται την αλλαγή λογαριασμού μισθοδοσίας του, στο 
υποβαλλόμενο στην Υπηρεσία μας έγγραφο της Τράπεζας (φ/ο 
του Λογαριασμού) να αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΙΒΑΝ. 
Επισημαίνεται ότι, μη αναγραφή του αριθμού ΙΒΑΝ, συ- 
νιστά μη ύπαρξη λογαριασμού και ως εκ τούτου δεν θα πι
στώνεται η μισθοδοσία του υπαλλήλου στην Τράπεζα επι
θυμίας του.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Με διατάξεις του Π.Δ. 137/2006, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
155/25-7-2006, τεύχος Aae, επέρχονται οι ακόλουθες οργανω
τικές και διαρθρωτικές μεταβολές: 
α. Ιδρύονται:
(1) Αστυνομικό Τμήμα Νέου Φαλήρου, με έδρα το Δήμο Πει
ραιώς και διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Πειραιώς
(2) Τμήμα Ασφαλείας Νέου Φαλήρου, με έδρα το Δήμο Πει
ραιώς και διοικητική υπαγωγή στην Υποδιεύθυνση Ασφα
λείας Πειραιώς
β. Μετονομάζονται τα A’, Β’ και Ρ  Αστυνομικά Τμήματα 
Πειραιώς σε Αστυνομικά Τμήματα Καλλίπολης Δημοτικού 
Θεάτρου και Καμινιων, αντίστοιχα
γ. Ρυθμίζεται θέμα συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου του 
Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού.

ΛΕΣΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σύμφωνα με την 2979/2006 Απόφαση του Μονομελούς Πρω
τοδικείου Πειραιώς ιδρύθηκε και λειτουργεί σωματείο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "Λέοχη Αστυ
νομίας Πειραιά" και ως διακριτικό, σύνθεση με τη σύσφιξη 
των χεριών αστυνομικού και πολίτη με τη φράση κάτωθεν 
αυτών "Αγαπάτε αλλήλους".
Τα γραφεία του στεγάζονται σε χώρο που παραχώρησε δωρε
άν ο Όμιλος Κυριών Φίλων Αστυνομίας Πειραιά, επί της 
οδού 11ας Μεραρχίας 25, στον Πειραιά 
Σκοπός του σωματείου, σύμφωνα με το καταστατικό του, 
είναι:
•  η σύσφιξη των σχέσεων και η τακτική επικοινωνία των με
λών του,
•  η ανάπτυξη του ηθικού, πολιτιστικού, μορφωτικού και 
κοινωνικού επιπέδου των μελών του,
•  η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης φιλίας και συναδέλ

φωσης μεταξύ των μελών του,
•  η καλλιέργεια πνεύματος κατανόησης και συνεργασίας με
ταξύ κοινωνικών ομάδων, ατόμων και αρμοδίων φορέων με 
την Ελληνική Αστυνομία,
•  ο μεθοδευμένος αγώνας για την εξάλειψη των αιτίων που 
γεννούν το έγκλημα, την αντικοινωνική συμπεριφορά, τη 
χρήση ναρκωτικών και την κάθε μορφής παρανομία,
•  η προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
δημιουργία μιας ήσυχης υγιεινής και αδιατάρακτης ζωής και
•  η προαγωγή του αθλητικού πνεύματος μέσα από κοινές 
αθλητικές δράσεις επ’ ωφελεία των μελών.
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι:
1) η ίδρυση εντευκτηρίου και λέσχης για τη συνάντηση, 
ανταλλαγή απόψεων και ψυχαγωγία των μελών,
2) η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και άλλων 
σχετικών εκδηλώσεων, όπως καλλιτεχνικών παραστάσεων, 
προβολών, σεμιναρίων, εκδρομών κλπ.
3) η συμμετοχή του σωματείου σε εθνικές και διεθνείς πολι
τιστικές εκδηλώσεις
4) η συνεργασία με άλλους συλλόγους ενώσεις ή συνδέσμους 
ή ομοσπονδίες που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με 
αυτούς του παρόντος σωματείου,
5) η δημιουργία αρχείου, δανειστικής βιβλιοθήκης η με
λέτη και έρευνα ζητημάτων που αφορούν την Ελληνική 
Αστυνομία, τη σχέση των μελών της με την πολιτεία και 
τους πολίτες.
6) η έκδοση περιοδικού, εφημερίδας και βιβλίων, όπως επίσης 
και κάθε άλλου εντύπου υλικού που σχετίζεται με το εν λό
γω σωματείο,
7) η συγκρότηση ομάδων εργασίας αποτελούμενων από μέλη 
σωματείου, η βράβευση και ο διαγωνισμός
8) η πραγματοποίήση επαφών, διαβημάτων κ.ά, επιβεβλημέ
νων ενεργειών στις αρμόδιες κάθε φορά αρχές και υπηρεσίες 
ή όπου ενδείκνυται, για την επιτυχή αντιμετώπιση κοινωνι
κών προβλημάτων ή άρση αδικιών,
9 ) η διοργάνωχτη αθλητικών αγώνων και λοιπών αθλητικών 
δραστηριοτήτων στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας και του 
"ευ αγωνίζεσθαι" χωρίς γνώμονα το κέρδος αλλά μόνο την 
προαγωγή του αθλητικού πνεύματος
Για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου επιδιώ
κεται η συνεργασία με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημο
σίου ή ιδιωτικού δίκαιου και κυρίως με τους Δήμους ή τις 
Κοινότητες της Νομαρχίας Πειραιώς με κάθε νόμιμο μέσο. 
Ως τακτικά μέλη εγγράφονται άνδρες ή γυναίκες που φέρουν 
την ιδιότητα του αστυνομικού εν ενεργεία ή αποστρατεία ή 
πολιτικού υπαλλήλου ή συνοριοφύλακα ή ειδικού φρουρού 
που υπηρετούν ή υπηρέτησαν, διαμένουν ή διέμεναν στην 
περιοχή της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΥΠΕΡ Ε Α Α Σ.

Με τα συγκεκριμένα σχετικά: α) Άρθρο 11 παρ. 5 
ν.3103/2003 (ΦΕΚ 23-Α), β) Υπ’ αριθμ. 466/2006 Γνωμο
δότηση Ν.Σ.Κ., γ) Υπ’ αριθμ. 7/5/23-2-2006 Πρακτικό 
Δ.Σ./Μ.Τ.Σ. και, δ) Υπ’ αριθμ. Φ. 9511/554888/Σ.2206/10- 
4-2006 απόφαση κ. Υπ. Εθ. Άμυνας προβλέπεται η προαι
ρετική εγγραφή των αποστράτων αξιωματικών και Ανθυ- 
παστυνόμων της Ελληνικής Αστυνομίας στις ενώσεις 
Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποί
οι, αν επιθυμούν, μπορούν να γίνουν μέλη των Ενώσεων 
αυτών υποβάλλοντας σχετική αίτηση και καταβάλλοντας 
τις αντίστοιχες με τους ομοιόβαθμους του Στρατού Ξηράς 
εισφορές κατά το χρόνο που είναι εγγεγραμμένοι.
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Η εγγραφή και η διαγραφή των αποστράτων αξιωματικών 
και Ανθυπαστυνόμων Ελληνικής Αστυνομίας στην Ένωση 
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού γίνεται με αίτηση του 
ενδιαφερομένου στην Ένωση η οποία θα ενημερώνει σχετι
κά το Μ.Τ.Σ. ώστε το Ταμείο να διενεργήσει τις ανάλογες 
κρατήσεις ή να παυσει αυτές.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΑΑΣ.

Το Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών, στο πλαίσιο 
υλοποίησης στοχοδιαγράμματος αξιοποίησης της ακίνη
της περιουσίας του, ήτοι, του οικοπέδου επί της οδού Πα
τησίων 91-93 και του 4άροφου νεοκλασικού - διατηρητέ
ου κτιρίου εππί της οδού Ιουλιανού 36, έκρινε σκόπιμη 
τη διερεύνηση εκδήλωσης άτυπου ενδιαφέροντος υπο
ψηφίων αναδοχών, τόσο στο χώρο του Δημόσιου και ευ
ρύτερου Δημοσίου Τομέα (ΔΕΚΟ κ.λπ.) όσο και στον 
όμοιο δραστηριοποίησης Ιδιωτικών Φορέων - Εταιριών- 
Κοινοπραξιών μεγάλης εμβέλειας και αναγνωρισμένης - 
πιστοποιημένης εργοληψίας, για την περαιτέρω προκα
ταρκτική ποσοτική -  ποιοτική εκτίμηση και αξιολόγηση 
των υποβληθησσομένων σ’ αυτό προτάσεων (όχι προσφο
ρών). Σημειώνεται ότι, η οριστική επιλογή Αναδόχου 
(υποβολή βέλτιστης προσφοράς), υπόκειται στην διαδικα
σία των ισχυουσών διατάξεων του Ανοιχτού Δημοσίου -  
Διεθνούς Διαγωνισμού (Συμβάσεις Ευρωπαϊκής Έντα
σης).

ΣΤΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με την 7012/6/73-πη’ από 2-9-2006 απόφαση του Αρχηγείου, 
η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1351/14-9-2006, τεύχος Β’, 
προβλέπσνται οι ακόλουθες βελτιωτικές αλλαγές επί των 
στολών του αστυνομικού προσωπικού:
Α. Καθιερώνεται τζόκεϊ, αντί του κλασικού πηληκίου ή μπε
ρέ, το οποίο φέρεται με τις υπ’ αριθμ. 8β και 8γ θερινές στο
λές υπηρεσίας.
Β. Καθορίζεται ο χρωματισμός της υπ’ αριθ. 8δ στολής εκ
στρατείας -  επιχειρήσεων, από βαθυκύανος σε παραλλαγής 
(ανοικτό κυανό, γκρι κυανό και βαθυκύανο) και καθιερώνε
ται τζόκεϊ αντί μπερέ και μπλούζα βαμβακερή στη σύνθεση 
της θερινής στολής.
Γ. Καταργείται ο προβλεπόμενος επενδύτης (τζάκετ) και κα
θιερώνεται νέου τύπου από ύφασμα πολυεστερικών ινών.
Δ. Καθιερώνεται μπουφάν (τύπου fly) χρώματος κυανού, με 
προσθαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση, το οποίο φέρεται, 
προαιρετικά, με την υπ’ αριθμ. 8γ θερινή στολή.
Ε. Καθορίζεται ο χρωματισμός του κάθετου λαιμοδέτη, από 
μαύρος σε βαθυκύανος.
Στ. Καθιερώνονται γυναικεία υποδήματα (σκαρπίνια) αντί 
γοβών στην σύνθεση των υπ’ αριθ. 8β και 8γ στολών.

ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΚΡΟΥ 
ΠΟΔΟΣ -  ΙΙΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΒΑΔΙΣΗΣ

Στην έδρα της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΑΕΑ (οδός Πει
ραιώς αρ. 153) και υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του 
Αστυν. Διευθυντή (ΥΓ) Αθανασίου Μπαδέκα, Ιατρού -  
Ορθοπαιδικού -  Τραυματιολόγου, με εξειδίκευση στις πα
θήσεις των κάτω άκρων και με συμβούλους ειδικούς ια
τρούς, Ενδοκρινολόγο και Ρευματολόγο, ιδρύθηκε και λει
τουργεί από 1.11.2006 Ειδικό Ιατρείο Παθήσεων Άκρου

Ποδός -  Ποδοκνημικής και Ανάλυσης Βάδισης με σκοπό τη 
διάγνωση και θεραπεία παθήσεων των κάτω άκρων, όπως 
π.χ. πλατυποδία, βλαισοπλατυπαδία, κοιλοποδία, ανισοσκε- 
λία, γαμψοδακτυλίες, βλαισός μέγας δάκτυλος και γενικά 
παραμορφώσεις του άκρου πόδα, διαβητικό πόδι, παιδικό 
πόδι, αθλητικές κακώσεις, ρευματοειδές πόδι, νευρολογικό 
πόδι, SPORTS DANCE MEDICINE.
Το ανωτέρω Ειδικό Ιατρείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα (12.30’ 
-14.30’) και μπορούν να εξετάζονται το εν ενεργεία αστυνο
μικό και πολιτικό προσωπικό, συνταξιούχοι και τα μέλη των 
οικογενειών τους, μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση 
(ραντεβού) στο τηλ.: 210-3482444.
Συγκεκριμένα στο Φυσιοθεραπευτικό Τμήμα και υπό την 
επίβλεψη του Α/Α (ΥΓ) Μιχαήλ Χαραλαμπίδη -  Φυσιοθερα
πευτή, θα λειτουργεί ειδικό μηχάνημα ανάλυσης βάδισης με 
πελματογράφο που έχει τη δυνατότητα διενέργειας δυναμι
κού και στατικού πελματογραφήματος οε ειδική πλατφόρμα 
με πάνω από 4.000 αισθητήρες πίεσης Τα αποτελέσματα ανα
λύονται και κατόπιν σε συνδυασμό με την κλινική διάγνωση 
εφαρμόζονται τα ανάλογα θεραπευτικά πρωτόκολλα

ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Στην έδρα της Διεύθυνσης Υγεισνομικού/ΑΕΑ (οδός Πειραι
ώς αρ. 153) και υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του Διευθυ- 
ντού της Διεύθυνσης Υγειονομικού, Υποστρατήγου (ΥΓ) 
Κωνσταντίνου Αντωνάκη, Ιατρού -  Ρευματολόγου, ιδρύθη
κε και λειτουργεί από 1.11.2006 Ειδικό Ιατρείο Οστεοπόρω
σης και Μεταβολισμού των Οστών, με σκοπό τη διάγνωση 
και θεραπεία των μεταβολικών νοσημάτων των οστών και 
της οστεοπόρωσης
Το ανωτέρω Ιατρείο λειτουργεί κάθε Τετάρτη (12.30’- 
14.30’)και μπορούν να εξετάφνται το εν ενεργεία αστυνομι
κό και πολιτικό προσωπικό, συνταξιούχοι και μέλη των οι
κογενειών τους μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση (ρα
ντεβού) στο τηλ.: 210-3482444.
Συγκεκριμένα, στο Ακτινολογικό Τμήμα του Κεντρικού Ια
τρείου Αθηνών και υπό την εποπτεία του Υποδιευθυντού 
της Διεύθυνσης Υγειονομικού, Ταξιάρχου (ΥΓ) Νικολάου 
Χολιάσου, Ιατρού Ακτινολόγου-Ραδιολόγου, θα λειτουργεί 
μηχάνημα DEXA, τύπου Hologic διπλής δέσμης φωτονίων, 
τελευταίας τεχνολογίας με το οποίο διενεργούνται:
•  Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε διάφορα μέρη του σώμα
τος μετά από κλινική εξέταση και εκτίμηση ειδικού Ιατρού και
•  Ψηφιακή λιπομέτρηση.
Το Κλινικό Ειδικό Ιατρείο θα λειτουργεί σε κυκλική βάση 
και θα στελεχώνεται από ειδικούς Ιατρούς με τις ειδικότητες 
του Ορθοπεδικού, Ενδοκρινολόγου, Ρευματολόγου και Γυ
ναικολόγου, ούτως ώστε να καλύπτονται διαγνωστικά και 
θεραπευτικά η οστεοπόρωση και τα λοιπά μεταβολικά νοσή
ματα των οστών οποιοσδήποτε αιτιολογίας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ

Η Θρησκευτική Υπηρεσία του Σώματος σε συνεργασία με την 
Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος παρέχουν 
τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 
φροντιστήριο ορθοδόξου κατηχήσεως προκειμένου να ενημε
ρωθούν σε θέματα ορθοδόξου πίστεως και ζωής Γίνονται δε
κτοί άνδρες και γυναίκες από 1840 ετών, απόφοιτοι Λυκείου. 
Τα μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο 16:00’ -18:30’ στο κέντρο 
επικοινωνίας της Αποσταλικής Διακονίας (Κατλανών 6, Αθή
να). Πληροφορώ; στα τηλ. 210-7788142, 7272347.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ιδρύθηκε από διετίας Σύλλογος Αστυνομικών με την επωνυ
μία: Πανελλήνιος Σύλλογος των Συνταξιούχων Αστυνομι
κών της τ. Αστυνομίας Πόλεων και της Ελληνικής Αστυνο
μίας «Άγιος Αθανάσιος».
Δικαίωμα εγγραφής έχουν:
•  Οι Ανθυπαστυνόμοι της τ. Αστυνομίας Πόλεων και της 
Ελληνικής Αστυνομίας
•  Οι συνταξιούχοι Αστυφύλακες άνδρες γυναίκες και οι χή
ρες των συναδέλφων της τ. Αστυνομίας Πόλεων και της 
Ελληνικής Αστυνομίας
Επίσης ο Σύλλογος εκδίδει εφημερίδα με τον τίτλο: «Η Φω
νή του Συνταξιούχου Αστυνομικού».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το νέο Δ.Σ. που Γΐροέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες 
έχει ως εξής
Πρόεδρος ο Ανθ/ρχος Χ/κης Βασίλειος Χαχαμίδης Α’ Αντι
πρόεδρος ο Ανθ/στής Εμμανουήλ Σταυρακάκακης Β’ Αντι
πρόεδρος ο Ανθ/στής Γεώργιος Ζερβουδάκης Γεν. Γραμματέ
ας ο Ανθ/ρχος Αντώνιος Κάλλιας Ταμίας ο Υπ/μος Α’ Κων
σταντίνος Μαραζόπουλος και Μέλη οι Ανθ/στές Σταύρος Κο- 
πτερός Ιωάννης Γεωργούλας Χρήστος Μπουρδάς και Πανα
γιώτης Τζαβάρας

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Μετά το κλείσιμο της κάλπης πολλοί ήταν οι συνάδελφοι οι 
οποίοι εξελέγησαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εκλέχθηκαν: 
Αρχιφύλακας Αθανάσιος Σπυράκος δημοτικός σύμβουλος 
στο Δήμο Αθηναίων, Αρχιφύλακας Χαράλαμπος Μάης τοπι
κός σύμβουλος Δήμου Φιλοθέης Ν. Άρτας Αρχιφύλακας Ιω
άννης Τζουβέλης δημοτικός σύμβουλος Δήμου Γλυφάδας 
Ανθυπαστυνόμος Σταύρος Γεραλής δημοτικός σύμβουλος 
Δήμου Μεταμόρφωσης Ανθυπαστυνόμος Κων/νος Γούλας 
δημοτικός σύμβουλος Νέας Ιωνίας Αρχιφύλακας Θεόδωρος 
Βλάμης δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μεταμόρφωσης Αρχι
φύλακας Χρήστος Παπαχαρίσης δημοτικός σύμβουλος Δή
μου Μεταμόρφωσης Ανθυπαστυνόμος Αργόριος Σκοπελίτης 
δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μεταμόρφωσης Πέτρος Κα- 
τσΰοης νομαρχιακός σύμβουλος στον συνδυασμό της κ. Γέν
νημα ιά, Φωτεινή Κωνσταντοπούλου διαμερίσματική σύμ
βουλος 6ου διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων, Αστυνόμος Πέ
τρος Π. Κατσίκης νομαρχιακός σύμβουλος Ανατολικής Αττι
κής Αρχιφύλακας Αχιλλέας Καβαλλάρης πάρεδρος του το
πικού συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος Σπάρτου 
Δήμου Αμφιλοχίας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε την 10.11.2006, συνάντηση μεταξύ του 
Υπουργού Δημοσιάς Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα και του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου 
Αλογοσκούφη, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικο
νομικών, προκειμένου να συζητηθούν προτάσεις του Υπουρ
γού Δημοσίας Τάίρως για οικονομικά αιτήματα του προσω

πικού των Σωμάτων Ασφαλείας
Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Πολύδωρας δήλωσε: 
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Οικονομίας κ. Αλογο- 
σκούφη για τη συνεργασία που είχαμε και για την κατανόη
ση που έδειξε. Θέλω να τον ευχαριστήσω ευρύτερα για την 
συστηματική, επιστημονική και αποτελεσματική δράση του 
στην εφαρμογή ενός σχεδίου που εξυπηρετεί την εθνική οι
κονομία απόλυτα, με τους καλύτερους δυνατούς όρους 
όπως αναγνωρίζεται και από την Ευρώπη. Και θέλω να σας 
δηλώσω, ότι όλες αυτές τις ημέρες ή και τους μήνες όταν 
σκεφτόμουν τη σημασία της επίμονης προβολής των αιτη
μάτων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως δεν ήμουν απομο
νωμένος από την οικονομική πολιτική και από την κοινωνι
κή συνείδηση.
Μιλούσα για εκκρεμότητες που απασχολούν μέρος των αιτη
μάτων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως οι οποίες τελού
σαν, όπως έχω πει, σε σχέση προς το αποτέλεσμα σε μια cost - 
benefit ανάλυση, η οποία ήταν πάρα πολύ επιτακτική για να 
ικανοποιηθούν τα αιτήματα Ελάχιστο κόστος μέγιστη κοι
νωνική και διοικητική ωφέλεια 'Ομοιο του δεν υπάρχει στα 
άλλα Υπουργεία, για να απαντήσω ευθέως στον φόβο ή στη 
σκέψη, μήπως δημιουργηθεί ένα ντόμινο effect για τη γενι
κότερη οικονομική πολιτική, με το παράδειγμα Πολύδωρα, 
όπως συνηθίζουμε να λέμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση τον Γιώργο 
Αλογοσκούφη και σας λέω ότι το 8%, έτσι όπως το ρύθμι
σε ο Υπουργός και εγώ συμφώνησα, απαντά σε αίτημα των 
ένστολων δεκαπενταετίας Δεν είναι μόνο το προσωπικό 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κυρίες και κύριοι, είναι 
και του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας το Λιμενικό. ΓΓ αυτό και ίσως γί
νεται ένα κονδύλι σοβαρό. 'Ομως η αξία της απαντήσεως 
στο αίτημα της δεκαπενταετίας και για τα τρία αυτά μεγά
λα σύνολα, νομίζω ότι είναι αναμφισβήτητη. Έτσι, ευχα
ριστώ και σημειώνω ότι και στη συνεργασία που είχαμε 
όλες αυτές τις ημέρες και τώρα στην τελική συμφωνία, 
εγώ σεβάστηκα τον προϋπολογισμό και την εισοδηματική 
πολιτική - και φαίνεται στις ρυθμίσεις που θα ανακοινω
θούν λεπτομερώς από τον Υπουργό. Θέλω να εννοήσετε 
ότι συμπεριφέρομαι και δείχνουμε αίσθημα ευθύνης για 
την εισοδηματική πολιτική, για τον προϋπολογισμό για τα 
δημοσιονομικά. Δεν εισβάλλουμε, συνεργαζόμαστε, προ
τείνουμε και κάποτε μπορεί εγώ να το εγείρω το ζήτημα 
πιο έντονα, αλλά δεν βλάπτω τους βασικούς άξονες της οι
κονομίας της πολιτικής που χαράζει ο Γιώργος Αλογο- 
σκούφης Αυτό θέλω να είναι σαφές. Και τα δευτερεύοντα 
ζητήματα τα αντιμετώπισε ο Υπουργός με κατανόηση και 
τον ευχαριστώ δημόσια. Λοιπόν νομίζω ότι καταλήξαμε θε
τικά. Ευχαριστώ».
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλο-
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γοσκούφης έκανε την ακόλουθη δήλωση: « 'Οπως γνωρίζε
τε, στα πλαίσια της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κυβέρ
νησης, αναφορικά με την αποκατάσταση αδικιών σε διάφο
ρους κλάδους δημοσίων υπαλλήλων, η Κυβέρνηση είχε θε
σμοθετήσει ένα επίδομα ειδικών συνθηκών για τους ένστο
λους, δηλαδή για τα Σώματα Ασφαλείας, τους Λιμενικούς, 
τους Πυροσβέστες και τους Στρατιωτικούς, οι οποίοι εκ τε
λούν τα καθήκσντά τους κάτω από ιδιαίτερους περιορισμούς 
και ιδιαίτερες συνθήκες σε σχέση με τους υπόλοιπους δημο
σίους υπαλλήλους, το οποίο ανέρχετο στο 8% του μισθού του 
Ανθυπολοχαγού το 2005. Αυτό ικανοποιούσε μερικώς τις δε
σμεύσεις της Κυβέρνησης
Λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών είχε αποφασισθείνα 
δοθεί σε τέσσερις δόσεις την πρώτη Σεπτεμβρίου του 2005, 
πρώτη Σεπτεμβρίου του 2006 όπως έχει δοθεί και ισχύει αυ
τή τη στιγμή, έχει φτάσει τα εικοσιοκτώ περίπου ευρώ το 
μήνα και άλλες δύο δόσεις απομένουν το 2007 και το 2008. 
Έ να από τα αιτήματα ήταν αυτό το επίδομα να είναι συνδε- 
δεμένο με τον εκάστοτε μισθό του Ανθυπολοχαγού και αφού 
έχουμε εξετάσει εδώ και αρκετές εβδομάδες τις δημοσιονομι
κές συνθήκες μπορούμε και συμφωνήσαμε σήμερα με τον 
συνάδελφο τον κ  Πολύδωρα, οι επόμενες δόσεις να συνδε
θούν πια με τον ισχύοντα κάθε χρόνο μιαθό του Ανθυπολο- 
χαγού, δηλαδή από το 2008 και μετά το επίδομα αυτό θα αντι
στοιχεί στο 8% του εκάστοτε ισχύοντος μισθού του Ανθυπο- 
λοχαγού. Υπήρχαν και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα αι
τήματα, που αφορούν γενικότερα θέματα των Σωμάτων 
Ασφαλείας των Στρατιωτικών και των υπολοίπων ένστο
λων και τα οποία εξετάσαμε με θετικό πνεύμα Σε κάποια θε
ωρούμε, με δεδομένο τις δημοσιονομικές συνθήκες ότι μπο
ρούμε να προχωρήσουμε στην ικανοποίησή τους και σε κά
ποια άλλα ευρύτεροι λόγοι επιβάλλουν το να μην γίνουν απο
δεκτά. Γενικά, με τις σημερινές μας αποφάσεις που έγιναν 
όπως πάντα σε πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης και των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι ευαίσθητοι κλά
δοι της κοινωνίας μας οι οποίοι παράγουν ένα πολύ σημα
ντικό έργο και εννοώ και τα Σώματα Ασφαλείας άλλα και 
τους Στρατιωτικούς και τους υπόλοιπους ένστολους και λει
τουργούν κάτω από σημαντικούς περιορισμούς και γι’ αυτό 
άλλωστε και έχουν και ειδικά μισθολογικά καθεστώτα, αλλά 
λάβαμε υπόψη μας πάρα πολύ σοβαρά τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που υπάρχουν στην προσπάθεια για την μείω
ση των ελλειμμάτων που πρέπει να συνεχιστεί και για τα επό
μενα χρόνια
Πιστεύω ότι καταλήξαμε σε ένα σύνολο ρυθμίσεων που θα 
ανακοινωθούν στη λεπτομέρειά τους με την εισοδηματική 
πολιτική του 2007, δηλαδή στις αρχές του επόμενου χρόνου. 
Καταλήξαμε σε ένα σύνολο αιτημάτων που πιστεύω και τα 
εύλογα αιτήματα των αντίστοιχων κλάδων αντιμετωπίζουν, 
αλλά και σέβονται απόλυτα τους δημοσιονομικούς περιορι
σμούς της χώρας Θα ήθελα να ευχαριστήσω των κ. Πολύ
δωρα για την συνεργασία που είχαμε και να τον συγχαρώ για 
τη δουλειά που κάνει για να εξασφαλίσει σε όλους μας τάξη 
και ασφάλεια».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης σχετικά με δηλώσεις συνδικαλιστών ως 
προς τις οικονομικές διεκδικήσεις των Αστυνομικών, προέβη 
στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Πολιτεία προέβη έπειτα από πρωτοβουλίες και σύντομες 
δράσεις του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύ
δωρα και σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Οι
κονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη στην 
ικανοποίηση χρόνιων, πάγιων και δίκαιων αιτημάτων της 
Αστυνομίας όπως
•  Ο προσδιορισμός του επιδόματος ειδικών συνθηκών στο 
ύψος του 8% του εκάστοτε μισθού του Ανθυπολοχαγού.
•  Η αποκατάσταση των τριών συνδικαλιστών, των σκαπα
νέων του Αστυνομικού Συνδικαλισμού που αποτάχθησαν το 
1985 για τη συνδικαλιστική τους δράση.
•  Η αύξηση του μηνιαίου επιδόματος ειδικών συνθηκών κα
τά 20 ευρώ, που καταβάλλεται σε όσους υπηρετούν στη Δι
εύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Αττικής και Θεσ
σαλονίκης
•  Η κατασφάλιση του εισπραττομένου υπέρ της Ελληνικής 
Αστυνομίας ποσού, (10%) των τηλεοπτικών δικαιωμάτων 
από τις αθλητικές συναντήσεις
•  Το αντιμίσθιο ύψους (100 ευρώ) για τους Αστυνομικούς 
Συνοριοφύλακες Ειδικούς Φρουρούς που μετατάσσονται 
συνεπεία τραυματισμού εν υπηρεσία, στην κατάσταση της 
«Υπηρεσίας Γραφείου».
Άλλα αιτήματα-προβλήματα (θεσμικά-οργανωτικά) επεξερ
γάζονται από το Επιτελείο του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για πε
ραιτέρω προώθηση.
Αποτελεί πράξη τιμής η αναγνώριση από όλους μας (αξιωμα
τικούς Ανθυπαστυνόμους Αρχιφύλακες Αστυφύλακες Ει
δικούς Φρουρούς και Συνοριοφύλακες) αυτών των επιτευγ
μάτων. Απομένει σε όλους μας να ετπδείξουμε υπευθυνότητα, 
αυτοσυγκράτηση, νηφαλιότητα και αποτελεσματικότητα, 
όπως απαιτεί η ελληνική κοινωνία για λογαριασμό της οποί
ας λειτουργούμε ως Οργανισμός
Βασικός μας προσανατολισμός και άμεσος στόχος είναι η πα

ροχή σε καθημερινή βάση καλύτερων υπηρεσιών προς τους 
Έλληνες πολίτες που στο σύνολό τους αναγνωρίζουν το έρ
γο μας και επιβραβεύουν τις προσπάθειές μας Η δημιουργία 
συνθηκών ασφαλείας και έννομης τάξης στην κοινωνία μας 
είναι η απόδειξη της ποιότητας ζωής που οφείλουμε να προ
σφέρουμε στους πολίτες».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΙ.ΟΑΞ1Α.

Α. Με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύ
δωρα σχετικά με τις διεκδικήσεις (οι
κονομικές και άλλες) των συνδικαλι
στικών Οργανώσεων των εργαζομέ

νων στα Σώματα Ασφαλείας και τις 
αντιδηλώσεις παραγόντων του οικονομι

κού επιτελείου της κυβέρνησης σήμερα 
(5.11.2006) ανακοινώνουμε τα εξής
1. Από το έτος 2002 όλοι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφα
λείας έχουμε αποδυθεί σε ένα μεγάλο αγώνα με στόχο την οι
κονομική μας αναβάθμιση και την θεσμική βελτίωση της 
υπηρεσιακής μας θέσης Δυστυχώς όμως παρά τον αγώνα 
μας η προηγούμενη κυβέρνηση το φθινόπωρο του 2003, ενώ 
σε όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα 
χορήγησε αυξήσεις 8% έως 10% προκλητικά εξαίρεσε τους 
ένστολους στους οποίους χορήγησε αύξηση μόνο 3%, ενώ πα
ράλληλα επέλεξε για καθυπόταξη μας την βίαιη διάλυση συ
γκέντρωσης μας έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
Η όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε ανάγκασε το κόμμα 
της τότε αντιπολίτευσης και σημερινής κυβέρνησης τη
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Ν.Δ., να μελετήσει τα προβλήματα, να διοργανώσει σχετική 
ημερίδα τον Φεβρουάριο του 2004 (ένα μήνα πριν τις εκλο
γές) στην Θεσσαλονίκη και να εξαγγείλει δια χειλέων του ση
μερινού Πρωθυπουργού άτι ως κυβέρνηση μετά τις εκλογές 
θα ελαμβάνσντο τα παρακάτω συγκεκριμένα μέτρα υπέρ 
όλων των ένστολων (υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας 
-Ενοπλες Δυνάμεις ως και των συνταξιούχων).
(α) Αύξηση του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού κατά 
140 €  έτσι ώστε να
διαμορφωθεί από 720 €  στα 860 €  με ταυτόχρονη βελτίωση 
των συντελεστών.
(β) Αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου-αν- 

θυγιεινού με ότι αυτά συνεπάγεται (μάχιμη πενταετία χωρίς 
εισφορές-συντάξιμο επίδομα συνδεδεμένο με το βασικό μισθό 
του Ανθυπολοχαγού, ευεργετικές διατάξεις για τα θύματα 
του καθήκοντος κλπ.).

(γ) Νέο βαθμολόγιο- ομογενοποίηση της Ελληνικής 
Αστυνομίας
(δ) Αποζημίωση για την παρουσία μας στις αθλητικές 

εκδηλώσεις
(ε) Άμεση ικανοποίηση όλων των εκκρεμουσών αιτημάτων 
μικρού οικονομικού
κόστους (νυκτερινά αξιωματικών -Επίδομα Διοίκησης κα
τωτέρων αξιωματικών κλπ.).
(στ) Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και ενίσχυση 
της με μέσα και προσωπικό.
(ζ) Αξιοκρατία -δικαιοσύνη- χρηστή διοίκηση -συμμετο

χή αιρετών σε άλα τα Συμβούλια (Μεταθέσεων- Κρίσεων- 
Πειθαρχικά).

(η) Αποκατάσταση διω- 
χθέντων συνδικαλιστών.
2. Μετά τις εκλογές του 
2004 η κυβέρνηση με 
διάφορα προσχήματα 
(ήδη ψηφισμένος προϋ
πολογισμός 2004- απο- 
γραφή- οικονομικές δυ
σκολίες και άλλα) όχι μό
νο δεν ικανοποίησε κα
μία από τις εξαγγελίες 
της αλλά το οικονομικό 
επιτελείο της εμφανίζετο 
ως να μην γνωρίζει τίπο

τα και μάλιστα άρχισε να «συκοφαντεί» τους ένστολους 
διαρρέοντας άτι είναι οι πλέον ευνοημένοι από τους υπαλ
λήλους του Δημοσίου. Ακολούθησαν οι προϋπολογισμοί 
των ετών 2005 και 2006, οι οποίοι επιφύλαξαν και αυτοί 
στους ένστολους τις μικρότερες αυξήσεις (όχι πάνω από 
2% ) από όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, με συνέ
πεια η οικονομική μας κατάσταση σήμερα να είναι οικτρή 
(βασικός μισθός νεοδιοριζόμενου Αστυφύλακα 584 €  δη
λαδή μικρότερος από τον βασικό μισθό του ανειδίκευτου 
εργάτη- καθαρές αποδοχές Αντιστράτηγου όχι πάνω από 
2.500 € )  ενώ για τα επόμενα έτη διαφαίνεται η ίδια πρό
θεση.
3. Πεποίθηση μας είναι ότι το οικονομικό επιτελείο της κυ
βέρνησης και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν επιθυ
μούν να ασχοληθούν με τα προβλήματα των ένστολων όχι 
γιατί δεν υπάρχουν χρήματα ή γιατί θα πέσει έξω ο προϋπο
λογισμός αλλά επειδή μας θεωρούν πολίτες δεύτερης κατη
γορίας Όλα τα αιτήματά μας μπορεί άμεσα να ικανοποιη
θούν εφόσον το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ασχο
ληθεί σοβαρά με κάθε ένα από αυτά διότι τα χρήματα που 
απαιτούνται είναι ελάχιστα και υπάρχουν.

4. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνας Πολύδωρας 
γνωρίζει όλα τα ανωτέρω, γνωρίζει ότι το δίκαιο είναι με 
το μέρος μας και διαβεβαιώνουμε ότι εναγωνίως προσπα
θεί για την επίλυση των αιτημάτων μας. Ό λα  τα μέλη της 
Ομοσπονδίας μας (αξιωματικοί-Ανθυπαστυνόμοι) τιμού
με τον Βύρωνα Πολύδωρα όχι απλά γιατί μας ικανοποιεί 
η στάση του, αλλά γιατί εμβαθύνοντας στα προβλήματα 
έχει κατανοήσει το δίκαιο των αιτημάτων μας και την 
ανάγκη ικανοποίησης τους Στηρίζουμε τις εναγώνιες 
προσπάθειές του και τον διαβεβαιώνουμε ότι στον δρόμο 
που θα πορευτεί θα τον ακολουθήσουμε.
5. Καλούμε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την 
ύστατη ώρα να μελετήσει τα αιτήματα μας και να στέρξει 
στην άμεση ικανοποίηση τους άλλως θα πρέπει να επέμ- 
βει ο κ. Πρωθυπουργός λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλη 
κατάσταση δεν σχετίζεται με χρήματα που δεν υπάρχουν 
αλλά με «καπρίτσια» ορισμένων οι οποίοι κάθε φορά, οποι- 
οδήποτε κόμμα και αν κυβερνά, αναζητούν και βρίσκουν 
την ευκαιρία να εκδηλώσουν «το μένος τους» σε βάρος 
των ένστολων καταδικάζοντας αυτούς και τις οικογένειες 
τους σε οικονομικό μαρασμό.

Ομιλία του Προέδρου της Π.ΟΑΞΙΑ στο 14ο Ετήσιο 
Τακτικό Συνέδριο

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας σας ευχαριστώ πο
λύ για την παρουσία σας και σας διαβεβαιώνω ότι όλοι μας 
εκτιμούμε ιδιαίτερα την τιμή που μας κάνετε. 
Πραγματοποιούμε σήμερα το 14ο Τακτικό Πανελλήνιο Συ
νέδριο των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας μας, της 
Π.ΟΑΞΙΑ, κατά τη διάρκεια του οποίου ευελπιστούμε ότι 
μέσα από τις συζητήσεις που θα γίνουν και τις απόψεις που 
θα κατατεθούν θα προσδιορισθεί η συνισταμένη που θα εκ- 
φράσει την αγωνία και τις προσδοκίες των αξιωματικών της 
Αστυνομίας για τον οργανισμό μας, το ρόλο του στην λει
τουργία του κράτους και της κοινωνίας, ως και για τις ενέρ
γειες που πρέπει να γίνουν ώστε η θέση όλων των αστυνομι
κών υπηρεσιακά -  κοινωνικά και οικονομικά να βελτιωθεί. 
Σήμερα θα αποφύγουμε θεωρητικός προσεγγίσεις (στη διάθε
ση οιουδήποτε ενδιαφερομένου η τοποθέτησή μας στο περσι
νό συνέδριό μας όπου εν εκτάσει είχαμε τοποθετηθεί θεωρη
τικά για το μοντέλο στο οποίο πιστεύουμε), σε συνάρτηση με 
τις επικρατούσες διεθνείς συνθήκες και θα περιοριστούμε σε 
επισημάνσεις πεζών καταστάσεων σχετιζομένων και με την 
επικαιρότητα που όμως είναι σημαντικότατες εν σχέση προς 
το επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα δυτικά κράτη δεν κινδυνεύουν από 
εξωτερικούς εχθρούς αλλά οι κοινωνίες τους είναι δυνατόν 
να αποσαθρωθούν και εν τελεί να καταρρεύσουν από κατα
στάσεις ως τρομοκρατία -  ασύμμετρες απειλές -  οργανωμένο 
έγκλημα -  ναρκωτικά -  λαθρομετανάστευση, η διαχείριση 
των οποίων έχει ανατεθεί στις αστυνομικές αρχές Για να μπο
ρέσουν όμως οι αστυνομικές αρχές να ανταποκριθούν στην 
αποστολή τους θα πρέπει οι κυβερνήσεις των δυτικών χωρών 
να εφαρμόσουν πολιτικές στον χώρο των αστυνομικών αρ
χών, οι οποίες θα τις ενδυναμώνουν ουσιαστικά για να είναι 
σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην αποστολή 
τους ακόμα και σε ακραίες καταστάσεις (οράτε εξέγερση με
ταναστών στο Παρίσι). Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να στο
χεύουν στο εξής τετράπτυχο: άνθρωπος αστυνομικός, υλικο- 
τεχνική υποδομή, σκοπός που υπηρετείται, νομοθετικό πλαί
σιο που επιτρέπει την πραγμάτωση του σκοπού.
Υπό το πρίσμα των ανώτεροι θεωρούμε ότι η χώρα μας που εί
ναι σταυροδρόμι και τα σύνορά της είναι και θα είναι για πολ-
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Μ  ακόμη χρόνια σύνορα της Ευρωπαϊκής'  Ενωσης, αλλά και 
για λόγους εθνικούς, επιβάλλεται να έχει ισχυρή αστυνομία, 
η οποία θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα και κατα
λυτικά στην αποστολή της Για τούτο οι εκάστοτε κυβερνή
σεις θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή για τα τε- 
κταινόμενα στο χώρο μας λαμβανομένου υπόψη ότι για να 
δημιουργηθεί ένας καλός αστυνομικός απαιτούνται τουλάχι
στον 5 χρόνια και στον αντίποδα για να αδρανοποιηθεί ένας 
τέτοιος χρειάζεται μια στιγμή.
Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω επιλέξαμε φέτος στα πλαίσια 
του συνεδρίου να πραγματοποιήσουμε ημερίδα με θέμα: 
«Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας». Ισχυρίζονται πολλοί ότι στη χώρα μας ο μέ
σος όρος του αριθμού των αστυνομικών ανά χιλιάδα κα
τοίκων είναι μεγαλύτερος του μέσου όρου των αστυνομι
κών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Έ νω σης Δεν 
συμφωνούμε με την άποψη αυτή επειδή τα δεδομένα δεν 
είναι ίδια. Στη χώρα μας έχουμε μια αστυνομία η οποία κα
λύπτει όλη την επικράτεια, γεγονός που μας αναγκάζει να 
διατηρούμε πλήθος μικρών «αντιπαραγωγικών» υπηρε
σιών για να μην εγκαταλειφθεί η ύπαιθρος και ακόμη η 
καθ’ ύλην αρμοδιότητά μας εκτείνεται σε πολλούς τομείς 
που σε άλλες χώρες είναι αδιανόητο να υπηρετούνται από 
την Αστυνομία. Οι πολλά; υπηρεσίες λοιπόν και το πλήθος 
των αρμοδιοτήτων έχουν δημιουργήσει εκρηκτική κατά
σταση όσον αφορά στην επάνδρωση των μάχιμων ιδία υπη
ρεσιών. Το γεγονός αυτό, τα υπάρχοντα τουλάχιστον 5.000 
κενά στην οργανική δύναμη του Σώματος οι αναμενόμε
νες μέχρι τέλος του επομένου έτους αθρόες συνταξιοδοτή
σεις ενόψει εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού και τέλος η 
κακή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με την διάθε
σή του για εκτέλεση υπηρεσίας σε γραφειοκρατικά ή έξω 
από την Αστυνομία καθήκοντα επιδεινώνουν το πρόβλημα 
με συνέπεια πλήθος μαχίμων υπηρεσιών να υπολειτουρ
γούν και να είναι ορατός ο κίνδυνος στο άμεσο μέλλον υπη
ρεσίες ολόκληρες να κλείσουν από έλλειψη προσωπικού. 
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα θα πρέπει άμεσα να 
ληφθούν αποφάσεις ώστε τα επόμενα 2-3 χρόνια να προ- 
σληφθούν 5.000 ειδικοί φρουροί, οι οποίοι θα διατεθούν 
αποκλειστικά στις μάχιμες υπηρεσίες για να μπορέσει να 
λειτουργήσει το σύστημα και να απελευθερωθούν αστυ
νομικοί από δευτερεύοντα καθήκοντα (σκοπιές -  μεταγω
γές -  φρουρές κρατητηρίων κ,λπ.) προκειμένου διατεθούν 
στα κύρια καθήκοντα της Αστυνομίας που είναι η πρόλη
ψη και καταστολή του εγκλήματος. Θέλουμε να διαβεβαι
ώσουμε ότι ενώ όλοι οι αστυνομικοί όλων των βαθμών 
έχουν την διάθεση και την ικανότητα να δώσουν τον κα
λύτερό τους εαυτό για την υπηρεσία, εντούτοις η έλλειψη 
δύναμης τους αδρανοποιεί, τους μαραζώνει και τους ανα
γκάζει εν τέλει στην τυπική διεκπεραίωση του καθήκο
ντος. Όσους όμως αστυνομικούς και να προσλάβουμε δεν 
θα λύσουμε το πρόβλημα εάν δεν διαχειριστούμε σωστά το 
προσωπικό. Σωστή διαχείριση του προσωπικού θα έχουμε 
όταν δημιουργήσουμε αντικειμενικούς κανόνες, οι οποίοι 
θα διέπουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση (πρόσληψη -  
εκπαίδευση -  μεταθέσεις -  προαγωγές -  οικονομικές απο
λαβές). Σήμερα στο Σώμα η συντριπτική πλειοψηφία των 
αστυνομικών επιζητεί να υπηρετήσει σε ήσσονος σημα
σίας Υπηρεσίες και δυστυχώς το επιτυγχάνει με διάφορες 
μεθοδεύσεις γιατί το σύστημα τους το επιτρέπει.
Η κουλτούρα αυτή έχει διαποτίσει ολόκληρο τον ιστό του 
Σώματος και αν δεν αντιμετωπιστεί, μαθηματικά μας οδη
γεί στην διάλυση. Δεν είναι κατανοητό οι αστυνομικοί 
άμα τη εξόδω από τη Σχολή να τοποθετούνται σε γραφει

οκρατικές ή άλλες 
δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ ε ς  
υπηρεσίες, πολλές 
από τις οποίες 
έχουν επιπλέον 
αποδοχές, να δια
τίθενται για προ
στασία επισήμων 
προσώπων επειδή 
τούτο από την 
πρώτη στιγμή 
τους απομακρύνει 
ουσιαστικά από
την Αστυνομία, 
την οποία έτσι θε
ωρούν περίπου 
ως πάρεργο και η 
Υπηρεσία δεν 
μπορεί λόγω και 
της νοοτροπίας 
που αποκτούν να
τους χρησιμοποι
ήσει και στο μέλ
λον αν χρειαστεί 
αποδοτικά. Το
προσωπικό πρέ
πει να νιώθει ότι η ισότητα είναι η κυρίαρχη αρχή που διέ- 
πει την υπηρεσιακή του διαδρομή ότι πρέπει πρώτα να 
προσφέρει στις μάχιμες υπηρεσίες και μετά να γνωρίζει 
ότι με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας θα περάσει σε λιγότερο 
επίπονες Υπηρεσίες. Πρέπει να διαχειριζόμαστε το προσω
πικό με επιείκεια, δικαιοσύνη, καλοσύνη, να ενσκύπτουμε 
στα προβλήματά του, να κατανοούμε τις ανάγκες του, να 
συγχωρούμε τα λάθη του, να το εμπνέουμε. Σκληρότητα, 
προβληματική συμπεριφορά, αυταρχισμός -  επιβάλλεται, 
όπου υπάρχουν να ξεριζωθούν. Το προσωπικό της Αστυ
νομίας δίνει και την τελευταία ικμάδα της δύναμής του, 
δουλεύει ασταμάτητα κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς 
να παραπονείται ιδιαίτερα αλλά πρέπει να γίνει σαφές ότι 
βρίσκεται στα όριά του, έχει εξαντληθεί για τούτο και πρέ
πει να θεσπισθούν άμεσα αντικειμενικό; διαδικασίες δια
χείρισής του έτσι ώστε να αποφορτιστεί και ψυχολογικά. 
Θα μας επιτρέψετε εν συντομία να αναφερθούμε σε ορι
σμένα θέματα της επικαιρότητας που έχουν σχέση με την 
Αστυνομία.
1. MJVLE. και Αστυνομία.
Κάθε βράδυ όλη η κοινωνία από τα δελτία ειδήσεων βομβαρ
δίζεται από ειδήσεις που έχουν πρωταγωνιστή την Αστυνο
μία Ασκείται σε βάρος μας μια υπερβολική κριτική, θέματα 
ελάχιστης σημασίας αναδεικνύονται ως σπουδαία ενώ σοβα
ρός και αποτελεσματικός υπηρεσιακές ενέργειες υποβαθμίζο
νται. Θέλουμε την κριτική γιατί μας κάνει καλλίτερους. Δεν 
κατανοούμε όμως ούτε αποδεχόμαστε την διαστρέβλωση και 
την υπερβολή. Είμαστε η μόνη υπηρεσία του ελληνικού κρά
τους που μάχεται κάθε μέρα με τους κάθε λογής κακοποιούς 
ένοπλους ή όχι. Διεξάγουμε πόλεμο που προσομοιάζει με τον 
πόλεμο των Ενόπλων Δυνάμεων. Όταν πολεμάς επιθυμείς 
τη νίκη όμως και ο αντίπαλος και ο νικητής αναδεικνύεται 
μετά το πέρας της μάχης Κριτική σε όσους πολεμούν δεν γί
νεται από τις πολυθρόνες των διαμερισμάτων.
Πέραν αυτών με τον τρόπο που γίνεται η κριτική εις βάρος 
μας (με εμφυλιοπολεμι κούς πολλές φορές όρους) χάνεται και 
η όποια αξία της διότι αφενός αποπροσανατολίζει την κοινω
νία από τα πραγματικά προβλήματα και αφετέρου αφού ότι
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και να κάνεις θα κατηγορηθείς απορρίπτεις και τα ορθά στοι
χεία της όποιας αναφοράς. Επίσης θέλουμε από τα πολιτικά 
κόμματα να μας στηρίζουν διότι η Αστυνομία δεν ανήκει μό
νο στην κυβέρνηση αλλά σε όλους Η κριτική που μας ασκεί
ται και από εκεί θα πρέπει να μην διακρίνεται από υπερβολές 
ή να στοχεύει σε μικροκομματικά οφέλη.
2. Τεχνολογία
Ζούμε κύριοι στην εποχή της τεχνολογίας την οποία μά
λιστα χρησιμοποιούν κατά κόρον όλοι οι παραβαίνοντες 
τους νόμους Απαιτείται να αντιτάξουμε στην τεχνολογία, 
τεχνολογία άλλως θα χάσουμε τη μάχη. Έχουμε τη γνώ
ση της τεχνολογίας απαιτούνται όμως νομοθετικές ρυθ
μίσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να την χρησιμοποιή
σουμε στον αγώνα κατά του εγκλήματος. Δεν υπάρχει κα
μία δικαιολογία να μην γίνει τούτο. Δεν είναι δυνατόν να 
μην μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα τηλέφωνο προ- 
κειμένου συλλάβουμε έναν δολοφόνο πριν τελέσει το 
έγκλημά του. Πρέπει να προστατεύσουμε τους φιλήσυ
χους πολίτες από τους εγκληματίες Η μόνη μας υποχρέ
ωση είναι η όποια τεχνολογία μας δοθεί να μην τη χρησι
μοποιήσουμε καταχρηστικά.
Μετά τα ανωτέρω θεωρούμε ότι επέστη ο χρόνος να αναφερ
θούμε και στον άνθρωπο αστυνομικό (αξιωματικό ή απλό 
αστυνομικό).
Για να μπορέσουν οι αστυνομικοί απερίσπαστοι να αφο- 
σιωθούν στα καθήκοντά τους η Πολιτεία έχει υποχρέωση 
να ενσκύψει στα προβλήματά τους θεσμικά και οικονομι
κά, να θέσει στη διάθεσή τους τις αναγκαίες υποδομές και 
τεχνολογίες και η κοινωνία να αποδεχθεί το έργο τους έξω 
από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και αγκυλώσεις του πα
ρελθόντος
Δεν μπορούμε σήμερα να έχουμε κακοπληρωμένους αστυνο
μικούς έρμαια των κάθε λογής αυθαιρεσιών, που κάνουν τη 
δουλειά τους χωρίς σύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς σύγχρονη 
υλικοτεχνική υποδομή σε ακατάλληλα κτίρια και με την κοι
νωνία απέναντι τους
Προς τον σκοπό ενίσχυσης της αξιοπρέπειας των αστυνο
μικών και ειδικά αξιωματικών -  Ανθυπαστυνόμων μελών 
μας η Ομοσπονδία μας πέραν των όσων έχει κάνει από την 
ίδρυση μας μέχρι σήμερα, δίδει προτεραιότητα στην ικα
νοποίηση των παρακάτω:
Α. Υλοποίηση των εξαγγελιών του κ. Πρωθυπουργού 
για αύξηση του βασικού μιοθού του Ανθυπολοχαγού 
κατά 140 ευρώ πέραν της εισοδηματικής πολιτικής. Ση
μειώνουμε εδώ ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλεί
ας από τετραετίας έχουμε αποδυθεί σε μεγάλο αγώνα με στό
χο την οικονομική μας αναβάθμιση. Στον αγώνα μας αυτό 
χρησιμοποιήσαμε όλα τα νόμιμα μέσα όπως συγκεντρώσεις -  
πορείες διαμαρτυρίας ανακοινώσεις εμφανίσεις στα Μ.Μ.Ε. 
και ενημέρωση παντός αρμοδίου. Θα είναι λάθος να θεωρήσει 
κάποιος ότι ο αγώνας μας αυτός υποκινείται για λόγους κομ
ματικής σκοπιμότητας Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με την 
ίδια ένταση και δηλώνουμε ότι πέραν των τριών πανελλαδι
κών κινητοποιήσεων που έχουμε πραγματοποιήσει μετά την 
εκλογή της νέας κυβέρνησης επίκεινται και άλλες πιο έντο
νες και mo μαχητικές
Β. Υλοποίηση των εξαγγελιών της κυβέρνησης για την 
αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου -  
ανθυγιεινού. Διαδηλώνουμε την εξαπάτησή μας από τον 
Υπουργό Οικονομικών, μετά την ψήφιση του πρόσφατου 
Νόμου, ο οποίος μας χορηγεί 14, 40 ευρώ κατ’ έτος μέχρι το 
2008. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει σχέση με το αίτημά μας δεν 
μας ικανοποιεί και για τούτο συνεχίζουμε τσν αγώνα μας μέ
χρι την τελική δικαίωση.

Γ. Χορήγηση αποζημίωσης για νυκτερινή απασχό
ληση στους αξιωματικούς. Το θέμα μένει σε εκκρεμό
τητα από το 1999 οπότε και το πρώτο-θεσπίστηκε. Το θέ
μα δεν είναι νομικό ούτε της πολιτικής ηγεσίας η οποία 
έχει πράξει το καθήκον της νομοθετώντας Το θέμα είναι 
της υπηρεσιακής μας ηγεσίας η οποία με αυθαίρετες δια
ταγές της έχει αποκλείσει τους αξιωματικούς από την εν 
λόγω αποζημίωση με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχουν χρή
ματα. Θεωρούμε επιεικώς την στάση της υπηρεσιακής 
μας ηγεσίας ως ανεύθυνη και δίνουμε χρονοδιάγραμμα 
μέχρι τέλος του χρόνου να αποσύρει τις διαταγές της και 
να χορηγήσει την αποζημίωση αυτή σε όποιον, όποτε και 
για όσο χρόνο εργάζεται άλλως δηλώνουμε ότι θα πάψου- 
με να υπακούουμε στις εντολές τη ς  δημιουργώντας έτσι 
μια εστία απειθαρχίας στο Σώμα μας.
Δ. Επέκταση του Επιδόματος Διοίκησης ύψους 60 ευ
ρώ και στους κατώτερους αξιωματικούς.
Είναι γνωστό ότι το αίτημα αυτό είναι υπόσχεση της πολιτι
κής ηγεσίας κοστίζει μόλις 1.500.000 ευρώ και οι κατώτεροι 
αξιωματικοί το αναμένουν από τριετίας τουλάχιστον και για 
τον πρόσθετο λόγο ότι εξαιρέθηκαν από τις μισθολογικές προ
αγωγές του έτους 2002.
Ε. Νέο Βαθμολόγιο το οποίο θα περιλαμβάνει:
1. Προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων σε αξιωματικούς μετά 
τη συμπλήρωση 22 ετών πραγματικής υπηρεσίας χωρίς βέ
βαια μεταβολή της επετηρίδας
2. Αύξηση των οργανικών θέσεων των αξιωματικών 
Τ.Ε.ΜΑ με καθιέρωση παράλληλα καταληκτικού βαθμού 
Αστυνομικού Διευθυντή στην ενέργεια
3. Μεθεπόμενος βαθμός για τους Αστυνόμους Α’ και Αστυνο
μικούς Υποδιευθυντές Παραγωγικής Σχολής που αποστρα
τεύονται επειδή καταλαμβάνονται από όριο ηλικίας ή τρια- 
κσνταπενταετία
4. Εξέλιξη επετηρίδας. Σχετικά με την εξέλιξη της επε
τηρίδας παρατηρούμε ότι η αναβολή των κρίσεων του 
2004 καταδίκασε το Σώμα στη μιζέρια χωρίς στη συνέ
χεια να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις και έθιξε τα συμ
φέροντα των αξιωματικών του Σώματος. Θεωρούμε ότι 
πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός αποστρατειών 
χωρίς συμβιβασμούς ή κομματικές παρεμβάσεις με βασι
κή πρακτική ουδείς ανώτατος αξιωματικός να παραμένει 
στο βαθμό του πέραν των δύο ετών.
Οι αξιωματικοί του Σώματος και ειδικά οι μεσόβαθμοι που 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του, αοφυκτιούν από την μακρό
χρονη παραμονή στο βαθμό τους βλέπουν να απομακρύνεται 
η προοπτική τους για περαιτέρω εξέλιξη και ήδη τα πρώτα 
σημάδια κορεσμού έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. 
Σημειώνουμε ότι βασικό στοιχείο της προσωπικότητας 
ενός αξιωματικού είναι η προοπτική περαιτέρω εξέλιξής 
του, κατάσταση η οποία διαμορφώνεται μέσα από το εκ
παιδευτικό σύστημα και την οποία έντεχνα εκμεταλλεύε
ται η Πολιτεία για να παίρνει από αυτούς το μάξιμουμ 
των δυνατοτήτων τους άρα ουδείς ψόγος. Για την αντι
μετώπιση του προβλήματος προτείνουμε πέραν της κατ’ 
έτος αύξησης των αποστρατειών, την καθιέρωση μιας 
ακόμη θέσης Αντιστρατήγου (Προϊστάμενος της Αστυνο
μικής Ακαδημίας), τεσσάρων θέσεων Υποστρατήγων, δε
καοκτώ θέσεων Ταξιάρχων (θα τοποθετηθούν ως Διευθυ
ντές στις μεγάλες Αστυνομικές Διευθύνσεις), εξήντα θέ
σεων Αστυνομικών Διευθυντών, εκατόν ένα θέσεων 
Αστυνομικών Υποδιευθυντών και προαγωγή των Αστυ
νόμων Α’ στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή με 
τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας ως αξιωματικών.
Τα ανωτέρω όχι μόνο θα ικανοποιήσουν τους αξιωματι-
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κούς αλλά κυρίως θα συμβάλουν καταλυτικά στην ενί
σχυση της Διοίκησης, δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε 
Διοικητές υπηρεσιών να είναι ανώτεροι αξιωματικοί, οι 
οποίοι διαθέτουν πείρα και κύρος για την εκπλήρωση της 
αποστολής τους.
ΣΤ. Εξανθρωπισμός του ωραρίου εργασίας των αξιω
ματικών, περιορισμός των φαινομένων κακοδιοίκησης 
και εξάλειψη της απαξιωτικης -  καταπιεστικής συμπε
ριφοράς σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Για το ωράριο 
εργασίας χρειάζεται μια άλλη πρακτική στο Σώμα γιατί όπως 
εφαρμόζεται είναι ιδιαίτερα κουραστικά για τους αξιωματι
κούς και εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και φτάσουμε σε 
κάποιο σημείο και οι αξιωματικοί «σηκώσουν τα χέρια ψη
λά», το Σώμα θα καταρρεύσει. Το Σώμα αντέχει όσο αντέχουν 
οι αξιωματικοί Δεν μπορούν για πάντα να αντέχουν 24 ώρες 
το 24ωρο. Αν αντιτείνει κάποιος ότι ορισμένοι δεν εργάζονται 
τόσες ώρες εμείς γνωρίζουμε πολλούς που εργάζονται συνέ
χεια ολόκληρα 24ωρα και σε αυτούς στηρίζεται το Σώμα 
Ζ. Ουσιαστική βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
σχετικά με τις μεταθέσεις, το Πειθαρχικό Δίκαιο και το σύ
στημα Κρίσεων -  Προαγωγών.
Η ικανοποίηση των ανωτέρω είναι το ελάχιστο που η κυβέρ
νηση μπορεί άμεσα να πραγματοποιήσει γιατί και ώριμα είναι 
και συμβαδίζουν με την εποχή μας.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη 
νέα κυβέρνηση, η ανοχή μας εξαντλήθηκε και αναμένουμε 
άμεσα την υλοποίήση των προεκλογικών εξαγγελιών της. 
Δεν ζητάμε πολλά, ζητάμε τα αυτονόηταΠροτάσσουμε τα 
στήθη μας για μια καλύτερη Αστυνομία οε βάρος των στενών 
συντεχνιακών συμφερόντων μας με μόνο γνώμονα την προ
σφορά καλύτερων υπηρεσιών στο έθνος και στους πολίτες. Η 
Ομοσπονδία μας με ηρεμία και αποφασιστικότητα μάχεται 
και προωθεί λύσεις για τα προβλήματα που μας απασχολούν. 
Δείχνει την κοινωνική της ευαισθησία και συμμετέχει. 
Κοιτάμε μπροστά -  Προχωρούμε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Την 2 και 3 Νοεμβρίου 2006, ημέρες Πέμπτη και Παρα
σκευή, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Αστυνομι
κού Μεγάρου Αθηνών το 14ο Τακτικό Ετήσιο Συνέδριο της 
Π.ΟΑΞΙ A  Το Συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 140 σύ
νεδροι (εκλεγμένοι εκπρόσωποι των αξιωματικών -  Ανθυπα- 
στυνόμων μελών μας) και μας τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Βύρων Πολύδωρας, βουλευ
τές -  εκπρόσωποι των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο, ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. 
Αναστάσιος Δημοσχάκης ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Στυλιανός Σύρος, ο Γενικός Επιθεωρητής Νό
τιας Ελλάδας Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τσιατούρας ανώ
τατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας καθηγητής του 
Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης Μητρόπουλος και οι Πρόεδροι 
όλων των Ομοσπονδιών των εργαζομένων στα Σώματα 
Ασφαλείας
2. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν όλα τα προ
βλήματα που αφορούν τους αξιωματικούς -  Ανθυπαστυνό- 
μους μέλη μας και το Σώμα μας καθορίσθηκε το διεκδικητι- 
κό μας πλαίσιο, διαπιστώθηκε μη ικανοποίηση των αιτημά
των μας και αποφασίσθηκε αυτοτελώς αλλά και μαζί με τις 
άλλες Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλεί
ας να εντείνουμε τις προσπάθειές μας μέχρις ότου ευοδωθούν 
οι στόχοι μας
3. Μετά το πέρας των τοποθετήσεων των συνέδρων εγκρί- 
θηκε Ψήφισμα το οποίο έχει ως εξής

ΨΗΦΙΣΜΑ
14ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 14ο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Π .ΟΑΞΙΑ, οι 
εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν σήμερα 3 Νοεμβρί
ου 2006 στην Αθήνα, μετά από 2ήμερο γόνιμων και εποι
κοδομητικών συζητήσεων, εξέφρασε την απογοήτευση 
για την αθέτηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της Κυ
βέρνησης που δεν υλοποίησε καμία από τις προεκλογικές 
δεσμεύσεις της απέναντι στα Στελέχη της Ελληνικής 
Αστυνομίας και ενέκρινε ομόφωνα το παρόν Ψήφισμα, 
στο οποίο περιλαμβάνονται θεσμικά, οικονομικά, ασφαλι
στικά και συνταξιοδοτικά αιτήματα των οποίων η άμεση 
διευθέτηση, λύση και ικανοποίησή τους από τους αρμοδί
ους κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη για την επαγ
γελματική και οικονομική διασφάλιση, την κοινωνική και 
ηθική καταξίωση του αστυνομικού προσωπικού, καθώς 
και την θωράκιση του επαγγέλματος μας με θεσμούς δια
φάνειας ισονομίας και αξιοκρατίας.

Θεσμικά
α. Επαναπροσδιορισμός του έργου της Ελληνικής Αστυνο
μίας για οριστική απαλλαγή της από έργα ξένα προς την απο
στολή της
β. Άμεση αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και ανακατανομή 
της οργανικής τους δύναμης με βάση τα νέα πληθυσμιακά 
και εγκληματολογικά δεδομένα
γ. Επαναπροσδιορισμός της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορ- 
θολογισμό των προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό του 
τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους (επανεξέταση 
της στοχοθέτησησης κ.λπ.).
δ. Θεσμοθέτηση ρεαλιστικού και αξιοκρατικού συστήματος 
Κρίσεων -  Προαγωγών και εξασφάλιση αντικειμενικότητας 
και πλήρους διαφάνειας με την συμμετοχή εκπροσώπων μας 
στα οικεία Συμβούλια Κρίσεων -  Προαγωγών, 
ε. Κατά τα ισχύσντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας να θεσπισθούν αντίστοιχοι "κανόνες ομαλής ετήσιας 
εκροής ανωτάτων στελεχών", ήτοι ανώτατος χρόνος στο βαθ
μό και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύ
νολο των ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανέ
λιξης οε όλους τους ικανούς αξιωματικούς και αντιμετώπι
ση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας 
στ. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός 
των Κανονισμών του Σώματος με ταυτόχρονη κωδικο
ποίησή τους.
ζ. Βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων κατά τα 
ισχύσντα στις 'Ενοπλες Δυνάμεις
η. Ανακατανομή των κατά βαθμό οργανικών θέσεων των 
αξιωματικών Παραγωγικής Σχολής και των αξιωματικών 
ΤΕΜΑ, οι καταληκτικοί βαθμοί των οποίων πρέπει να φτά
νουν τουλάχιστον μέχρι τον Ταξίαρχο και Αστυνομικό Διευ
θυντή, αντίστοιχα και προαγωγή στο βαθμό του Αστυνομι
κού Υποδιευθυντή με τη συμπλήρωση 18 ετών αξιωματικού, 
θ. Θεσμοθέτηση νέου αξιοκρατικού και δίκαιου νομικού 
πλαισίου για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, που 
θα αντιμετωπίζει χρόνια οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά 
και επιστημονικά προβλήματά τους 
ι. Συμπλήρωση -  τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 
2265/94 προς διασφάλιση αδιατάραχτης λειτουργίας των 
Ενώσεών μας σύμφωνα με τις προτάσεις μας 
ία. Επανενεργοποίήση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 
2168/93 (τέκνα αστυνομικών 12%).
ιβ Θεραπεία των αρνητικών για το αστυνομικό προσωπικό 
συνεπειών του νόμου 3169/2003.
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ιγ. Εξομοίωση των θυμάτων βίαιου συμβάντος -  οργανωμέ
νου εγκλήματος με τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, 
ιδ. Ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων σε όλες τις 
Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας, 
ιε. Ριζική αναμόρφωση και ουσιαστική αναβάθμιση του 
αστυνομικού εκπαιδευτικού συστήματος, με πραγματική εν
σωμάτωση των Παραγωγικών Σχολών στην Πανεπιστημια
κή Κοινότητα
ιστ. Συνολική γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης 
στους αξιολογούμενους αξιωματικούς

Οικονομικά
α. Χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως "επι
κίνδυνου" και σύνδεση του σχετικού επιδόματος με το βασι
κό μισθό του Ανθυπολοχαγού, όπως εκάστοτε αυτός διαμορ
φώνεται.
β. Αύξηση του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού κατά 
140 €  και αναπροσαρμογή των συντελεστών, με ενσωμάτω
ση του Επιδόματος Ειδικής Απασχόλησης στη βάση υπολογι
σμού της σύνταξης
γ. Ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό, 
δ. Χορήγηση νυκτερινής αποζημίωσης χωρίς περιορι
σμούς σε όποιον, όποτε και για όσο χρόνο εργάζεται νυ
κτερινό ωράριο και καθιέρωση υπερωριακής αποζημίωσης 
για την πέραν του θεσμοθετημένου εβδομαδιαίου χρόνου 
απασχόληση και για την πρόσθετη εργασία των Διοικη
τών αξιωματικών που τελούν σε διαρκή ετοιμότητα, δυ
νάμει του Π.Δ. 254/2003.
ε. Επέκταση του Επιδόματος Διοίκησης σε όλους τους αξιω
ματικούς
στ. Ενσωμάτωση του εκλογικού επιδόματος στις μηνιαίες 
αποδοχές
ιζ. Αύξηση της αποζημίωσης εργασίας πέραν του πενθημέ
ρου σε 70 ευρώ.
η. Θεσμοθέτηση επιδόματος παραμεθόριων και προβληματι
κών περιοχών.
θ. Ενιαιοποίήση του τρόπου και προκαταβολή του συνόλου 
της εκτός έδρας αποζημίωσης για αποσπάσεις -  προσωρινές 
μετακινήσεις

Ασφαλιστικά
α. Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των ασφαλιστικών μας Ταμεί
ων από την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων και τη βε
βαίωση πταισματικών και διοικητικών τροχονομικών παρα
βάσεων.
β. Κάλυψη του συνόλου του προσωπικού στον Κλάδο 
Υγείας
γ. Ισότιμη συμμετοχή μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. 
δ. Απόδοση ΤΑΑΣ σε ποσοστό 98%.
ε. Βελτίωση των παροχών των Ταμείων Επικουρικής 
Ασφάλισης.
Συνταξιοδοτικά
α. Εξαίρεση του αστυνομικού προσωπικού από τις διατάξεις 
του Ν. 2084/92.
β. Επέκταση της ισχύος των διατάξεων Ν.Δ. 142/74 (μάχιμη 
5ετίά) χωρίς χρονικούς περιορισμούς για όλο το αστυνομικό 
προσωπικό.
γ. Επέκταση της «3ετίας Κσνδύλη» σε όλο το προσωπικό, χω
ρίς όρους και περιορισμούς
•  Εκφράζουμε, την αντίθεσή μας σε κάθε αύξηση προστίμων 
για τροχσνομικές παραβάσεις
•  Καταδικάζουμε απερίφραστα, κάθε δίωξη, πειθαρχική ή άλλη, 
από οποιοδήποτε κλιμάκιο της διοίκησης για συνδικαλιστικούς 
λόγους ακόμη και αvτmpoσώπωv-μελώv της Ομοσπονδίας

•  Λέμε ναι, σε μία σύγχρονη δημοκρατική Ελληνική Αστυ
νομία, με Κοινωνικό Πρόσωπο, Ευρωπαϊκό Προσανατολι
σμό.
•  Λέμε ναι, σε δίκαιους -  δυναμικούς αγώνες για κοινωνική, 
ηθική και οικονομική αποκατάσταση των Αστυνομικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 1Ι.Ο.ΑΣ.Υ.

Α. Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι 
σύγχρονες μορφές αγώνα στις νέες 

|β \ συνθήκες της παγκοσμιοποίησης

Η Π.ΟΑΣ.Υ. με αφορμή την επέτειο 
των θλιβερών γεγονότων της 8/9ης 

Οκτωβρίου 2003 και την «Ημέρα κατά 
της κρατικής αυθαιρεσίας», διοργάνωσε επί

καιρη συζήτηση για τις σύγχρονες μορφές αγώνα Ή ταν μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα επίκαιρο θέμα, ένα θέμα τα
μπού, ενδεχομένως για κάποια συνδικάτα Θέμα πρόκληση 
για την ίδια την Αστυνομία που όταν αρχίζουν τα δύσκολα, 
καλείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα και μάλιστα πολλές 
φορές ολομόναχη.
Πόσο αποτελεσματικός είναι σήμερα ο κλασικός τρόπος δια
μαρτυρίας και διεκδίκησης με μια απλή συγκέντρωση -  πολ
λές φορές λίγων ατόμων σε σχέση με το πολυπληθέστερο σύ
νολο του κλάδου που εκπροσωπούν;
Μια απλή πορεία στην κλασική διαδρομή Κάνιγγος - Σύ
νταγμα ή Προπύλαια - Σύνταγμα που ακολουθείται συνήθως 
από το σύνολο των διαδηλωτών, τι απήχηση μπορεί να έχει; 
Η εποχή της ντουντούκας μήπως έχει κλείσει τον κύκλο της 
Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα τέθηκαν στην ημερίδα της 
Π.ΟΑΣ.Υ. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 Οκτω
βρίου 2006, με τη σκέψη όλων στα όσα είχαν διαδραματι
στεί.. τρία χρόνια πριν, στην πλατεία Συντάγματος 
Όλα αυτά βεβαίως με κυρίαρχο το ερώτημα πώς τα συνδι

κάτα στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποίήσης (όταν 
πλέον γίνονται διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επί
πεδο από μεταφερόμενα πλήθη), θα ασκηθεί η μέγιστη πίεση 
στην εκάστοτε κυβέρνηση για την επίλυση του προβλήματος 
για το οποίο γίνεται η διαμαρτυρία
Επιτυγχάνεται αυτό με καταλήψεις με το να παρεμποδί
ζεις την κυκλοφορία, με το να επιδιώκεις τη σύγκρουση 
με την Αστυνομία, με το να επιστρατεύεις τη φαντασία 
σου, με το να αναζητάς κάθε φορά έξυπνα μέσα για να κερ
δίσεις το δίκιο σου;
Το βέβαιο είναι ότι «διαδηλώσεις δωματίου», όπως υποστήρι
ξε και ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Βύρων Πολύδωρας σε 
πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα», δεν 
γίνονται πουθενά στον κόσμο...
Με την έναρξη των εργασιών προβλήθηκε βίντεο για τα επει
σόδια της 8/9ης Οκτωβρίου 2003, ενώ ο πρόεδρος της Ομο-
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σπανδίας Δ. Κυριαζίδης υπενθύμιοε ότι η απόφαση για τη βί
αιη διάλυση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των Σωμάτων 
Ασφαλείας στηρίχθηκε σε χουντικά διατάγματα που τελούν 
ακόμα σε ισχύ, καθόσον «τριάντα δύο χρόνια δημοκρατικής 
ζωής, τρεις καταρτίσεις και αναθεωρήσεις του Συντάγματος, 
δεκάδες Νόμων και Διαταγμάτων προσπέρασαν, χωρίς να αγ
γίξουν τα απαράδεκτα αυτά νομοθετήματα, τα οποία μπορεί 
μεν να μην εφαρμόζονται συνήθως, ανασύρονται όμως από 
τη ναφθαλίνη, οσάκις ο αυτοκαταστροφικός πολιτικός ατα
βισμός το επιτάσσει. Γι’ αυτό είναι καιρός και ενόψει της νέ
ας αναθεώρησης του Συντάγματος να ψηφιστεί επιτέλους, 
μετά από κατάλληλη επεξεργασία και με σεβασμό στη γνώμη 
όλων των φορέων, κυρίως των συνδικαλιστικών, ο προβλε- 
πόμενος στο άρθρο 11 παρ. 2 του Συντάγματος, Οργανωτικός 
Νόμος για τις ρυθμίσεις του θεμελιώδους δικαιώματος του 
συνέρχεσθαι, ώστε έτσι να παόσουν και οι ενίοτε αυταρχικές 
και μη συνεργάσιμες ηγεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης να «σκανδαλίζονται» από την ύπαρξη των προαναφερθέ- 
ντων και ισχυσντων νομοθετημάτων».
Ο κ. Κυριαζίδης καυτηρίασε μια σειρά πρόσφατων γεγονό
των «που έφεραν και το συνδικαλιστικό κίνημα σε σκοτοδί
νη, καθώς παρασυνδικαλιστικές συμπεριφορές μας εκθέτουν 
και ακυρώνουν κάθε υγιή προσπάθεια και αποδοχή από την 
κοινωνία Είναι ανεπίτρεπτο να διολισθήσουμε σε πρακτικές 
και φρασεολογίες του παρελθόντος, καθόσον, όχι μόνο θα χά
σουμε κάθε κόρος και αξιοπρέπεια που κατακτήσαμε με τό
σους αγώνες και θυσίες, κατά την πορεία του συνδικαλιστι
κού μας βίου, αλλά και θα καταστούμε και πάλι εκείνο το 
απεχθές Σώμα που αποστρέφεται η κοινωνία και η δημοκρα
τική τάξη πραγμάτων».
Σε ό,τι αφορά το κεντρικό θέμα της Ημερίδας, τόνισε ό,τι «η 
ιεράρχηση των προστατευομένων αγαθών που πολλές φορές 
αλληλοσυγκρούονται, δεν χωρά σε μια νομοθετική ρύθμιση 
και δεν είναι δουλειά της Αστυνομίας. Όλοι γνωρίζουμε πλέ
ον, μετά από τόσα χρόνια εκδηλώσεων ότι μπορούν να ανα
πτυχθούν εξειδικευμένες τακτικές και μέθοδοι για να προ- 
στατευθούν οι διαδηλωτές, τα καταστήματα, τα αυτοκίνητα 
και η ηρεμία της πόλης, αρκεί να επιδείξουμε εγρήγορση, ευ
φυΐα και θέληση, υπεράνω μικροκομματικών και μικροπολι
τικών σκοπιμοτήτων».
Σημείωσε δε, ότι «δεν μπορούμε στην Ελλάδα της αρχαίας δη
μοκρατικής παράδοσης του «τις αγορεύειν βούλεται;», του 
διαφωτισμού και της ευρωπαϊκής δημοκρατικής πάλης των 
τάξεων, να εφαρμόσουμε ιαπωνικά μοντέλα απεργίας και δια
δηλώσεων, όπου η εταιρική κουλτούρα πειθαναγκάζει τους 
εργαζομένους να διαμαρτύρονται με το περιβραχιόνιο και αυ
τό να αποτελεί διαμαρτυρία ή απεργία Εάν δηλαδή όπως 
έχουμε π.χ. μια τέτοια μορφή απεργίας ή διαμαρτυρίας τότε 
κατ’ αναλογία πρέπει πρώτα να εισαχθεί το διόλου συνηθι
σμένο στην ελληνική πολιτική ζωή συστηματικό χαρακίρι 
των πολιτικών και επιχειρησιακών παραγόντων και γενικά 
των ηγετών που αποτυγχάνουν ή αστοχούν ή σκανδαλίζο
νται ή ψευδολογούν!
Ως εκ τούτου, δεν μας απομένει παρά ο δρόμος της καθαρά 
διαλεκτικής αντιπαράθεσης των απόψεων και προγραμματι
κών θέσεων που μπορεί να φθάνουν ορισμένες στιγμές και σε 
σημείο υψηλής οξύτητας και έντασης Εν τούτοις όμως συ
ντίθεται εντέλει από την πλειοψηφία του δρώντος λαού και 
μετουσιώνονται ως η γενική βούληση της κοινωνίας».
Ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος αναφέρθηκε στις αρνητικές πτυ
χές της παγκοσμιοποίησης και στα νέα δεδομένα που ανακύ
πτουν για το συνδικαλιστικό κίνημα διεθνώς «Σε περιόδους 
τόνισε, όπου οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και ο 
κοινωνικός ιστός ρηγματώνεται, δηλαδή όταν δεν υπάρχει

κοινωνική δικαιοσύ
νη, δεν μπορεί να 
υπάρξει τάξη. Το ζη
τούμενο ως εκ τούτου, 
δεν είναι να υπάρξει 
τάξη, πάση θυσία, 
αφού είναι ανέφικτη, 
αλλά κοινωνική δικαι
οσύνη. Και ασφαλώς η 
αποστολή της Αστυνο
μίας του κράτους γε
νικότερα, δεν είναι η 
επίδειξη και η προστα
σία της εντεινόμενης 
τοξικότητας των μέ
τρων, αλλά η προστα
σία των συμφερόντων 
και δικαιωμάτων 
όλων». «Δεν πρέπει», 
τόνισε στη συνέχεια,
«να κερδίσει έδαφος η 
άποψη ότι οι αστυνο
μικοί είναι ένα ιδιαίτε
ρο σώμα μεταξύ κυ
βέρνησης και εργαζομένων, που αποκομμένο από αυτούς με
ταβάλλονται σύμφωνα και με τη θεωρία της "συνημμένης 
χειρός" σε όργανο επιβολής της όποιας και από όποιους υλο
ποιείται, πολιτικής ανισοτήτων».
Από τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις όλων των προσκεκλη
μένων προκύπτει ότι καλώς η Ομοσπονδία διοργάνωσε αυ
τήν την Ημερίδα, η οποία ήταν τραγικά επίκαιρη όχι μόνο 
λόγω των ατυχών περιστατικών που στιγμάτισαν τις τελευ
ταίες ημέρες το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας (κρί
κος θάνατος συνδικαλιστή των ΕΛΤΑ), αλλά και επειδή η 
Πολιτεία επιμένει στην πρότασή της για τη λήψη μέτρων 
αναφορικά με τις διαδηλώσεις Η Ομοσπονδία ζήτησε από το 
υπουργείο να κληθεί στη σύσκεψη που θα γίνει με πρωτο
βουλία του μετά τις εκλογές αν και στην ημερίδα κυριάρχη
σε η αντίληψη ότι:
1. «Οι διαδηλώσεις και οι μορφές αγωνιστικής έκφρασης των 
εργαζομένων δεν μπαίνουν σε καλούπια».
2. «Η ζωντάνια των διαδηλώσεων, είναι η ζωντάνια της πό
λης».
3. «Είναι αδιέξοδη, χωρίς νόημα, στερείται βάσης η πρόταση 
του υπουργείου διότι δεν μπορεί να απαγορεύσει το δικαίω
μα στους πολίτες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους».
4. «Εκείνο που προέχει είναι η διασφάλιση του διαλόγου της 
κυβέρνησης με τους εργαζόμενους καθόσον όσο υπάρχει κοι
νωνική αδικία, θα υπάρχουν αντιδράσεις», (Αυτές είναι μερι
κές ενδεικτικές τοποθετήσεις σχετικά με την πρόταση για 
την "αστυνόμευση" των διαδηλώσεων).
Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι μπορούν να αναζητηθούν και 
προσφορότεροι τρόποι, πέρα από την κλασική συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας όπως είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων τε
χνολογιών, η εκμετάλλευση της επιρροής των Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης η διεθνής δράση και η συνεργασία με άλλα 
συνδικάτα, οι παρεμβάσεις στο νομοθετικό έργο κ.λπ.
Τέλος τονίστηκε, ότι το συνδικαλιστικό κίνημα των Σωμάτων 
Ασφαλείας οφείλει να διευρύνει το πλαίσιο λειτουργίας του και 
να αναζητήσει νέες μορφές συνδικαλιστικής έκφρασης και αγώ
να (διεύρυνση δικαιώματος συνομοσπονδία, συνεργασία με άλ
λους κοινωνικούς φορείς κλπ.) καταδικάζοντας κάθε ενφγεια 
και αντίληψη που θα το φφνει αντιμέτωπο με το υπόλοιπο συν
δικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στη χώρα μας
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Τις εργασίες της ημερίδας τίμησαν με την παρουσία και τη 
συμμέτοχη τους ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης κ. Κωστής Αιλιανός ο εκπρόσωπος του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευθυντής του 
Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικοί}, υπο
στράτηγος Νικόλαος Μπλάνης οι εκπρόσωποι των πολιτι
κών κομμάτων κ.κ. Δημήτρης Καρύδης (ΙΙΑΣΟΚ), Ιωάν
νης Νάκης (ΚΚΕ) και Σωτήρης Σιώκος (Συνασπισμός), οι 
επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων στο δήμο της Αθήνας 
κ.κ. Νικήτας Κακλαμάνης και Σπόρος Χαλβατζής, ο Μ. 
Αναστασιάδης ως εκπρόσωπος του υποψήφιου δημάρχου 
κ. Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ. Σπόρος Πα- 
πασπύρου, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών των εργαζομέ
νων των Σωμάτων Ασφαλείας κ.κ. Καμαρινόπουλος Γιώρ
γος (ΓΙΟΑΞΙΑ), Πήλιουρας Γιώργος (ΠΟΕΥΠΣ) και Μαυ- 
ρόπουλος Τάσος (ΠΟΕΠΛΣ), ο ποινικολόγος Δημήτρης 
Μητρόπουλος ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κ. Κωνσταντίνος Μπουκουβάλας και ο καθη
γητής Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης Μητρόπουλος, ο 
οποίος ήταν και ο βασικός εισηγητής του θέματος.

Β. Ρήξη με αντιλήψεις Km πρακτικές του κατεστημένου
«Για την προαγωγή του αγαθού της ασφάλειας των πολιτών 
απαιτείται ρήξη με αντιλήψεις και πρακτικές του κατεστη
μένου ανωνύμων εταιρειών».
Αυτό τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλ
λήλων με ανακοίνωσή της για τα σοβαρά επεισόδια που εξα
κολουθούν να διαδραματίζονται εντός κι εκτός αγωνιστικών 
χώρων, αφήνοντας πίσω τους τραυματίες (αστυνομικούς 
φύλακες και «οπαδούς»), σημαντικές ζημιές οε περιουσίες σε 
οχήματα της αστυνομίας και τριτοκοσμικές εικόνες που δεν 
τιμούν κανέναν.
Η Ομοσπονδία «καταγγέλλει όλους εκείνους που με τη στά
ση τους τις ευθυνοφοβίες και τις ανεπάρκειές τους υποθάλ
πουν τη βία και «χαϊδεύουν» ακόμα την αλητεία των γηπέ
δων, οε πείσμα των διακηρύξεων της Πολιτείας αλλά και της 
ισχύουσας νομοθεσίας που σχετικά πρόσφατα υιοθετήθηκε 
σχεδόν από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
Η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλει να τηρήσει αυ
στηρά την κείμενη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την προστασία 
των αστυνομικών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τους "σού- 
περ-χουΛΙΓΚΑν" και αντί να κατατρύχεται με τη διοργάνω
ση των συνηθισμένων συσκέψεων για την αντιμετώπιση της 
βίας και την προστασία συμφερόντων-κερδών των ανωνύ
μων εταιριών (ΠΑΕ), να προχωρήσει στη σταδιακή απεμπλο
κή των αστυνομικών από τα γήπεδα 
Πρέπει να δοθεί τέρμα στο απαράδεκτο καθεστώς της αστυ
νομικής συνοδείας των ετοιμοπόλεμων όπως αποδεικνύεται, 
οργανωμένων οπαδών των ομάδων. 'Ετος πότε οι Αστυνομι
κές Διευθύνσεις στην περιοχή ευθύνης των οποίων κινού
νται οι μεταφερόμενες «ορδές των φιλάθλων», θα εκπονούν 
πολεμικά σχέδια και θα αποσπούν δυνάμεις από την αστυνό
μευση των πόλεων και της υπαίθρου για να εξυπηρετούν σε 
τελική ανάλυση την αλητεία και όχι την ομαλή διεξαγωγή 
του πρωταθλήματος
Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να καταστήσει σαφές στους 
διοργανωτές του πρωταθλήματος ότι η εμπλοκή της Ελλη
νικής Αστυνομίας είναι προκαθορισμένη και ο 'Ελληνας 
αστυνομικός δεν μπορεί να μετατρέπεται κάθε φορά σε εξιλα
στήριο θύμα
Ο πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να χρηματοδοτεί την 
κατασπατάληση της αστυνομικής δύναμης που αποδιορ- 
γανώνει την αστυνόμευση και διαιωνίζει τη βία», κατα
λήγει η ανακοίνωση.

Γ. Κοινά τα προβλήματα των εργαζομένων
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων με 
αφορμή το επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 2 Οκτωβρίου 2006 
στην Πλατεία Συντάγματος («επίδειξη» κρίκου) και τις άστο
χες δηλώσεις εκπροσώπου πρωτοβάθμιας 'Ενωσης εξέφρασε 
την αμέριστη υποστήριξή της στους διαρκείς αγώνες της εκ
παιδευτικής κοινότητας για μια καλύτερη παιδεία στον τόπο 
μας Απόδειξη η συμμετοχή αντιπροσωπείας της Ομοσπον
δίας στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Πλατεία Συ
ντάγματος και η επίσκεψη του προεδρείου στα γραφεία της 
ΟΛΜΕ στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2006.
Προς άρση τυχόν παρεξηγήσεων σε ό,τι αφορά την πάγια θέ
ση της Ομοσπονδίας έναντι των άλλων κοινωνικών φορέων 
και των διεκδικητικών τους εκδηλώσεων ειδικότερα, η Ομο
σπονδία για ακόμα μια φορά τονίζει ότι η όποια αντιπαράθε
ση με τις δυνάμεις καταστολής δεν πρέπει να εκλαμβάνεται 
ως πρόβλημα μεταξύ των εργαζομένων, αλλά ως αποτέλεσμα 
της ασκούμενης εκάστοτε πολιτικής της Επίσημης Πολιτεί
ας η οποία φέρει στο ακέραιο την όλη ευθύνη. Οι εργαζόμε
νοι αστυνομικοί και διαδηλωτές οφείλουν σε κάθε περίπτωση 
να προστατεύουν το ιερό δικαίωμα της διαμαρτυρίας και να 
απόσχουν από ενέργειες που προκαλούν την ένταση και υπο
νομεύουν τον χαρακτήρα της όποιας εκδήλωσης 
Η Ομοσπονδία τόνισε επίσης ό,τι οι απόψεις που εκφράστη
καν από τον εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας οργάνωσης κατά 
των κομμάτων και των φορέων που τα πέτρινα χρόνια των 
διώξεων και των απειλών, αγωνίστηκαν και στήριξην τις 
προσπάθειές μας για να έχουμε εμείς σήμερα ελεύθερο συνδι
καλισμό στα Σώματα Ασφαλείας εκθέτουν το συνδικαλιστι
κό μας κίνημα, δεν απηχούν την Ομοσπονδία και ως εκ τού
του θα ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα, όπως προβλέπεται 
από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της 
Εξάλλου, στις 4 Οκτωβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
συνάντηση των προεδρείων των δυο Ομοσπονδιών προκει- 
μένου να εκτιμηθεί η διαμορφωθείσα κατάσταση. Και από τις 
δύο πλευρές αναπτύχθηκε αμοιβαίος προβληματισμός και 
ανησυχία για πιθανή εκδήλωση νέων αυθαίρετων - βλαπτι
κών ενεργειών, από μεμονωμένα κυρίως πρόσωπα, με στόχο 
την υπονόμευση του συνδικαλιστικού κινήματος και των 
αγώνων των ίδιων των εργαζομένων.
Εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ ειδικότερα, εξέφρασαν την ανησυχία 
ότι μέσα σε αυτό το «κλίμα» είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της 
«στοχοποίησης» συγκεκριμένων συνδικαλιστών, ζήτησαν δε 
από την Π .0 ΑΣ.Υ. στο πλαίσιο της δημοκρατικής νομιμότη
τας και των συνταγματικών μας αρχών, να αναλάβει πρωτο
βουλίες για την αποτροπή ακραίων φαινομένων και κρου
σμάτων όξυνσης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων διαμαρ
τυρίας που διοργανώνονται από την πλευράς τους αλλά και 
από άλλες κοινωνικές ομάδες
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Δ. Ανχιπροοωπείες της Ομοσπονδίας κοντά στους νέ
ους Αστυφύλακες
Στην τελετή ονομασίας των νέων Αστυφυλάκων που 
πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2006, παραβρέθη
καν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, ενώ στην Κομοτηνή ο 
πρόεδρος κ. Δημήτρης Κυριαζίδης είχε τη χαρά και την 
τιμή να παραλάβει από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη αναμνη
στική τιμητική πλακέτα.
Ειδικότερα, στο Τ.Δ Α  Κομοτηνής παραβρέθηκε ο πρόεδρος 
Δημήτριος Κυριαζίδης, στο Τ.Δ Α  Νάουσας ο γενικός γραμ
ματέας Αντώνης Μποταϊτης στο Τ.ΔΑ Ξάνθης ο αντιπρόε
δρος Χρήστος Φωτόπουλος στο Τ.ΔΑ  Διδυμότειχου ο αντι
πρόεδρος Κωνσταντίνος Βουδούρης και στο Τ.ΔΑ Γρεβε- 
νών ο αντιπρόεδρος Σωτήρης Μουντζούρης 
Την προηγούμενη ημέρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας 
συναντήθηκαν με τους νέους συναδέλφους τους οποίους κα
λωσόρισαν στον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και 
τους ενημέρωσαν για τις εξελίξεις και τις προοπτικές που 
δρομολογούνται σ’ αυτόν.
Όπως το κάθε τι καινούριο κρύβει μέσα του την ελπίδα για 
κάτι καλύτερο, έτσι και οι νέοι Αστυνομικοί, το νέο «αίμα» 
της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούν την ελπίδα για ένα 
καλύτερο μέλλον αυτής αφού έχουν ως εχέγγυο, την αξιο
κρατική πρόσληψη και την τριετή εκπαίδευσή τους 
Η Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στην τριε- 
τή εκπαίδευση των νέων Αστυφυλάκων, οι οποίοι ανέλαβαν 
ήδη τα νέα τους καθήκοντα, αφού έτσι διασφαλίζεται η ποιό
τητα των προσφερομένων υπηρεσιών, η πληρότητα της 
γνώσης και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στις νέες αυξανόμενες προκλήσεις της εποχής μας ο αστυνο
μικός καλείται να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και εγρή
γορση, να είναι απόλυτα ενημερωμένος εκπαιδευμένος και 
έτοιμος να διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές Η Πολιτεία 
οφείλει να μεριμνήσει και διασφαλίσει την διά βίου εκπαί
δευση, εξειδίκευση και επιμόρφωσή του, τονίζεται σε ανακοί
νωση της Ομοσπονδίας μας.

Ε. Ο αγώνας συνεχίζεται
Συναδέλφισοες και συνάδελφοι, Μετά τη συνάντηση των 
Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομίας και Οικονομι
κών κ.κ. Βύρωνα Πολύδωρα και Γεωργίου Αλογοσκούφη 
(10-10-2006) και τις δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους για 
την επίλυση των αιτημάτων μας εκπρόσωποι των Ομο
σπονδιών των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας κλήθη
καν από τους δυο Υπουργούς προκειμένου τους γνωστοποι
ήσουν τις αποφάσεις που έλαβαν στη συνάντησή τους 
Η Ομοσπονδία μας προσεγγίζει τις υπουργικές αποφάσεις με 
σκεπτικισμό, επιφύλαξη, ψυχραιμία και νηφαλιότητα

'Εχουμε δώσει έναν σκληρό αγώνα τα τελευταία χρόνια με 
απώγειό του τις τελευταίες εξελίξεις απόρροια της αναστο
λής της κινητοποίησης του Σεπτεμβρίου κατά τα εγκαίνια 
της Διεθνούς 'Εκθεσης Θεσσαλονίκης και οφείλουμε να 
σταθμίσουμε τα νέα δεδομένα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί 
αυτός τις ημέρες
Επειδή ωστόσο, διαφαινεται διαφοροποίηση στις τοποθετή
σεις των Υπουργών από τη συμφωνία που είχαμε πετύχει το 
Σεπτέμβριο του 2006 (επίδομα ειδικών συνθηκών-ετηκινδυ- 
νότητας μάχιμη πενταετία, αποκατάσταση διωχθέντων συν
δικαλιστών, αναπλήρωση εισοδήματος των παθόντων εν 
ώρα υπηρεσίας κ.λπ.) την προσεχή Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 
2006 θα συγκληθεί στο ξενοδοχείο «Εσπερία» (Σταδίου 22 
στην Αθήνα), έκτακτο Γενικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή 
ενός εκπροσώπου σας προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση, 
εκτίμηση της κατάστασης και λήψη αποφάσεων, δεδομένου 
ότι από το προηγούμενο Συμβούλιο υπάρχει ομόφωνη από
φαση για ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση στις 28 Νοεμ
βρίου 2006.
Επειδή διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο, δίνοντας μια σκληρή 
συνδικαλιστική μάχη για πολύ κρίσιμα θέματα, καλείστε να 
βρίσκεστε οε συνεχή εγρήγορση, αγωνιστική ετοιμότητα και 
συσπείρωση γύρω από τις Οργανώσεις σας Ας μην παρασυ
ρόμαστε από αφορισμούς ή άκριτους καταγγελτικούς λόγους 
ορισμένων συναδέλφων οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα θε
τικό στον αγώνα μας Ο αγώνας συνεχίζεται.

ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΉ ΤΟΥ ΑΣ. ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
Μετά από τη μετάθεση του Αντιπροέδρου της Ένωσης Βα
σιλείου Καλαμάτα, έγινε ανασυγκρότηση του Δ.Σ. ως εξής· 
Πρόεδρος ο Νικόλαος Καπνόπουλος Αντιπρόεδρος ο Ιορδά
νης Χαραλαμπίδης Γεν. Γραμματέας ο Νικόλαος Παπαδό- 
πουλος Ταμίας ο Νικόλαος Σπανός Οργ. Γραμματέας ο 
Εμμανουήλ Ξέκαλος και Μέλη οι, Αντώνιος Αάκος και Νι
κόλαος Καζελάκης Τη θέση του μετατιθέμενου αντιπροσώ
που στην Π.ΟΑΣ.Υ. κατέλαβε ο πρώτος επιλαχών Αριστεί
δης Σάρπας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΙ.Ο.ΣΎ.ΦΥ.

Α  Συνομιλίες με την ηγεσία
Κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβου
λίου της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. επισκέφθηκε 
την 21.9.2006 το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης και είχε επαφές με τον 

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δημοσχά

κη, τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικού 
Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Μπλάνη καθώς και με τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού 
Αστυνόμο Α’ κ. Δήμο Λιάρο.
Από την πλευρά μας θέσαμε το ζήτημα της πορείας της εξαγ- 
γελθείσας ομογενοποίησης της Ελληνικής Αστυνομίας 
Η συζήτηση διεξήχθη με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγο κ. κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη και τσν 
Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικού Υποστράτηγο κ. Νικόλαο 
Μπλάνη, οι οποίοι μας ενημέρωσαν ότι Σχέδιο του Νομού εί
ναι σχεδόν έτοιμο αλλά προς το παρόν μη ανακοινώσιμο. 
Στην εύλογη ερώτησή μας για το πότε θα μας γνωστοποιηθεί 
το Σχέδιο αυτό σ’ εμάς η απάντηση που λάβαμε ήταν ευθύς 
μόλις απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους Τότε θα κληθούμε από το Υπουρ
γείο να (ξανά)καταθέσουμε τις προτάσεις μας
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Ο κ  Αρχηγός μας διαβεβαίωσε -για μια ακόμη φορά- όχι σε 
υπό κατάθεση Νομοσχέδιο θα συμπεριληφθούν διατάξεις οι 
οποίες θα διασφαλίζουν: την αναγνώριση των πλασματικών 
ετών, την καταβολή του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών (8% 
επί του τρέχοντος βασικού μισθού) και την αναπλήρωση του 
εισοδήματος όσων έχουν τεθεί σε Υπηρεσία Γραφείου, ως πα- 
θόντες κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένε
κα αυτής.
Σχετικά με την καταβολή του εκλογικού επιδόματος ενημε
ρωθήκαμε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογράφει η σχετική 
Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Σε ερώτησή μας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχεί
ρισης Χρηματικού Αστυνόμο Α’ κ. Δήμο Λιάρο σχετικά με 
τις αναδρομικές κρατήσεις των Ταμείων ενημερωθήκαμε ότι 
η τελευταία από αυτές (Τ.Π.Δ.Υ. στο Ταμείο της πρώην Χω
ροφυλακής) θα κρατηθεί με τσν μισθό Οκτωβρίου 2006. 
Συνάδελφοι θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

Β. Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε άτι διεξήχθη Διοι
κητικό Συμβούλιο της ΙΙ.ΟΔΓΥ.ΦΥ. στην Θεσοαλονίκη 
στο οποίο προσδιορίσθηκε η διεξαγωγή του 8ου Τακτι
κού Πανελληνίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας 
στην Αθήνα, στο τέλος Οκτωβρίου 2006.
Σχετικά με την ημερήσια διάταξη και τις προσκλήσεις των 
Συνέδρων καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα ακο
λουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι την Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στην Διεθνή 
Έκθεση της Θεσσαλονίκης (9.9.2006) εκπροσώπησαν οι συ
νάδελφοι κ. Κ  Σιαχολέβας και Δ. Ορλιακλής 
Σε ότι αφορά την διεκδίκηση του επιδόματος των 176,00 , η 
Ομοσπονδία έθεσε σχετικό ερώτημα στον Νομικό Σύμβουλο 
της ο οποίος μας συνέστησε να το διεκδικήσουμε δικαστικά 
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, 
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει το συντονισμό 
της διαδικασίας

Γ. Περί της Υπηρεοιακής Κατάστασης των Τ.Σ.Φ. &
ΔΑ.
Κύριε Αρχηγέ, σε συνέχεια των όσων εγγράφως κατά το πα
ρελθόν έχουμε υποβάλλει στον προκάτοχο σας και σε εσάς 
και σε όσα κατά το παρελθόν έχουμε συζητήσει μαζί σας και 
με την προγενέστερη υπηρεσιακή σας ιδιότητα και με τη 
σημερινή, είμαστε στη δυσάρεστη θέση, να σας επαναεπιση- 
μάνουμε την εικόνα της υπηρεσιακής αποδυνάμωσης των 
Τ.Σ.Φ. & Δ Α  λόγω της συνεχιζόμενης τακτικής των κατά 
τόπους Αστυνομικών Διευθυντών.
Σε πείσμα της ισχύουσας νομοθεσίας και της εγκυκλίου δια
ταγής του προκατόχου σας Αρχηγού, η Υπηρεσία Σ.Φ. & 
Δ Α  αποδυναμώνεται με ορατό κίνδυνο την αδυναμία να 
ανταπεξέλθει στα βασικά και πρωταρχικά καθήκοντά της 
Καθώς κατ’ επανάληψη σας έχουμε θέσει το ζήτημα περι
μένουμε τις δικές σας ενέργειες που θα αποκαταστήσουν τις 
όποιες υπερβολές των υφισταμένων σας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. έχει συγκε
ντρώσει στοιχεία τα οποία κατ’ επανάληψη έχει θέσει υπ’ 
όψιν του Αρχηγείου. Το Δ.Σ. της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. είναι διατε
θειμένο να καταγγείλει με ονοματεπώνυμο τις συνεχιζόμε
νες αυθαιρεσίες και να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μότο, 
προκειμένου οι αυθαιρεσίες αυτές να καταστούν αντικείμε
νο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης (κατ’ αρχάς). 
Επίσης μετά την παρέλευση εύλογου διαστήματος το Διοι
κητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. προτίθεται στο μέτρο 
που η υφιστάμενη κατάσταση δεν βελτιώνεται να ασκήσει 
κάθε ένδικο μέσο που του παρέχεται.

3ο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συνοριακών Φυλάκων
Την 1η και 2α Νοεμβρίου 2006 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
του 3ου Τακτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συνοριακών Φυλάκων (Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.), που έλαβε χώρα στην 
Αθήνα στο ξενοδοχείο "President".
Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα εκπρο
σώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, πρέσβης κ. 
Κωνσταντίνος Αιλιανός ο οποίος και μετόφερε το χαιρετισμό 
του κ. Υπουργού.
Στο Συνέδριο παραβρέθηκε και χαιρέτησε η βουλευτής του 
ΠΑΣΟ.Κ. Ροδόπης κα Χρύσα Μανωλιά 
Επίσης, παρουσία στο Συνέδριο είχε ο βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας Φλώρινας κ  Νικόλαος Κορτοάρης, ενώ σύντο
μο χαιρετισμό απηύθυνε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟ.Κ 
Φλώρινας κ. Γιώργος Α άνης
Γραπτό χαιρετισμό απέστειλε ο βουλευτής και Γραμματέας 
της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος της Νέας Δημοκρα
τίας κ. Λεύτερης Ζαγορίτης
Παραβρέθηκε και χαιρέτησε επίσης ο Υπαρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Στυλιανός Σύρος. 
Παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν υιοθετούντες το ισχύσν ψή
φισμά μας οι εκπρόσωποι των κομμάτων: κ  Δημήτριος Κα- 
ρύδης (ΠΑΣΟ.Κ.), ο κ. Ιωάννης Νάκης (ΚΚ.Ε.) και ο κ  Σω
τήριος Σιώκος (Συνασπισμός).
Το Συνέδριο της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. χαιρέτησε ο εκπρόσωπος της 
ΑΔΕΔΥ κ. Χρήστος Σουλελές ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠ και 
ο Πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Θεσσαλονίκης 
κ. Σταύρος Φέτκος
Το Συνέδριο ευλόγησε ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτης κ. Νε
κτάριος Κιούλος
Το Συνέδριο μετά από γόνιμο διάλογο επιβεβαίωσε την ισχύ 
του Ψηφίσματος του προηγούμενου Συνεδρίου της 
Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Ψήφισμα του 3ου Τακτικού Συνεδρίου
Το 3ο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.ΟΣΥ.ΦΥ., οι εργα
σίες του οποίου ολοκληρώθηκαν μετά από διήμερο γόνιμων και 
εποικοδομητικών συζητήσεων, επιβεβαίωσε το ψήφισμα του 
προηγούμενου Συνεδρίου, στο οποίο περιλαμβάνονται θεσμικά, 
οικονομικά και ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά αιτήματα

Θεσμικά
1. Διατήρηση και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Συνοριακής 

Φύλαξης & Δίωξης Λαθρομετανάστευσης ίδρυση νέων Υπη
ρεσιών Συνοριακής Φύλαξης & Δίωξης Λαθρομετανάστευ
σης Νέες προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων σε όλη την επι
κράτεια και κάλυψη των οργανικών θέσεων.
2. Αμετάθετο εκτός των ορίων του νομού που υπηρετούμε. 

Εξαιρετικά να είναι δυνατή η αμοιβαία μετάθεση μεταξύ Συ
νοριακών Φυλάκων. Μετάθεση Συνοριακών Φυλάκων κα
τόπιν αιτήσεώς των. Διευκόλυνση της συνυπηρέτησης συ
ζύγων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Εξαιρετικά να επιτρέ
πεται η μετάθεση για την προστασία ζωτικού βιοτικού συμ
φέροντος του Συνοριακού Φύλακα και συγγενικού προσωπι
κού μέχρι 4ου βαθμού.
3. Επανεκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση σε τακτά χρονι
κά διαστήματα προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να ανταπο- 
κριθούμε στις νέες μορφές εγκλήματος
4. Βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τα ισχύοντα για τον 

Αστυφύλακα.
5. Δυνατότητα απόκτησης ανακριτικών καθηκόντων στο πλαί
σιο των καθηκόντων της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης
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6. Ιατρικές εξετάσεις στους λαθρομετανάστες για τη δια
πίστωση μεταδοτικών ασθενειών ώστε να διασφαλίζεται 
η υγεία τόσο των ιδίων, όσο και των Συνοριακών Φυλά
κων.
7 . Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Συνοριακούς Φύλακες για 

έλεγχο διαβατηρίων στα επίσημα σημεία εισόδου στην Ελλά
δα και στελέχωση των σημείων αυτών και από Συνοριακούς 
Φύλακες.
8. Δημιουργία 4ου Κλάδου στην Ελληνική Αστυνομία με 

επικεφαλής Υποστράτηγο καθώς και η δημιουργία Υποδιευ
θύνσεων κατά τόπους σύμφωνα με τους υπηρετούντες Συ
νοριακούς Φύλακες.
9. Εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός του Πειθαρχικού 
Δικαίου και εξασφάλιση της αντικειμενικής και διαφανούς 
λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων με συμμετοχή 
εκπροσώπων μας.
10. Καθιέρωση επίσημης στολής. Καθιέρωση ομοιόμορφης 

υπηρεσιακής στολής.
11. Εκσυγχρονισμός, εμπλουτισμός και ανανέωση του υλι- 

κοτεχντκού εξοπλισμού.
12. Υπηρεσιακή διασύνδεση με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες 

Συνοριακής Φύλαξης της Ενωμένης Ευρώπης.
13. Συμμετοχή των Συνοριακών Φυλάκων με αυξημένο 

αριθμό σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ενωμένης Ευρώ
πης και των Η.Π A
14. Συνδικαλιστική επαφή με τις ομοειδείς Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις της χώρας, της Ενωμένης Ευρώπης και άλλων 
κρατών.
15. Στελέχωση του γραφείου Γραμματείας των Τμημάτων 

Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης 
και από Συνοριακούς Φύλακες.

Οικονομικά
1. Μισθολογική προαγωγή σύμφωνα με τα ισχύοντα για τον 

Αστυφύλακα που έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υπο
χρεώσεις.
2. Πλήρης εξομοίωση στη λήψη αποζημιώσεων και επιδο

μάτων με τον Αστυφύλακα που έχει εκπληρώσει τις στρα
τιωτικές του υποχρεώσεις.
3. Λήψη του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
4. Λήψη επιδόματος πτυχίου.
5. Επέκταση στους Συνοριακούς Φύλακες των κινήτρων 

και των ευεργετικών διατάξεων που ισχύουν για τους Δημό
σιους Υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες και προ
βληματικές περιοχές
6. Θεσμοθέτηση επιδόματος παραμεθόριων και προβληματι
κών περιοχών.
7 . Προκαταβολή του συνόλου της εκτός έδρας αποζημίωσης
8. Καταβολή όλων των πραγματικών εκτός έδρας εξόδων.
9. Ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό.
10. Καθιέρωση υπερωριακής αποζημίωσης
11. Θεσμοθέτηση της αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας 

χωρίς περιορισμό (πλαφόν).
12. Καταβολή αναδρομικώς των απωλεσθεισών αποζημιώ

σεων νυχτερινής απασχόλησης από την ημερομηνία κατάτα
ξης των δικαιούχων.
13. Αύξηση της αποζημίωσης εργασίας πέραν του πενθημέ

ρου στα 100 € .
14. Αύξηση της αποζημίωσης του επιδόματος αυξημένης επι

χειρησιακής ετοιμότητας (νυχτερινά) στα 5 €  ανά ώρα

Ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά
1. Αναγνώριση της πενταετούς πλασματικής υπηρεσίας και 

"3ετίας Κσνδύλη".

2. Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των Ασφαλιστικών μας Ταμεί
ων από την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων και την 
βεβαίωση πταισματικών τροχσνομικών παραβάσεων.
3. Νομοθετική ρύθμιση για την ισότιμη εκπροσώπησή μας 

στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
4. Ελπαίος φορέας επικουρικής ασφάλισης και θεσμική ανα

γνώριση καταβληθέντων εισφορών στο προηγούμενο καθε
στώς ασφάλισης.
5. Αναγνώριση των πτητικών εξαμήνων των αλεξιπτωτι

στών ως συντάξιμα και με συντελεστή προσαύξησης στις μη
νιαίες ή στις συντάξιμες αποδοχές.

Το επιχείρημά μας είναι η δουλειά μας. Με όραμα μια σύγ
χρονη Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης & Δίωξης Λαθρομε
τανάστευσης για την εμπέδωση της ασφάλειας στην ελληνι
κή κοινωνία και την υπεράσπιση των συνόρων της Ευρω
παϊκής 'Ενωσης.

•  Κατά το 3ο Τακτικό Συνέδριο αποφασίστηκε με την ενδε
χόμενη παράδοση του σχεδίου νόμου από το Υπουργείο να 
αποσταλεί το σχέδιο στις ενώσεις, να πραγματοποιηθούν 
έκτακτες γενικές συνελεύσεις για την επεξεργασία του όπως 
και σε τελικό στάδιο πραγματοποιηθεί έκτακτο γενικό συνέ
δριο προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΡΟΥΡΩΝ

Α .  Συνάδελφοι, το Σωματείο Ειδικών 
( § ( { W R  ■■ Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας
1( f v C  ^  Έ Ιο] Αττικής απέστειλε υπόμνημα στον 

/ £ /  Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Β. Πολύ- 
δώρα με το οποίο του επισημαίνει ότι 

—5 ^  στην επικείμενη συνάντηση με τον 
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας πρέπει να συ- 

μπεριλάβει ισότιμα και το ζήτημα της ομογενοποίησης 
των Ειδικών Φρουρών ως προς τις οικονομικές του πα
ραμέτρους, εκδηλώνοντας παράλληλα την στήριξη μας 
στην πρωτοφανή για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα συ
μπεριφορά Υπουργού, υπερασπιζόμενου τα δίκαια των 
εργαζομένων που προϊσταται.
Την 6.11.2006 το σωματείο μας ύστερα από πρόσκληση 
του κ. Επιτελάρχη παραβρέθηκε στο Γραφείο του, μαζί με 
την Ομοσπονδία των συνοριακών φυλάκων και την Ομο
σπονδία των αξιωματικών για να παραλάβει το προσχέδιο 
νόμου για την ομογενοποίηση. Στην συνάντηση ο κ. Επι
τελάρχης μας ανακοίνωσε ότι κατόπιν εντολής του κ. 
Υπουργού και με δεδομένες τις τελευταίες εξελίξεις στο 
Υπουργείο δεν θα μπορούσε να προβεί στην παράδοση 
του προσχεδίου και το θέμα αυτό θα συζητηθεί μετά την 
συνάντηση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως με τον 
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
Το σωματείο μας για ακόμα μία φορά ξεκαθάρισε και στον κ. 
Επιτελάρχη ότι για ‘μάς η ομογενοποίηση αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα και ότι έως το τέλος του μήνα αναμένουμε το 
προσχέδιο όπως εξάλλου είχε δεσμευτεί ο κ. Αρχηγός στη τε
λευταία συνάντησή μας.
Σε κάθε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει η διευθέτηση της 
ομογενοποίησης είτε σε επίπεδο Αρχηγείου (σχέδιο Νόμου), 
είτε σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, ξεκαθαρίσαμε απρό
σκοπτα ότι αυτά θα αποτελόσουν αφορμή για σύγκρουση και 
αντιπαράθεση.

Β. Κύριε Υπουργέ, την 10.11.2006 επίκειται συνάντησή
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σας με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι
κών κ. Αλογοσκούφη για θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου σας που συνεπάγονται οικονομικές επιβα
ρύνσεις και θα πρέπει να εγκριθούν και από τον συναρ- 
μόδιο συνάδελφό σας.
Τη συνάντηση αυτή τη περιμένει όλη η Ελλάδα όχι τόσο για 
την έκβαση των θεμάτων που σχετίζονται με τους Έλληνες 
αστυνομικούς αλλά γιατί με αυτή εγκαινιάζεται ένα νέο πο
λιτικό ήθος και ένας πρωτόγνωρος για τα ελληνικά δεδομένα 
υπουργικός λόγος ειλικρίνειας, αμεσότητας και αποτελεσμα- 
τικότητας, στον οποίο πιστεύουμε.
Θεωρούμε λοιπόν δεδομένο ότι στη συνάντηση της Παρα
σκευής ένα από τα θέματα από τα οποία εξαρτάτε την παρα
μονή σας στο Υπουργείο είναι και η υλοποίηση της δέσμευσή 
σας για την ομογενοποίηση του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας με την «αστυφυλακοποίηση» των Ειδικών 
Φρουρών.
Επειδή γνωρίζουμε, ύστερα και από την τελευταία συνά
ντηση μας ότι οι Υπηρεσίες σας έχουν ετοιμάσει το σχέδιο νό
μου το οποίο θα μπορούσε να προωθηθεί στη Βουλή προς ψή
φιση, αντιλαμβανόμαστε ότι η όποια περαιτέρω κωλυσιεργία 
θα οφείλεται κυρίως στη δυστοκία του Υπουργείου Οικονο
μικών για την παράκαμψη της οποίας περιμένουμε να επι- 
δείξετε την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια πυγμή.
Το καλό αποτέλεσμα θα το καρπωθείτε. Τη κακή έκβαση 
όμως θα την χρεωθείτε και, οφείλουμε να προϊδεάσουμε ότι 
έναντι των συναδέλφων μας έχουμε την υποχρέωση να αντι- 
δράσουμε δυναμικά.
Σας έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά από εσάς εξαρτάται η όποια 
αντίδραση των Ειδικών Φρουρών πολύ περισσότερο, τώρα 
που είναι φανερό ότι η πολιτική μας ηγεσία έχει και το σθέ
νος και τη δυνατότητα να υλοποιεί τις υποσχέσεις της, προς 
μια τάξη εργαζομένων που κυριολεκτικά πένσνται ενώ προ
σφέρουν τη ζωή τους στην Υπηρεσία

Συνάντηση με Υπουργό - Αρχηγό
Κλίμα αισιοδοξίας και προσωπικής στήριξης των Ειδικών 
Φρουρών επεδίωξε να μεταφέρει ο Υπουργός Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Β. Πολύδωρας, στη συνάντηση που πραγματοποιή
θηκε την 12.10.2006 και ύστερα από απαίτηση του Σωματεί
ου Ειδικών Φρουρών Αττικής μαζί με τους εκπροσώπους του 
σωματείου της Λάρισας. Σε σύντομο ιδιόχειρο σημείωμά του 
ο Υπουργός υπογράμμισε εκ νέου την προσωπική του εκτί
μηση για τους Ειδικούς Φρουρούς και το έργο τους, χαρα
κτήρισε ως κακή συγκυρία την καθυστέρηση της συναντή- 
σεως του με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των Ειδι
κών Φρουρών και διατύπωσε την εκτίμηση του ότι «η ομο- 
γενοποίηση προχωρεί».
Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να υποβαθμίσουμε τα προ
σωπικά αισθήματα του κ. Υπουργού προς τους Ειδικούς 
Φρουρούς, ειδικότερα μάλιστα όταν εκφράζονται τόσο άμεσα 
και τόσο ιδιαίτερα
'Ομως, δεν έχουμε καμία σοβαρή ένδειξη ότι η ομογενοποΐη- 
ση προχωρεί. Η δημόσια δέσμευση για νόμο περί ομογενο- 
ποίησης μέχρι τα τέλη του έτους αθετείται, αφού το προ
σχέδιο νόμου που ήταν να μας δοθεί προ μηνών θα μας πα
ραδοθεί για επεξεργασία μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, κατά τη 
νέα προφορική δέσμευση του κ. Αρχηγού στα πλαίσια της συ
νάντησης.
Το Σωματείο πιστό στην αρχή της αντικειμενικής και πλή
ρους ενημέρωσης των μελών, μεταφέρει αυτούσιο το κλίμα 
και το περιεχόμενο της συνάντησης, χωρίς την προσπάθεια 
δημιουργίας περιττών εντυπώσεων.
Κατά συνέπεια, αναλαμβάνουμε σειρά πρωτοβουλιών,

καλώντας όλα τα σωματεία Ειδικών Φρουρών της Ελλά
δος σε κοινή συνεδρίαση προκειμένου να εκτιμηθούν τα 
αποτελέσματα της συνάντησης και να καθοριστεί η πε
ραιτέρω δράση αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα. Ο 
χρόνος της συνάντησης θα γνωστοποιηθεί άμεσα και με 
νέα ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΥΑΤ.

Σε προηγούμενη αναφορά μας, παραθέσαμε το κείμενο των 
προς συζήτηση προτάσεών της Ομοσπονδίας προς την ηγε
σία, εν όψει των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Επί πλέον, 
η Ομοσπονδία ζήτησε με το ακόλουθο έγγραφό της, την 
9.11.2006 συνάντηση με τον κ. Υπουργό, για να του θέσει για 
πολλοστή φορά τα αιτήματά της.
«Κύρια Υπουργέ, ζητούμε την άμεση συνάντηση του 
Προεδρείου του Β/βάθμιου οργάνου μας μαζί σας για να 
αντιμετωπισθούν έστω και την έσχατη στιγμή τα χρόνια 
εργασιακά και οικονομικά μας προβλήματα που έθεσαν το 
Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
στο περιθώριο, στην απομόνωση και στην οικονομική του 
εξαθλίωση.
Τα περιθώρια βελτίωσης της σημερινής πραγματικότητας 
που βιώνουν οι συνάδελφοί μας Πολιτικοί Υπάλληλοι, δυ
στυχώς έχουν στενέψει, τόσο πολύ, που η αντιμετώπισή 
τους δεν επιδέχεται άλλης αναβολής ή δεύτερης σκέψης. 
Ζητούμε:
Α. τον χαρακτηρισμό του επαγγέλματος των υπηρετούντων 
υπαλλήλων, στο σύνολό τους, στο Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ως «Επικίνδυνου» και καταβολή μηνιαίου επι
δόματος επικίνδυνης εργασίας, το οποίο θα αναπροσαρμόζε
ται σύμφωνα με την κάθε χρόνο εφαρμοστέα εισοδηματική 
πολιτική.
Β. Την ενσωμάτωση του εκλογικού επιδόματος στις μηνιαί
ες αποδοχές.
Γ. Την καθιέρωση της εργασίας πέραν του 5/νθημέρου και 
για τους Πολιτικούς Υπαλλήλους με αύξηση της αποζημίω
σης σε 70 ευρώ.
Δ. Την θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των ασφαλιστικών μας Τα
μείων από την εκτέλεση καταδικαστ ικών αποφάσεων και τη 
Βεβαίωση πταισματικών και Διοικητικών τροχονομικών πα
ραβάσεων.
Ε. Βελτίωση των παροχών των Ταμείων Επικουρικής Ασφά
λισης.
ΣΤ. Επανενεργοποίήση των διατάξεων του αρθ. 32 του Ν. 
2168/93 και επέκτασή του και για τα τέκνα των Πολιτικών 
Υπαλλήλων
Ζ. Την τοποθέτηση επί υφισταμένων Διοικητικών Υπηρε
σιών της Ελληνικής Αστυνομίας, Πολιτικών Υπαλλήλων ως 
Διευθυντών και Τμηματαρχών και την διεύρυνση των Υπη
ρεσιών που θα προΐστανται Πολιτικοί Υπάλληλοι.
Η. Τη νομοθετική κατοχύρωση της δωρεάν μετακίνησης 
του Πολιτικού Προσωπικού με τα MJM.M. σε όλες τις μεγά
λες πόλεις της επικράτειας.
Κύριε Υπουργέ, θαυμάσαμε την αποφασιστικότητά σας 
όσον αφορά την επίλυση οικονομικών προβλημάτων των 
ένστολων συναδέλφων μας και ελπίζουμε ότι με την ίδια 
αποφασιστικότητα θα αντιμετωπίσετε και τα παραπάνω 
αιτήματά μας, που αναλυτικά θα σας εκθέσουμε στην συ
νάντηση που σας ζητούμε».

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
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ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ... κά εκκαθαριστικά σημειώματα και τα χρησιμοποι
ούσε προς όφελος του είτε γ ια  εκταμίευση δανείων 
είτε για  άλλες ενέργειες. Σε έρευνα που διενεργή- 
θηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
δύο φ ορητοί ηλεκτρονικο ί υπολογιστές, σφραγίδες 
κενές αλλά και με στοιχεία ιδιωτώ ν και εταιρειών, 
πλήθος ασυμπλήρω των και υπογεγραμμένων από 
τον κομιστή συναλλαγματικές στο όνομα του δρά
στη καθώς και έντυπο  υλικό  από τραπεζικές και λο
γισ τικές συναλλαγές. Στο αρχείο που βρέθηκε στον 
υπολογιστή  προέκυψ αν προσωπικά στοιχεία 40 
Ελλήνων φορολογουμένων, μεταξύ των οποίων οι 
Α.Φ.Μ. καθώς και ονόματα και κω δικοί πρόσβασης 
στο TAXISNET. Επίσης, ο δράστης εν γνώσει ενός 
ατόμου, το οποίο συνελήφθη, είχε καταρτήσει πλα
στό π ιστω τικό  εκκαθαριστικό σημείωμα. Οι συλλη- 
φ θέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικώ ν 
αρχών.

Υ ποκινούμενοι από δυο υπόδικους ήταν τα τρία 
άτομα που συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης 
Εκβιαστών της Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Α ττικής, 
καθόσον δ ιέπρατταν απόπειρες ανθρω ποκτονίας 
και εκβιάσεις κ α τ’ εντολή των δύο έγκλειστω ν στις 
Δ.Φ. Κορυδαλλού. Ό π ω ς προέκυψε από την έρευνα 
οι δράστες λαμβάνοντας οδηγίες από τους υπόδι
κους πυροβόλησαν έξω από τις  ο ικ ίες τους τρεις 
επ ιχειρηματίες νυ χτερ ινώ ν κέντρω ν τραυματίζο- 
ντάς τους σοβαρά. Επίσης, εδώ και δύο χρόνια, καθ’ 
υπόδειξη των έγκλειστω ν εκβίαζαν ιδ ιοκτήτες κέ
ντρω ν διασκέδασης, μπαρ, καφετεριών και εστιατο
ρίων, αποκομίζοντας από 600 έως 1.200 ευρώ το μ ή
να. Παράλληλα εδώ και τέσσερα χρόνια παρείχαν 
«προστασία» σε ο ίκους ανοχής, εισπράττοντας 40 
ευρώ από κάθε βάρδια, ενώ σε ορισμένους από αυ
τούς εξέδιδαν και «δικές» τους γυναίκες. Οι συλλη- 
φ θέντες με τη  δικογραφία που σχηματίστηκε σε βά
ρος τους οδηγήθηκαν ενώπιον τω ν εισαγγελικώ ν 
αρχών.

Ο ΧΑΚΕΡ TOY TAXISNET
Τόσο Έ λ λ η νες  φορολογούμενοι όσο και το Κέντρο 
Π ληροφορικής του Υπουργείου Ο ικονομικών κα
τήγγειλαν στο Τμήμα Δ ίωξης Ο ικονομικού Ε γκ λή 
ματος της Δ /νσης Ασφάλειας Α ττικής την παράνο
μη δραστηριότητα αγνώστων, οι οποίοι υπέβαλλαν 
πλαστές δηλώσεις φόρου εισοδήματος μέσω διαδι
κτύου  (ηλεκτρονικού συστήματος TAXISNET) για 
τα έτη 2005-2006, εν αγνοία των πραγματικώ ν υπό
χρεων. Ό π ω ς προέκυψε ο δράστης ο οποίος δ ιατη
ρούσε στην οικία του παράνο
μο λογιστικό γραφείο, έχοντας 
πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς 
του στα προσωπικά στοιχεία 
Ε λλήνω ν π ολ ιτώ ν γ ια  τη ν  
υποβολή φορολογικών δηλώ
σεων, π ιστοποιούσε αυτούς 
στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
ΚΕ.Π.Υ.Ο. και ακολούθως υπέ
βαλε εικονικές δηλώσεις, από 
τ ις  οποίες προέκυπτα ν στην 
πλειονότητά  τους χρεω στικά 
ποσά για  τους υπόχρεους. Στη 
συνέχεια εκτύπω νε τα εικονι

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Α) Μετά από πολύ
μ η νη  έρευνα και 
προανάκριση Αστυ
νομ ικώ ν της Δ ιεύ
θυνσης Εσωτερικών 
Υποθέσεων σχημα- 
τίσθηκε δικογραφία 
σε βάρος ενός δημο
τικού υπαλλήλου με 
την κατηγορία της 
δωροδοκίας και της 
ψ ευδούς βεβαίωσης 
κ α τ’ εξακολούθηση.
Από τα στοιχεία που συγκεντρώ θηκαν προέκυψε 
ότι ο υπάλληλος σε συνεργασία με δύο δικηγόρους 
και δύο αλλοδαπούς εξέδιδε έναντι αμοιβής που κ υ 
μαίνονταν από 100 έως 600 ευρώ, πλαστές βεβαιώ
σεις σε εκατοντάδες αλλοδαπούς, οι οποίοι στη συ
νέχεια  τ ις  κατέθεταν σε άλλους δήμους και περιφέ
ρειες της χώρας, από όπου λάμβαναν και τ ις  σ χετι
κές βεβαιώσεις παραμονής. Από τη ν  έρευνα κατα
σχέθηκαν μεταξύ άλλων 160 φάκελοι αλλοδαπών, 
τρία βιβλία πρωτοκόλλου καθώς και πλήθος εγγρά
φων. Η σχετική  δικογραφία υποβλήθηκε στον αρ
μόδιο Εισαγγελέα.
Β) Έ χ ο ν τα ς  την πρόθεση να αγοράσει μια γεώ τρη
ση στην περιοχή τη ς Α ττικής ένα άτομο ήρθε σε 
επαφή για  το σκοπό αυτό με τον ιδ ιοκτήτη  της. 
Έ τσ ι έμαθε και στη συνέχεια κατήγγειλε στην 

ανω τέρω  Υπηρεσία, ότι γ ια  
την ολοκλήρωση της συναλλα
γής ήταν απαραίτητη μια βε
βαίωση ότι η γεώτρηση λει
τουργούσε πρ ιν το 1972, την 
οποία όμως δεν είχε ο ιδ ιοκτή
της. Π ροκειμένου δε να εφο
διαστεί με την ψευδή αυτή βε
βαίωση, έπρεπε να ικανοποιή
σει τη ν  απαίτηση του Αγρονό
μου της περιοχής καταβάλλο
ντα ς το ποσό τω ν 1.000 ευρώ. 
Έ τ σ ι αφού επικοινώ νησε μαζί 
του, ήρθαν σε επαφή και τη
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στιγμή  της ανταλλαγής συνελήφθησαν, καθόσον ο 
μεν Αγρονόμος κατείχε το προσημειωθέν χρημα τι
κό ποσό, ο δε ιδ ιοκτήτης μόλις είχε παραλάβει το 
πλαστό έγγραφο. Στη συνέχεια με τη  δικογραφία 
που σχηματίσθηκε εις βάρος τους γ ια  παθητική  και 
ενεργητική  δωροδοκία οδηγήθηκαν ενώπιον τω ν ει- 
σαγγελικώ ν Αρχών.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΦΘΗΚΕ ΜΕ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Με επιτυχία στέφθηκε η συνεργασία των Αστυνομι
κών Υπηρεσιών της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης 
για την εξιχνίαση της ληστείας σε βάρος καταστήμα
τος της Ε.Τ.Ε στο Ιο χιλ. της Ε.Ο. Λάρισας- Αθήνας. 
Οι δράστες οι οποίοι συνελήφθησαν εντός των ορίων 
του αυτοφώρου ήταν τρεις κατάδικοι, από τους οποί
ους ο ένας δραπέτης φυλακών, ενώ οι άλλοι δύο τε
λούσαν σε πενθήμερη άδεια. Πυροβολώντας τουλάχι
στον δέκα οκτώ φορές κατά των αστυνομικών και των 
υπαλλήλων της τράπεζας, τραυματίζοντας παράλληλα 
έναν αστυνομικό, είχαν αφαιρέσει το χρηματικό ποσό 
των 32.400 ευρώ. Με τη δικογραφία που σχηματίσθη
κε σε βάρος τους από την Αστυνομική Διεύθυνση Λά
ρισας, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των ει- 
σαγγελικών Αρχών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Δ ιεύθυνσης 
Αλλοδαπών Α ττική ς σε συνεργασία με το Τ.Α. 
Ασπροπύργου και το Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανα
στών Δ υτική ς Α ττικής, εντοπίστηκε κύκλω μα δου
λεμπόρων οι οποίοι κρατούσαν φυλακισμένους και 
φρουρούμενους σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο, 87 
λαθρομετανάστες. Σκοπός τους ήταν να διαπραγμα- 
τευθούν την απελευθέρωσή τους ζητώ ντας είτε από 
τους ίδιους είτε από τους συγγενείς τους μεγάλα 
χρηματικά  ποσά. Οι δράστες προκειμένου να ει- 
σπράξουν τα χρήματα ανάγκαζαν τους απαχθέντες 
μετανάστες με απειλή και χρήση βίας, να επ ικο ι
νω νήσουν τηλεφω νικά με τους ο ικείους τους για  να 
καταβάλουν το προσυμφωνηθέν ποσό. Μετά από 
συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Σ υ ντο νι
σμού και Επιχειρήσεων της Δ ιεύθυνσης Αλλοδα
πών απελευθερώθηκαν οι έγκλειστοι λαθρομετανά
στες και συνελήφθησαν πέντε άτομα-μέλη του κ υ 
κλώματος. Ό π ω ς προέκυψ ε από την έρευνα, το κ ύ 
κλωμα συγκέντρω νε στην Κ ωνσταντινούπολη με
γάλο αριθμό λαθρομεταναστών από ασιατικές χώ 
ρες, τους οποίους στη συνέχεια, αφού τους διαχώ ρι
ζε σε δύο ομάδες, τους μετέφερε στα ελληνοτουρκι
κά σύνορα στον Έ βρο. Από εκεί τους διακόμιζε με 
φουσκωτή βάρκα στο ελληνικό έδαφος και αφού 
τους επιβίβαζε σε Ι.Χ. φορτηγά αυτοκίνητα, τους 
μετέφερε οδικώς στις αποθήκες ιδιοκτησίας ενός εκ 
τω ν συλληφθέντω ν. Για την διακίνησή τους οι λα
θρομετανάστες είχαν συμφωνήσει τη ν  καταβολή 
χρηματικού  ποσού από 3.000 έως 10.500 ευρώ έκα
στος, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Σ την κατο
χή  των λαθροκινητώ ν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
οκτώ  κ ινητά  τηλέφωνα, τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκ ίνητα  κα
θώς και τα χρηματικά  ποσά των 955 ευρώ και πε- 
ντακοσίω ν δολαρίων ΗΠΑ.
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ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
Α στυνομικοί της Άμεσης Δράσης Θ εσσαλονίκης με
τά από καταδίωξη εντόπισαν και ακινητοποίησαν 
ένα αυτοκίνητο, με το οποίο είχαν δ ιαφύγει τέσσε
ρα άτομα, δράστες ληστείας κοσμηματοπωλείου. 
Κατά τον έλεγχο που επιχείρησαν να  πραγματοποι
ήσουν οι δύο αστυνομ ικοί που ακινητοποίησαν αρ
χικά  το όχημα, απειλήθηκαν από τον οδηγό του, ο 
οποίος προκειμένου να αποφύγει τη  σύλληψ η δεν 
δίστασε να προβάλει το όπλο που είχε στην κατοχή 
του. Τελικά με τη  συνδρομή και δεύτερου περιπο
λικού που κατέφθασε στο σημείο του ελέγχου, συ
νελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία ομολόγησαν 
στη συνέχεια  την απόπειρα ληστείας. Κατά την 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο α υ τοκ ίνη το  
βρέθηκε στη θέση του οδηγού ένα πιστόλι, ενώ το 
εν λόγω όχημα είχε κλαπεί και αποδόθηκε στον 
ιδ ιοκτήτη  του.

ΟΥΔΕΙΣ... ΑΛΑΘΗΤΟΣ
Με μικρόβια σαλμονέλας και δηλητηριώ δη χημ ικά  
αέρια απειλούσε τα υποψ ήφια  θύματά του ένα άτο
μο, το οποίο συνελήφθη από το 2ο Τμήμα της Υπο
διεύθυνσης Οργανωμένου Ε γκλήματος της Δ.Α.Α. 
κατηγορούμενο για  απόπειρες εκβιάσεων κατά συρ
ροή σε βάρος επιχειρήσεω ν και ιδιωτώ ν. Ο συλλη- 
φθείς απέστειλε στις αρχές Σεπτεμβρίου ανώ νυμη 
τρισέλιδη επιστολή σε κατάστημα γνω στής αλυσί
δας σούπερ μάρκετ, με την οποία απαιτούσε εκβια
στικά τη ν  καταβολή του ποσού τω ν 310.000 ευρώ, 
προκειμένου να μη μολύνει ευαίσθητα προϊόντα ευ- 
ρείας κατανάλωσης. Σ την επιστολή του αυτοπροσ- 
δ ιορίστηκε ως «ομάδα ατόμων, που εργάζονται 
σκληρά σε επαγγέλματα α ιχμής και αμείβονται ελά
χιστα», προσδίδοντας σε αυτήν ύφος προκύρηξης 
με φρασεολογία που παραπέμπει σε τρομοκρατική 
οργάνωση, κάνοντας παράλληλα αναφορές από την 
παγκόσμια λογοτεχνία . Ό σο δε γ ια  την καταβολή 
του ποσού που ζητούσε, είχε την απαίτηση να  γ ίνε ι 
μέσω κάρτας ανάληψ ης μετρητώ ν, συνδεδεμένη με 
τραπεζικό λογαριασμό που θα έπρεπε να ανο ιχθεί 
γ ια  το σκοπό αυτό. Σύμφωνα μάλιστα με το «λεπτο
μερές και αλάθητο σχέδιο», όπως ο ίδιος το χαρα
κτήριζε, η μεσολαβήτρια υπάλληλος της εταιρείας 
που ο ίδιος είχε επιλέξει, έπρεπε από την 5-10 έως 
την 16-11-06 να βρίσκεται σε συγκεκριμένο κατά
στημα και κάθε μέρα την 11.00 ώρα, ανεξαρτήτω ς 
καιρικώ ν συνθηκώ ν, να ακολουθεί με τα πόδια μια 
συγκεκριμένη διαδρομή 800 περίπου μέτρων από 
και προς το κατάστημα. Κατά τη  διάρκεια της δ ια
δρομής και εφόσον διαπίστω νε ότι δεν παρακολου- 
θείται θα της τηλεφωνούσε και θα της έδινε οδηγίες 
για  τον τρόπο παράδοσης της κάρτας. Χ ρησιμοποι
ώντας την ίδια μέθοδο ο δράστης είχε απαιτήσει το 
ποσό τω ν 210.00 ευρώ από ιδ ιοκτήτη  αλυσίδας ξε
νοδοχείων προκειμένου να μην ενεργοποιήσει με 
τηλεχειρισμό, μηχανισμό εκτόξευσης αναισθητικού 
αερίου, που είχε τοποθετήσει σε δωμάτια ξενοδοχεί
ων της αλυσίδας, ναρκώ νοντας για  έξι ώρες τους 
ενοίκους αυτών. Επίσης, με παρόμοιο μηχανισμό 
εκτόξευσης δηλητηριώ δους αερίου είχε εκβιάσει 
μια δικηγόρο, απειλώ ντας τη  ζωή του υπερήλικα  
αδελφού της. Ε ντοπίζοντας τον τόπο από όπου έγ ι
ναν οι κλήσεις (καρτοτηλέφωνα) και μελετώ ντας το



ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝγραφικό του χαρακτήρα οι αστυνομ ικοί της ανωτέ
ρω Υπηρεσίας εντόπισαν τα ίχνη  του δράστη και 
τον συνέλαβαν προτού πραγματοποιήσει τ ις  απει
λές του.

ΚΑΘΌΔΟΝ ΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Κάθοδόν προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα συνελή- 
φθησαν τρία άτομα οδηγώ ντας τρία πολυτελή ΙΧΕ 
αυτοκίνητα, τα οποία είχαν αφαιρέσει από περιοχές 
της Α ττικής. Οι δράστες αφού εισέρχονταν σε ο ι
κίες δ ιαρρηγνύοντας πόρτες ή παράθυρα, αφαιρού- 
σαν μαζί με τα άλλα αντικείμενα και τα κλειδιά των 
αυτοκινήτω ν, αποχω ρώ ντας στη συνέχεια με αυτά. 
Έ χ ο ν τα ς  σκοπό να προωθήσουν τα αυτοκίνητα 
στην Αλβανία κατευθύνονταν οδικώς προς τα σύ
νορα. Η πορεία τους όμως διακόπηκε στον κόμβο 
της Α γριλιάς Μ εσολογγίου επ ί της Ε.Ο Αντιρρίου- 
Ιω αννίνω ν, καθόσον εντοπίστηκαν από Α στυνομι
κούς του Τμήματος Ασφαλείας, Τροχαίας και Αστυ
νομικού Τμήματος Μ εσολογγίου, κατά τη  διενέρ
γεια ελέγχου διέλευσης οχημάτω ν από μεικτά  συ
νεργεία  που επιτηρούν-ελέγχουν το εθνικό οδικό 
δίκτυο. Οι δράστες με τη δικογραφία που σχηματί
στηκε σε βάρος τους παραπέμφθηκαν στον Ε ισαγ
γελέα, ενώ τα κλαπέντα αυτοκίνητα  αποδόθηκαν 
στους ιδ ιοκτήτες τους.

«ΣΤΗ ΦΑΚΑ»
Μετά από πληροφορίες για παγίδευση αυτόματων τα
μειακών μηχανημάτων τραπεζών (ΑΤΜ) Αστυνομικοί 
του 1ου Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της 
Δ.Α.Α., αφού έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση διάφορα 
υποκαταστήματα Τραπεζών, συνέλαβαν δύο άτομα τη 
στιγμή που τοποθετούσαν σε ΑΤΜ μηχανισμό αντι
γραφής καρτών ανάληψης μετρητών και προσωπικών 
κωδικών (PIN). Ο μηχανισμός αυτός αποτελούνταν 
από μια μεταλλική πλακέτα όπου ήταν προσαρτημένο 
ένα κινητό τηλέφωνο με ψηφιακή φωτογραφική μη
χανή και κάμερα καθώς και από έναν αυτοσχέδιο ηλε
κτρονικό μηχανισμό.Τόσο η φωτογραφική μηχανή 
όσο και ο μηχανισμός χρησίμευαν αφενός στην κατα
γραφή των προσωπικών κωδικών, αφετέρου στην 
αντιγραφή της μαγνητικής ταινίας της κάρτας. Στη 
συνέχεια οι δράστες κατήρτιζαν πλαστές κάρτες ανά
ληψης χρημάτων και γνωρίζοντας πλέον τον προσω
πικό κωδικό προέβαιναν σε αναλήψεις χρημάτων. 
Ό πω ς εκτιμάται η λεία των δραστών υπερβαίνει τις
76.000 ευρώ.

Α) Α ρχαιολογικό θη
σαυρό διατηρούσε στο 
σ π ίτ ι του  ένας η λ ι
κ ιω μένος, ο οποίος 
σ υνελή φ θη  από το 
Τμήμα Α ρχαιοκαπη- 
λίας/ΔΑΑ. Περισσότε
ρα από 300 ήταν τα 
αρχα ιολογικά  α ν τ ι
κείμενα που κατασχέ
θηκαν, εκ των οποίων 
αρκετά ήταν νομίσμα
τα. Σ τη  «συλλογή» 
του συλληθφέντα συ- 
μ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ν  
α νθρώ πινα  είδωλα, 
αλλά και είδωλα ζώ
ων, αρκετές ε ικόνες 
διαφόρων παραστάσε
ων και διαστάσεων καθώς και κοσμήματα. Ό λα  τα 
κατασχεθέντα αντικείμενα εμπ ίπτουν στις διατά
ξεις περ ί προστασίας αρχαιοτήτω ν και της εν γένει 
πολιτισ τικής κληρονομιάς. Ο συλληφθείς με τη δ ι
κογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγή
θηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Β) Επίσης, από Αστυνομικούς του αντίστοιχου τμή
ματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνε- 
λήφθησαν δύο άτομα γ ια τ ί στην έρευνα που πραγμα
τοποιήθηκε στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθη
καν μία πρόχους πρώιμης εποχής σιδήρου, δύο εξάλει- 
πτρα αρχαϊκών χρόνων, οκτώ πήλινες οινοχόες και 
ένας αμφορέας ρωμαϊκών χρόνων, πέντε χάλκινα και 
ένα αργυρό νόμισμα καθώς και διάφορα άλλα αντικεί
μενα, χρονολογίας από 7ο αι. π.Χ έως 4ο αι. μ.Χ, τα 
οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας αρ
χαιοτήτων.

Τουλάχιστον 16 ημ ιφορτηγά αυτοκίνητα  με σύστη
μα τετρακίνησης 4X4 είχαν αφαιρέσει δύο άτομα 
για  λογαριασμό τρίτου από το καλοκαίρι του 2005 
έως τον Σεπτέμβριο του 2006. Οι δύο δράστες χρη
σιμοποιώντας ειδικά εργαλεία και έχοντας εξειδί- 
κευση στον τρόπο διάρρηξης τω ν συγκεκριμένω ν 
οχημάτων, τα αφαιρούσαν κατά παραγγελία τρ ίτου 
ατόμου και τα μετέφεραν στην εξοχική κατοικία  
του. Στη συνέχεια ο τελευταίος, αφού τα έκρυβε σε 
μια αποθήκη, τα αποσυναρμολογούσε σε εμπορεύ- 
σιμα ανταλλακτικά και τα διέθετε προς πώληση στο 
κατάστημά πώλησης μεταχειρισμένω ν ανταλλακτι
κών αυτοκινήτω ν που διατηρούσε ο ίδιος. Από τα 
προαναφερθέντα κλεμμένα αυτοκίνητα  πέντε βρέ
θηκαν ολόκληρα και σε καλή κατάσταση ενώ από 
τα υπόλοιπα βρέθηκαν μόνο μέρη αυτώ ν όπως αμα
ξώματα, κ ινητήρες κ.λπ. Η συνολική εμπορική 
αξία τω ν κλα πέντω ν οχημάτω ν ανέρχετα ι σε
490.000 ευρώ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΙ»
Με επ ιτυχία  στέφονται οι έρευνες των Α στυνομι
κών σε όλη την επικράτεια  για  την καταπολέμηση 
της μάστιγας των ναρκω τικώ ν. Χ αρακτηριστικά

ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ
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αναφέροντα τα κάτωθι:
Α) Σε διάφορες αγροτοδασικές περιοχές του Νομού 
Μ εσσηνίας βρέθηκαν και εκκριζώθηκαν από Αστυ
νομ ικούς του Τ.Δ.Ν. Μ εσσηνίας 1.099 δενδρύλια 
κάνναβης τα οποία οι δράστες καλλιεργούσαν σε ε ι
δικά διαμορφωμένο χώρο.
Β) Μ ετά από δ ια κ ρ ιτ ικ ή  παρακολούθηση τρ ιώ ν 
ημερώ ν έχοντα ς σκοπό τη  σ ύλληψ η  τω ν δρα
στώ ν, Α σ τυνομ ικο ί του  Α.Τ. Α ρκαλοχω ρίου σε 
συνεργασία  με το Τ.Α.Ε. Η ρακλείου Κ ρήτης ανα
κά λυψ α ν κα λλ ιεργη μ μένη  φ υ τε ία  1.078 δενδρυ λ
λ ίω ν κάνναβης.
Γ) 586 ήταν τα δενδρύλλια που καλλιεργούσαν σε 
δασική περιοχή δύο άτομα που συνελήφθησαν από 
το Τμήμα Δ ίωξης Ν αρκωτικών Π ύργου, ενώ σε άλ
λη δασική έκταση δέκα στρεμμάτων βρέθηκαν διά
σπαρτα 226 δενρύλλια τα οποία καλλιεργούσαν 
τρεις δράστες.
Δ) Π έντε άτομα συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίω
ξης Ν αρκωτικών Σερρών καθόσον στην κατοχή 
τους βρέθηκαν 17 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, 110 
κιλά κορφάδες κάνναβης, τ ις  οποίες πρόσφατα ε ί
χαν συλλέξει, ενώ σε νησίδα του ποταμού Αξιού οι 
δράστες καλλιεργούσαν 780 δενδρύλλια τα οποία 
και εκριζώθηκαν.
Ε) 411 αυτοφυή φ υτά  κάνναβη καλλιεργούσαν 
άγνω στοι δράστες, τα οποία εκρ ιζώ θηκαν από 
Α στυνομικούς του Α.Τ. Δοξάτου.
ΣΤ)Στα πλαίσια εξερεύνησης δασικών περιοχών 
Α στυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Καλαμάτας ανακάλυψαν 
φ υτεία  αποτελούμενη από 232 φ υτά κάνναβης, τα 
οποία καλλιεργούσαν δύο αγρότες σε 60 εκχερσωμέ
νους και ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
Ζ) Από Α στυνομικούς της Α.Δ. Α καρνανίας συνελή
φθησαν συνολικά πέντε άτομα τα οποία καλλιερ
γούσαν σε δύο περιοχές του Α γρίνιου 120 και 350 
δενδρύλλια κάνναβης αντίστοιχα. Στη μια εκ των 
δύο περιπτώσεων κατασχέθηκαν και 140 αποξηρα
μένοι κορμοί δέντρων.
Η) Α στυνομικοί του Τ.Α. Τρικάλων βρήκαν εγκα
ταλειμμένο κλεμμένο ΙΧΕ αυτοκίνητο  εντός του 
οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 104 δέματα τα 
οποία περιείχαν 100 περίπου κιλά ακατέργαστης 
κάνναβης.

ΚΑΡΕ -ΚΑΡΕ
Με συμπληρωμένο το κα
ρέ βρέθηκαν τέσσερα 
άτομα σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέρο
ν το ς  τη ς  Α να τολ ική ς 
Θεσσαλονίκης τα οποία 
συνελήφθησαν επ’ αυτο- 
φώρω από Α στυνομικούς 
του Τμήματος Π αιγνίω ν 
τη ς Δ ιεύθυνσ η ς Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης. Σ υ
νολικά κατασχέθηκαν 32 

παιγνιόχαρτα, το χρηματικό ποσό των 24.890 ευρώ, 
τρεις συναλλαγματικές συνολικής αξίας 75.000 ευ
ρώ, δύο τραπεζικές επ ιτα γές  σ υνολ ικ ή ς αξίας
20.000 ευρώ, μάρκες που αντιστο ιχούν σε 76.050 
ευρώ, καθώς επίσης και 178 φ υσ ίγγια  πυροβόλων 
όπλων, ένας γεμ ιστήρας πυροβόλου όπλου, δύο

χρυσοί αναπτήρες και 67 ζάρια. Συνελήφ θη  επίσης 
ο υπεύθυνος του καταστήματος καθώς κ ι ένα ακό
μη άτομο που προσπάθησε να αποτρέψει τους 
αστυνομικούς να διαπιστώ σουν τη διενέργεια  του 
παράνομου χαρτοπαίγνιου. Οι συλληφθέντες με τη 
δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

«ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ» ΚΑΝΝΑΒΗ
Κ ατ’ ανέμου πήγε η προσπάθεια τρ ιώ ν ατόμων να 
διαθέσουν στην ελληνική  επικράτεια  ακατέργαστη 
κάνναβη συνολικού βάρους 434 κιλώ ν, καθόσον συ
νελήφθησαν από Α στυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε της 
Α.Δ.Αιτωλίας. Οι δράστες εντοπίστηκαν σε ερημική 
και απόκρημνη παραλία του Αστακού Α ιτωλοακαρ
νανίας τη  στιγμή που εκφόρτωναν από ένα τα χύ 
πλοο σκάφος, 15 σάκους με 442 δέματα ακατέργα
στης κάνναβης, τη ν  οποία μετέφεραν από τη ν  
Αλβανία. Και οι τρεις συλληφθέντες στερούνταν 
ταξιδιω τικώ ν εγγράφων και αδειών παραμονής, ενώ 
για  τον κυβερνήτη  του σκάφους υπήρχε επιπλέον 
απαγόρευση εισόδου στη χώρα λόγω δ ικαστικής 
απέλασης.

ΣΕ... ΕΚΣΤΑΣΗ
11.510 δισκία ECSTASY εί
χαν στην κατοχή τους τέσσε
ρα άτομα τα οποία συνελή
φθησαν από Α στυνομικούς 
του  Τ.Α. Έ δεσσας. Σ τη ν  
έρευνα που πραγματοποιή
θηκε βρέθηκαν επιπλέον 945 
γραμμάρια κάνναβης και μι- 
κροποσότητα κοκαΐνης. Οι 
δράστες με τη  δικογραφία 
που σχηματίστηκε σε βάρος 
τους οδηγή θηκαν ενώ πιον 
του αρμόδιου Εισαγγελέα.

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Α) Από άνδρες του Τ.Σ.Φ. Τυχερού με τη  συνδρομή 
ανδρών του Τ.Σ.Φ. Φερών συνελήφθη στο 2ο χιλ. 
της Ε γνατίας Οδού ένα άτομο να μεταφέρει με τζιπ  
10 αλλοδαπούς, από κάθε έναν από τους οποίους θα 
λάμβανε μετά τη ν  άφιξή τους στην Αθήνα το χρ η 
ματικό ποσό τω ν 1.500 ευρώ. Οι λαθρομετανάστες 
είχαν καταβάλει σε δύο άτομα, το ποσό τω ν 3.000 
δολαρίων ΗΠΑ ο καθένας προκειμένου να  τους με
ταφέρει από τη ν  Τουρκία στη χώρα μας.
Β) Κατά τη  διάρκεια ελέγχου οχημάτω ν προς εντο
πισμό και σύλληψ η δ ια κινητώ ν λαθρομεταναστών, 
άνδρες του Τ.Σ.Φ. Φερών σε συνεργασία με άνδρες 
του Α.Τ. και Τ.Τ. Α λεξανδρούπολης συνέλαβαν δύο 
άτομα να  μεταφέρουν με δύο ΙΧΕ αυτοκίνητα  12 
αλλοδαπούς. Οι λαθρομετανάστες εισήλθαν λαθραία 
στη χώρα μας μέσω του ποταμού Έ βρ ο υ  με πλαστι
κή βάρκα και γ ια  την μεταφορά τους είχαν κατα
βάλλει το χρηματικό  ποσό τω ν 4.000 δολαρίων 
ΗΠΑ ο καθένας.

Επιμέλεια: Αστ/κας Αγγελική Στόλη
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[  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ]

ΤΕΚΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΡΑΑΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΆΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Μ.Υ. ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΟΡΕΣΠΑΔΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΕΛ
ΑΠ ΈΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑΝ/ΜΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤΛ’-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΣΓΑ’-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΑΓΓΈΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΓΙΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΙΙΛΗΡ.& ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΑΣΤΑ’-ΥΔΕΖΙ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΣΤ.ΒΆΤ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΓΤΈΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΓΑΔΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.ΒΈΑ.
ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΛΓΓ.ΕΙΠΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΔ/ΝΣΗ AIAXJCPHMATIKOY
ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ +
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΙΟΙΚΜΟΝ.ΥΓΈΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΑΔΑΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Π.Υ.-ΤΣΦ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΥΠ/ΝΤΗΣΔΔΣΑΕΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΓΓΟΛΟΓΙΑΣ -ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ AT ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΦΙΛΟΣΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΟΙ ΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜ.ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΛΑΤΖΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Σ Σ Α Σ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΓΕΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ ΥΠΑΣΤΑ’-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑ ΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΑΛΗΧΟΝΤΖΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΣΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΛΛΟΕΜΟΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΣ.ΠΑΝΕΓΠΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΑΛΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΑ
ΑΝ ΑΓΝ ΩΣΤΕΛΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΕΓΠΣΤΉΜΩΝ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑ* AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΟΛΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒ.&ΑΝΑΤ.ΣΠ.ΠΑΝΕΠΜΑΚΕΔΟΝ. ΥΠΑΣΤ Α-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑΠΔ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΦΑΡΜΔ1ΑΘΗΜ.&ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΕΜΓΙ ΑΡΧ/ΚΑΣΒΆΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΕ’ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΒΆΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΠΡΟΣΧΕΚΠΑΙΔ.ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΓΑΔΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΠΚΗΣ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝ ΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Π.Υ.-ΤΤ ΑΠΤΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΤΜ.ΕΠΙΣΤ.& ΊΈΧΝ. ΤΗΛΕΠΝΙΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΔ/ΝΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΟΙΞΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΕΙ-ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣ& ΦΙΛΟΛΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΣΦ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΠΟΔ.ΤΡΟΧ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΡΑΒΑΝΠΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Π.Υ.-ΑΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΡΒΑΝΓΠΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΙΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΧΠΛΗΡ.&ΕΓΠΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣΊΈΙ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΤΕ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ I ΙΕΡ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΣΔΡΕ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΒΑΡΗΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΘ
ΑΣΤΕΡΙΩΤΗ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑΔ-ΑΔ ΑΧΑ'ΙΑΣ
ΑΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΦΕΝΔΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΣΧ.ΤΈΧΝ.ΕΦΑΡΜ.-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΛΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΑΓΤΈΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΒΛΚΩΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΜΜΑΝΡΥΗΛ ΤΜ.ΦΙΛΟΛΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΙΙΕΡΙΦ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΒΑΝΑΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ/ΚΑΣΕΑ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΤΜ.ΕΙΙΙΣΓ.ΠΡΟΣΧΛΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΜ.ΦΙΛΟΛΤΤΑΙΔΑΓ.&ΨΥΧΟΛΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΤΕΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΤΜ.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΦΙΛΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΙΉΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΟΥΜΙ ΙΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΘΝ.ΚΑΠΟΔΙΣΓΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΝ/ΑΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘ/ΜΙΑΣ & ΣΥΣΓΗΜ.ΠΛΗΡ.-ΤΕΙ ΘΕΣΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ-ΧΡΗΜ/ΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ/ΜΟΣΔ/ΝΣΗ ΧΕΙΡ.ΚΡΙΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΓΜΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ.ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΤΤΑ ΑΧΑ' ΙΑΣ
ΒΑΣΓΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΓΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΠΟΔ.ΤΡΟΧ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ
ΒΑΤΣΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ-Ι ΙΑΙΔ.&ΨΥΧΟΛΙ ΙΑΝΕΙ1. ΙΩΑΝΝΙΝ ΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΒΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΒΕΚΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΣ ΜΑΡΓΑΡΓΠΟΥ
ΒΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Π.Υ.-ΒΆΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΙΝΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΜΛΑΣΟΛΟΠΑΣ ΤΟΥ Δ.Π. ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ.&ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΠΟΛΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΓΜΥΡΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΛΑΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΧΟΛΗ E.YJL ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΒΛΑΣΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΒΟΛΗΣ - ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΓΓΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Π.Υ.-ΔΛ.Σ.
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΠΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ JIAN/MIOY ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΕΥΠ
ΒΟΥΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΎΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΓΠΣΤ.ΦΥΣΛΓΩΓΉΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΒΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΆΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΑΖΟΥ ΓΡΗΓΌΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΜΗΧ.ΗΛΕΚΤ.ΥΠΟΛ&ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΑΖΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΤΕΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΑ' ΓΓΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΙ-ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΠΟΔ.ΤΡΟΧ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ
ΓΑΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΜ.ΕΠΙΣΓ.ΦΥΣΛΓΩΓ.& ΑΘΛΗΤ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΤΑ’-ΔΓΑ/ΑΕΑ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ.-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΣΗ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ -ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤΑ’-ΔΕΕ
ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΓΕΡΟΥΣΙ Ι ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣΑΤΣΟΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΤΕ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΓΓΙΚΩΝ-ΊΈΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΓΑΔΠΔΜ
ΓΕΩΡΠΟΥΓΕΩΡΠΟΣ ΘΩΜΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΔΛΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΌΙ10ΥΛ0Υ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧ.ΗΛΙΚ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΑΧΑ'ΙΑΣ
ΠΑΒΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΑΧΑ'ΙΑΣ
ΠΑΙΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ 'ΓΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣΔΑΘ
ΓΤΑΚΟΥΜΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΜΗΧ.Η/Υ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Β’-ΤΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΟΛΓΓΙΣΜ.ΤΕΧΝΟΛ&ΕΙΙΙΚΟΙΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΓΊΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔ1Π.-ΠΟΛΓΠΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΠΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧ.ΘΕΤ.ΕΓΠΣΤΉΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΊΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΝ ΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ ©ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
ΠΑΝΝΑΚΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΣΤ.ΥΤΙΟΔ/ΝΤΗΣΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΑ
ΓΤΑΝΝΟΠΟΥΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ Π.Υ.-ΤΑΥΑΠ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΟΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Υ.-ΤΑΥΑΠ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΥΣΓΑΘΙΑ ΠΑΝΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΓ.ΥΓΙΟΔ/ΝΤΗΣΑΔ ΑΧΑ'ΙΑΣ
ΠΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΔΑΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΕΕ
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΑ
ΠΩΤΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΓΕΙ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΓΔΑΕ
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| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΈΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-AT ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ
ΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ-ΜΕΤ/ΣΗΣ & ΕΓΠΜ/ΣΗΣ
ΓΚΑ'ΙΝΤΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΑ’-ΥΕΕΒΕ
ΓΚΑΛΓΓΣ30Υ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ.ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΜΑ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΚΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΚΕΝΤΣΙΔΟΥ ΝΚΟΛΕΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜ.ΣΧ& ΕΠΙΚ-'ΓΕΙ ΔΥΤΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΓΚΟΥΒΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΤΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΣΤΑ’ -ΓΔΑΕ
ΓΟΓΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΚΑΣΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΟΓΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΉΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡΧΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛ/ΔΑΣ
ΓΟΡΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΕΕ
ΓΟΥΡΓΤΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΧΝ.-ΠΛΗΡ.& ΤΗΛ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΒΆΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. Ι1ΛΗΡ.&ΤΉΛ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧΚΑΣΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΡΑΒΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΑΣ-ΠΑΝΕΠ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧΚΑΣΤΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΠΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΜΗΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΟΙΚ-ΤΕΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΓΓΩΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ IΙΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ. & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΕΛ
ΓΡ ΑΨΙΑ ΧΡΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΛΕΞΉΟΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΑΘ
ΓΡΥΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ ,Δ/ΣΗΣ ΕΙΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧΚΑΣΔΑΕΑ
ΓΩΓΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΑΒΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧΚΑΣΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜ. ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΣΤ.Β’-ΤΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΑΝΑΚΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ.&ΔΙΕΡΜΗΝ.ΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑΝΕΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣΥΕΕΒΕ
ΔΑΡΡΑ ΑΛΕΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΓΑΝ.&Δ/ΣΗ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΉΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α’-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ'ΝΓΚΗΣΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΦΕΡΩΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΗΓΚΑΣΑΓΊΣ ΟΛΓΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΕΜΠ Α/Υ’-ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ .Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΔΗΜΑΗΛΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΤΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧΚΑΣΥΚΑ
ΔΗΜΑ ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΩΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΣΕΑ
ΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΣ ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΉΣΜΟΥ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΥΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣΔΓΑ/ΑΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΑ’-ΒΆΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΑΣΤΑ’-ΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΙΙΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΑΥΤ/ΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΡΑΓΙΟΙΊΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΚΑΣΔΑΘ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΙΣΊΌΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΕΕ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΓΑ’-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΟΞΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΚΑΣΔΔ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝ-ΠΟΛΣΧ-ΤΜ.ΠΟΛΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΓΑ/ΑΕΑ
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΜ.ΕΓΠΣΤ.ΦΥΣΑΓΩΓΉΣ & ΑΘΛΗΤ.ΤΡΚΑΛΩΝ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΔΟΥΛΓΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΉΟΛΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΜΗΧ.Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ-ΨΥΧ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΡΟΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΑ’-ΔΕΠΕΚ
ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΑ/ΝΤΗΣΑΔ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ. ΒΡΕΦΟΝΗΓΠΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΕIΗΠΕΙΡΟΥ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣΑΔ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ Η/Υ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΣΦ Κ  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΔΥΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Υ.-ΙΔΡΥΜ. « ΕΞΟΧΕΣ »
ΕΞΟΥΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ.ΠΕΡ.&ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΥΑΓΤΈΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΔ’ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΘΕΡΜΗΣ

Α/Α [ 106] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΕΚΠΑΙΔ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΥΤ/ΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΖΑΓΚΟΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΖΑΊΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΕΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΖΑΜΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΖΑΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΖΑΜΓΠΔΗΣ ΑΡΓΎΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΖΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΑ
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΉΣΥΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ZAPPA ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΜ.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & Δ/ΣΗΣ-ΤΕΙΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΒΆΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ZAPPA ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΚΟΝΟΜΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΒΑΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΑΦΕ1ΡΗ MONIKA ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΖΑΧΑΡΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΝΚΗΣ ΑΝΘΜΟΣΤΟΥΡΙΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΖΑΧΑΡΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΙΙΘ ΑΝΘΜΟΣ'ΓΟΥΡΙΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΑΗ ΨΙΛΛΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΚΥΥΑΠ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΕΒ
ΖΕΊΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΕΜΠΕΡΗ ΗΛΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝ ΘΡΩΙΙΟΛ-ΚΟΙΝ/ΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥΙΙΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΕΛ
ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΓΊΡΑΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΤΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΖΕΡΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΧΡΕΓΓΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝ.& ΕΥΡΩΠ.ΟΚ& ΠΟΛΣΠ.ΓΙΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΝΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΓΑΔΑ
ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΠΚΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΤΕΜΕΣΣΜΕ
ΖΙΑΓΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΣΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ
ΖΙΑΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠ ΘΕΣΝΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΚΑΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΖΙΩΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΚΟΝΟΜΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΔ ΑΤΤΚΗΣ
ΖΟΥΜΙ ΙΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΣΗ ΕΓΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ AT ΑΓΙΑΣΟΥ
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΤΗΛΕΠΛ&Δ/ΣΗΣ-ΤΈΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΚΟΥ ΝΑΥΤΚΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΧΚΑΣΔΤΕ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ AT ΣΗΤΕΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΚΟΝΟΜΚΟ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ Ν .ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΖΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΛΊΤΑΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝ ΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΚΑΣΙΝΤΕΡΓΙΟΛ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΟΕ-ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝ.& Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΕΛ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΠΟΛΙΤΛΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΘΝΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-ΤΜ.ΠΟΛΜΗΧΑΝΚΩΝ ΥΠΑΣΤΑ’-ΔΚΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΣΤΕΈΑ
ΘΕΟΔΟΥΑΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΚΗΣ ΑΙΙΘ ΑΣΤ/ΚΑΣΑΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΚΗ-ΤΕΙ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΑ’-ΤΓ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΦΙΛΟΣ-ΠΑΙΔΑΓ.ΨΥΧΟΛΟΓ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΘΗΒΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΠΟΥ-ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΜ.ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΟΛ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΔΟΜΝΑ ΗΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤΛ’-ΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤΑ’-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ'ΝΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΒ’-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΣΤΑ’-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΘΟΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΕΙ -ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΝΕΑΣ ΖΙΓΝΗΣ
ΙΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΙ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝ.Δ/ΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧΚΑΣΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ ΘΕΤ.& ΤΕΧΝ. ΕΓΙΙΣΤ/ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΚΑΣΑΕΑ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ -ΑΕΑ/ΔΕΛ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΘΗΡΑΣ
ΚΑΔΙΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΑΊΜΑΚΑΜΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΚΟΥ ΝΑΥΤΚΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΚΑΙΣΕΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΠΈΛΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΧΚΑΣΤΤΑ ΚΩ
ΚΑ'ΙΣΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ Η/Υ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΓ.ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣΑΤ ΒΕΥΗΣ
ΚΑΚΑΝΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΠΈΛΙΑ ΓΚΑΝΤΑΪΦΙ ΟΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΡΧΚΑΣΔΕΕ
ΚΑΚΑΝΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΑΚΑΡΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΚΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΥ ΑΠΤΟΥ
ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΜΗΧ.&ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣΔ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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1C )ΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΛΑΘΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΘΗΒΩΝ
ΚΑΛΑΊΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΕΓΠΣΤ.& ΤΕΧΝ. ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΚΑΛΑ ΠΏΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-'ΓΜ ΜΕΤΑΦΡ.ΔΙΕΡΜ. ΑΣΤΒ’-ΤΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΛΑΜΙ 10ΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΙ ΙΡΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤΒ’ -ΤΣΦ ΚΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣΒΙΒΛΙΟΘ.& ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΓΟΣΕΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΖΩΗ ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΑΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΑΛΙΜΟΥ
ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΣΤ,Β’-ΔΤΕ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΦΑΝΗ ΛΙΟΝΤΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΚΑΛΟΓΈΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΘ
ΚΑΛΟΓΉΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ-ΣΧ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗ & ΟΙΚΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε’ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΛΙΙΑΚΙΩΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΊΈΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔΔ
ΚΑΜΑΡΠΑΝΝΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΚΑΜΠΝΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΓΑΤΙΣΤ.&ΑΝΑΛΟΠΣΤΧΡΗΜΑΊΧΧ)ΙΚΜΑΘ.ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΚ/ΚΩΝ ΕΓΠΣΤ.ΠΑΝ,ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΜΙΊΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΕΙΘΕΣΝΊΚΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΕΙ - ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΣΕΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΕΕ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΝΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΧ.Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΣΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΙΟΥ
ΚΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΤΜΜΗΧΜΗΧ/ΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ
ΚΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΚΑΠΕΛΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΛ
ΚΑΠΝΗΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΚΑΠΟΥΝΙΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΙ1 ΑΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ.Θ.-ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛ& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΑΣΤΒΈΑ
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ AT ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΟΡΟΊΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΙ-ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΓΔΑΕ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝ ΤΈΧΝ.ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΑΣΒΆΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ BOB ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΠΑΛΑΜΑ
ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣΤΕΧΝ. ΙΈΩΠ.ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΔΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣΤΕΧΝ.ΠΕΤΡ.& ΦΥΣΛΕΡΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΚΑ
ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦ.&ΕΓΠΚ/ΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΌΥΛΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΑ’-ΤΤΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΚΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΚΤ.ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΕΡ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΣ ΕΛΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕΙ ΒΟΛΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΤΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜ.ΓΙΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΊΈΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΓΚΟΛΕΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΗΛΜΗΧ.ΤΕΧΝ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ. Π.Υ.-ΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛ-ΠΛΗΡΟΦ.-ΤΗΛΕΠΙΚ-ΤΈΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΓΑ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΟΥΖΑ ΧΡΥΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΔ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΑΓΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΟΙΚ&Δ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΑΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΘΝ.& ΚΑΠΟΔΙΣΤΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΓΠΣΤ. ΑΣΤΑ’-ΓΡΑΦ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΕΡ.ΤΡΚΑΛΩΝ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣΙΙΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΤΟΠΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΑΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΥΛΟΣ Δ/ΣΗ ΠΟΛΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΕΜΠΕΣΟΥ
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ AT ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΤΕΡΠΟΣ ΟΙΝΟΜΙΚΏΝ ΕΓΠΣΤΗΜΩΝ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΘ
ΚΑΡΚΑΦΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΔΘ
ΚΑΡΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛ ΠΑΤΡΩΝ ILY. -ΤΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΑΡΟΛΕΜΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΊΌΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΑΣΦΑΛ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΤΕ
ΚΑΡΓΙΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝΕΓΠΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣΚΙΘ

Α/Α [ 108] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006



ΪΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΡΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.&ΠΟΛΥΜ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΠΟΛΓΓ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΕΡ.ΚΡΗΤΉΣ
ΚΑΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΣΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΕΙΗΛΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.& ΕΓΠΚ/ΝΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΑ’-ΔΑΕΑ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝ ΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤΑ’-ΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΟΥΡΟΑ ΑΕΙ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΥΙΩΑΝΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΒΒΑΣ ΤΜΦΙΛΟΛ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ.& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΠΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΦΙΛ/ΔΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΓΓΕΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ - ΠΑΤΡΑ ΑΝΘ/ΜΟΣΑ’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΙ.ΘΕΣΚΗΣ ΑΝ Θ/ΜΟΣΥΕΕΒΕ
ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΥΠΑΤΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΕΛ
ΚΑΥΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΨΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΒΆΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΚΑΨΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ-ΓΙΑΙΔΑΓΩΠΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΚΑ
ΚΕΡΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΓΓΠΚΗ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣΕΑ
ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.ΒΈΑ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΤΥΑ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΙΑΜΗΛΙΔΗΣ - ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΣΤΑ’-ΔΑΕΘ
ΚΙΑΊΊΠΗ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΥΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΔΑΜΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΡΚΕΤ.& ΕΠΙΚΟΙΝ.ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΊΉΛΕΠ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΡΧΚΑΣΕ’ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β’ Ε A
ΚΓΓΣΙΛΗΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑ’ ΤΣΦ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΚΓΓΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &ΤΡΔ/ΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΛΑΨΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΟΓΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΓΑΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΒΡΕΦΟΝΗΓΠΟΚΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝ0ΜΟΣΑΣ ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑ'ΠΚΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΠΕΡ.ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ ΩΝΙΟΛΟΠΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΑ’-ΤΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤΥΝ.Β-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΉΣΔΑΑ
ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΒΆΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕίίΡΠΟΣ ΣΜ Α ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΉΣΑ’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΛΟΝΙΩΤΉ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΕΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΟΛΥΠΕΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΙΣΓΟΡ.-ΑΡΧΑΙΟΑ&Δ/ΣΗΣ ΠΟΛ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝ .ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Υ.-ΓΑΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΟΙΚΜΟΝ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΚΟΝΤΌΠΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΠΟΑΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΚΑ
ΚΟΡΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ & ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΟΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ +
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΓΩΝ Δ/ΣΗΣ ΕΝ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΟΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΓΑΔΑ
ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑ ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙΑΝΕΙΠΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΕΒ
ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΣΚΑΛΑΣ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ
ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΆΙΟΣ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΟΣΚΙΝΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ/ΣΗ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΣΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΖΑ ΑΣΠΑΓΤΈ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΚΟΣΣΙΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΙΙΟΛΟΠΣΤΩΝ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΚΟΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΓΠΣΤ.ΦΥΣΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΚΟΤΟΝΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΤΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙΑΝΕΠΙΣΓΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΑ & ΦΙΛΟΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΚΟΙΝ ΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΤΉΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΜ.ΟΙΚΟΝ.ΕΓΠΣΤΉΜΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΟΥΔΟΥΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΕΙ-ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΟΜΟΣΤΣΦ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-Δ/ΣΗ ΜΟΝ .ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΥΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜίαΤΜΙΊΟΑΕΠΙΣΤ.&ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΠΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΚ/ΚΩΝ ΕΓΠΣΓ .ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧΚΑΣΑΤ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΤΕΒΕ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΠΟΣ ΦΙΛ/ΚΩΝ & ΚΟΙΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΣΗΣΙΈΩΡΠΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΤΥΑ ΑΝΘ/ΜΟΣΑ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
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[ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΊ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΥΛΙΑΦΑ ΡΑΛΛΟΥ-ΔΕΣΙΙΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΕΒ
ΚΟΥΛΓΓΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΥΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΤΣΑΜΙΙΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.& ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΙΈΩΡΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ -ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΔΓΕΘΝ.ΕΥΡΩΠ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΔΚΑ
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΜΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΑΡΓΎΡΟΥΓΙΟΛΗΣ
ΚΟΥΡΙΩΤΗ ΑΔΣΗΜΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-AT ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΓΠΣΤΗΜΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Α ΠΥΡΓΟΥ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΕΙ Ι ΙΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΤΡΚΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σ3ΦΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΠΑΝΕΓΙΙΣΤ.ΚΡΗΤΗΣ Π.Υ.-ΑΆΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΣΦ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΟΥΤΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝ.& Δ/ΣΗ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΚΟΥΤΣΠΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΙ ΙΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ - ΠΑΤΡΑ ΑΣΤ/ΚΑΣ A’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΚΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΣΤΑ’-ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ.Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝΕΓΠΣΤ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΚΡΑΝΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΛΙΠΑΝΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΡΕΤΣΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΔΑΚΗ ΑΕΙ-ΤΜΑΡΧΠΈΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΥΤ.ΣΧΔΠ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΣΦ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΚΡΕΤΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ All ΘΕΣΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΔΑΕΘ
ΚΡΗΤΣΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝΕΠ.ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΙΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΚΡΟΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΜΗΧ&ΜΗΧΗ/Υ ΠΟΛΥΤΕΧΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΤΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΡΟΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΚΡΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ
ΚΥΡΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΥΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΣΤΎΛΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΔ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΓΈΩΡΠΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧΘΕΤΙΚΩΝ ΕΓΠΣΤ.ΓΈΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΥΤΙΔΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΠΘ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΠΑ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΚΑΣΣΧΟΛΗ ΜΕΤ/ΣΗΣΕΓΠΜ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΘ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣΔΑΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΓΠΧΕΓΡΗΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΠΕΡ.ΒΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΓΑΔΠΔΕ
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΡΑΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΡΝΙΑΔΑΚΗ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΤΗΛΕΠΛ& Δ/ΣΗ ΕΙΉΧ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣΤΜΑΛ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ,Β’-ΔΑΕΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΝΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΙ ΚΑΡΔΓΓΣΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΘΗ ΔΟΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΤΜΗΜΑ ΟΚΟΝΟΜ.& ΠΕΡΙΦΑΝΑΠΤ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ Π.Υ.-ΑΤ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΚΩΣΤΟΓ ΙΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΥΔ ΥΠ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤ.ΒΆΤ ΚΟΛΩΝΟΥ
ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ.-ΔΔΣ
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΛΑΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΚΗΣΣΧΒΙΒΛΙΟΘ/ΜΙΑΣ & ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤ Α’-ΤΑ ΧΙΟΥ
ΛΑΓΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΔΔ ΥΛΙΚΟΥ
ΛΑΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΓΠΣΤ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΒ’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤΑ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΖΟΚΓΓΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β’ Ε A
ΛΑ' ΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΩΣ.ΦΙΛ.&ΠΟΛ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΛΑ ΙΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΟΡΩΓΠΟΥ
ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ.-ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΟΛ. ΚΑΙ ΙΟΔ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΔΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΓΈΩΡΠΟΣ-ΠΑΝΑΓΊΩΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΒΓΓΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΣ ΕΚΑΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ& ΑΕΡΟΝΑΥΠ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΛΑΙΙΠΑΙΣΙΔΩΡΑ ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ ΡΕΑΛΤΣΓΓΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Υ.-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΚΑΡΟΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΛΕΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΓΑΔΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΕΒΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΚ&ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΤΈ
ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΟΡΟΥ
ΛΕΖΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΒΒΑΣ ΑΕΙ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ
ΛΕΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΛΕΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝ Θ/ΜΟΣΣΕΦΦ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΛΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ -ΒΑΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Π.Υ.-ΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑ0Μ ΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΙΑΜΠΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΕΩ ΡΠ Ο Σ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΛΙΑΠΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΥΠΕ

ΛΙΑΓΠ1ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΤΕΧΝ.ΠΛΗΡ.&ΊΉΛΕΠΙΚ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤΑ’-ΤΤ ΚΙΛΚΙΣ

ΛΙΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΕΡΜΟΥ

ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΉΣ ΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΑΕΚΤΡΟΛΟΠΑΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑ’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΕΛ

ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΛΙΟΥΠΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑ’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ ΡΠ Ο Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/Μ ΟΣΔ’ AT ΠΑΤΡΩΝ

ΛΟΥΒΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩ ΡΠ Ο Σ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ-ΠΛΗΡ.&ΕΙ ΙΙΚ -ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΣΤΕΡΩ ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Υ.-ΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΤΜ.ΔΗΜΟΤ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΣΤ Α ’-ΥΕΦΦ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΥΚΟΥ ΑΝΝΕΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΣΤΑ ’-ΑΤΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΛ/ΣΗ & ΟΚΟΝ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Α Ν Θ /Μ Ο ΣΕΑ

ΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Α Ν Θ /Μ Ο ΣΕΑ

ΛΥΚΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/Μ ΟΣΑΤ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΘ

ΛΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩ ΡΠ Ο Σ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓΓΩΛΚΟΥ

ΜΑΔΕΜΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΜ. ΠΟΛ.ΕΓΠΣΓ.ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Π.Υ.-ΑΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑ & ΤΕΧΝΟΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΧ /Κ Α ΣΕΑ

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΤΜ .ΤΕΧΝ.ΠΕΤΡΕΑ'ΓΗΣ ΣΧΤΕΧΝΟΛΕΦ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΔΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΏΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΔΕΕ

ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΕΡΟΑΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΣΓΠΚΗΣΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ'ΓΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΑ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑ ΝΕΙΙΜ ΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜ ΛΟΙΊΣΠΚΗΣ-ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΑΚΡΟΓΤΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡ.&ΕΘΝΟΑΚομοχηνης ΑΝΘ/ΜΟΣΣΧΟΛΗ ΜΕΤ/ΣΗΣΕΓΠΜ/ΣΗΣ

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ I ΙΕΡΙΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΛΑΜΓΓΣΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/Μ ΟΣΑΤΠ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΙΝΩΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΥΠΑΣΤΑ’-ΥΕΛ

ΜΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡ Π Ο Σ ΑΕΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑΠΚ

ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ ΡΠΟ Σ ΑΕΙ-ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣ.ΠΟΛΥΤ.-ΤΜ.ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΤΥΠΟΔ.-Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙ1ΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΑΛΙΠΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΛΟΙΈΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΑΡΤΑΣ

ΜΑΛΙΧΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΑΛΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΈΩ ΡΠΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΛΙΑ-ΤΜ ΧΡΗ/ΚΟΥ & ΤΡΑΠΕΖ.Δ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑΠΔ

ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α ΣΤΑ ’-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩ ΡΠ Ο Σ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧΦΙΛΟΣ-ΠΑΙΔΑΓ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤ.Β-ΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΜΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΜ Λ Ο Π ΣΠ Κ Η Σ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΘ

ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΕΓΉΧΣΧΕΔ.&ΠΛΗΡΟΦ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β Έ  A

ΜΑΝΕΛΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΓΕΩ ΡΠΟ Σ ΤΜ.ΠΡΟΣΧΕΚΠΑΙΔ.ΝΗΓΠΑΓΩΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΑΓΊΟΥ ΜΥΡΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ ΓΈΩΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΛΙΓΑΣ &ΓΈΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΔΡΑΜΑΣ

ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Υ Π Ο ΣΤ /ΓΟ ΣΕΑ

ΜΑΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΑ

ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α Ν Θ /Μ Ο ΣΕΑ

ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΊΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤ.Β-ΥΚΑ

ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΥΚΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/Μ ΟΣΑΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΓΕΩ ΡΠΟ Σ ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΡΓ.& Δ/ΣΗ ΑΘΛΗΤ .ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Μ ΑΡΠΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΠΑΣΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/Μ ΟΣΔΤΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Υ Π Α Σ Τ Έ Έ Α

ΜΑΡΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β-AT ΛΑΥΡΙΟΥ

ΜΑΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/Μ ΟΣΑΤ ΙΙΕΥΚΗΣ

ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ ΑΝΘΡΩΠ.ΙΣΤΟΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΓΓ.Β’-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΥΜΗΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΑ ΚΕΜΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΕΛ

ΜΑΤΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ ΡΠΟ Σ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΟΔΝΙΑΣΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/Μ ΟΣΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Μ ΑΤΣΚΑΕΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΈΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΕΑ

ΜΑΤΣΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/Μ ΟΣΔΕΕ

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΠΩΡΓΌΣ ΓΕΩ ΡΠ Ο Σ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΚΟΙΝ ΑΝΘΡΩΙΊ. & ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/Μ ΟΣΔΕΕ

ΜΑΧΑΓΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΟΛΩΝΟΥ

Μ Ε' ΙΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ - ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΣΕΑ

ΜΕΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΕΡΒΕ ΕΠΙΣΤΗΜ Η ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΜΟΣ-ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ ΡΠΟ Σ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/Μ ΟΣΑΤ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Μ ΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩ ΡΠ Ο Σ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΔΕΕ

Μ ΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧΚΟΙΝΩΝ.ΕΠΙΣΤΉΜΩΙν ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΔΙΟΙΚΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΈΩΡΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤΑ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ

[111 ] Α/Α



[  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ]

|  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΓΑΛ&ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Υ Π Ο ΣΤ /ΓΟ ΣΕΑ
Μ ΗΊΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝ Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΒΟΛΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΓΙΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΥ ΑΠΤΟΥ
Μ ΗΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Λ ΟΠΣΤΙΚΗΣ Α ΣΤ.Υ ΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΕΑ
ΜΗΠΌΠΑΝΝΗΣΙΊΑΝΑΠΩΤΗΣ-ΑΝΊΏΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Σ .Σ Α Σ . ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β’ Ε Α
ΜΙΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΣΗ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΙΥ.-ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ
ΜΙΖΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΙΚΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΜΙΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΕΡΜ ΗΣ
ΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ/ΣΗ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΜΙΧΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΑΠ.Θ.-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Υ.-ΤΤ ΘΕΡΜ ΗΣ
ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΙΧΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΣΥΣΤ.ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΜΟΣΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΕ
ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠ.& ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈΑ
ΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΔΙΑΧ.ΓΙΟΛΠΕΡΙΒ.&ΝΕΩΝ ΊΈΧΝ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΟΥΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΑ
ΜΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΟΛΟΥ Υ Π ΑΣΤ.ΒΈ Α
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΜ.ΤΕΧΝ.ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΕΤΕ-ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΥ.-ΑΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧΕΓΠΣΗΜ.ΕΚΠ.& ΑΓ.ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΑΡΤΈΜΙΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ ΟΚΡΠΈΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜΛΡΧΠΈΚΤΩΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ
ΜΟΥΤΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΥΡΑΣ
ΜΟΥΤΣΙΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ Α ’-ΑΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΠΑΓΚΕΡΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΕΘΙΟΥΔΑΚΗ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΠΑΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΓΓ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ Α ’-ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΓΤΣΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕI -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ
ΜΠΑΚΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π  Υ.-ΤΣΦ ΙΑΣΜΟΥ
ΜΠΑΛΕΣΤΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘ/Μ ΟΣΑΤ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΠΑΛΗ ΔΑΝΑΗ ΓΈΩ ΡΠΟΣ ΑΡΧ/ΜΙΑΣ-ΒΓΒΛ/ΜΙΑΣΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΝΑΣΑΡΙΔΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΔΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β’ Ε  A
ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΒΆΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΈΩΡΠΟΣ ΑΓΡΟΤ ΛΝΑΠΤ.-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ο Κ /Κ Ο  ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΔΚΑ
ΜΠΑΡΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΓΔΑΕ
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩ ΡΠ Ο Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε A
ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.&ΕΓΠΚ/ΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΙ! ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΦΙΛ/ΔΑΣ
Μ ΠΕΖΕΡΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΓΠΟΥ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΑΡΑΝΕΣΠΟΥ
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΑΣ ΤΜ.ΘΕΟΛΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΣΤΑ ’-ΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑ ΝΊΈΙΟ ΙΊΑΝΕΠΙΣΤΤΙΜΙΟ-Τ'ΜΗΜΑ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Η/Υ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΑΘ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΙΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΣΧ.ΕΙΊΙΣΤ.&ΤΈΧΝ.ΥΠΟΛΟΓ. Α ΣΤ Α ’-ΤΤ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Μ ΠΕΝΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ ΡΠ Ο Σ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚΓΙΕΙΡΑΙΑ ΥΠ ΑΣΤΥΝΟΜ ΟΣΕΑ
Μ ΠΕΡΕΒΕΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΈΩΡΠΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΡΗΤΗ Σ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΜΠΕΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΜΠΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α Ν Θ /Μ Ο ΣΕΑ
ΜΙΉΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΙΙΙΛΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΈΩΡΠΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠ Α ΣΤ.ΒΈ Α
ΜΠΙΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΑΘ
ΜΓΙΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΓΠΤΖΗ ΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α Ν Θ /Μ Ο ΣΕΑ
ΜΙΉΧΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜ ΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΛΑΒΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ ΑΝΘΡΙΤΑΣ*ΙΣΤΟΡ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΛΙΓΑΙΟΥ ΠΎ.-ΤΜ.ΤΡΟΧ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Μ ΠΛΕΤΣΟΠΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠ.Θ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΠΟΔ.ΤΡΟΧ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ

Α/Α [ 112] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006



■  ΟΝΟΜΑΤΕΠΠΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΠΛΗΓΊΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣ7ΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΣΤΊΚΗΣ-ΤΈΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΟΓΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΜ.Υ.Ν. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΜΙ ΙΟΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β’ AT ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΓΚΟΙΚΜΙΑΣ& ΟΚΟΛΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΙΟΥ

ΜΠΟΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΙΙΙΣΤΉΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ.-ΜΗΧ.ΤΕΧΝ.ΥΠΟΑ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΓΑΔΠΔΕ

ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΙΘΕΣΝΙΚΗΣΔ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΑΠΈΛΜΑΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΑΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΟΥΝ Α ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΕΑ

ΜΠΟΥΡΑ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜΛ/ΣΗ ΜΟΝ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Υ.-ΑΤ ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΑΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΔΑΕΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΡΚΟΛΗ ΧΑΙΔΩ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ ΑΡΤΑΣ

ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΟΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ - ΔΕΕ

ΜΠΟΥΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΓΝΑΉΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΏΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑΠΔ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΑΥΤΟΚ ΑΧΑ ΙΑΣ

ΜΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΡΕΣΉΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΩΡΑ' ΠΉΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΙΈΕ ΑΔ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΛΟΥΡΟΥ

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝ.&ΜΗΧΑΝ.Η/Υ ΕΜΠ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΣΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΝΑΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΝΑΤΣΙΑΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.&ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΣΤΑ’-ΆΓ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΝΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣΑΔ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΝΕΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜ.ΠΡΟΣΧ.ΙΣΤΑΡΧΑΙΟΔΦΙΛΟΣ.ΣΧ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A

ΝΙΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΊΤ ΑΠΆΛΕΩ

ΝΙΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΓΓΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΠΠΉΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΝΙΚΟΛΑ' ΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΠΕΤΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-'ΓΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡΟΧΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΊΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΔΝ ΟΡΕΣΓΙΑΔΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΑ’-ΔΕΕ

ΝΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ.&ΕΓΠΚΟΙΝ.ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΝΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΘΕΡΜΟΥ

ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗ ΨΥΧΟΛΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΓΔΑΕ

ΝΤΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΓΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΤΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΝΤΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΝΤΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΩΉΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΓΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΠΑΣΤ. Α’-ΤΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΝΤΕΡΜΕΝΊΉ ΚΩΝ/ΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΙ-ΤΜ.ΕΓΠΣΤ.ΕΚΠΣΗΣ ΙΙΡΟΣΧ.ΗΛΙΚΔΙ1 ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΝΤΖΑΝΗΣ ΦΩΉΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΒ’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΝΤΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΓΈΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΙΤΑΦΙΑΣ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΤΟΜΑΖΗ ΣΤΕΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΚΛΑΝ.& ΣΛΑΒΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΆ-ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ

ΝΤΡΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΓΑ’-ΔΚΑ

ΞΕΝΙΔΗ ΓΈΩΡΠΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΜΥΉΛΗΝΗΣΙΣΓΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΠΟΥ-ΤΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΚΑ

ΟΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΝΘΜΟΣΕΑ
ΟΤΕΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΕΒ
ΟΥΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΜ.ΕΓΙΙΣΤ.ΠΡΟΣΧΑΓΩΙΉΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΚΗΣ ΑΣΤΆ/ΝΤΗΣΑΔ ΠΕΛΛΑΣ

ΟΥΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ-ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΓΙΑΝΕΠ .ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΑΣΤ Α-ΑΤ ΠΡΩΤΗΣ
ΟΥΦΆ ΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΙΛΟΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΙΙΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΟΡΕΣΉΑΔΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΙΩΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΑΓΓΕ ΑΘΗΝΑ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΠΑΛΙΟΠΩΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΝΑΥΙ ΙΑΚΤΟΥ-ΕΓΠΚ'ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΣΤΑ’-ΙΝΤΕΡΠΟΛ

ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΔΑΕΘ

ΠΑΝΑΠΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΑΝΑΠί ΠΆΡΑ ΓΕΩΡΠΑ ΖΩΗΣ ΛΟΠΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤΑ’-ΥΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΑΠΩΠΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΠΆΙΟΥ-ΤΜ ,ΟΡΓΑΝ ΩΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΥΑ&ΔΛ

ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΑΕΙΙΙΣΤ.&ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ ΝΟΜ.ΣΧ.ΓΙΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣΣΧΜΕΤ/ΣΗΣ&ΕΓΠΣΣΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΡΓ.&Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΟΙΚΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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[  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ]

|  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΊΑΝΤΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΊΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΤΕΜΕΣ-ΣΜΕ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙΛΑΜΙΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΙΙ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΠΑΙΙΑΓΕΩΡΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΌΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΑΙΔΑΓ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΕΕ
Γ1Α1ΙΑΠΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΕΠ/ΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΓΕΘΝ.ΕΥΡΩΠ.ΟΓΚ.& ΠΟΛ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΙ-ΕΦΑΡΜ .ΠΛΗΡ/ΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ A’ ΕΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΝΑΣ ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΠΟΣ ΦΙΛΟΑ& ΚΟΙΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣΤΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 'ΓΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΝΟΣΤΤ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΠΑΙ ΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΟΡΓ.&Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ.ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣΤΜ.ΤΡΟΧ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΣΓΠΚΗΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΙ ΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΛ1Υ.Ν. ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
IΙΑΙ ΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ -ΤΜ.ΔΕΕΘ.&ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΤ.Β-ΔΑΕΑ
Γ1ΑΙΙΑΔΟΓΤΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΑΣΤ.ΒΈΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΠΛΗΡΟΦ. & ΕΓΠΚ/ΝΙΩΝ ΥΠΑΣΤΑ’-ΣΧΟΛΗ ΜΕΤ.&ΕΓΠΜ/ΣΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΔ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΘ
ΠΑΠΑ' ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧΑΝΘΡΩΠ.& ΚΟΓΝ.ΕΓΠΣΓΗΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑ'ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΈΩΡΠΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΣΤΑΤ.& ΑΣΦΑΑ.ΕΙΙΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΜΔΑ
ΠΑΠΑ' ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΓΓΩΛΚΟΥ
ΠΑΠΑΛΓΓΣΑ ΣΟΦΙΑ ΚΡΓΓΩΝΑΣ Δ/ΣΗ & ΟΙΚΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΚΑΣΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΝ ΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΝ ΔΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΚΟΥ ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
I ΙΑΙ ΙΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΤΒ’-ΤΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΔΘ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ
ΠΑΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΙ 1ΑΣΑΡΑΦΙΑΝ ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΠΣΊΉΜΩΝ-ΑΠΘ ΥΠΑΣΤΑ’-ΓΑΔΘ
ΠΑΙ ΙΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΕΛ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΔΑΕΑ
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤ/ΚΑΣΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΙΑΙΙΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.& ΕΓΠΚΟΙΝ.ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΙ ΠΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β’-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙ ΠΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΩΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΕ
ΠΑΙΙΠΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΒ’ΤΣΦ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΤΈ
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΑΣΤ Α’-ΤΑ-ΔΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤΑ’-ΔΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΊΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΠΕ
ΠΑΣΠΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΔΟΚΑΣΤ/ΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΥΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΒΆΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΊΈΝΤΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΚΑΣΤΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΤΡΟΥΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΤΑΪΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΝΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΔΘ
ΠΑΤΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΤΕΒΕ
ΠΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑ'ΓΣΙΑ NINA ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΑ'ΓΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΠΕ
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΘ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΓΙΙΣΤΗΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑ ΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ

Α/Α [114] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006



'ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟ ΝΕΑ! ΣΧΟΛΗ 3ΑΘΜ 0Σ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ λΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΥΜΔΘ

ΠΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ \ΣΤ.Β’-ΔΑΕΑ

ΠΕΠΓΊΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΕΠΠΑΝΕΛΗ ΗΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΊΈΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΛΝΘ/ΜΟΣΕΑ

ΠΕΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΠΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΓΕΩΡ.ΕΚΜΕΤΑΛ-ΊΈΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΕΒΕ

ΠΕΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ & ΚΟΙΝ/ΚΏΝ ΣΠ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΕΦΦ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΓΙΙΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΣΧΜΟΝ.ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΠΛΑΓΤΑΝΝΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΛΑΚΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΚΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ι1ΛΑΚΙΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣ-'ΓΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ι1ΛΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤ.ΙΙΑΝΕΠ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ

ΙΊΛΑΣΤΉΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΛΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΔ/ΝΤΗΣΕΑ

ΠΛΕΥΡΓΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Π.Υ.- -AT ΑΙΔΟΡΙΚΙΟΥ

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ

ΠΟΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΑΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΤΕΒΕ

IΙΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΑΓΡΑΝΑΠΤΑΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΟΡΕΣΉΑΔΟΣ

ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΙΙΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝ. A’- ΕΑ

ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΕΦΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΙΔ/ΧΟΥ

ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΒΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΥΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΥΣΠΟΥΛΙΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΠΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΕ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ+

ΠΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΑ-ΠΑΝΕΙΉΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΡΑΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΤ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΤ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΡΑΜΠΟΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ

ΡΑΣΓΈΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ

ΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΜ.'ΓΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΡΕΠΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΤΜ.ΤΗΛΕΠΛΗΡ.&Δ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ

ΡΗΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΑ-ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΓΠΔΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ

ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΡΙΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΠΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΕΒ

ΡΟΠΟΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΑ

ΡΟΥΜΟΥΝΔΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΎΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΛΩΝΟΥ

ΡΟΥΜΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤ/ΓΟΣΕΑ

ΡΟΥΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΑΙΣΤΟΡ.& ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΑΣΤΑ’-ΑΤ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΡΟΥΦΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ I'M. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΤΕΙΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ7ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΠΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΑΒΡΙΔΑ-ΨΑΡΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΙ-ΦΙΛΟΛΟΓΊΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΣΤϋΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΑΠΑΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΗΡ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ε A

ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΗΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΟΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΑΚΙΣΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΠΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ

ΣΑΛΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΠΟΙΜΑΝΠΚΗΣ & ΚΟΙΝ ΘΕΟΛΟΓ ΑΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΈΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ

ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΑ’-ΤΑΥΑΠ

ΣΑΜΨΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΑΜΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΣΗΣ-ΟΙΚ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΜΟΝ.ΥΓ.&ΠΡΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΣΑΠΕΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΔΕΕ

ΣΑΧΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ! 1Η ΠΡΩΤΗ) ΥΠΑΣΤΑ’-ΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΔ/ΝΤΉΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΔΡΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝ ,&ΕΥΡΩΓΙΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-AT ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΓΠΣΤ.& ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΑ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

ΣΕΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕΙ ΠΑΝ/MO ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΣΕΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΖΩΗΣ ΑΣΟΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ

ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΕΙ-ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΠΟΛΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΣΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΣΤΛ/ΝΤΗΣ-ΔΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Ί'Μ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΗΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ

ΣΙΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΣΠΚΗΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΣΙΑΜΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΑΣΤΑ’-ΔΕΕ

ΣΙΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘΜΟΣ-Α’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘΜΟΣ-ΓΑΔΑ

[115] Α/Α



[  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ]

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΊΈΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
ΣΙΒΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΠΙΧ.ΣΧΕΔ.&ΠΛΗΡΟΦ.ΣΥΣΤΗΜΑΤίΙΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΚΟΥΡΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΙ.Υ.-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΙΣΚΑΣ ΓΈΩΡΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΡΖΗ ΑΙΤΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΙΩΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΩΝΗ ΒΙΡΠΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΥΠΑΤΗΣ
ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗ'ΓΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΑΣΤΑ’-Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΘΕΣΝΙΚΗΣ
ΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ-ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΛ’-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΣΚΟΥΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΣΧΑΓΡΑΝΑΠΤ.& ΟΚΟΝΟΜ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΛΙΒΑΝ ΑΤΩΝ
ΣΚΟΥΦΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΣΛΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΟΙΙΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΠΟΛΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝ.ΣΓΙΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΛΑΜΑ
ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΣΤΛ’-ΑΤ ΠΑΛΑΜΑ
ΣΟΥΜΓΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧ.ΙΊΛΗΡ.&ΕΠΙΚΟΙΝ .ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΜΕΛΙ ΓΑΛΑ
ΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΛΙΜΝΗΣ
ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΣΠΕΤΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΣ ΡΑΧΩΝ
ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΕΠΌΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΚΗΣ-ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΚΑΣΙΆΔΠΔΜ
ΣΙΙΥΡΙΔΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΦΥΦΥΛΑΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΣΤ.Β'·ΕΙΔΑΣ.Υ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΓΙΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΑ
ΣΤΑΜΙΙΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
ΣΠΆΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΤΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΠΕΛΟΙΙΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΈΩΡΠΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΕΒ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΣΤΕΡΠΟΙΙΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣΓΑΔΠΔΕ
ΣΓΕΦΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΊΈΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΕΕΒΕ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΈΩΡΠΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΣΤΙΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣΤΜ.ΕΜΠΟΡΙΑΣΔ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΤΟΥΓΚΙΩΊΉΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΤΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Π.Υ.-ΔΑΑ
ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΈΩΡΠΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕ ΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΑΕΙ ΒΟΛΟΥ ΑΣΤ/ΚΑΣΤΑΙΙΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΥΜΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΈΩΡΠΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΓΡΎΧΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ 'ΓΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΟ ΑΙΙΘ ΠΟΥ-ΔΑΘ
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΕΜΠΕΣΟΥ
ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΕΙ ΘΗΒΑΣ-ΤΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΕΑ
ΣΥΡΙΩΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΜΑΉΟΣ ΣΧΟΑΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΧΙΟΥ
ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΓΙΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΔ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡ.
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΤΈΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΥΠΑΣΤΛ’-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΠΉΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΨΥΧΟΛΟΠΑΣ ΥΙΙΑΣΤΛ’-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΑΒΛΑΔΑΚΗΙΈΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘ/ΜΙΑΣ & ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡ.& ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΓΑΛΑΡΔΑ ΤΕΙ ΧΑΛΜΔΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΠΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΤΑΚΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΔ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΑΚΟΥΤΉ ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΛΟΠΣΠΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧ.ΠΛΝ.ΜΛΚΕΔΟΝΙΛΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε A
ΤΑΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΤΑΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΧΟΛ.ΦΥΣ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤΠ ΧΙΟΥ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΎΡΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧ.ΠΛΗΡ.ΟΚΟΝΟΜΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ,Β’-ΔΑΑ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΕΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΣΓ Α-ΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΤΑΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΘ
ΊΈΙΙΚΡΙΚΙΔΗΣ ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,ΦΙΛ.&ΠΛΤΙΑΡΕΥΞΚΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΕΡΖΗ ΑΠΟΣΙΌΛΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΤΕΡΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΕΓΠΧ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ.& ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ.-ΤΕΙ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΖΑΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΙΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΤΖΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΑΠΑΝΕΓΙΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΔΑΑ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΖΑΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΖΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΤΖΙΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΣΗ ΜΟΝ .ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΖΙΜΠΟΠΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΑΧΑΝΙΩΝ

ΤΖΙΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΕΙ-ΦΙΛΟΣ.ΣΧΟΛΗ/ΓΜ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΙΘ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ

ΤΖΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΣΧ.ΒΙΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜ.&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΤΖΟΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ-ΔΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΤΖΩΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΑ ΠΟΙΜ.ΘΕΟΛΟΠΑΣ ΘΕΗΝΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΟΡΓΑΝ.& Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΙΓΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΤ,Β’-ΓΑΔΠΔΜ

ΤΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑ ΦΟΥΦΛΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΤΜΔ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΟΛΜΑ'ΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΙΘΕΣΤΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΟΜΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΟΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΝΤΠΌΝΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΊΟΥ

ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ

ΤΟΡΟΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΛΟΓΌΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ

ΤΟΤΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΤΟΥΚΤΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΟΛΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞΉΟΛΗΣ

ΤΟΥΜΑΝ1ΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΤΜ.ΙΣΓΙΑΝΙΚΗΣ & ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΌΥΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΟΥΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΣΠΚΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ

ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΟΕΠΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤ.ΤΕΧΝΟΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΦΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΑΣΤ Α’-ΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΤΣΑΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΣΑΛΑΡΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΕΛΛΗΝ ΦΙΛΟΑΙΙΑΝ/ΜΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΒΕΡΟΙΑΣ
'ΓΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΑΡΩΣΣΑ ΛΟΠΣΉΚΗ-ΤΕΙ ΓΙΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΑΜΙΛΗ ΒΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΜ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΠΑΝΑΠΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΚ

ΤΣΑΠΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣΑΔ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΕΙ-ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΣΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΤ.ΓΙΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΛΝΤΗΣ ΕΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΛΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΜ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΥΚΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΕΙ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ

ΤΣΑΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΊΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΈΩΡΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΠΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣΤΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΣΤΑ’-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ

'ΓΣΙΑΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ

ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΛΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΜΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΠΡΟΥΣΙΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΣΌΡΑΠΑ ΟΚΟΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ

ΤΣΙΑΜΙΤΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΟΛΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΤΣΙΑΜΙΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΣΙΑΧΡΗΣ-ΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΩΝ ΤΜ.ΠΤΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑ’-ΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ

ΤΣΙΛΙΓΠΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ ΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΣΙΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΣΜΙΙΟΓΊΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΚΤ.ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΣΙΜΙΙΟΥΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΣΙΟΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΦΙΛΟΣ.-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΥΙΙΑΣΤ.ΒΈΑ

ΤΣΙΟΥΒΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΓΤΓΣΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡ/ΓΗΣ & Δ/ΣΗΣ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΣΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

'ΓΣΙΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΜΥΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΡΗ ΛΑΖΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΚΟΝΟΜΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΟΔΝΙΑΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΒΆΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡ.ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ

ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦ.ΔΣΗΣ-ΟΚΟΝ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΜΗΧΑΝ.ΥΠΟΛ.-ΑΠΘ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΣΙΡΙΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΕΑ

ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ-ΤΜ.ΕΙΙΙΣΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΧΗΛΚΔΠ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ

ΤΣί ΧΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ ΛΥΓΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΑΣΤ Α’-ΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΤΣΟΜΕΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΕΓΠΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ. ΒΆΔ ΣΑΜΟΥ

ΤΣΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΣΩΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΜΗΧΛΕΡ/ΦΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΣΤΑ-ΤΤ ΑΥΤ/ΔΡΟΜΩΝ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΦΑΚΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΝ ΚΥΜΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΑΙΔΗΨΟΥ
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| ΟΝ< )ΜΑΊΈΙ ΙΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΚΥΥΑΓΙ
ΦΑΤΣΙΟΥ ΑΙΊΈΛΙΚΗ-ΧΡΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΕΣΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ.ΣΑΣ. ΑΣΤ.Δ/ΝΊΉΣ-ΥΑ&ΔΛ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.ΒΈΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΈΩΡΓΙΑ-ΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ 'ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &Δ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΦΛΕΣΣΑ ΧΡΙΣΤΤΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΦΑΕΣΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΠ
ΦΛΕΣΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΙΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΠ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΓΠΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΙΑΝ ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΓΈΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΕΡΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΚΙΛΚΙΣ
ΦΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ -ΛΑΡΙΣΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΤ ΠΕΡ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΦΟΥΣΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝ-ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΕΎΑΘ
ΦΟΥΦΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΥΑΒ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΙΑΝΤΕΙΟIΙΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΠΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑ’ AT ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡ1ΣΑΣΤΜ.ΤΕΧΝΟΛΠΛΗΡΟΦ.& ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΣΓ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦ.&Δ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΩΤΗΣ-ΦΕΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ
ΦΩΤΟΙΙΟΥΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΊΚΗ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΦΩΤΟΙΙΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣΤΔΛ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΧΑ'ΙΔΕΥΤΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈΑ
ΧΑΛΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧ.ΣΧΕΔ. -ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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{  ΚΟΥΙΖ ]

« Γ ι α τ ί  το λ έ μ ε  έ τ σ ι ; » " Γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε  ότ ι "

"Είναι η γλώσσα του λαού τω όντι μεταλλείον. 
Έχει πολλούς αδάμαντας εχει πολύ χρυσίον". 
(Αχιλ. Παράσχος)

«Ή θελε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο 
χορτάτο»
Η φράση ξεκινάει από μία παλιά παροιμία, αλλά 
έγινε γνω στή από ένα αστείο περιστατικό που 
συνέβη το Δεκέμβριο του 1858. Πλησίαζε Π ρω
τοχρονιά και η βασίλισσα Αμαλία είχε παραγγεί- 
λει στη Γερμανία μερικά δώρα για  τους αυλικούς 
της. Επειδή όμως αργούσαν να έρθουν, έστειλε 
το γραμματέα της στον Πειραιά για  να ρωτήσει 
τηλεγραφικά στη Σύρο, μήπω ς είχε φτάσει εκεί 
το πλοίο της γραμμής που θα έφερνε τα δώρα. Το 
τηλεγράφημα έφυγε αμέσως για  τον προορισμό 
του και σε λίγο ήρθε η απάντηση: «Και την π ίτα 
θέλεις γερή και τον σκύλο χορτάτο. Εδώ χαλάει ο 
κόσμος, βρέχει και χιονίζει».
Έ κ π λ η κ το ς  ο υπάλληλος που έλαβε το τηλεγρά
φημα είπε τα καθέκαστα στο γραμματέα τη ς βα
σίλισσας. Και ξανακάλεσαν μαζί τη  Σύρο. Η 
απάντηση που ήρθε αυτή  τη φορά ήταν ακόμα 
πιο αναιδής: «Ό χι μονάχα θα φάω τη ν  π ίτα  αλ
λά και τη  σκύλα σου. Π αράτησέ με βλάκα!». Ο 
γραμματέας τη ς βασίλισσας έγινε έξω φρενών 
και έτρεξε να εκθέσει τα  όσα έγιναν στον Υπουρ
γό Εσωτερικώ ν.
Αλλά τι είχε συμβεί στην πραγματικότητα;
Ο υπάλληλος στη Σύρο είχε αφήσει ανο ιχτή  τη 
γραμμή με τον τηλεγραφικό σταθμό του ακρω τη
ρίου της Έ λ λ η ς  στην Καλλίπολη και ο χειρ ιστής 
του δεύτερου σταθμού μιλούσε τυχα ία  την ώρα 
εκείνη με το συνάδελφό του στη Σύρο, ο οποίος 
του είχε αφήσει μια σκυλίτσα και μία π ίτα  γ ια  να 
τα παραλάβει αργότερα. Έ τσ ι έδινε τ ις  περίεργες 
εκείνες απαντήσεις νομ ίζοντας ότι τ ις  λαμβάνει ο 
φ ίλος του.
Η βασίλισσα όταν άκουσε τη ν  ιστορία ξεκαρδί
στηκε στα γέλια  και είπε: Το φτωχό! Ή θ ελ ε  και 
την π ίτα  σωστή και το σκύλο χορτάτο».

( Λ έ ξ ε ις  κ α ι  φ ρ ά σ ε ις  η α ρ ο ιμ ιώ δ ε ις )  ε κ δ ό σ ε ις  Σ μ υ ρ -  
ν ιω τ ά κ η

Η ιστορία του πα ιχνιδιού  «Monopoly»

Οι αδελφοί Πάρκερ από τη Μ. Βρετανία ήταν οι 
πρώτοι που κυκλοφόρησαν ευρέως το παιχνίδι 
Monopoly στην παγκόσμια αγορά. Η πρώτη εμφάνι
ση του στα ράφια των καταστημάτων έγινε στις 5 
Νοεμβρίου του 1935. Ωστόσο, η ιστορία του είναι 
πολύ παλιότερη.
Σχεδιάστηκε από την αμερικανίδα οικονομολόγο 
Λάιζι Μάτζι, η οποία έλαβε και το σχετικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας το 1904. Η αρχική ονομασία του ήταν 
«Το παιχνίδι του σπιτονοικοκύρη» και στόχος του 
να αποδείξει με απλό τρόπο, πώς τα μισθώματα 
πλουτίζουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και κάνουν 
φτωχότερους τους ενοικιαστές.
Αν και διασκεδαστικό, σ’ αυτή την αρχική του μορ
φή το παιχνίδι δε βγήκε στην παραγωγή πριν από 
το 1910 στις ΗΠΑ. Παράλληλα, διάφορες αυτοσχέ
διες εκδοχές του, άρχισαν να διαδίδονται και με το 
πέρασμα των χρόνων οι κανόνες άλλαξαν. Το παι
χνίδι μετονομάστηκε σε «Monopoly Δημοπρασιών» 
και οι ονομασίες δρόμων και πάρκων προσαρμόστη
καν ανάλογα με την περιοχή, όπου παιζόταν.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, το παιχνίδι ήταν 
πλέον γνωστό απλώς ως Monopoly. Οι αδελφοί Πάρ
κερ, αποφάσισαν να αγοράσουν τα δικαιώματα απ’ 
όλους όσους είχαν κατοχυρώσει τη δική τους εμπο
ρική εκδοχή του παιχνιδιού.
Έ να ν  αιώνα μετά την αρχική έμπνευση της Μάτζι, 
το παιχνίδι «Monopoly» εξακολουθεί να συγκαταλέ
γεται μεταξύ των δημοφιλέστερων επιτραπέζιων 
παιχνιδιών. Υπολογίζεται πως έως σήμερα έχει παι
χτε ί από 500 εκατομμύρια ανθρώπους σ’ όλο τον κό
σμο, γεγονός που έχει καταγραφεί και ως ρεκόρ στο 
βιβλίο Γκίνες.
Διεύθυνσή ιστοσελίδας: www.sansimera.gr

Λ ό γ ι α  Σ ο ψ ώ ν
Ούτε να αποδίδει κανείς το άδικο πρέπει ούτε να 
κακοποιεί κανέναν των ανθρώπων, οτιδήποτε 
και αν πάσχει από αυτούς.
(Σωκράτης)

Αυτό πέτυχα με τη φιλοσοφία, να κάνω με τη 
θέλησή μου αυτά που οι άλλοι τα κάνουν επειδή 
φοβούνται τους νόμους.
(Αριστοτέλης)

Οι γυνα ίκες είναι γεννημένες γ ια  ν ’ αγαπηθούν 
και όχι γ ια  να γ ίνουν κατανοητές.
(Ό σκαρ Ουάιλντ)

Δεν πρέπει να κρίνουμε έναν άνθρωπο από τις  
παρέες του. Μη ξεχνάμε ότι ο Ιούδας είχε φ ίλους 
άμεμπτους.
(Έ ρνεστ Χέμινγουαιη)

(Λεξικό του έξυπνου λόγου) εκδόσεις Ωκεανίς
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. Ε π ικ ίνδυνα  και τα ραδιενεργά.
2. Κ ουστουρίτσα .....Γ ιουγκοσλάβος σκηνοθέτης

-  Παλιό γαλλικό τσίρκο.
3. Κομψότητα καλαισθησία.
4. Α νοιχτός χώρος σε κατοικημένη περιοχή -  

Τσου Εν ... παλιός Κινέζος ηγέτης.
5. Βίβιαν ....Αγγλίδα ηθοποιός του θεάτρου και του

κινηματογράφου(1913-1967) -  «Άναψαν τα .......»
όταν λέγεται δηλώνει ατμόσφαιρα εκρηκτική .

6. Οργανισμός τοπ ικής αυτοδιοίκησης -  Αλυσίδα 
σούπερ μόρκετ.

7. Απαντά στο πόσοι -  Συμπεραίνει.
8. Ιστορική πόλη της Γαλλίας -  Άραβας γενάρχης
9. Λίμα και αυτό -  Γωνία που εξέχει.
10. Ή τα ν  ο Γ ιάννης Κορδάτος.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Είδος τυριού.
2. Νερό της λαογραφία μας -  Κλωστίτσα (αρχ.)
3 . Τάρνερ   γνω στή τραγουδίστρια της ροκ -

Η γέτης της Συρίας.
4. Ανοιχτός χώρος σε κατοικημένη περιοχή -  Σύνορο.
5. Μ πορεί να είναι και κ ινηματογραφική.
6. Έ δρασε στην Αλγερία -  Βουβή ματιά -  Ελλη

νικά  λέγεται χιονοδρομία.
7. Η ψηλότερη κορφή -  Εντάξει (ξ.λ.)
8. Β υζαντινή νότα -  Ψ ύχραιμο, απαθές.
9. Είναι τα οικοδομήσιμα οικόπεδα -  Ο κάτω κόσμος.

« Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α »
(Π αιχνίδι 1)

ΕΝΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΠΡΩΙΝΟ......

Ή τ α ν  ένα παγω μένο 
χειμω νιάτικο  πρωινό. Ο 
αστυνόμος Σ τεργίου , 
όπως πάντα πιστός στο 
καθήκον, π ή γα ιν ε  στο 
σπ ίτι του Γ ιώ ργου Βρα- 
νά. Π ερπατούσε προσε
κτικά  στο παγωμένο πε
ζοδρόμιο, προσπαθώ 
ν τα ς  να  α ποφ όγει τ ις  
λα κκούβες τω ν νερώ ν 
που  ή τα ν  καλυμ μένες 
από ένα στρώμα λαμπε

ρού πάγου. Μια λεπτή  στρώση χιον ιού  κάλυπτε 
τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ε πιτέλους έφτασε 
στο σπ ίτι του Γ ιώ ργου Βρανά.
Χ τύπησε αποφασιστικά το κουδούνι και όταν η 
πόρτα άνοιξε, ανέβηκε στον τρ ίτο  όροφο της πο
λυκατοικίας. Ο Γιώ ργος Βρανάς τον περίμενε 
στην είσοδο του διαμερίσματος του, φορώντας 
ακόμη τη ν  πιζάμα και τη ρόμπα του.
-«Ποιος καλός άνεμος σε φέρνει εδώ κύριε αστυ
νόμε», το ρώτησε, ενώ ο παγωμένος αέρας έμπαι
νε στο εσωτερικό του σπιτιού.
-«Θέλω να μάθω που ήσουν το πρω ί στις έξι, ενώ 
πυροβολούσαν τον κουνιάδο σου τον Ε υστρατί
ου», του απάντησε αμέσως ο αστυνόμος και συ
νέχισε:
-«Το ξέρεις ότι δεδομένης της άσχημης σχέσης 
που είχατε, είσαι το νούμερο ένα ύποπτος;».
Το δίδυμο Ευστρατίου - Βρανάς είχαν απασχολήσει 
πολλές φορές το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για μι- 
κροκαβγάδες λόγω κληρονομικών διαφορών. 
-«Κύριε αστυνόμε, είπε ο Βρανάς, δεν έχω κουνη 
θε ί από το σπίτι μου από χ τες  το βράδυ στις 8:00. 
Η γυνα ίκα  μου μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι 
αυτά που λέω είναι αλήθεια».
Ο Στεργίου έμεινε μια στιγμή διατακτικός. Δεν 
περίμενε πολλά πράγματα από αυτή  την ανάκρι
ση, όμως απευθύνθηκε πάλι στον ύποπτο και του 
είπε: «Ντύσου και έλα μαζί μου στο Γραφείο, εκεί 
θα μιλήσουμε καλύτερα».
Α υτός δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ή τ α ν  φανε

ρό ότι ένιωθε μεγάλη σιγουριά.
Λίγα λεπτά αργότερα ο αστυνόμος κ ι εκείνος 
έμπαιναν στο αυτοκίνητο  του Βρανά, που ήταν 
παρκαρισμένο στο δρόμο μπροστά στην πολυκα
τοικία.
-«Δε θα με κρατήσεις πολύ έ, κύρ ιε  αστυνόμε;», 
ρώτησε ο Βρανάς, τη στιγμή που έμπαινε μέσα. 
Αφού ζέστανε γ ια  λ ίγα  λεπτά τη  μηχανή, ξεκίνη
σε αμέσως.
-«Αυτή τη  φορά μερικά χρόνια», του απάντησε 
καυστικά ο Στεργίου, στο μυαλό του οποίου είχε 
σχηματτστεί ήδη η αλήθεια.

Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που έκανε τον 
αστυνόμο να θεωρεί ότι ο Βρανάς του λέει ψέ
ματα;
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« Ο δ η γ ε ί τ ε  Σ ω σ τ ά ; »
(Π αιχνίδι 2)

Ι.Π οιο όχημα και γιατί έχει προ
τεραιότητα;

α) Κανένα γ ια τ ί και τα 
δύο πρόκειται ν ’ αλ
λάξουν κατεύθυνση, 

β) Το όχημα 2 γ ια τ ί κ ι
νε ίτα ι σε δρόμο προ
τεραιότητας, 

γ) Το όχημα 1 γ ια τ ί έρ
χεται από τα δεξιά 
του οχήματος.

2. Π οιες απαγορεύσεις παύουν να  ισχύουν  
με αυτό το σήμα;

α) Απαγόρευση κινήσεω ς σε πα
ράλληλη σειρά, 

β) Απαγόρευση σταθμεύσεως. 
γ) Απαγόρευση προσπεράσματος.

3. Το πρέπει να κάνετε όταν μειώνεται η 
πρόσφυση;

α) Επιβραδύνετε και αποφεύγετε τ ις  απότομες 
κ ινήσεις με το τιμόνι.

β) Π εριορίζετε την τα χύτητα  του αυτοκινήτου  
σας στα 50km/h.

«Το τ ε σ τ  τ η ς  Μ Ε Ν Σ Α »
(Π αιχνίδι 3)

Συμπλήρωσε το τετράγωνο χρησιμοποιώ ντας τα 
πέντε σύμβολα. Ό τα ν  τελειώσεις, δεν θα πρέπει 
καμία σειρά, στήλη ή διαγώ νια γραμμή να περιέ
χει το ίδιο σύμβολο περισσότερες από μία φορές. 
Τι πρέπει να αντικαταστήσει το ερωτηματικό;

( α ) Α / ( β ) + ,  ( γ ) * ,  ( δ ) * ,  ( ε ) Β

« Σ π α ζ ο κ ε φ α λ ι ά »
(Π αιχνίδι 4)

Σε μία εκδρομή είναι άντρες, γυνα ίκες και πα ι
διά. Αν οι άντρες κι οι γυνα ίκες είναι 50, οι 
άντρες και τα παιδιά 45, κι οι γυνα ίκες με τα 
παιδιά 65 πόσοι είναι οι άντρες πόσες οι γυ να ί

κες και πόσα τα παιδιά;

Α ν έ κ δ ο τ ο

Στις δύο τη νύχτα, στο τέρμα ενός ερημικού  
δρόμου.
- Με συγχωρείτε, μήπω ς θα μπορούσατε να μου 
πείτε αν υπάρχει εδώ κοντά κανένα αστυνομικό 
τμήμα ;
- Ό χ ι, δεν υπάρχει .
- Με συγχω ρείτε, μήπως είδατε κανέναν αστυ
φύλακα ή κανέναν άλλον περαστικό α π ’ αυτά τα 
μέρη ;
- Όχι.
- Τότε δεν υπάρχει κ ίνδυνος να  μας ενοχλήσει 
κανείς. Δώστε μου, παρακαλώ, το πορτοφόλι 
σας.

«Αν...»
Του Ράντγυαρντ Κίπλιγκ

Αν μπορείς στον κόσμο τούτο να περιφρονείς τον πλού
το,και αν οι έπαινοι τριγύρω δεν σου παίρνουν το μυαλό, 
Αν μπορείς στην τρικυμία να κρατήσεις ψυχραιμία,και αν 
μπορείς και στους εχθρούς σου να απαντάς με το καλό, 
Αν μπορείς με μιας να δώσεις ότι με κόπο έχεις κερ
δίσει,στην καταστροφή ν ’ αντέξεις και να βρεις μια 
νέα λύση,
Αν μπορείς να πειθαρχήσεις σώμα, πνεύμα και καρδιά,αν 
μπορείς όταν σε θίγουν να κρατάς σιωπή βαθιά,
Αν μπορείς στην καταιγίδα να’ χεις πάντα την ελτπδα,και 
αν μπορείς να συνεχίσεις κι’ όταν σ’ έχουν αδικήσει,
Αν μπορέσεις τ’ όνειρό σου να μη γίνει ο χαλαομός σου,και 
αν αγάπη συ προσφέρεις σ’ όσους σ’ έχουνε μισήσει,
Αν μπορείς να μείνεις ίδιος στη χαρά μα και στη λύπη,και 
αν η πίστη στο εγώ σου μπρος σε τίποτε δε σβήνει,
Αν μιλώντας με τα πλήθη τη συνείδηση δε χάνεις,και αν 
μπορέσεις να πιστέψεις πως μια μέρα θα πεθάνεις,
Αν ποτέ δε σε ζαλίσει του θριάμβου το κρασί,και αν στα ψέ
ματα των άλλων δε λες ψέματα και συ,
Αν μπορείς με ψυχραιμία δίχως νεύρα ή δυσφορία,και τα 
ίδια σου τα λόγια να τ’ ακούς παραλλαγμένα,
Αν μπορείς κάθε στιγμή σου να’ ναι μια δημιουργία,και πο
τέ σου να μη δείχνεις τεμπελιά ή αδιαφορία,
Αν οι φίλοι κι οι εχθροί σου δεν μπορούν να σε πλη
γώσουν,και αν οι σχέσεις με μεγάλους τα μυαλά δε 
σου φουσκώσουν,
Αν τους γύρω λογαριάζεις όλους μα κανένα χωριστά,και 
αν μπορέσεις να κρατήσεις και τα ξένα μυστικά,
Ε....παιδί μου, μ’ όλα αυτά θα μπορέσεις να τη ζήσεις όπως 
πρέπει τη ζωή,θα’ σαι άνθρωπος σπουδαίος και κυρίαρχος 
στη γη.
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Εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»

εύχεται χρόνια πολλά 
σ’ όλους τους εορτάζοντες.

Α ρ γ υ ρ ή ς ,  Δ α μ ια ν ό ς ,  
Κ ο σ μ ά ς 1 /1 1 Β α ρ β ά ρ α 4 / 1 2

Λ ίν ο ς 5 /1 1 Σ ά β β α ς ,  Δ ιο γ έ ν η ς 5 /1 2

Μ ιχ ά λ η ς ,  Α γ γ ε λ ι κ ή ,  
Α γ γ ε λ ο ς ,  Τ α ξ ιά ρ χ η ς ,  
Γ α β ρ ιή λ ,  Σ τ α μ ά τ η ς

8 /1 1 Ν ίκ ο ς ,  Ν ικ ο λ έ τ α 6 / 1 2

Ν ε κ τ ά ρ ιο ς 9 /1 1 Ά ν ν α 9 / 1 2

Ο ρ έ σ τ η ς 1 0 /1 1 Σ π ύ ρ ο ς ,  Σ π υ ρ ιδ ο ύ λ α 1 2 /1 2

Β ικ τ ο ρ ία ,  Μ η ν ά ς 1 1 /1 1 Σ τ ρ ά τ ο ς ,  Ε υ σ τ ρ ά τ ιο 1 3 /1 2

Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς 1 3 /1 1
Λ ε υ τ έ ρ η ς ,  
Ε λ ε υ θ ε ρ ία ,  Α ν θ ή

1 5 /1 2

Φ ίλ ιπ π ο ς ,  Φ ίλ ιπ π ο 1 4 /1 1
Ρ ε β έ κ κ α ,  Δ α ν ιή λ ,  
Δ ιο ν ΰ σ η ς ,  Δ ιο ν υ σ ία

1 7 /1 2

Μ α τ θ α ίο ς 1 6 /1 1 Α γ λ α ΐα 1 9 /1 2

Π λ ά τ ω ν α ς 1 8 /1 1 Ι γ ν ά τ ι ο ς 2 0 /1 2

Μ α ρ ία 2 1 /1 1 Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή ς 2 1 / 1 2

Φ ιλ ίμ ω ν α ς 2 2 /1 1 Α ν α σ τα σ ία 2 2 /1 2

Μ ε ρ κ ο ύ ρ ιο ς ,
Κ α τ ε ρ ίν α

2 5 /1 1 Ε υ γ ε ν ία ,  Ε υ γ έ ν ιο ς 2 4 /1 2

Σ τ έ λ ι ο ς ,  Σ τ έ λ λ α 2 6 /1 1 Χ ρ ή σ τ ο ς ,  Χ ρ ύ σ α 2 5 /1 2

Α ν δ ρ έ α ς ,  Α ν δ ρ ιά ν α 3 0 /1 1 Μ α ν ό λ η ς 2 6 /1 2

Σ τ έ φ α ν ο ς ,  Σ τ ε φ ά ν ιο 2 7 /1 2
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  - Ν Ι Κ Η Τ Ε Σ
« Τ Ε Υ Χ Ο Σ  2 3 9  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 0 6 »

(ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1)

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 
239 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006)
Καθώς το όπλο του θύματος είναι δίκαννο και οι 
δύο σφαίρες έχουν καρφωθεί στον κορμό του δέ
ντρου, είναι αδύνατο να ρίξει ξανά αν δεν ξανα
γεμίσει πρώτα.

(ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2)

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;»
1.(α), - 2.(γ), - 3.(α)

(ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3)

«ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΝΣΑ»
(α-β-γ=δ) άρα, η σωστή απάντηση είναι το (ε)3.

(ΠΑΙΧΝΙΔΙ 4)
«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ»
«τέσσερα» (4) όσα και τα γράμματα της λέξης 
που του είπε ο σκοπός.

Ν ΙΚ Η Τ Ε Σ (Κ ατόπιν κληρώσεως):
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Αιμιλία, ΖΥΓΟΥΡΗ Βασιλική, 
ΧΑΜΠΙΠΗΣ Απόστολος, ΚΟΛΟΚΤΣΗ Αθανασία, 
ΓΚΟΥΒΑΣ Γεώργιος, ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ Ιωάννης, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Χρήστος, ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ Ν ι
κόλαος, ΧΑΛΙΩΤΗΣ Αργύριος, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ 
Γιώργος, ΜΑΡΚΟΥ Παρασκευάς, ΓΟΥΙΓΟΥΗΣ 
Στυλιανός, ΠΙΑΓΚΑ Ευγενία.

Μπορείτε να  κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλ
νοντα ς τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια  
1,2, 3 και 4 στη διεύθυνση:
«ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -
Λ. Κηφισίας 23 Μαρούσι, Τ.Κ.15123 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: astana@ in.gr ή με 
fax στο 210-6849352.

Επιμέλεια Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα
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- Ο Αρχηγός ιης Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης σε ευχαριστήρια επιστολή 
του που απευθύνει προς την Πρόεδρο του Ομίλου «Φίλοι 
Αστυνομίας Αθηνών» κα Κοίτη Ψημένου, επισημαίνει:
« Παρακαλώ δεχθείτε τις θερμότατες ευχαριστίες εκ μέ

ρους εμού και του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, 
για την ευγενική σας πρωτοβουλία, να δωρίσετε έντεκα 
(11) συστήματα CCTV σε Αστυνομικά Τμήματα της πε
ριοχής της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών.
Η ευγενική σας απόφαση να ενισχύσετε για μια ακόμη 
φορά την Ελληνική Αστυνομία, αποδεικνύει την ανα

γνώριση του δύσκολου και επικίνδυνου έρ
γου των Αστυνομικών μας στην καθημερι
νή τους προσπάθεια για προσφορά καλύτε
ρων υπηρεσιών ασφαλείας στους πολίτες 
της χώρας μας.
Η ανιδιοτελής αυτή προσφορά σας, η οποία 
αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του δύσκο
λου έργου που επιτελούν οι Αστυνομικοί 
μας, στην προσπάθειά τους να παγιώσουν το 
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, να είστε βέ
βαιοι ότι θα συμβάλλει αφενός μεν στη βελ

τίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, αφετέρου δε στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.
Σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι κάθε επιτυχία στις 
δραστηριότητες του Ομίλου σας».

- Ο Αρχηγός της Αστυνομίας της Δημοκρατίας της Αρμε
νίας κ. ΗΑΥΚ HAROUTYAN εκφράζει τις θερμό; του ευ
χαριστίες προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα 
Πολύδωρα, για την ιδιαίτερη προσοχή κατά την πρόσφα
τη επίσκεψή του στην Ελλάδα και την συνεργασία της 
Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα καταπολέμησης της διε
θνούς εγκληματικότητας

- Ο Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας κ. Simon Gass οε ευ
χαριστήρια επιστολή του προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπι
κό της Ελληνικής Αστυνομίας της ΑΔ. Κέρκυρας που 
ασχολήθηκε με το χειρισμό της τραγικής υπόθεσης των 
θανάτων των δύο μικρών παιδιών και της περιπέτειας της 
υγείας του πατέρα τους και της συντρόφου του. Ειδικότε
ρα αναφέρει: «Τα μέλη του προσωπικού της Πρεσβείας μας 
που βρέθηκαν στην Κέρκυρα με ενημέρωσαν για το πώς η 
Αστυνομία υπερέβη τις δυνάμεις της εξασφαλίζοντας με
ταχείριση γεμάτη σεβασμό και ευαισθησία στις οικογένει
ες των παθόντων. Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κα
λύτερη συνεργασία Έ χω  απευθύνει ιδιαίτερη επιστολή 
προς τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Καραρούγκα στην 
Κέρκυρα, αλλά θα ήθελα να γνωρίζετε και εσείς το πόσο 
πολύ εκτιμούμε τη βοήθεια που δεχτήκαμε».

- Ο Αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λον
δίνου σερ Ίαν Μπλερ συγχαίρει τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας για την ανεύρεση της εικόνας της Πανα
γίας της Έλωνας που είχε κλαπεί από το ομώνυμο μονα

στήρι στην περιοχή Λεωνιδίου.

- Ο Αστυνομικός Ακόλουθος της Βρετανικής 
Πρεσβείας στην Αθήνα κ. Κέβιν ο’ Σε, ευχαριστεί 
τον Αστυνόμο Α’ κ. Δημήτριο Μτπνιέρη της 
ΑΔ. Κέρκυρας και το Επιτελείο του για το εξαί
ρετο επίπεδο ευγένειας και τον επαγγελματισμό 
με τσν οποίο χειρίστηκε το επεισόδιο που είχε ως

αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο ανηλίκων που πέ- 
θαναν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί.

- Ο Δ/ντής της Europol κ. Μαξ Πέτερ Ράτσελ ευχαριστεί 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξαιρετι
κή φιλοξενία που του παρείχε επ’ ευκαιρία του εορτασμού 
της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας

- Ο επικεφαλής της αποστολής PAMECA στην Αλβανία 
Δρ.Κλάους Σμιτ ευχαριστεί τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την φιλοξενία που του επιφύλαξε κατά 
την παραμονή του στην Ελλάδα, ενόψει του εορτασμού 
της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας

- Ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 
Θεσ/νίκη κ. Ελπιδοφόρος Οικονόμου εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος 
Προστασίας Επισήμων Θεσ/κης κ. Μελετλίδη Γεώργιο και 
ιδιαίτερα προς τους: Αρχ/κα κ. Δημήτριο Καρυπίδη και 
Αστυφ. κ. Γιώργο Καρασαρίδη, για τον άψογο και επαγ
γελματικό τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παραμονής του Προέδρου της Βουλής 
της Κύπρου κ. Δημήτρη Χριστόφια στη Συμπρωτεύουσα, 
γεγονός που σχολιάστηκε πολύ θετικά τόσο από τα μέλη 
της συνοδείας όσο και από τον ίδιο τον Πρόεδρο.

- Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος με την ευκαιρία 
της Τελετής Ενθρόνισής του στην Κρήτη εκφράζει τις 
θερμός του ευχαριστίες προς το Δ/ντή της Αστυν. Δ/νσης 
Ν. Ηρακλείου Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Μιχαλάκη, για την πο
λύτιμη συμβολή του και τον τιμητικό τρόπο, με τον οποίο 
οργανώθηκε η Τελετή.

- Ο Επίτιμος Πρόξενος της Ομ. Δημοκρατίας της Γερ
μανίας στη Σάμο κ. Χριστόδουλος Καπνουλάς εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες προς το Δ/ντή της Ατυν. Δ/νσης 
Σάμου και το προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας Σάμου, 
για τις άοκνες και συνεχείς αναζητήσεις του Γερμανού 
υπηκόου Rudolf Plato, τακτικού επισκέπτη και περιπατη
τή των ορεινών περιοχών της Σάμου, ο οποίος είχε την 
ατυχία να εξαφανιστεί και να βρεθεί νεκρός μετά από 5 
ημέρες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζει και προς το Διοι
κητή του ΤΑ. Σάμου κ. Ευάγγελο Τσιρίγο, για τη συγκι
νητική συμπαράσταση στους οικείους του νεκρού και τη 
συμβολή του στον συντονισμό των ενεργειών προς τις το
πικός υπηρεσίες προκειμένου να ενταφιαστεί, σύμφωνα με 
επιθυμία του εκλιπόντος, στην μυροβόλο γη της Σάμου 
που τόσο αγάπησε.

- Ο κ. Δέοιιας Ηλίας κάτοικος Καστοριάς εκφράζει τις 
θερμότατες ευχαριστίες του προς το Συνοριοφύλακα που 
υπηρετεί στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Αλιάκμονα κ. 
Αθανάσιο Γκόβαρη, για τη σπουδαία ανθρωπιστική ενέρ
γεια να πιάσει στην κυριολεξία στον αέρα τον τρίχρονο γιο 
του κατά την πτώση του από το μπαλκόνι του σπιτιού του 
στην Καστοριά. Ο ανωτέρω συνάδελφος ήταν εκτός υπη
ρεσίας και περνούσε τυχαία από το συγκεκριμένο σημείο 
αλλά αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που διέτρεχε ο μικρός και 
τον έσωσε την τελευταία στιγμή. Τέτοιες ενέργειες συνα
δέλφων είναι πραγματικά αξιέπαινες, μας κάνουν υπερή
φανους και αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας
Για την πράξη του αυτή βραβεύτηκε από τον κ. Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης στην τελετή για την ημέρα της Αστυνο
μίας την 20-10-06 στο Μέγαρο Μουσικής
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-Οκ.  Μάρκος Γαλοώνης και η κα Alice Mocanescu εκφρά
ζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το προσωπικό του 
Αστυν. Τμήματος Προμαχώνα Σερρών και προσωπικά προς το 
Διοικητή του Τμήματος κ. Π. Κουτούζο, για την ευγενική και 
ουσιαστική βοήθεια που τους πρόσφεραν σε προσωπική τους 
υπόθεση.

- Ο Τοποτηρητής της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το 
Γενικό Δ/ντή Περιφ. Πελ/σου Υποστράτηγο κ. Δρακόπουλο 
Χρήστο, για την εντυπωσιακή συμμετοχή της Αστυνομίας 
στη νεκρώσιμη Ακολουθία και εκφορά του σκηνώματος 
του αείμνηστου Μητροπολίτη πρώην Γόρτυνος και Μεγα
λοπόλεως Θεοφίλου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη 
Δημητσάνα.

- Ο κ. Ακης Ευφραιμίδης και η κα Ντίνα Πα- 
παδάκη Ευφραιμβη ευχαριστούν θερμά το Διοι
κητή και το προσωπικό του Αστυν. Τμήματος 
Πολυγύρου Χαλκιδικής, για την πολύτιμη βοή
θεια που τους πρόσφεραν πρόσφατα, ώστε να με
ταβούν σε Νοσοκομείο της Θεσ/νίκης προκειμέ- 
νου να αντιμετωπιστεί επείγον περιστατικό υγεί
ας

- Η κα Δελιανοπούλου Μαρίνα, εκφράζει τα 
θερμά της συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες της προς το προ
σωπικό της Γ’ ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης για τον άψογο τρόπο, 
την αμεσότητα και υπευθυνότητα των ενεργειών του για την 
ανεύρεση, μετά από συντονισμένες προσπάθειες του κλαπέ- 
ντος IX  αυτοκινήτου της

- Ο Διευθυντής Α’ Κλάδου/Γ,ΕΑ Υποπτέραρχος (I) Βασίλειος 
Τζιναέτης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπι
κό και το Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολιού Κε
φαλληνίας κ  Χωραΐτη, για την άριστη συνεργασία τους κατά την 
πρόσφατη επίσκεψη των ξένων Στρατιωτικών Ακολούθων στην 
Πόλη του Αργοστολιού.

- Ο κ. Γεώργιος Βασταρδής υπεύθυνος Ξενοδοχείου στη 
Σκιάθο εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια και τις ευχαρι
στίες προς το προσωπικό του 1ου Τμήματος Διώξης Οικονομι
κού Εγκλήματος και ιδιαίτερα προς τους Δ/ντή τηςΥποδ/νσης 
Αστυν. Υποδ/ντή κ. Κσντογιάννη Γεώργιο, Υπαστυν. Α’ κ. Οι
κονόμου Ανδρέα, Αρχ/κες Τσιολάκη Νικόλαο και Βασιλόπου
λο Νικόλαο και τους Αστυφ/κες Αντωνίου Τάσο και Τίντα Θε
οδόση, για την οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση αποστολής σε 
υπόθεση τοκογλυφίας γεγονός που τον έσωσε -όπως επικαλεί
ται στην ευχαριστήρια επιστολή του- από βέβαια οικονομική 
καταστροφή.

- Ο κ. Σάρρος Ιωάννης κάτοικος Καβάλας εκφράζει τις ιδιαί
τερες ευχαριστίες του προς το Προσωπικό της Άμεσης Δράσης 
θεσ/νίκης και ιδιαίτερα προς τους δύο Αστυνομικούς που το 
πρωί της Πέμπτης 10/08/2006 συνοδέυσαν με περιπολικό τη 
σύζυγό του κατά τη μεταφορά της από το Νοσοκομείο της Κα
βάλας στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης προκειμένου 
να μεταφερθεί γρήγορα επειδή κινδύνευε η υγεία της αλλά και 
η ίδια η ζωή της.

- Ο Δήμαρχος Ταύρου κ  Σούτος Δημήτριος εκφράζει τις ευ
χαριστίες του προς τη Φιλαρμονική της Ελληνικής Αστυνο
μίας, για την άψογη εμφάνισή της στις εκδηλώσεις για τον εορ
τασμό του Πολιούχου της Πόλης Αγίου Ιωάννου και κατά την 
εορτή της Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού.

- Η κα Αικατερίνη Γλέζου και η κα Μαίρη Αγαπητού μόνι
μοι υπάλληλοι της Ε.Ε. στο Βέλγιο συγχαίρουν το Διοικητή 
του ΤΑ  Αμπελοκήπων κ. Γρηγόριο Καμούτσα καθώς και τον

Αστυνομικό κ. Αθανάσιο Σανέτση, για την προθυμία και ευγέ- 
νειά τους κατά τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας

- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Αλεξμνδρειου Αθλη
τικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης κ  Κυνηγόπουλος Απ. συγχαίρει 
και ευχαριστεί το Γενικό Αστυνομικό Επιθεωρητή Βορείου Ελλά
δος Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Ανδραβίζο, το Γενικό Αστυν. Δ/ντή 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ  Αντώνη Μπάμιατζη καθώς και 
όλο το Αστυνομικό Προσωπικό που συμμετείχε στην πρόσφατη 
συνάντηση των ομάδων ΑΡΗ-ΠΑΟΚ στα πλαίσια του τουρνουά 
μπάσκετ «Μαυροσκούφεια» 2006, για τα σωστά μέτρα που έλαβαν 
πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Αλεξάνδρεια Αθλητικό 
Μέλαθρον.

- Ο κ. Γεράσιμος Αγοράνος Γενικός Δ/ντής Εταιρείας Ταχυ- 
μεταφορών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς το προ

σωπικό και το Δ/ντή της Υποδ/νσης Ασφαλείας 
Ν/Α Αττικής για τη μεθοδικότητά τους που είχε 
ως αποτέλεσμα τη σύλληψη μελών σπείρας οι 
οποίοι τα τελευταία χρόνια διέπραξαν διακεκρι
μένες κλοπές απάτες και πλαστογραφίες σε βά
ρος της εταιρείας

- Το ΑΣ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρ
νου Πεντάθλου εκφράζει τις θερμότερες ευχαρι
στίες του προς την Ελληνική Αστυνομία, για τη 

σημαντική συμβολή της στην επιτυχή και ασφαλή διεξαγωγή 
του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Μοντέρνου Πεντάθλου 
Παίδων-Κορασίδων και Εφήβων-Νεανίδων, που πραγματοποι
ήθηκε πρόσφατα στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στο Γουδί.

- Η Βουλευτής Ν. Σερρών κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά συγ
χαίρει το προσωπικότης Αστυν. Δ/νσης Σερρών και ειδικότερα 
του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της ΟΕΠΤΑ και της 
ΟΠΚΕ, για τον επιτυχή καθημερινό τους αγώνα κατά των 
ναρκωτικών.
• Ο κ .  Τζώρτζης Απόστολος κάτοικος Παραποτάμου Θε
σπρωτίας ευχαριστεί θερμά τους Αστυν. Α’ κ. Μαρτίνη Σπυ
ρίδωνα Διοικητή Α’ ΤΣΦ Φιλιατών, Αστυν. Α’ κ. Χρήστου Δη
μοσθένη Διοικητή του ΤΔΝ, Αστυν. Β’ κ. Ντΐνη Φώτιο Διοι
κητή AT. Σαγιάδας καθώς και τους Συνοριακούς Φύλακες 
κ.κ. Λουκά Γεώργιο, Καρτέρη Πέτρο, Σιώζο Γεώργιο και Χαϊ- 
δο Γεώργιο, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν προκειμένου 
να εντοπιστεί και να επιοτραφεί το κλεμμένο IX  αυτοκίνητό 
του.

- Ο Αστυν. Α’ Καλλιανιώτης Αριστοτέλης Διοικητής του 
ΤΑΚαλλιθέας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το 
προσωπικό της προηγούμενης Υπηρεσίας του 
ΔΑΑ/ΥΔΟΕΑΗ/1ο, για την θαυμάσια ασημένια εικόνα της Πα
ναγίας που του πρόσφερε ως δώρο για την πολύχρονη και άρι
στη συνεργασία που είχαν, γεγονός που τον τιμά ως άνθρωπο 
και Αξιωματικό και τον προτρέπει να δώσει υπόσχεση ότι θα εί
ναι πάντα στο πλευρό τουςόπου μπορεί να τους φανεί χρήσι
μος

- Ο Γενικός Πρόξενος της Αυστραλίας στην Αθήνα κ. Bruce 
Phillips εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπι
κό και το Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Μελισσίων κ. Ιω
άννη Λιανουδάκη, για την ιδιαίτερη εξυπηρέτηση που παρεί
χαν σε φιλοξενούμενους φίλους του από τη Ν. Αφρική, οι οποί
οι έπεσαν θύματα κλοπής στο λιμάνι του Πειραιά.

Το περιοδικό “Α στυνομική Α νασκόπηση” ευχα
ριστεί τις κυρίες Σαπφώ Κανδαράκη και Δήμητρα 
Σκόνδρα του Γραφείου Τύπου/ Υ.Δ.Τ. για τη συνερ
γασία τους σ’ αυτό το τεύχος.

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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(Α) ΚΑΤΑ ΤΙΤΛΟΥΣ:

ΔΙΑΦΟΡΑ
Πάσχα χωρίς ατυχήματα τ.236-72 
(Κόκκινου Αφροδίτη).
Ιστοσελίδα (ΣΕΦΕΑΑ) τ.236-79 
10 χρόνια διακονίας του Αρχιμανδρίτη 
Ν. Κίουλου τ.236-93 
Ακίνδυνα παιχνίδια στο νερό τ.237-72 
(Στόλη Αγγελική).
Το παιδί και το ποδήλατο τ.238-68 
(Κοκκίνου Αφροδίτη).
Adventure Park τ.238-74 (Κοκκίνου 
Αφροδίτη).
Παγκόσμια Ημερα της Νεολαίας τ.238- 
76 (Χσνδροματίδης Γεώργιος).
Ο ψυχισμός του Έλληνα οδηγού 
τ.239-56 (Γατσάς Βασίλειος).
SOS των γιατρών για περιορισμό των 
κινητών από παιδιά τ.239-66 (Κοκκί
νου Αφροδίτη).
Κουβαλώντας τη γνώση τ.239-68 
(Κοκκίνου Αφροδίτη).
Χριστόφορος Κολόμβος, ο άνθρωπος 
μύθος τ.239-74 (Κωσταβάρα Ζωή). 
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία τ.239-90 
(Στόλη Αγγελική).
Παιδική γωνιά τ.239-119 (Κοκκίνου 
Αφροδίτη).
Ανατολική Μεσόγειος (της Δόμνας Βι- 
σβίζη -  Δάντα) τ.237-50 (Αιλιανός Κω- 
στής)
Ο Αι Βασίλης θα φέρει και φέτος τα 
παιχνίδια τ.240-36 (Κοκκίνου Αφροδί
τη).
Στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέ
ντρο με ασφάλεια τ.240-38 
Παράξενα χριστουγεννιάτικα έθιμα 
τ.240-40 (Κοκκίνου Αφροδίτη).

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Οι τρεις Ιεράρχες τ.235-32 (Τσινά- 
λης Κων/νος).
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου τ.236- 
24 (Τσινάλης Κων/νος).
Πορεία προς τη Σταύρωση τ.236-32 
(Τσινάλης Κων/νος).
Γέροντας Πορφύριος τ.237-36 (Τσινά- 
λης Κων/νος).
Ρόδον το Αμάραντο τ.238-34 (Κσντο- 
γλου Φώτης).
Ο Μεγαλομάρτυρας Άγιος Αρτέμιος 
τ.239-26 (Στόλη Αγγελική).
Βηθλεέμ τ.240-26 (Στόλη Αγγελική).
Ο Μέγας Βασίλειος τ.240- 28 (Στόλη 
Αγγελική).
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΠΑ

Σχολική φοβία τ.235-74 (Βλάσης Να
πολέων).
Προβληματισμοί γύρω από την έννοια, 
το περιεχόμενο και την 
αντιμετώπιση του εγκλήματος τ.236- 
52 (Μαγγανάς Αντώνης)

Αθλητισμός, νέοι, παραβατικότητα 
τ.237-40 (Πανούσης Γιάννης).
Τα δικαιώματα του παιδιού τ.237-56 
(Χσνδροματίδης Γεώργιος).
Σίγκμουντ Φρόυντ τ.237-84 (Ζυγούρα 
Σοφία).
Ληστεία και "κοινωνική ληστεία" 
τ.238-82 (Στάθης Παναγιώτης).
Η νεολαία και το μέλλον της Δημοκρα
τίας την εποχή
της παγκοσμιοποίησης τ.239-50 (Τζα- 
μαλίκος Παναγιώτης).
Εθισμένοι παίχτες στον τζόγο τ.240-30 
(Γατσάς Βασίλειος).
Ενδοοικογενειακή βία τ.240-62 (Λου- 
κοπούλου Αικατερίνη).

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Χάρολντ Πίντερ τ.235-60 Αγγελιδάκη 
Κατερίνα
Κωνσταντίνος Καβάφης 1.236-60 (Κω
σταβάρα Ζωή).
Οδυσσέας Ελύτης τ.238-48 (Κωστα
βάρα Ζωή).
Σάμουελ Μιιέκετ τ.240-56 (Κωσταβά
ρα Ζωή).

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Το καρναβάλι της Βενετίας τ.235-40 
(Κωσταβάρα Ζωή).
Καρναβάλι άλλης εποχής τ.235-42 (Πε- 
τράκη Αναστασία).
Λαογραφικά Ιανουάριου -  Φεβρουάρι
ου τ.235-54 (Πετράκη Αναστασία). 
Λαογραφικά Μαρτίου- Απριλίου τ.236- 
62 (Πετράκη Αναστασία).
Λαογραφικά Μαίου -  Ιουνίου τ.237-60 
(Πετράκη Αναστασία).
Λαογραφικά Ιουλίου -  Αυγούστου 
τ.238-50 (Πετράκη Αναστασία). 
Λαογραφικά Σεπτεμβρίου -  Οκτωβρί
ου τ.239-78(Πετράκη Αναστασία). 
Λαογραφικά Νοεμβρίου -  Δεκεμβρίου 
τ.240-32 (Πετράκη Αναστασία).
Τα ανοιξιάτικα λουλούδια του Επιτα
φίου τ.236-66 (Κοκκίνου Αφροδίτη). 
Πάσχα η γιορτή των Ελλήνων τ.236- 
68 (Κοκκίνου Αφροδίτη).

ΙΣΤΟ ΡΙΑ
Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων 
τ.235-48 (Μάντζιος Αντώντιος).
Πως φαντάζονταν το ελεύθερο κράτος 
οι αγωνιστές του 21 τ.236-20 (Στάθης 
Παναγιώτης).
8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυ
ναίκας τ.236-40 (Ζυγούρα Σοφία).
Ο θεσμός τηςΑιτυνομίας στην Αρχαιό- 
τητατ.23648 (Μπελεγρίνος Χρήστος).
Το ένστολο γυναικείο προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας τ.236-36 (Ζυ
γούρα Σοφία).
Η παράσταση του Τούρκου" στους 
ιστορικούς της Άλωσης τ.237-46 (Στά

θης Παναγιώτης).
Αλ Καπόνε, το χρονικό ενός γκάν- 
γκστερ τ.237-52 (Ζυγούρα Σοφία).
Η γιορτή του πατέρα τ.237-64 (Στόλη 
Αγγελική).
Το δουλεμπόριο και η κατάργησή του 
τ.238-58 (Χονδροματίδης Γεώργιος).
Η ιστορική πορεία της μαφίας τ.238- 
62 (Ζυγούρα Σοφία).
Μαφία η δομή της τ.239-62 (Ζυγούρα 
Σοφία).
Το έπος του Διρού τ.238-80(Κούρος 
Κων/νος).
Η πολεμική σημαία της Σχολής Αξιω
ματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 
τ.239-42(Μηνόπετρας Χαράλαμπος) 
Κρητική Χωροφυλακή τ.239-44 
(Σταυριανουδάκης Γεώργιος).
28 Οκτωβρίου η απόρριψη του ιταλι
κού τελεσιγράφου τ.239-76

ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΓΠΣΜΟΣ
Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών τ.235- 
52 (Ζυγούρα Σοφία).
Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά 
τ.235-62 (Κούρος Κων/νος). 
Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της 
Ελληνικής Γλώσσας τ.235-64 (Κούρος 
Κων/νος).
Θέατρο για μικρούς τ.235-82 (Κοκκί
νου Αφροδίτη).
Ο ζωγράφος Δομίνικος Θεοτοκόπου- 
λος τ .236-58 (Κωσταβάρα Ζωή).
Δημήτριος Μητρόπουλος τ.239-118 
(Κωσταβάρα Ζωή).
Αυδές Πόντου τ.236-87 (Κούρος 
Κων/νος).
Ο γλύπτης Ευάγγελος Μήτσου τ.237- 
38(Κούρος Κων/νος).
Eurovision τ.237^44 (Ζυγούρα Σοφία). 
Απεικόνιση της Γέννησης στην τέχνη 
τ.240-22 (Κωσταβάρα Ζωή).
ΙΑΤΡΙΚΗ
Η γρίπη των πτηνών τ.235-66 
Ο γιατρός σας απαντά 1.235-68 Ματσα- 
νίωτης Νίκος
Κίνδυνοι για τα μικρά παιδιά τ.235-72 
(Κοκκίνου Αφροδίτη).
Ο γιατρός σας απαντά τ.236-80 (Μα- 
τσανιώτης Νίκος).
Τροφές, "πρωταθλητές" που μας κρα
τούν υγιείς τ.237- 86 (Κοκ
κίνου Αφροδίτη).
Ο γιατρός σας απαντά τ.237-82 (Μα- 
τσανιώτης Νίκος).
Πρώτες βοήθειες τ.238-66 (Μήτσης
Σωτήριος).
Προστασία από τον ήλιο τ.238-72 (Στό
λη Αγγελική).
Η αλυσίδα της διάσωσης τ.239-82 
(Μήτσης Σωτήριος).
Πελματογράφημα ένα ακόμη ισχυρό 
όπλο στα χέρια των ειδικών τ.239-84 
(Χαραλαμπιδης Μιχάλης).
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Βία στα γήπεδα χ.240-14

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ο ρατσισμός στα εγκλήματα τ.235-36 
(Παλιούρας Γεώργιος).
Ναρκωτικά και νέοι τ.235-38 (Γϊαν- 
νίωτης Παύλος).
Το έγκλημα της κλοπής πνευματικής 
ιδιοκτησίας τ.236-26 
Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρ
κωτικών τ.23646 
Κρίση αξιών και Εγκληματολογία τ. 
237-22 και τ.238-16 (Φαρσεδάκης Ιά
κωβος).
Τηλεόραση και βία τ.238-70 (Ματσα- 
νιώτης Νίκος).

ιΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ν α α κ ό π η ο η

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΑ
Οδοιπορικό στο Μεσολόγγι και στη 
Ναύπακτο τ.235-44 (Λιασή Αρετή). 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

τ.235-86 (Πετρά- 
κη Αναστασία).
Το παλάτι της πριγκί- 
Γπσσας Σίσσυ τ.236-16 
(Λιασή Αρετή).
Ταξίδι στη Φινλανδία 
τ.237-20 (Λιασή Αρε
τή).
Η νύμφη του βορρά 
τ.238-6 (Κούρος 
Κων/νος).
Ζάκυνθος το φιόρο του 
Λεβάντε τ.238-40 
(Κούρος Κων/νος). 
Κεφαλσνιά τ.238-44 
(Κούρος Κων/νος). 
Χιονοδρομικό Καλα
βρύτων τ.240-44 (Πε- 
τράκη Αναστασία). 
Μαγνησίά η χώρα των 
Κενταύρων τ.240-46 
(Κούρος Κων/νος).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΙν α ο κ ο ιιη α η

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αλεξίπτωτο πλαγίας 
τ.236- 82 (Πε-
τράκη Αναστασία). 
Ράφτινγκ τ.237-76 (Πε- 
τράκη Αναστασία).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Πρωτοχρονιά στην Κα- 
τάρα τ.235-18
(Αγγελιδάκη Κατερίνα) 
Ο Υπουργός Δημ.Τά- 
ξης μιλάει στη Διαρκή 
Επιτροπή Δημ. Διοίκη
σης,
Δημ. Τάξης και Δικαιο
σύνης της Βουλής 
τ.235-12

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας τ.235-30 
(Κωνσταντινίδης Βασίλειος).
Ο τοπικός αστυνόμος τ.236-10 
Νομικός Σύμβουλος τ.236-18 (Παυλά- 
κος Γεώργιος).
Αστυνομικό ’Μάνατζμεντ" τ.237-8, 
τ.238-22
Άσκηση επί χάρτου 'Ρίο- Αντίρριο 
2006" τ.237-14
Μ.Μ.Ε. και Αστυνομία τ.238-54 (Στερ- 
γιούλης Ευάγγελος).
Ελληνική Αστυνομία, εικόνες του 
"χθες" τ.239-10 (Ψωμάς Αλκής). 
Αστυνομία, ο αέναος πλατωνικός φύ
λακας τ.239-16 (Πολύδωρας Βύρων). 
Σύλληψη του Νικ.Παλαιοκώστα 
τ.239-34 (Κούρος Κων/νος).
Εξιχνίαση της κλοπής της εικόνας της 
Παναγιάς Βρεφοκρατούσας τ.239-38 
Τελετή παράδοσης της Ιεράς εικόνας 
της Παναγιάς Βρεφοκρατούσας της 
ΙΜ. Έλωνας τ.239-40

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση Διαβατηρίων τ.235-6 (Δη- 
μοσχάκης Θεόδωρος).
Δραστηριότητες της ΑΔ. Ορεστιάδας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της θεομηνίας 
τ.236-44
Οδοιπορικό στην Καστοριά τ.237-28 
(Κούρος Κων/νος).
Αίθουσα τηλεοπτικών 
παραγωγών/Ο.ΣΧΑ τ.237-34 
Ιστιοπλοϊκή ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας τ.237-80 (Κούρος 
Κων/νος).
Ε.ΚΑΜ. τ.238-14

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Ο Αρχηγός της Γαλλικής Αστυνομίας 
τ.235- 26 (Λιασή Αρετή).
Η Υπουργός Εσωτερικών της Αυ
στρίας κΛιζ Προκόπ τ.236-12 (Λιασή 
Αρετή).
Ο Υπουργός Εσωτερικών της Φινλαν
δίας κ. Karl Rajamaki τ.237-16 
(Λιασή Αρετή).
Ο Αρχηγός της Ρουμανικής Αστυνο
μίας Dan Valentin Fatuloiu τ.238-36 
(Λιασή Αρετή).
Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας 
Νικολά Σαρκοζί χ.239-30 (Λιασή Αρετή). 
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. Φράνκο 
Φρατίνι τ.240-18 (Λιασή Αρετή).

(Β) ΚΑΓ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ:

Άγιος Αρτέμιος τ.239-26 
Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. Φράνκο Φρατί
νι τ.240-18
Απεικόνιση της Γέννησης στην τέχνη 
τ.240-22
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Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Κίόυλος 
τ.236-93
Αστυν. Διεύθυνση Ορεστιάδας τ.236-44 
28 Οκτωβρίου, η απόρριψη του ιταλι
κού τελεσιγράφου τ.239-76 
Eurovision τ.237-44 
Adventure Park τ.238-74 
Αθλητισμός νέοι, παραβαπκότητα τ.237-40 
Αίθουσα τηλεοπτικών παραγωγών 
/Ο.ΣΧΑ τ.237-34
Ακίνδυνα παιχνίδια στο νερό τ.237-72 
Αλ Καπσνε, το χρονικό ενός γκάν- 
γκστερ τ.237-52 
Αλεξίπτωτο πλαγίας τ.236-82 
Αλυσίδα της διάσωσης τ.239-82 
Ανατολική Μεσόγειος της Δόμνας Βι- 
σβίζη -  Δόντα τ.237-50 
Απελευθέρωση των Ιωαννίνων τ .235-48 
Αρχηγός της Γαλλικής Αστυνομίας 
τ.235-26
Αρχηγός της Ρουμανικής Αστυνομίας 
τ.238-36
Άσκηση επί χόρτου 'Ρίο- Αντίρριο 
2006" τ.237-14
Αστυνομία, ο αέναος πλατωνικός φύ
λακας τ.239-16
Αστυνομία στην Αρχαιότητα τ.236-48 
Αστυνομικό "Μάνατφεντ" τ.237-8, 
τ.238-22
Ασφαλή παιχνίδια τ.240-36
Ασφαλή στόλισμα χριστουγεννιάτικου
δέντρου τ.240-38
Βηθλεέμ τ.240-26
Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών
τ.235-52
Βία στα γήπεδα χ.240-14 
Γέροντας Πορφύριος τ.237-36 
Γιορτή του πατέρα τ.237-64 
Γλύπτης- Ευάγγελος Μήτσου τ.237-38 
Γρίπη των πτηνών τ.235-66 
Γυναίκα αστυνομικός τ.236-36 
Διεύθυνση Διαβατηρίων τ.235-6 
Δικαιώματα του παιδιού χ.237-56 
Διρός τ.238-80
Δομίνικος Θεοτοκόπουλος τ.236-58 
Δουλεμπόριο τ.238-58 
Ε.ΚΑΜ. τ.238-14 
'Ελληνας οδηγός τ.239-56 
Ελληνική Αστυνομία, εικόνες του 
"χθες" τ.239-10
Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά 
τ.235-62
Ενδοοικογενειακή βία τ.240-62 
Επιτάφιος τ.236-66 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου τ.236-24 
Ζάκυνθος, το φιόρο του Λεβάντε 
τ.238-40
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία τ.239-90 
Ημέρα της Γυναίκας τ.236-40 
Θέατρο για μικρούς τ.235-82 
Θεσσαλονίκη τ.238-62, τ.239-62 
Ιατρικό τ.235-68, τ.236-80, τ.237-82 
Ιστιοπλοϊκή ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας τ.237-80
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Ιστοσελίδα (ΣΕΦΕΑΑ) τ.236-79 
Καρναβάλι άλλης εποχής χ.235-42 
Καρναβάλι της Βενετίας τ.235-40 
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας τ.235-30 
Κεφαλονιά τ.238-44 
Κίνδυνοι για τα μικρά παιδιά τ.235-72 
Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας 
τ.236-26
Κλοπή της εικόνας της Παναγιάς Βρε- 
φοκρατούσας τ.239-38 
Κολόμβος Χριστόφορος, ο άνθρωπος 
μύθος τ.239-74
Κρητική Χωροφυλακή τ.23944 
Κρίση αξιών και Εγκληματολογία 
τ.237-22 και τ.238-16 
Κωνσταντίνος Καβάφης τ.236-60 
Λαογραφικά Ιανουάριου -  Φεβρουάρι
ου τ.235-54
Λαογραφικά Ιουλίου -  Αυγούστου 
τ.238-50
Λαογραφικά Μαίου -  Ιουνίου τ.237-60 
Λαογραφικά Μαρτίου Απριλίου τ.236-62 
Λαογραφικά Σεπτεμβρίου - Οκτωβρί
ου τ.239-78
Λαογραφικά Νοεμβρίου -  Δεκεμβρίου 
τ.240-32
Ληστεία και "κοινωνική ληστεία" 
τ.238-82
ΜΜ.Ε. και Αστυνομία τ.238-54 
Μαγνησία η χώρα των Κενταύρων 
τ.240-46
Μαφία τ.238-62, τ.239-62 
Ο Μέγας Βασίλειος τ.240- 28 
Μητρόπουλος Δημήτριος τ.239-118 
Ναρκωτικά και νέοι τ.235-38 
Νεολαία και το μέλλον της Δημοκρα
τίας στην εποχή της παγκοσμιοποίη
σης τ.239-50
Νομικός Σύμβουλος τ.236-18 
Οδοιπορικά στην Καστοριά τ.237-28 
Οδοιπορικό στο Μεσολόγγι και στη 
Ναύπακτο τ.235-44 
Οδυσσέας Ελύτης τ.238-48 
Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της 
Ελληνικής Γλώσσας τ.235-64 
Παγκόσμια Ημέρα της Νεολαίάς τ.23876 
Παιδί και ποδήλατο τ.238-68 
Παιδιά και κινητά τηλέφωνα τ.239-66 
Παιδική γωνιά τ.239-119 
Παλαιοκώστας Νικόλαος τ.239-34 
Παράξενα χριστουγεννιάτικα έθιμα 
τ.240-40
Παράσταση του ’Τούρκου" στους ιστο
ρικούς της Άλωσης τ.23746 
Πάσχα η γιορτή των Ελλήνων τ.236-68 
Πάοχα χωρίς ατυχήματα τ.236-72 
Πελματογράφημα ένα ακόμη ισχυρό 
όπλο στα χέρια των ειδικών τ.239-84 
Πολεμική σημαία της ΣχΑξ'κών 
ΕλλΑστ. τ.23942 
Πόντος (Αυδές Πόντου) τ.236-87 
Πορεία προς τη Σταύρωση τ.236-32 
Προβληματισμοί (αντιμετώπιση του 
εγκλήματος) τ.236-52

Προστασία από τον ήλιο τ.238-72 
Πρώτες βοήθειες τ.238-66 
Πρωτοχρονιά στην Κατάρα τ.235-18 
Πως φαντάζονταν το ελεύθερο κράτος 
οι αγωνιστές του 21 τ.236-20 
Ράφτινγκ τ.237-76 
Ρόδον το Αμάραντο τ.238-34 
Ρατσισμός στα εγκλήματα τ.235-36 
Σάμουελ Μπέκετ τ.240-56 
Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκω
τικών τ.236-46 
Σχολική σάκα τ.239-68 
Σχολική φοβία τ.235-74 
Ταξίδι στη Φινλανδία τ.237-20 
Τελετή παράδοσης της Ιεράς εικόνας 
της Παναγιάς Βρεφοκρατούσας της 
Ι.Μ. Έλωνας τ.239-40 
Τελευταία βαπτιστική τ.236-76 
Τζόγος τ.240-30 
Τηλεόραση και βία τ.238-70 
Το παλάτι της πριγκύπσσας Σίσσυ 
τ.236-16
Τοπικός αστυνόμος τ.236-10 
Τρεις Ιεράρχες τ.235-32 
Τροφές, "πρωταθλητές" που μας κρα
τούν υγιείς τ.237-86 
Υπουργός ΔημΤάξης μιλάει στη Διαρ
κή Επιτροπή Δημ. Διοίκησης, Δημ. 
Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής 
τ.235-12
Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας 
κΑιζ Προκόπ τ.236-12 
Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας 
Νικολά Σαρκοζί τ.239-30 
Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας 
κ. Karl Rajamaki τ.237-16 
Φρόυντ Σίγκμουντ τ.237-84 
Χάρολντ Πϊντερ τ.235-60 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού 
τ.235-86
Χιονοδρομικό Καλαβρύτων τ.240-44

(Γ) ΚΑΤΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:
Αγγελιδάκη Κατερίνα τ.235-18, τ.235-60 
Αιλιανός Κωστής τ.237-50 
Βλάοης Ναπολέων: τ.235-74 
Γατοάς Βασίλειος: τ.239-56, τ.240-30 
Γιαννίωτης Παύλος: τ.235-38 
Δημοσχάκης Θεόδωρος: τ.235-6 
Ζυγοϋρα Σοφία: τ.235-52, τ.236-36, 
τ.236-40, τ.237-44, τ.237-52, τ.237-84, 
τ.238-62, τ.239-62
K okkiV o u  Αφροδίτη: τ.235-72, τ.235- 
82, τ.236-66,τ.236-68, τ.236-72,τ.237- 
86,τ.238-68,τ.238-74,τ.239-66,τ.239̂ 8, 
τ.240-36, τ.240-38, τ.240-40 
Κόντογλου Φώτης: τ.238-34 
Κούρος Κων/νος τ.235-62, τ.235-64, 
τ.236-44, τ.236-87, τ.237-28, τ.237-38, 
τ.237-80,τ.238-6, τ.239-34, τ.238-40, 
τ.238-44, τ.240-46 τ.238-80, 
Κωνσταντινίδης Βασίλειος τ.235-30

Κωσταβάρα Ζωή: 
τ.235-40, τ.236-58, 
τ.236-60, τ.23548, 
τ.239-74, τ.239-118, 
τ.240-22, τ.240-56 
Λιασή Αρετή: τ.235- 
26, τ.235-44, τ.236-12, 
τ.236-16, τ.237-16, 
τ.237-20, τ.238-36, 
τ.239-30, τ.240-18 
Λουκοπούλου Αικατε
ρίνη τ.240-62 
Μαγγανάς 
Αντώνης·τ.236-52 
Μάντζιος Αντώνιος: 
τ.23548
Ματσανιώτης Νικός: 
τ.236-80, τ.237-82, 
τ.235-68, τ.238-70 
Μηνόπετρας Χαράλα
μπος: τ.239-42 
Μήτσης Σωτήριος: 
τ.238-66 τ.239-82, 
Μπελεγρίνος Χρή- 
στος τ.236-48 
Παλιούρας Γεώργιος: 
τ.235-36
Πανούοης Γιάννης:
τ.237-40
Παπαδιαμάντης Αλέ
ξανδρος: τ.236-76 
Παυλάκος Γεώργιος: 
τ.236-18
Πετράκη Αναστασία: 
τ.235-42, τ.235-54, 
τ.235-86, τ.236-62, 
τ.236-82, τ.237-60, 
τ.237-76, τ.238-50, 
τ.239-78, τ.240-32, 
τ.240-44
Πολύδωρας Βύρωνος 
τ.239-16
Στάθης Παναγιώτης 
τ.238-82, τ.236-20, τ.23746 
Σταυριανουδάκης Γεώργιος τ.23944 
Στεργιούλης Ευάγγελος τ.238-54 
Στόλη Αγγελική: τ.237-64, τ.237-72, 
τ.238-72, τ.239-26, τ.239-90, τ.240-26,
τ.240-28
Τζαμαλίκος Παναγιώτης τ.239-50 
Τσινάλης Κων/νος τ.235-32, τ.236-24, 
τ.236-32, τ.237-36
Φαρσεδάκης Ιάκωβος τ.237-22, τ.23816 
ΧαραλαμπίδηςΜιχάλης τ.239-84 
Χονδροματιδης Γεώργιος τ.237-56, 
τ.238-58, τ.23876 
Ψωμάς Αλκής τ.239-10

Επιμέλεια: Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα

[ 129 ] α/ α



από το 1924

αΨ/ΣΙΣΜΕ τζογλου
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32

Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΠΑΤΑ-ΝΤΡΕΣ 
98 ευρώ (ραπτικά)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΑΤΟΚΕΣ ΑΡΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΛΧΥλΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΛΝΤΙΚATABOAH

ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν ΙΚΗ  
[Π Α ΡΑ ΓΓΕΛ ΙΑ  j

0 ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ϋ  ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Κ'ΑΦΑΉΤΗΜΆΦΑΊΐτοπέζ:

ΠΑΓΩΝΗ5tmviKWAoTUVowc

f lu p o o fim iK o u 'Im m
Αεροπορίας
Στρατουζηραζ
Cpnopjm W m lSj^S
A m v m u w m c c

ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΙ
ΠΙΓΓΩΤΙΚΙΙ
Ι Κ Α Ι Τ Γ Ε Χ ΐ

ΑΠΟΓΤΟΛΗΙΚ ΑΙ| 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ



Αγαπητοί μας πελάτες,
Για ακόμη μία φορά αισθανόμαστε την ανάγκη να σας 
ευχαριστήσουμε που με την εμπιστοσύνη σας, μας 
εδραιώσατε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων σας.

Η αμέριστη υποστήριξή σας, μας υποχρεώνει συνεχώς στην 
αναζήτηση νέων προϊόντων προκειμένου η καθημερινότητα 
σας να γίνετε πιο άνετη και προπαντός πιο Ασφαλής.

Αρχή όλων μας που πλαισιώνουμε και εκπροσωπούμε καθημερινά 
τηνΤετηεί Group είναι να σας προτείνουμε και να σας προμηθεύουμε 
με προϊόντα, στα οποία θα εμπιστευόμασταν ανεπιφύλακτα 
και εμείς οι ίδιοι την ασφάλειά μας, όντας στην θέση σας.

Διανύοντας τον τελευταίο μήνα του έτους, λίγο πριν τις γιορτές, 
σας ευχόμαστε 2%̂ wata] [πΜΜι και Αοφαλή και σας προσφέρουμε

Ένα Όπλο Της Επιλογής Σας

Κατόπιν Κ ληρώ σεω ς

Ισχύει για όλα χα όπλα που θα παραγγελθούν από την εταιρία μας από 
0 1 . 1 2 . 0 6  έως 3 1 . 0 1 . 0 7 .  Το όνομα χου χυχερού που θα προμηθευτεί 
χον ατομικό χου οπλισμό χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση θα 
θημοσιευθει στο επόμενο τεύχος - Φεβρουάριου - της Αστυνομικής

Ανασκόπησης.

Γ Π Κ Θ Σ Θ Χ Η

Η Π ΑΡΑΠ ΑΝ Ω  ΠΡΟΣΦ ΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

ΑΣΤ/ΚΟΥΣ - Ε/Φ  - Σ/Φ

Μ Ι
ΑΦΟΡΑ ΟΠΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 0Α  ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟ 0 1  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ  2 0 0 6  ΕΩΣ ΤΗΝ 2 0  ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ  2 0 0 7

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κ εντρ ικό : Μ ιχ α λ α κ ο ττο ύ λ ο υ  121, Α θ ή ν α  115 2 7  
Τ η λ .: 2 1 0  7 7 .1 8 .8 9 0 , F a x : 2 1 0  7 7 .1 8 .8 9 7

Υ π ο κ α τ ά σ τη μ α :  Δ η μ η τσ ά ν α ς  16, 115 22 , Α μ π ε λ ό κ η π ο ι 
Τ η λ .: 2 1 0  6 4 .7 0 .0 1 0 , F a x : 2 1 0  6 4 .7 0 .0 1 0

e-mail: targetgr@acci.gr

Target E ro u p
Εμπόριο Όπλων & Πυρομαχικών

mailto:targetgr@acci.gr
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και τώρα
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Γυναίκες-πρόσφυγες. Κάτι παιχνίδια που παίζει η ζωή...

Για κάποιες γυναίκες, το κουτσό δεν είναι ένα παιχνίδι 
που έπαιζαν στην τρυφερή, ανέμελη ηλικία τους, αλλά μια απειλή 

για τη σωματική τους ακεραιότητα στην καθημερινή τους ζωή.
Γ ια κάποιες γυναίκες, η τυφλόμυγα είναι σαν το δικό τους χθες, 

το σήμερα, το αύριο... μέσα στο απόλιπο σκοτάδι.
Γ Γ αυτό κάποιες γυναίκες γίνονται πρόσφυγες κι αναζητούν την επιβίωση 

σε μια ξένη χώρα γι’ αυτές, που ταλαντεύεται - να τους προσφέρει 
την ειδική προστασία που χρειάζονται ή όχι;

Λες κι η τελευταία τους ελπίδα... τραμπαλίζεται.
Αλίμονο! Παράξενα που είναι τα παιχνίδια της ζωής...

UNHCR
T h e  UN R e fu g e e  A g en c y

Υ.-τατη Αρμοστεία τον ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Εμείς οι Έ λληνες ξέρουμε από προσηυγιά, ξέρουμε από ανθρωπιά


