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Ο ρόλος της υπηρεσίας" Κοινοτικής Αιαμεσολάβησης

Του Γ. ΠΛΝΟΥΣΗ, 
καθηγητή Εγκληματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγικά

1. Οι πολίτες δεν επιθυμούν 
μόνον προστασία από το έ
γκλημα αλλά και από την ατα
ξία (π.χ. ησυχία στη γειτονιά).

Η Αστυνομία δεν πρέπει ν’ α- 
σχολείται αποκλειστικά με τα 
“συμβάντα” (incidents) αλλά 
να είναι προσανατολισμένη στο 
χειρισμό προβλημάτων - prob
lem oriented - (άλλωστε μέρος 
του “προβλήματος” συνιστούν 
και τα ειδικότερα συμβάντα).

Ο εντοπισμός του προβλή
ματος και κυρίως των αιτίων 
του, οδηγεί στη σύγχρονη δρά
ση, που έχει τα χαρακτηριστι
κά της επιστημονικής αστυνό
μευσης (scientific policing), 
της επίλυσης προβλημάτων 
(problem-solving) και τέλος 
της κοινοτικής αστυνόμευσης 
(community policing).

Η κοινότητα παραμένει η 
πρώτη γραμμή άμυνας τόσο 
για τον έλεγχο του εγκλήμα
τος, όσο και για τον έλεγχο 
του φόβου θυματοποίησης.

Η αστυνόμευση της κοινότη
τας παρά τις διαφορετικές (ι
στορικές, εδαφικές, πολιτισμι
κές) προσεγγίσεις των όρων 
(policing-community) συνιστά 
την πιο σύγχρονη εκδοχή της 
ενοποίησης/ολοκλήρωσης 
(integration) και της συμβου
λευτικής ( counselling) με την 
επιβολή του νόμου ( enforce
ment).

Η αποκεντρωμένη Αστυνο
μία, που αντιμετωπίζει τα κρί
σιμα προβλήματα “της περιο
χής ευθύνης της” πρέπει να 
χειριστεί τα εξής επιμέρους θέ
ματα: τον τρόπο εμπλοκής της 
στα κοινοτικά θέματα, τον τρό
πο εμπλοκής της κοινότητας

στα αστυνομικά καθήκοντα 
καθώς και τις ιδιόμορφες σχέ
σεις εξουσίας και ρόλων.

Η πολυκλαδική συνεργασία 
(multi-disciplinary coordina
tion) ανάμεσα στους τοπικούς 
θεσμούς, τις κοινωνικές υπη
ρεσίες τους, τους πολίτες και 
την Αστυνομία δεν είναι πάντα 
εύκολη υπόθεση. Η προσαρμο
γή της αστυνομικής κουλτού
ρας στις τοπικές παραδόσεις, η 
ανανέωση του αστυνομικού 
στυλ (policing style) ενδιαφέ
ρει ιδιαίτερα τους πολίτες και 
τους κοινωνικούς εταίρους ό
πως π.χ. (οι κοινωνικοί λει
τουργοί στο δρόμο, οι δάσκα
λοι στο σχολείο κ.α.).

Η κοινωνική αναγνώριση 
της Αστυνομίας συναρτάται α
πό παράγοντες όπως το αίσθη
μα ασφάλειας (ξέρω που, πότε 
και πως θα βρω τον αστυνόμο)

το οποίο αυξάνεται από την πε
ζή αστυνόμευση, την καθημε
ρινή πρακτική διευθέτησης 
των διαφορών τον επαγγελμα
τισμό, τα mobile units - VAN, 
καθετί που συνεγείρει τον πο
λίτη σε συμμετοχή στην αντι
μετώπιση του εγκλήματος.

2. Η Αστυνομία βοηθά τους 
πολίτες και οι πολίτες την Α
στυνομία. Πρόκειται δηλαδή 
για μία “συμπαραγωγή” 
(coproduction) δημόσιας α
σφάλειας από τη δημόσια δύ
ναμη και την κοινότητα. Οι ρό
λοι βέβαια πρέπει να είναι δια
κριτικοί.

Οι πολίτες-φρουροί (civil- 
guards), η επίβλεψη κτιρίων ή 
τετραγώνων (block watch), τα 
προγράμματα επιτήρησης 
(watch-type programs) με κυ- 
ριότερο αυτό “της επιτήρησης 
της γειτονιάς” (neighbourhood
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watching), οι αντεγκληματικές 
συναντήσεις (anticrime meet
ings) ακόμα και οι περιπολίες 
κατοίκων (citizen ) καλούνται 
να συνεισφέρουν είτε στον ε
ντοπισμό υπόπτων ανθρώπων 
και κινήσεων, είτε στην πρόλη
ψη και άμεση αντιμετώπιση ε
γκληματικών ενεργειών (youth 
outreach programs) είτε τέλος 
στην παροχή άμεσης βοήθειας 
στα θύματα (victim services, 
victim witness etc).

3. Αν το ζητούμενο είναι οι 
αυτορρυθμιζόμενες γειτονιές 
και κοινότητες, τότε οι σχέσεις 
μέσα στην τοπική κοινωνία 
συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην πρόληψη του εγκλήμα
τος. Είτε κανείς υιοθετήσει “το 
μοντέλο των λιγότερων ευκαι
ριών” (μείωση στόχων, ειδικά 
μέτρα προστασίας) είτε προτι
μήσει “το μοντέλο του άτυπου 
κοινωνικού ελέγχου” (κινητο
ποίηση σχολείου και οικογέ
νειας), αυτό που κρίνεται ανα
γκαίο είναι η δημόσια / συλλο
γική (public minded) και όχι η 
ιδιωτική/ατομική (private 
minded) αντίδραση.

Η νέα Αστυνομία πρέπει να 
εντάξει την αστυνόμευση μέσα 
στην κοινότητα (πρόληψη, δια- 
μεσολάβηση) και κυρίως να 
ρυθμίζει και όχι να καταστέλ
λει τα κοινωνικά προβλήματα 
(πολλά από τα οποία, όταν 
χρονίζουν καθίστανται εγκλη- 
ματογόνα).

4. Η “τέχνη του αστυνομι
κού” συνίσταται στην μη-υιο- 
θέτηση η έστω έγκαιρη απαλ
λαγή του από το “σύνδρομο 
της επιτρεπόμενης αυθαιρεσί
ας” και την “υποκουλτούρα 
της μπλε αυλαίας” και στη με
τεξέλιξη του, σε διαμεσολάβη- 
ση στις διανθρωπινές συ
γκρούσεις (ως οιονεί ombuds- 
man)Kai σε χειριστή-μέσω 
διευθέτησης-των μικροαδικη- 
μάτων.

Η επιστημονική πλευρά του 
αστυνομικού λειτουργήματος 
αφορά κυρίως την εκπαίδευσή 
του, την ειδίκευσή του, τη γνώ- 
ση/εφαρμογή της νέας τεχνο
λογίας, καθώς και την έρευνα 
(π.χ. total community pro- 
gramms).

Η διατήρηση της ειρήνης και 
της τάξης, η δικαιοσύνη του

δρόμου (street justice), η συμ
φιλίωση των πολιτών καθι
στούν τον αστυνόμο περισσό
τερο κοινωνικό watchman πα
ρά “φύλακα του συστήματος 
ποινικής δικαιοσύνης”.

“Σωστός αστυνόμος” δεν εί
ναι αυτός που εντάσσεται σ’ έ
να esprit de corps, το οποίο τον 
αποξενώνει από τον πολίτη, 
αλλά ο ορθά ενταγμένος στον 
κοινωνικό ιστό της περιοχής ό
που υπηρετεί.

5. Η προσοχή της Αστυνομί
ας πρέπει να στραφεί στην ενί
σχυση της συμμετοχής όλων 
των παραγόντων στην αντιμε
τώπιση του εγκλήματος, ώστε 
ν’ αποτρέψει τη γενίκευση της 
τάσης για “ιδιωτική αστυνό
μευση”, που έντεχνα καλλιερ
γείται ως αντίβαρο στην ανα
ποτελεσματικότητα της δημό
σιας Αστυνομίας. Το μοντέλο 
της “κοινωνίας με διαρκές 
βλέμμα” (societe du regard 
permanent), υπό την έννοια της 
κοινή ς/κοινοτικής/κοινωνικής 
δράσης, δεν αντικαθιστά α
πλώς το μοντέλο του αυταρχι
κού Κράτους καταστολής αλλά 
αποτελεί και τη σύγχρονη πρό
κληση της Αστυνομίας για μία 
νέου τύπου συμβολή στη χάρα- 
ξη/εφαρμογή αντεγκληματικής 
πολιτικής. Δεν αρκεί δηλαδή η 
αύξηση του αστυνομικού δυ
ναμικού ούτε για την καταστο
λή αλλά ούτε καν για τη γενική 
πρόληψη του εγκλήματος. 
Χρειάζεται η εμπιστοσύνη και 
η συμμετοχή των πολιτών.

Διεθνής εμπειρία

1. Στο Βέλγιο υπάρχουν 589 
τοπικές αστυνομίες (polices 
communales), από τις οποίες 
327 είναι αστικού τύπου και οι 
262 αγροτικού τύπου. Στις το
πικές αστυνομίες υπηρετούν 
15.704 άτομα εκ των οποίων 
672 διοικητικοί υπάλληλοι. Α
σκούν τα ίδια καθήκοντα με 
αυτά της Gendarmerie (διατή
ρηση δημόσιας τάξης εφαρμο
γή του νόμου, προστασία χώ
ρων και προσώπων, έλεγχος 
κυκλοφορίας κλπ). Η τοπική α
στυνομία εντάσσεται στο ορ
γανόγραμμα της κοινοτικής 
διοίκησης και έχει ως αρχηγό

το δήμαρχο ή bourginestre (ε
λεγχόμενο από το Υπουργείο 
Εσωτερικών).

Οι Δήμοι διαθέτουν 4-12% 
του προϋπολογισμού τους για 
την τοπική αστυνομία. Προ- 
βλέπεται εσωτερική διάρθρω
ση, ιεραρχία και βαθμοί.

Επιλέγονται τοπικοί αστυνό
μοι” με διαγωνισμό, ακολου
θούν κατάρτιση 3-10 μηνών σε 
Σχολές της Περιφερειακής Α
στυνομίας. Οι υψηλόβαθμοι 
στρατολογούνται είτε από α
στυνομικούς εν ενεργεία, είτε 
από παρεμφερείς επαγγελματί- 
ες, πάλι με βάση διαγωνισμό 
και εξάμηνη τουλάχιστον εκ
παίδευση / κατάρτιση. Φορούν 
μπλε στολή, έχουν όπλο και 
γκλοπ και εργάζονται 7 Ά ώρες 
ημερησίως.

2. Στην Ισπανία το Σύνταγ
μα του 1978 (άρθρο 148) ανα
γνωρίζει τοπικές αστυνομίες 
σε πόλεις με περισσότερους α
πό 5.000 κατοίκους. Σήμερα υ
πηρετούν 5.000 τοπικοί αστυ
νόμοι, οι οποίοι διέπονται από 
τον υπαλληλικό Κώδικα και υ
πάγονται στο δήμαρχο.

Επιλέγονται από τα δημοτι
κά συμβούλια, οι περισσότεροι 
προέρχονται από το στρατό, 
φέρουν σήμα PM (police 
municipale) αλλά δεν οπλοφο
ρούν. Μόνο το 1% έχουν κάνει 
σπουδές, ενώ τα 2/3 έχουν α
πλώς απολυτήριο πρωτοβάθ
μιας εκπαίδευσης.

3. Στην Ολλανδία υπηρε
τούν 25.000 τοπικοί αστυνόμοι 
(εκ των οποίων 660 γυναίκες ) 
διεσπαρμένοι σε 148 αυτόνο
μες κοινότητες ( έτσι π.χ. στο 
Αμστερνταμ υπηρετούν 3.500 
ενώ στις μικρές επαρχίες 12 
κατά μέσον όρο).

Υπάγονται στον borgmestre, 
ο οποίος ορίζεται με Βασιλικό 
Διάταγμα για 6 χρόνια, ενώ ο 
έλεγχος ασκείται από τον Υ
πουργό Εσωτερικών.

Ο bourgmestre παρέχει τους 
μισθούς και μπορεί να τους α
πολύει, αλλά ο Υπουργός Εσω
τερικών κανονίζει την επιλογή, 
την κατάρτιση το status.

Η δομή τους μοιάζει με αυτή 
της κανονικής Αστυνομίας. 
Καταρτίζονται σε 4 σχολές και 
σε Ινστιτούτα.

4. Στην Αγγλία η Police

Authority είναι εκλεγμένη και 
λειτουργεί με βάση τους jus
tices of the peace (μη επαγ- 
γελματίες δικαστές) σε συνερ
γασία με τον chief constable.

5. Στη Γαλλία από τη δεκα
ετία του ‘80 πολλοί Δήμαρχοι 
έδωσαν σε “δημοτικά αστυνο
μικά όργανα την ιδιότητα του 
“βοηθού υπαλλήλου της δικα
στικής αστυνομίας” (ο οποίος 
συνεπικουρεί τη δικαστική α
στυνομία κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων της). Από το 
1990 διευρύνονται οι αρμοδιό
τητες (πάταξη φοροδιαφυγής 
στο δήμο, δίωξη μικρομεσαίας 
εγκληματικότητας κλπ). Με το 
Ν. 99-291 της 15ης Απριλίου 
1999 διαμορφώνεται ένα νέο 
νομικό status, με βάση το οποί
ο η Δημοτική Αστυνομία υπά
γεται πλέον στο Νομάρχη και 
μπορεί να ασκεί οιονεί αστυνο
μικά καθήκοντα (από τις 
06.00’ μέχρι 23.00’). Μετατρέ- 
πονται έτσι σε “μονάδες ορκω
τών δημοτικών αστυνομικών 
υπαλλήλων” όπου λόγο έχει 
και ο Εισαγγελέας, ενώ -υπό ο
ρισμένους όρους- μπορούν να 
οπλοφορούν να προβαίνουν σε 
εξακρίβωση στοιχείων ταυτό
τητας κλπ. Έτσι το όλο θέμα 
εκφεύγει από την αρμοδιότητα 
του Δήμου και περνάει σχεδόν 
στα χέρια του Κράτους (το ο
ποίο συνάπτει σχετική σύμβα
ση με το Δήμο).

6. Στις ΗΠΑ το πρόγραμμα 
της Community Policing είναι 
ιδιαίτερα αναπτυγμένο αλλά έ
χει την οργάνωση, τη λειτουρ
γία και τις αρμοδιότητες μιας 
κανονικής αστυνομίας (με 
πρόσθετα καθήκοντα αυτά της 
ευαισθητοποίησης / κινητο
ποίησης της τοπικής κοινωνί
ας).

Πρόταση
για  το Δήμο.............

1. Σχέδιο απόφασης (Φά
ση Ιη)

(1) Συνιστάται στο Δήμο
..................ειδική υπηρεσία
“Κοινοτικής Διαμεσολάβησης 
(ΚΔ).

(2) Σκοπός και αποστολή 
αυτής της υπηρεσίας είναι η 
κοινωνική συμφιλίωση και
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κοινοτική παρέμβαση, η εμπέ
δωση του αισθήματος ασφα
λείας των δημοτών, η ευταξία 
της πόλης και η ενδυνάμωση 
της κοινωνικής συνοχής και 
αλληλεγγύης. Οι στόχοι αυτοί 
επιτυγχάνεται με την επίβλεψη 
των δημοτικών κτιρίων και χώ
ρων με την προστασία του πε
ριβάλλοντος, με τη διαπίστω
ση των τροχαίων παραβάσεων 
των πολεοδομικών και υγειο
νομικών παρεκκλίσεων με την 
εφαρμογή των δημοτικών ε
γκυκλίων, με την ευαισθητο- 
ποίηση και συνεργασία όλων 
των επιστημονικών και κοινω
νικών φορέων του Δήμου στη 
χάραξη στρατηγικής πρόληψης 
στη διαχείριση της εξωσχολι
κής βίας, με την προστασία 
των ζώων από κακομεταχείρι
ση με την ενημέρωση / πληρο
φόρηση των πολιτών με τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και με τη συνδρομή στο έργο 
της Αστυνομίας.

(3) Ως “κοινοτική διαμεσο- 
λάβηση” (Κάπα Δέλτα) νοείται 
ιδιαίτερα η κατ’ επιλογή προ
σέγγιση (δρόμος, σιδηροδρο
μικός σταθμός, πλατείες, στέ
κια κλπ.) η κατ’ οίκον προσέγ
γιση (κλειστά και εγκαταλε- 
λειμμένα σπίτια, βοήθεια κα
τοίκων κλήσεις βοήθειας ή πα
ροχής υπηρεσιών, διαφορές 
γειτόνων, ενδοοικογενειακές 
κρίσεις) ή η περιπατητική προ
σέγγιση.

(4) Για τη στελέχωση της υ
πηρεσίας συνιστώνται είκοσι 
(20) θέσεις. Τα θέματα της υ
πηρεσιακής κατάστασης, της 
εκπαίδευσης / κατάρτισης, των 
αποδοχών και της ασφάλισης 
του προσωπικού αυτού και κά
θε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
διέπονται από τις εκάστοτε ι- 
σχύουσες διατάξεις και ρυθμί
σεις που αφορούν το status των 
συμβασιούχων υπαλλήλων του 
Δήμου.

(5) Οι παραπάνω θέσεις θα 
καλυφθούν από Έλληνες πολί
τες, μόνιμους κατοίκους
........ 12 άνδρες και 8 γυναίκες.
Οι άνδρες δεν πρέπει κατά την 
πρόσληψή τους να έχουν υπερ- 
βεί το 28ο έτος και οι γυναίκες 
το 25ο πρέπει να έχουν απολυ
τήριο Λυκείου και να κατέχουν 
καλά μια ξένη γλώσσα. Στην

αξιολόγηση και επιλογή προη
γούνται όσοι διαθέτουν πτυχίο 
κοινωνικών επιστημών καθώς 
και όσοι έχουν προϋπηρεσία 
στον τομέα της κοινωνικής ερ
γασίας (street work) ή της πρό
ληψης (prevention) . Συνεκτι- 
μάται επίσης η παρακολούθη
ση επιδοτούμενων προγραμμά
των κατάρτισης και εργασια
κής ένταξης.

Ο τρόπος διαπίστωσης των 
προσόντων, η προκήρυξη των 
θέσεων, η διαδικασία πρόλη
ψης, τα υποβαλλόμενα δικαιο- 
λογητικά, οι αθλητικές δοκιμα
σίες και οι υγειονομικές εξετά
σεις των υποψηφίων, καθώς 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια κα
θορίζονται με απόφαση του 
Δημάρχου.

(6) Ως “κοινοτικοί διαμεσο
λαβητές” μπορεί να χρησιμο
ποιηθούν καταδικασθέντες σε 
παροχή κοινωφελούς εργασί
ας, υπό όρους απολυόμενοι, α- 
ποθεραπευθέντες πρώην χρή
στες ή εθελοντές.

(7) Οι υποψήφιοι “κοινοτι
κοί διαμεσολαβητές” υφίστα- 
νται κατάλληλη εκπαίδευση 
και κατάρτιση για διάστημα 
τουλάχιστον δύο μηνών. Η εκ
παίδευση / κατάρτιση οργανώ
νεται από ειδικούς επιστήμο
νες και από εν ενεργεία αστυ
νομικούς και πρέπει εκτός από 
ομιλίες, συζητήσεις, διαλέξεις, 
σεμινάρια να περιλαμβάνει “ε- 
θισμό σε ρόλους” (role play
ing) καθώς και προσομοιώσεις 
(simulations). Τα σχετικά με 
την εκπαίδευση/ κατάρτιση 
καθορίζονται με απόφαση του 
Δημάρχου

(8) Μετά το πέρας της εκ
παίδευσης / κατάρτισης συ
γκροτείται, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, τριμε
λής επιτροπή ειδικών επιστη
μόνων, η οποία μαζί με δύο μέ
λη του Δημοτικού Συμβουλίου 
προβαίνει σε συνεντεύξεις των 
επιτυχόντων, συνεκτιμάει το 
σύνολο των επιδόσεων και τυ
πικών προσόντων και προτεί
νει στο Δημοτικό Συμβούλιο 
πίνακα επιτυχόντων (κατά σει
ρά αξιολόγησης: 1..2..3..). Η 
τελική επιλογή γίνεται από το
Δήμαρχο ...........  μετά από
πρόταση του Δημοτικού Συμ
βουλίου.

(9) Οι προσλαμβανόμενοι 
“κοινοτικοί διαμεσολαβητές” 
φέρουν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους στολή που 
καθορίζεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και με 
την ένδειξη “Κ.Δ.” και περιπο- 
λούν πάντοτε ανά δύο Μονά
δες μοτοσικλετιστών (ποδηλά
των) καθώς και κινητή μονάδα 
VAN εξοπλισμένη συνιστούν 
αναγκαία αλλά όχι άμεση υπο
στήριξη της πεζής περιπολίας.

(10) Οι “κοινοτικοί διαμε
σολαβητές” (Κάπα Δέλτα δεν 
φέρουν οπλισμό αλλά μόνο 
φακό, σφυρίχτρα και ασύρμα
τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας, 
δεν προβαίνουν σε συλλήψεις, 
δεν ασκούν βία και δεν παρε
μποδίζουν την ελεύθερη κίνη
ση των πολιτών.

(11) Οι “κοινοτικοί διαμε
σολαβητές” (Κ.Δ.) δεν απο
κτούν φιλικές, προσωπικές ή ε
ρωτικές σχέσεις με τους δημό
τες δεν αναμιγνύονται σε κάθε 
είδους συναλλαγές και έχουν 
καθήκοντα εχεμύθειας. Κατά 
την προσέγγιση οι “κοινοτικοί 
διαμεσολαβητές” δεν επιδει
κνύουν κριτική διάθεση, δεν 
δικάζουν, δεν μεροληπτούν, 
δεν προβαίνουν σε διακρίσεις 
αλλά με ευαισθησία, αίσθηση 
δικαίου και επιείκεια διαχειρί
ζονται τη συγκεκριμένη κρίση 
ή το συγκεκριμένο πρόβλημα, 
περνώντας το μήνυμα της ανά
γκης για συμφιλίωση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κα
ταρτίζει εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας της υπηρεσίας των 
Κοινοτικών Διαμεσολαβητών, 
στον οποίο περιγράφει τον 
τρόπο δράσης και το πλαίσιο 
λειτουργίας (job description) 
των Κοινοτικών Διαμεσολαβη
τών, καθώς και τη διαδικασία 
εποπτείας και ελέγχου τους.

(12) Σε περίπτωση παράβα
σης καθήκοντος ή κατάχρησης 
στην άσκηση των καθηκόντων 
τους οι Κοινοτικοί Διαμεσολα
βητές απολύονται αμελλητί με 
απόφαση του Δημάρχου.

2. Ενεργοποίηση Φάση 2η

(1) Ενημέρωση των δημο
τών και της Πολιτείας.

(2) Κατάρτιση ερωτηματο
λογίου (προς εμπόρους κλπ.)

για τα πλέον κρίσιμα προβλή
ματα και τις πλέον επικίνδυνες 
περιοχές.

(3) Πρόσκληση για εκδήλω
ση ενδιαφέροντος.

(4) Σχεδιασμός σεμιναρίων 
εκπαίδευση ς/κατάρτισης.

(5) Συγκρότηση Επιτροπής 
επιλογής - Πρόταση - Τελική 
απόφαση.

(6) Διορισμός - Δραστηριο- 
ποίηση.

(7) Παρακολούθηση δράσης 
από την Επιτροπή.

3. Αξιολόγηση (Φάση 3η).

Κάθε χρόνο γίνεται γραπτή 
αξιολόγηση τόσο της δράσης 
της υπηρεσίας όσο και του κά
θε Κοινοτικού Διαμεσολαβητή 
ξεχωριστά από Επιτροπή ειδι
κών επιστημόνων και η οποία 
κατατίθεται για συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Η διαδι
κασία και τα κριτήρια αξιολό
γησης καθορίζονται από το Δη
μοτικό Συμβούλιο ύστερα από 
πρόταση της Επιτροπής Ειδι
κών. Στην παρούσα φάση οι 
Κοινοτικοί Διαμεσολαβητές α
πό το τρίπτυχο ‘Έλεγχος του 
Εγκλήματος - Πρόληψη του Ε
γκλήματος - Επίλυση προβλη
μάτων” θα έχουν αρμοδιότητα 
μόνον επί του τρίτου σκέλους.

ΕΠΙΜ ΥΘΙΟ

Με την αναβάθμιση του ρό
λου και του έργου του Αστυνο
μικού, με την ίδρυση Δημοτι
κής και Δικαστικής Αστυνομί
ας (με διακριτές αρμοδιότητες) 
και με τη σύμπραξη των τοπι
κών Συμβουλίων Πρόληψης 
(Ν.2713/99) διαμορφώνεται έ
να ισχυρό θεσμικό πλέγμα. Το 
αν θα πετύχει ή όχι εξαρτάται 
πλέον από όλους εμάς.

Οι “ασφαλείς πόλεις” προϋ
ποθέτουν και ασφαλείς επιστή
μονες, ασφαλείς εργαζομέ- 
νους-λειτουργούς, ασφαλή Δη
μοκρατία. Χωρίς αυτά τα προ- 
απαιτούμενα το όλο σύστημα 
θα καταρρεύσει δίνοντας επι
χειρήματα στους υπέρμαχους 
της εμπορευματοποίησης του 
φόβου και της ιδιωτικοποίησης 
της ασφάλειάς μας. □
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Τον Άγγελον Α. Τσιγκρή*

“Τούτο μόνο να ξέρεις. Ότι σώσεις μες την αστραπή, 
καθαρό στον αιώνα θα διαρκέσει

Οδ. Ελντης

Σ ήμερα, περισσότερο α
πό ποτέ, το Πρώτο 
Χρέος μας είναι η χά

ραξη μιας ορθολογικής αντε- 
γκληματικής πολιτικής. Ο καθ’ 
ένας μας θα πρέπει να συνει
σφέρει προς αυτήν την κατεύ
θυνση από το πόστο του και 
σύμφωνα με τις δυνατότητές 
του. Όλοι μαζί -η επίσημη Πο
λιτεία, η επιστημονική κοινό
τητα και οι λειτουργοί της δη
μόσιας ασφάλειας- θα πρέπει 
να συνεργαστούμε αρμονικά 
για την επίτευξη του κοινού 
μας στόχου.

Στο κατώφλι της νέας χιλιε
τίας η εγκληματικότητα ανα
γνωρίζεται ως ένα από τα κυρί
αρχα κοινωνικά προβλήματα. 
Η ποσοτική και ποιοτική της 
μετεξέλιξη την έχει καταστή
σει σύγχρονο πολιτικό διακύ- 
βευμα. Η αναπαραγωγή και η 
προβολή της από τα μέσα ενη
μέρωσης είχε ως αποτέλεσμα

την αύξηση του φόβου του κοι
νού απέναντι στο έγκλημα και 
την επικίνδυνη αύξηση φαινο
μένων όπως η ξενοφοβία και ο 
ρατσισμός.

Η ανεπαρκής εγκληματολο- 
γική έρευνα, σε συνδυασμό με 
την έλλειψη στρατηγικής σχε
δίασης μιας ορθολογικής αντε- 
γκληματικής πολιτικής, τη 
διαρκή αύξηση της οργανωμέ
νης εγκληματικότητας, την ι
σχυροποίηση των εγκληματι
κών οργανώσεων και την διαρ
κώς αυξανόμενη βίαιη εγκλη
ματικότητα, δε θα πρέπει να 
μας κάνει να αισθανόμαστε ι
διαίτερα αισιόδοξοι ενόψει του 
αιώνα που ανατέλλει.

Το κείμενο που ακολουθεί α
ποτελεί μια συνολική πρόταση 
για τη χάραξη μιας ορθολογι
κής αντεγκληματικής πολιτι
κής. Συνεπώς, δε θα είναι θεω
ρητικό και θα στηριχθεί σε 
τρεις θεματικούς άξονες που

περιλαμβάνουν επιμέρους προ
τάσεις. Ο πρώτος άξονας αφο
ρά στη σημασία και την ανα
γκαιότητα της εγκληματολογι- 
κής έρευνας στη διαδικασία 
χάραξης αντεγκληματικής πο
λιτικής. Ο δεύτερος αφορά 
στην εκπαίδευση, την οργάνω
ση, τη δομή και τη λειτουργία 
των σωμάτων της δημόσιας τά
ξης και τέλος ο τρίτος άξονας 
αφορά στην αλλαγή πορείας 
προς την κατεύθυνση της προ
στασίας των θυμάτων εγκλη
ματικών πράξεων.

Για μια πιο ορθολογική α- 
ντεγκληματική πολιτική και 
για την καλύτερη κατανομή 
των κονδυλίων του εθνικού 
προϋπολογισμού ενός κρά
τους, είναι απαραίτητη η ποσο
τική και ποιοτική καταγραφή 
της εγκληματικότητας.

Παρόλα αυτά, η επίσημη 
Πολιτεία, πολλές φορές -ανα
φορικά με την αντεγκληματική

της πολιτική- μοιάζει με το 
γιατρό που χορηγεί φάρμακα 
στον ασθενή του χωρίς να γνω
ρίζει την ασθένεια από την ο
ποία πάσχει.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να 
παραμένει το μοναδικό κρά- 
τος-μέλος της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης που δε διαθέτει Ερευνη
τικό Ινστιτούτο Αντεγκληματι
κής Πολιτικής. Ελπίζουμε ότι - 
μετά από τις πρόσφατες θετι
κές πρωτοβουλίες του Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης- θα πά- 
ψουμε να κατέχουμε αυτήν την 
αρνητική ιδιαιτερότητα σε ευ
ρωπαϊκό επίπεδο.

Οι μορφές της σύγχρονης ε
γκληματικότητας στους οποί
ους θα πρέπει να δοθεί έμφαση 
τόσο από την εγκληματολογι- 
κή έρευνα, όσο και από τους 
φορείς του επίσημου κοινωνι
κού ελέγχου του εγκλήματος 
είναι πρώτα και κύρια το οργα
νωμένο έγκλημα και πιο συ-
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γκεκριμένα, εγκληματικές 
δραστηριότητες όπως η εμπο
ρία και σεξουαλική εκμετάλ
λευση παιδιών και γυναικών, η 
εμπορία ανθρωπίνων οργάνων, 
το ξέπλυμα βρώμικου χρήμα
τος, τα ξεκαθαρίσματα λογα
ριασμών μεταξύ εγκληματικών 
συμμοριών, το λαθρεμπόριο 
ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο 
πυρηνικών και άλλων επικίν
δυνων υλικών, το λαθρεμπόριο 
όπλων, η τρομοκρατία, η δια
κίνηση λαθρομεταναστών και 
το δουλεμπόριο.

Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο 
στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ι
διαίτερη έμφαση από την Επι
στήμη και την επίσημη Πολι
τεία είναι τα εγκλήματα βίας 
και πιο συγκεκριμένα, τα ε
γκλήματα κατά της ζωής και 
κατά της ιδιοκτησίας, καθώς 
και -τα παραγνωρισμένα μέχρι 
πρόσφατα- σεξουαλικά εγκλή
ματα και εγκλήματα βίας στα 
πλαίσια της οικογένειας.

Μια τρίτη κατηγορία εγκλη
μάτων που χρήζουν προσοχής 
είναι τα οικονομικά εγκλήμα
τα. Εγκλήματα όπως η φορο

διαφυγή, η τοκογλυφία, το λα
θρεμπόριο, η μη καταβολή 
χρεών προς το δημόσιο και ει
σφορών προς τους ασφαλιστι
κούς οργανισμούς, η διαφθορά 
και ο χρηματισμός κρατικών 
λειτουργών και η κατασπατά
ληση του δημόσιου χρήματος, 
καθιστούν την οικονομική ε
γκληματικότητα ιδιαίτερα επι
κίνδυνο φαινόμενο για τον κοι
νωνικό ιστό.

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ι
διαίτερη έμφαση στην εγκλη
ματικότητα των λαθρομετανα
στών, καθώς και στην εγκλη
ματικότητα με δράστες και θύ
ματα ανήλικους. Θα πρέπει ε
πιτέλους η Πολιτεία, με τη συ
νεργασία της επιστημονικής 
κοινότητας, να διαχωρίσει τους 
μύθους από την πραγματικότη
τα σχετικά με την επικινδυνό- 
τητα των μεταναστών και να 
σχεδιάσει ένα μακρόπνοο πρό
γραμμα πρόληψης που να αφο
ρά στην εγκληματικότητα και 
στην προστασία των ανηλίκων 
από το έγκλημα.

Η μελέτη των παραπάνω 
μορφών εγκληματικότητας,

στα πλαίσια των σύγχρονων 
κοινωνιών, απαιτούν την αρ
μονική συνεργασία της Πολι
τείας με την Επιστήμη. Χρέος 
της πολιτείας είναι να σχεδιά
ζει και να αποφασίζει. Χρέος 
της επιστήμης είναι να παρέχει 
τα απαραίτητα και έγκυρα 
στοιχεία με βάση τα οποία θα 
ληφθούν τα καταλληλότερα 
μέτρα αντεγκληματικής πολιτι
κής και θα κατανεμηθούν ορ
θολογικά το έμψυχο δυναμικό 
και τα μέσα που διαθέτει η δη
μόσια τάξη ενός κράτους.

Αυτό είναι το Πρώτο μας 
Χρέος. Επιστήμη και Πολιτεία 
να συνεργασθούμε αρμονικά. 
Το Χρέος αυτό όμως, δεν είναι 
το μοναδικό.

Το Δεύτερο Χρέος μας είναι 
να επαναπροσδιορίσουμε το 
ρόλο που πρέπει να παίζουν 
και τις λειτουργίες που θα πρέ
πει να επιτελούν οι επίσημοι 
φορείς της δημόσιας ασφά
λειας μιας κοινωνίας.

Θα πρέπει να προβληματι
στούμε και γενναία να προχω
ρήσουμε στις αναγκαίες αλλα
γές και μεταρρυθμίσεις αναφο

ρικά με τη δομή, την οργάνω
ση και τη λειτουργία της αστυ
νομίας και να βρούμε τους κα
τάλληλους τρόπους αποκατά
στασης μιας σχέσης εμπιστο
σύνης και συνεργασίας του 
κοινού με τους μηχανισμούς 
δίωξης της εγκληματικότητας.

Αναφορικά με την οργάνω
ση της Ελληνικής Αστυνομίας 
πολλά έχουν κατά καιρούς 
προταθεί, αρκετά από αυτά έ
χουν υλοποιηθεί και άλλα όχι, 
όπως για παράδειγμα:

•  η προσαρμογή των διε
θνών προτύπων στις ανάγκες 
και τις ιδιαιτερότητες της ελ
ληνικής περίπτωσης,

•  η αλλαγή της νομοθεσίας 
αναφορικά με τη χρήση των ό
πλων,

•  η δημιουργία ειδικών σω
μάτων με εξειδίκευση σε ιδιαί
τερα εγκλήματα,

•  οι πεζές περιπολίες,
•  η δημιουργία Αρχηγείου,
•  η ίδρυση του ειδικού σώμα

τος της Δικαστικής Αστυνομίας,
•  η προσπάθεια προς την 

κατεύθυνση απεξάρτησης από 
πολιτικές παρεμβάσεις,
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•  η πάταξη της διαφθοράς 
και η δημιουργία μηχανισμών 
αυτοκάθαρσης,

•  η πρόσληψη επιστημονι
κού προσωπικού,

•  η ορθολογική κατανομή 
του έμψυχου δυναμικού,

•  η ανανέωση και ο εκσυγ
χρονισμός της υλικοτεχνικής 
υποδομής και η ενημέρωση με 
βάση τις νέες τεχνολογίες,

•  η ένταξη της Ελληνικής 
Αστυνομίας στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τέλος,

•  η αποδέσμευση της Ηγε
σίας από την ιεραρχική εξέλιξη 
του Σώματος.

II δημόσια ασφάλεια προϋ
ποθέτει δημόσια τάξη, η δημό
σια τάξη προϋποθέτει καλή α
στυνόμευση, η καλή αστυνό
μευση προϋποθέτει σύγχρονη 
και αποτελεσματική αστυνομί
α και η καλή αστυνομία προϋ
ποθέτει καλά εκπαιδευμένους 
και αξιοπρεπώς αμειβόμενους 
αστυνομικούς.

Αναφορικά με την εκπαίδευ
ση των ελλήνων αστυνομικών 
(αστυφυλάκων και αξιωματι
κών) έχουν γίνει αρκετά, μπο
ρούν -όμως- να γίνουν περισ
σότερα.

Το πλέον σημαντικό που θα 
πρέπει να γίνει προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι η δημιουργί
α του Πανεπιστημίου Αστυνο
μικών Σπουδών. Πιο συγκεκρι
μένα, προτείνουμε τη μετεξέλι
ξη της Σχολής Αστυφυλάκων 
σε τεχνολογικό εκπαιδευτικό ί
δρυμα και τη μετονομασία του 
σε Ανώτερη Ακαδημία Αστυ
νομικών Σπουδών, τη μετεξέ
λιξη της Σχολής Αξιωματικών 
σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυ
μα και τη μετονομασία του σε 
Ανώτατη Ακαδημία Αστυνομι
κών Σπουδών, τη δημιουργία 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών στα πλαίσια της Σχο
λής Επιμόρφωσης και Μετεκ
παίδευσης και τη δυνατότητα 
εκπόνησης διδακτορικών δια
τριβών στα πλαίσια της Σχολής 
Εθνικής Ασφάλειας.

Η δημιουργία του Πανεπι
στημίου Αστυνομικών Σπου
δών, σε συνδυασμό με τη δη
μιουργία εδρών στα επιμέρους 
γνωστικά αντικείμενα, την 
πρόσληψη μόνιμου επιστημο

νικού προσωπικού -έτσι ώστε 
να μην αποτελεί πάρεργο η δι
δασκαλία στις αστυνομικές 
σχολές- και τη δημιουργία εκ
παιδευτικών εγχειριδίων ειδικά 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
της εκπαίδευσης των ελλήνων 
αστυνομικών, θα αποτελέσει 
την πλέον στέρεα και -για να 
είμαστε επίκαιροι- αντισεισμι
κή βάση για την οικοδόμηση 
της σύγχρονης και αποτελε
σματικής αστυνομίας του αιώ
να που ανατέλλει.

Αλλαγές και μεταρρυθμί
σεις, όμως, θα πρέπει να γί
νουν και αναφορικά με την ερ
γασιακή θέση του έλληνα α
στυνομικού. Μερικά από αυτά 
που θα μπορούσαν άμεσα να 
γίνουν είναι:

•  η αύξηση των αποδοχών τους,
•  η λήψη αποτελεσματικών 

μέτρων προστασίας του αστυνο
μικού και της οικογένειάς του,

•  η έναρξη μιας εκτεταμέ
νης εκστρατείας ενημέρωσης 
του κοινού για το ρόλο και τις 
επιτυχίες της αστυνομίας,

•  η συμμετοχή της αστυνο
μίας στη χάραξη της κοινωνι
κής πολιτικής του κράτους έτσι 
ώστε να παρουσιάζεται ως α
ρωγός του πολίτη και τέλος,

•  θα πρέπει να δοθεί έμφα
ση στον τομέα των δημοσίων 
σχέσεων και στην εικόνα του 
αστυνομικού και της Αστυνο
μίας, γενικότερα.

Το Τρίτο Χρέος μας είναι η 
προστασία των θυμάτων ε
γκληματικών πράξεων. Σ’ ένα 
δόγμα ποινικού δικαίου που α
γνοεί παντελώς το θύμα, σε μια 
ποινική δικονομία που το θύμα 
απουσιάζει και σ' έναν κόσμο 
που -πολλές φορές- το περιθω
ριοποιεί και το στιγματίζει. 
Χρέος μας είναι να ανοίξουμε 
ένα παράθυρο στον ήλιο για 
τους συνανθρώπους μας που υ- 
φίστανται άμεσα τις συνέπειες 
της εγκληματικότητας.

Κατά τη διάρκεια των δεκα
ετιών του 1970 και 1980 δόθη
κε μεγαλύτερη προσοχή στην 
παροχή υπηρεσιών στα θύματα 
βιασμού και κακοποίησης. Τα 
Κέντρα Υποδοχή Θυμάτων 
Βιασμού εμφανίστηκαν για 
πρώτη φορά στις Ηνωμένες 
Πολιτείες το 1972 και στην Αγ
γλία το 1976. Από τα τέλη της

δεκαετίας του 1980, οι Ηνωμέ
νες Πολιτείες και ορισμένα 
κράτη της Ευρώπης διέθεταν 
ένα μεγάλο δίκτυο οργανισμών 
που έχουν ως αποστολή τους 
την παροχή υπηρεσιών στα θύ
ματα κάθε τύπου κακοποίησης. 
Οι οργανισμοί αυτοί είναι πά
νω από 5.000 στις Η.Π.Α., 300 
στην Αγγλία, 120 στη Εαλλία 
και 50 στις Κάτω Χώρες.

Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο 
ένα τέτοιο Κέντρο το οποίο ο
νομάζεται “Σπίτι Υποδοχής 
Θυμάτων”, το οποίο βρίσκεται 
υπό την εποπτεία της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας. Αυτό, 
όμως, δεν αρκεί.

'Εφτασε η στιγμή να αποκτή
σει η χώρα μας οργανωμένα 
Κέντρα Υποδοχής Θυμάτων 
Κακοποίησης. Τα Κέντρα αυτά 
θα πρέπει ανήκουν στη νομαρ
χιακή αυτοδιοίκηση και να συ
ντονίζονται κεντρικά από το Υ
πουργείο Εσωτερικών, Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, στο οποίο θα πρέπει 
να ενταχθεί ως υφυπουργείο 
και το σημερινό Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης. Θα πρέπει να υ
πάρχει ένα τέτοιο Κέντρο στην 
πρωτεύουσα του κάθε Νομού.

Επειδή, ο προϋπολογισμός 
ενός τέτοιου εγχειρήματος θα 
είναι ιδιαίτερα μεγάλος, θα 
μπορούσε να ξεκινήσει πιλοτι
κά, σε εθελοντική βάση, με 
πρωτοβουλία της τοπικής αυ
τοδιοίκησης. Πολλοί θα είναι 
οι ευαισθητοποιημένοι συμπο
λίτες μας επιστήμονες που θα 
θελήσουν να συνεισφέρουν ε
θελοντικά προς αυτήν την κα
τεύθυνση.

Από την άλλη μεριά, με βά
ση τα διεθνή πρότυπα, θα πρέ
πει να δημιουργηθεί μια υπη
ρεσία η οποία να έχει ως απο
στολή της την παροχή πληρο
φοριών, μέσω τηλεφώνου, στα 
θύματα κακοποίησης.

Το τελευταίο μας Χρέος δεν 
έχει ανάγκη από πολλά χρήμα
τα, έχει ανάγκη από την ανθρω
πιά και την ευαισθησία μας.

Στον αγώνα κατά της εγκλη
ματικότητας είμαστε όλοι απα
ραίτητοι και στο μέτρο που αυ
τή εξακολουθεί να μεταλλάσ
σεται ποιοτικά και να αυξάνει 
ποσοτικά, είμαστε όλοι μας υ
πεύθυνοι. Πρωταρχικό Χρέος

όλων μας είναι να δώσουμε τα 
χέρια, να συνεργαστούμε ου
σιαστικά, μακριά από λογικές 
αποκλεισμού, έξω από στρατό
πεδα και απαλλαγμένοι από τα 
φαντάσματα άλλων εποχών. 
Σήμερα περισσότερο από ποτέ 
δεν έχουμε την πολυτέλεια...

Β να χωριζόμαστε σε στρα
τόπεδα ανάλογα με την πολιτι
κή μας ένταξη,

να περιθωριοποιούμε αυ
τούς που μπορούν πραγματικά 
να προσφέρουν,

'* να βάζουμε το “εγώ” πά
νω από το “εμείς”,

·” να βάζουμε τις προσωπι
κές μας φιλοδοξίες, πάνω από 
το καλό του τόπου μας,

" να σιωπούμε, ενώ είμαστε 
υποχρεωμένοι να φωνάξουμε,

° να μιλάμε, ενώ θα πρέπει 
να σιωπήσουμε,

* να σαμποτάρουμε τις υ
γιείς φωνές και να υποθάλπου
με τις φαύλες,

να ξεχνάμε εύκολα και 
να συγχωρούμαι δύσκολα,

να πολωνόμαστε σε 
στρατόπεδα και να παρακο
λουθούμε ισορροπίες με μονα
δικό κίνητρο την αναρρίχηση, 

να αλληθωρίζουμε μπρο
στά στο συμφέρον του τόπου 
μας και να εθελοτυφλούμε στη 
διαφθορά,

να διεκδικούμε μεμονω
μένα και αποσπασματικά, χω
ρίς σχεδίασμά, πρόγραμμα, φι
λοσοφία και όραμα,

Τέλος, δεν έχουμε την 
πολυτέλεια να μετράμε τις α
νάγκες του τόπου με μέτρο το 
μπόι μας. Έχουμε την υποχρέ
ωση να μονιάσουμε και να συ- 
στρατευθούμε. Κανένας δεν 
πρέπει να λείπει από το κάλε
σμα των καιρών. □

* Το κείμενο αποτελεί μέρος της 
εισήγησης τον συγγραφέα που πα- 
ροναιάσθηκε στα πλαίσια του διε
θνούς σεμιναρίου υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ονο
μασία “ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ", το οποίο 
έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 22, 23 
και 24 Σεπτεμβρίου 1999.

* * Ο Αγγελος Τσιγκρής είναι δι
κηγόρος Αθηνών, διδάκτωρ του Πα- 
ντείου Πανεπιστημίου και Καθηγη
τής της Εγκληματολογίας στην Α 
στυνομική Ακαδημία.
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ΖΥ Ν Ο Ν Α Ρ 'ΖΙΑ Χ ΓΧ Ο Ζ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΥΑΙΖΟΗΖΙΑ
Αμοιροι* everapcw w fi* m Vmtom Ελέγχου 

κ α  w v  M i w o o w v  ο η ρ  Ι Ν ά β α

Τον Γ. Αλεξιά άρ. Παντείον Πανεπιστημίου

Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο την ανάδειξη και προβολή της αναγκαιότητας 

επιστημονικής διερεύνησης και ανάλυσης της διαδικασίας ελέγχου τω ν συνόρων.

Η επιστημονική μελέτη τω ν μορφών συνοριακού ελέγχου στοχεύει στην κατανόηση 

της ιδιόμορφης σχέσης η οποία λαμβάνει χώρα στα σύνορα (και ευρύτερα όπου συντελείται η διαδικασία 

ελέγχου τω ν μεταναστών- ιδιαίτερα τω ν λαθρομεταναστών) μεταξύ τω ν μεταναστών και των αρμοδίων 

για  αυτή την εργασία οργάνων (αστυνομικοί, λιμενοφύλακες).

Η ευαισθησία και η γεωγραφική ιδια ιτερότητα της χώρας μας, όπω ς θα παρουσιασθεί, 

διαμορφώνει την περίπτωση της Ελλάδος ως μια αντιπροσωπευτική περίπτωση μελέτης.

Η Μετανάστευση 
και η Ανάγκη Ελέγχου

Ο αιώνας που διανύουμε χα
ρακτηρίστηκε από τη μετακί
νηση μεγάλων ομάδων ανθρώ
πων από μια γεωγραφική πε
ριοχή σε κάποια άλλη. Αυτή η 
πληθυσμιακή κινητικότητα 
προσδιόρισε το συγκεκριμένο 
αιώνα ως “αιώνα της μετανά
στευσης”'. Το φαινόμενο της 
μετανάστευσης αποκτά βαρύ- 
νουσα σημασία τόσο για την ά

σκηση της πολιτικής κάθε χώ
ρας, που δέχεται μετανάστες 
στο εσωτερικό της, όσο και για 
τη διασφάλιση των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων, όπως αυτά 
προσδιορίζονται από το θεσμι
κό, τοπικό ή διεθνές δίκαιο.

Το πέρασμα των συνόρων α
πό χιλιάδες άτομα δημιουργεί 
μια σειρά από ερωτήματα τα ο
ποία θέτουν προς επίλυση μια 
σειρά τεχνικών ζητημάτων τα 
οποία έχουν να κάνουν: 

α) με τον έλεγχο των συνό

ρων2 και
β) με τη διασφάλιση των δη

μοκρατικών δικαιωμάτων που 
προασπίζουν την ανθρώπινη υ
πόσταση και ύπαρξη3.

Η διατύπωση των θεμάτων 
που αφορούν τον έλεγχο των 
συνόρων και τη διασφάλιση 
των δημοκρατικών διατάξεων 
ως προβλήματα, ανακατα
σκευάζει το φαινόμενο της με
τανάστευσης ως κοινωνικό 
πρόβλημα που απαιτεί την ά
μεση επίλυσή του. Η γεωγρα

φική μετακίνηση πληθυσμών η 
οποία κατά το παρελθόν χαρα
κτηριζόταν ουδέτερα ως αριθ
μητική ανακατανομή, προσ
διορίζεται πλέον ως οξύ κοινω
νικό πρόβλημα4. Σε αυτή τη 
λογική5, αποκτά ιδιαίτερη ση
μασία για τη έννομη και δικαι- 
κή λειτουργία των σύγχρονων 
κοινωνιών η επίλυση των θε
μάτων του ελέγχου των συνό
ρων και της διασφάλισης των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων. 
Πέρα από τα ζητήματα ουσίας
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που αφορούν τα δημοκρατικά 
δικαιώματα, η διεκπεραίωση 
των καθαρά τεχνικών ζητημά
των με ορθολογικό τρόπο (ό
πως ο έλεγχος των συνόρων), 
δεν θα πρέπει να υποβαθμίζε
ται ως πρόβλημα, καθώς σε τε
λική ανάλυση προσδιορίζει σε 
σημαντικό βαθμό το πρώτο.

Η περίπτωση 
της Ελλάδας

Ειδικότερα, στη Νότια Ευ
ρώπη (Μεσογειακές χώρες), το 
θέμα της ασφάλειας των συνό
ρων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτη
τα μιας και τα προβλήματα των 
συνόρων σε αυτές τις χώρες έ
χουν συγκεκριμένες ιδιαιτερό
τητες'’. Η Ελλάδα ως μέλος της 
Ε.Ε., αλλά και ως χώρα της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, 
αντιμετωπίζει μια σειρά από 
προβλήματα τα οποία δυσχε
ραίνουν τη δυνατότητα ελέγ
χου των συνόρων και εφαρμο
γής των συνθηκών για την τή
ρηση των κανόνων ασφάλειας. 
Η γεωπολιτική και τοπσγραφι- 
κή θέση της Ελλάδας τη θέτει 
αντιμέτωπη με μια πλειάδα 
προβλημάτων7. Η μη γειτνίαση 
με άλλη χώρα της Ε.Ε. και η 
γειτονία με ένα πλήθος χωρών 
με διαφορετικές παραδόσεις 
(π.χ. Αλβανία, Βουλγαρία, 
Τουρκία κ.λ.π.) και θρησκευτι
κές πεποιθήσεις (π.χ. Μου
σουλμάνοι), οι οποίες αποτε
λούν χώρες αποστολής μετα
ναστών, καθώς και η πλειάδα 
των νησιών, δημιουργούν αυ
ξημένες ανάγκες για τη διαφύ
λαξη των συνόρων.

Σημαντικό επίσης, και χωρίς 
να αγνοείται η γειτονία με την 
Τουρκία, με την οποία υπάρ
χουν πολιτικά και στρατιωτικά 
προβλήματα στο θέμα της α
σφάλειας των συνόρων και του 
ελέγχου των μεταναστών, είναι 
το πλαίσιο που προδιαγράφε
ται από την παγκοσμιοποίηση 
και, ιδιαίτερα για την ευρωπαϊ
κή ήπειρο, από την Ε.Ε. Σε αυ
τές τις συνθήκες, το εθνικό 
πρόβλημα που προκύπτει από 
την ιδιαιτερότητα των συνό
ρων της Ελλάδας μετατρέπεται 
αυτόματα σε ευρωπαϊκό πρό
βλημα το οποίο απασχολεί και

απαιτεί τη συνδρομή των υπό
λοιπων κρατών μελών της Ε.Ε.8

Ανακεφαλαιώνοντας τα προ
ηγούμενα, η ελληνική περί
πτωση μπορεί να λειτουργήσει 
ως ένα “κοινωνικό εργαστήρι” 
μελέτης της αποτελεσματικό- 
τητας των συνοριακών ελέγ
χων.

Δηλαδή, οι αυξημένες ανά
γκες που ανακύπτουν στην Ελ
λάδα για τον έλεγχο των μετα
ναστών, παρέχουν την ευκαιρί
α να μελετηθεί και να κατανο
ηθεί το ζήτημα του ελέγχου 
των συνόρων με τον καλύτερο 
τρόπο, έτσι ώστε τα συμπερά
σματα που θα προκόψουν να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και από τα υπόλοιπα κράτη μέ
λη της Ε.Ε.9

Η Σχέση Μετανάστες- 
Συνοριακοί Φύλακες

Η μελέτη των ελληνικών συ
νόρων και, πιο συγκεκριμένα, 
η μελέτη του τρόπου ελέγχου 
και εφαρμογής των κανονι
σμών της Συνθήκης του Σέ- 
γκεν για τον έλεγχο των μετα

ναστών, παρέχει την ευκαιρία 
να κατανοηθεί και, στη συνέ
χεια, να αναλυθεί ο τρόπος με 
τον οποίο συντελείται ο έλεγ
χος (identity control).

Η μελέτη των μορφών ελέγ
χου των μεταναστών (ιδιαίτερα 
των λαθρομεταναστών) απαι
τεί την ανάδειξη των κατηγο- 
ριών-ομάδων που συγκροτούν 
τη σχέση ελέγχου, δηλαδή των 
μεταναστών και των φυλάκων. 
Ο έλεγχος των συνόρων αποτε
λεί πρώτιστα μια μορφή κοι
νωνικής σχέσης, η οποία δο
μείται στην επικοινωνία δύο 
διαφορετικών και σε αρκετά 
στοιχεία συγκρουόμενων ταυ- 
τοτήτων-ομάδων. Για να μπο
ρέσουμε να επιλύσουμε το 
πρόβλημα που προκύπτει από 
την προσπάθεια ελέγχου του 
κύματος μετανάστευσης σε μια 
χώρα, είναι απαραίτητη προϋ
πόθεση να κατανοήσουμε πλή
ρως τις στάσεις, τις αξίες και 
τις προσδοκίες οι οποίες κι
νούν τη συμπεριφορά των ε
μπλεκόμενων ομάδων. Τόσο η 
ομάδα των μεταναστών όσο 
και εκείνη των συνοριακών 
φυλάκων, έχει κάποια ιδιαίτε
ρα χαρακτηριστικά γνωρίσμα

τα, τα οποία τη συγκροτούν ως 
ξεχωριστή ομάδα.

Προκειμένου να συντελεστεί 
η μεταξύ τους διαντίδραση σε 
ένα όσο το δυνατόν πιο ομαλό 
και ελεγχόμενο περιβάλλον, εί
ναι απαραίτητο να έρθουν 
στην επιφάνεια τα στοιχεία 
που αποτελούν τον πυρήνα της 
κάθε ομάδας. Κατανοώντας 
αυτά τα στοιχεία και αναγνω
ρίζοντας τα κίνητρα, γίνεται 
δυνατό τόσο να συντελεστεί ο 
έλεγχος όσο και να διασφαλι
στούν τα δημοκρατικά δικαιώ
ματα της ομάδας των μετανα
στών. Μέσα από την κατανόη
ση των κινήτρων και των συ
μπεριφορών παρέχεται η δυνα
τότητα να επιτευχθεί ένα επί
πεδο επικοινωνίας και διαντί- 
δρασης πάνω στο οποίο μπορεί 
να συντελεστεί ομαλά και λει
τουργικά ο συνοριακός έλεγ
χος.

Με άλλα λόγια, προκειμένου 
να επιλυθούν τα προβλήματα 
που ανακύπτουν κατά το συνο
ριακό έλεγχο, απαιτείται η εξο
μάλυνση της σχέσης των συνο
ριακών φυλάκων με τους μετα
νάστες. Όταν γίνει κατανοητό 
τι σημαίνει ο μετανάστης για

Αστυνομική Επιθεώρηση - Νοέμβριος 1999 -  693



το φύλακα ως εικόνα, καθώς 
και τι ο φύλακας για τον μετα
νάστη, μπορούμε να ασχολη
θούμε με τα απαραίτητα μεν, 
δευτερεύοντα δε, τεχνικά ζητή
ματα του ελέγχου των συνό
ρων.

Η μέχρι σήμερα πρακτική έ
χει δείξει ότι στο θεσμικό πεδί
ο έχουν ληφθεί τα απαραίτητα 
μέτρα. Στην πράξη, όμως, στον 
έλεγχο των συνόρων, δημιουρ- 
γούνται μια σειρά από προβλή
ματα τα οποία έχουν να κάνουν 
με την απρόβλεπτη συμπερι
φορά, τόσο των φυλάκων όσο 
και των μεταναστών. Για αυτό 
το λόγο, δημιουργούνται προ
βλήματα στον έλεγχο της ταυ
τότητας, τα οποία προκύπτουν 
από τη συμπεριφορά των μετα
ναστών και προβλήματα στην 
τήρηση των δημοκρατικών δι
καιωμάτων, τα οποία απορρέ
ουν από την αυθαιρεσία της 
συμπεριφοράς των συνορια
κών φυλάκων απέναντι στους 
μετανάστες.

Η επίλυση ή εξομάλυνση αυ
τών των προβλημάτων προϋ
ποθέτει τη μελέτη της ομάδας 
τόσο των φυλάκων όσο και 
των μεταναστών. Πρέπει να γί
νει κατανοητό ποια είναι η 
κουλτούρα, η οπτική, η κοσμο
αντίληψη που διέπει την κάθε 
ομάδα και η οποία κατευθύνει 
τη συμπεριφορά της μίας απέ
ναντι στην άλλη, η οποία προ
σλαμβάνεται ως ο “εχθρός”, 
(“εκείνος που θέλει να μπει 
στη χώρα μου” από την πλευρά 
των φυλάκων, “εκείνος που με 
εμποδίζει” από την πλευρά των 
μεταναστών).

Με άλλα λόγια, το σημαντι
κό στοιχείο της σχέσης φυλά- 
κων-μεταναστών είναι η κοι
νωνική αναπαράσταση την ο
ποία έχει η κάθε ομάδα τόσο 
για τον εαυτό της όσο και για 
την “αντίπαλη” ομάδα10. Όταν 
γίνει σαφές και διακριτό το τι 
σημαίνει για την κάθε ομάδα η 
ταυτότητά της, καθώς και τι 
νομίζει ότι είναι η ταυτότητα 
του “άλλου” είναι δυνατό να 
διαμορφωθούν και να εφαρμο
στούν οι κατάλληλες πολιτικές 
παρέμβασης για την εξομάλυν
ση της μεταξύ τους σχέσης, 
διαμορφώνοντας ένα ενιαίο 
πλαίσιο ομαλής λειτουργικό

τητας των συνοριακών ελέγ
χων.

Η κοινωνική αναπαράστα
ση, λοιπόν, αναδεικνύεται ως ο 
βασικός μηχανισμός μέσω του 
οποίου δομούνται και κατανο- 
ούνται οι εκάστοτε συμπεριφο
ρές. Προσδιοριστική έννοια 
και πυρήνας της αναπαράστα
σης είναι και για τις δύο κατη
γορίες, μιας και αντικείμενο εί
ναι ο έλεγχος των συνόρων (η 
πρόσβαση ή η απαγόρευση δη
λαδή), η έννοια της εξουσίας.

Ο συνοριακός φύλακας απο
τελεί την αποκρυστάλλωση 
της κρατικής εξουσίας, τόσο 
για τον εαυτό του όσο και για 
το μετανάστη. Σημαντικό, ό
μως, είναι να γίνει γνωστό πως 
μέσα στο πλαίσιο και των δύο 
ομάδων προσλαμβάνεται αυτή 
η αντικειμενικά υπαρκτή πραγ
ματικότητα. Πρέπει, δηλαδή, 
αρχικώς να γίνει κατανοητό 
ποια είναι η αντίληψη που έχει 
για το ρόλο του ο φύλακας και 
πόσο αυτή η αναπαράσταση α
πέχει από τον πραγματικό ρόλο 
που θεσμικά έχει επιφορτιστεί 
να εκτελεί.

Αυτή η παρανόηση οδηγεί 
στη διαστρέβλωση του καθή
κοντος που ευθύνεται για την 
καταπάτηση των κείμενων δη
μοκρατικών δικαιωμάτων των 
μεταναστών. Επίσης σημαντι
κό στοιχείο στην προσπάθεια 
ελέγχου του άλλου έχει και η 
διαδικασία εσωτερίκευσης του 
άλλου, η οποία συντελείται. 
Για να μπορεί ο αστυνομικός 
να ελέγξει το λαθρομετανάστη 
θα πρέπει να τον έχει εσωτερι- 
κεύσει μέσα του. Για να μπο
ρέσει να προβλέψει τους τρό
πους δράσης του μετανάστη θα 
πρέπει να έχει εσωτερικεύσει 
τον τρόπο σκέψης και αντίδρα
σής του. Άρα, σε ένα αρχικό 
στάδιο ο αστυνομικός εσωτερι- 
κεύει τον άλλο, τον μετανάστη 
και αντιστρόφως.

Σημαντική επίσης για τις 
σχέσεις των δύο ομάδων είναι 
η αναπαράσταση του συνορια
κού φύλακα για το μετανάστη, 
η οποία στηρίζεται στα στερε
ότυπα και στις προκαταλήψεις 
που τους προάγουν ως εξα
θλιωμένη ομάδα, εν δυνάμει ι
κανή να προκαλέσει εγκλημα
τική" ή παρεκκλίνουσα συμπε

ριφορά13. Αυτή η προκατάληψη 
σε συνδυασμό με την τάση 
διαστρεβλωμένης παραγωγής 
της εξουσίας, κατασκευάζει 
την εικόνα της ομάδας των φυ
λάκων ως μιας ομάδας η οποία 
δύναται να παραβεί τα νόμιμα 
καθήκοντά της, εξηγώντας με 
τον τρόπο αυτό την εν μέρει 
παραβίαση των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων των μεταναστών. 
Αυτή την κοινωνική αναπαρά
σταση εντείνουν στοιχεία όπως 
το γεγονός ότι οι μετανάστες 
είναι “οικονομικοί” μετανά
στες, αντιμετωπίζουν δηλαδή 
οικονομικά προβλήματα και έ
χουν εξαθλιωμένη εμφάνιση, η 
οποία επιδεινώνει και ενδυνα
μώνει τα αρνητικά στερεότυπα 
και την προκατειλημμένη στά
ση των συνοριακών φυλάκων 
απέναντι τους.

Από την άλλη πλευρά, οι με
τανάστες αντιμετωπίζουν τους 
φύλακες με μια a priori αρνητι
κή στάση θεωρώντας τους όχι 
ως τα αρμόδια όργανα για τον 
έλεγχο ταυτότητας, αλλά ως ο
μάδα η οποία καταπατά τα δη
μοκρατικά δικαιώματα και α
σκεί βία αυθαίρετα και χωρίς 
λόγο. Με τον τρόπο αυτό, 
διαρρηγνύεται η νομιμοποίηση 
της εξουσίας των συνοριακών 
φυλάκων και δημιουργείται το 
πρόβλημα που παρατηρούμε 
στο συνοριακό έλεγχο.

Μ εθοδολογία

Όπως γίνεται κατανοητό, η 
εξέταση και ανάλυση των κοι
νωνικών αναπαραστάσεων των 
ομάδων που εμπλέκονται στο 
συνοριακό έλεγχο είναι πολύ 
σημαντική για την ανάδειξη 
του πλαισίου πάνω στο οποίο 
συγκροτείται η μεταξύ τους 
σχέση. Για το λόγο αυτό, θεω
ρήθηκε χρήσιμη η διεξαγωγή 
μιας έρευνας για τις κοινωνι
κές αναπαραστάσεις αυτών 
των δύο ομάδων στην Ελλάδα. 
Η συγκεκριμένη έρευνα απο
σκοπεί στην ανάδειξη των βα
σικών κατηγοριών και εννοιών 
πάνω στις οποίες γεννάται η ει
κόνα, η αντίληψη της κάθε ο
μάδας, τόσο για τον εαυτό της 
όσο και για την άλλη ομάδα. Η 
Ελλάδα αποτελεί, εξ αιτίας

των ιδιομορφιών που αναφέρ
θηκαν προηγούμενα, μια ιδανι
κή περίπτωση εξέτασης αυτών 
των δομών και τρόπων σκέψης 
και δράσης. Η μελέτη των κοι
νωνικών αναπαραστάσεων των 
συνοριακών φυλάκων και των 
μεταναστών ανεξαρτήτου χώ
ρας προέλευσης, είναι στα δο
μικά στοιχεία της, κοινή. Και 
αυτό, διότι όπως ήδη έχει ανα
φερθεί, η κεντρική ιδέα γύρω 
από την οποία δημιουργούνται 
οι αναπαραστάσεις, είναι η έν
νοια της εξουσίας, του ελέγχου 
και της επιτήρησης. Συνεπώς, 
παρ’ότι η έρευνα διεξάγεται 
στην Ελλάδα με συγκεκριμέ
νους πληθυσμούς, τόσο φυλά
κων όσο και μεταναστών, μπο
ρεί να αποτελέσει μια πρώτη 
προσπάθεια διατύπωσης των 
βασικών τρόπων σκέψης και 
νοήματος, οι οποίοι κινούν τις 
εκάστοτε συμπεριφορές.13

Η έρευνα αποτελείται από α
νώνυμα ερωτηματολόγια (δια
φορετικά για μετανάστες και 
για αστυνομικούς) τα οποία 
μεταφράστηκαν (των μετανα
στών) σε τέσσερις γλώσσες 
(Πολωνικά, Κουρδικά, Αλβα
νικά, Αγγλικά), τα οποία στο
χεύουν στη διερεύνηση των 
στάσεων και των αξιών, οι ο
ποίες κατευθύνουν και νοημα- 
τοδοτούν την εκάστοτε συμπε
ριφορά. Η συγκρότηση του ε
ρωτηματολογίου στηρίχθηκε 
στην επεξεργασία του υλικού 
που συγκεντρώθηκε από τη 
διεξαγωγή ανώνυμων, ημι-δο- 
μημένων συνεντεύξεων με ά
τομα και των δύο ομάδων έ
ρευνας.

Οι συνεντεύξεις αυτές είχαν 
ως κύριο στόχο τη διερεύνηση 
και πρόσληψη του αντικειμέ
νου της έρευνας. Με τις συνε
ντεύξεις, ήρθε στην επιφάνεια 
και έγινε κατανοητή η γνώμη 
των εκάστοτε ατόμων για ζη
τήματα που έχουν να κάνουν 
με θέματα πρόσληψης της ε
ξουσίας και δράσης, αντίδρα
σης σε αυτή.

Με αυτό τον τρόπο, δόθηκε 
η δυνατότητα στους ερωτώμε- 
νους να προβάλλουν οι ίδιοι με 
το δικό τους τρόπο, χωρίς το 
φόβο να αντιμετωπίσουν αντί
ποινα (ανωνυμία συνεντεύξε
ων), την κατάσταση που βίω-
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σαν όταν προσπάθησαν να ει
σέλθουν στη χώρα, καθώς και 
την κατάσταση που βιώνουν 
σήμερα.

Η αντίστοιχη διαδικασία 
χρησιμοποιήθηκε και για τους 
φύλακες. Από αυτές τις συνε
ντεύξεις, ήρθαν στην επιφά
νεια μια σειρά από στοιχεία, ό
πως γνώση για παράνομα κυ
κλώματα εκμετάλλευσης μετα
ναστών, αγοραπωλησίες α
δειών εισόδου, οργανωμένοι 
παρακρατικοί μηχανισμοί, αυ
θαιρεσίες των συνοριακών φυ
λάκων, βιαιοπραγίες, καταπά
τηση των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων κ.λ.π.

Η παρουσίαση αυτών των 
καταστάσεων μέσω της βιωμα
τικής αναπαράστασής τους α
πό τους μετανάστες παρέχει 
πέρα από την προβολή των δε
δομένων γεγονότων, και στοι
χεία για την κοινωνική συλλο
γική αναπαράσταση που κατα
σκευάζει η ομάδα των μετανα
στών, βάση αυτών των γεγονό
των.

Στην περίπτωση των φυλά
κων, μέσω των συνεντεύξεων 
έγινε προσπάθεια να προβλη
θεί η εικόνα που έχουν ανακα
τασκευάσει για τον εαυτό τους 
ως ομάδα (ομαδοποίηση), κα
θώς και για τους μετανάστες. 
Παρουσιάστηκαν μια σειρά α
πό στοιχεία, όπως η σχέση των 
συνοριακών φυλάκων με τα 
σώματα ασφαλείας γενικά, η 
αξιολόγηση του ρόλου τους, η 
γνώμη τους για τους μετανά
στες, η αντίληψή τους για την 
τήρηση των δημοκρατικών δι
καιωμάτων, η γνώση ή μη των 
θεσμικών διατάξεων κ.λ.π.

Αυτές οι συνεντεύξεις συνέ- 
τειναν στην πληρέστερη κατα
νόηση των θεμάτων τα οποία 
άπτονται των συλλογικών ανα
παραστάσεων των ομάδων: α) 
των συνοριακών φυλάκων και 
β) των μεταναστών, τόσο για 
την ίδια την ομάδα τους όσο 
και την άλλη ομάδα. Η γνώση 
και τα στοιχεία που συγκε
ντρώθηκαν από τις συνεντεύ
ξεις, στη συνέχεια πρόσφεραν 
το υλικό με το οποίο συντά
χθηκαν δύο ερωτηματολόγια, 
ένα για τους φύλακες και ένα 
για τους μετανάστες.

Τα ερωτηματολόγια αυτά, με

τη χρησιμοποίηση συγκεκρι
μένων τεχνικών (κλίμακες μέ
τρησης στάσεων και αξιών), ε
πιχειρούν να διερευνήσουν τις 
κοινωνικές αναπαραστάσεις 
αυτών των ομάδων. Συλλέχθη- 
καν οχτακόσια (800) ερωτημα
τολόγια από φύλακες και δυό
μισι χιλιάδων (2.500) σε μετα
νάστες14.

Η επεξεργασία των δεδομέ
νων που θα προκόψουν από τα 
ερωτηματολόγια, στοχεύει 
στην καταγραφή και ανάδειξη 
των βασικών τάσεων και στά
σεων που διαμορφώνουν τη 
συμπεριφορά των δύο ομάδων, 
η οποία στηρίζεται στις κοινω
νικές αναπαραστάσεις.

Συμπέρασμα

Με την καταγραφή αυτή, γί
νεται κατανοητή άρα και προ
βλέψιμη η εκάστοτε συμπερι
φορά, πράγμα που σημαίνει ό
τι γίνεται περισσότερο ελεγχό
μενη.

Τα συμπεράσματα που θα 
προκόψουν από τη συζήτηση 
των αποτελεσμάτων, αποσκο
πούν στη διατύπωση γενικών 
αρχών οι οποίες μπορούν να 
λειτουργήσουν καθοδηγητικά 
για την άσκηση πολιτικής πα
ρέμβασης για τη διεξαγωγή με 
αποτελεσματικότερο και απο
δοτικότερο τρόπο των συνο
ριακών ελέγχων. Μόνο όταν 
γίνει κατανοητή η πραγματικό
τητα των συλλογικών αναπα
ραστάσεων πάνω στην οποία 
συγκροτούνται, εννοιολογού- 
νται και εκλογικεύονται οι ε
κατέρωθεν συμπεριφορές, 
μπορούμε να συζητούμε πλέον 
για τεχνικά ζητήματα αναδιάρ
θρωσης και αναδιοργάνωσης 
των συνόρων. Η λήψη αποφά
σεων πρακτικής και τεχνικής 
φύσης στηρίζεται στην κατα
νόηση η οποία πηγάζει από τη 
γνώση της πραγματικότητας.

Απώτερος στόχος είναι η έ
ρευνα αυτή να αποτελέσει μια 
πιλοτική έρευνα για το σχεδία
σμά αντίστοιχων άλλων σε ευ
ρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα 
στις χώρες της Ε.Ε., όπως αυ
τές διαμορφώνονται από το 
κοινό πλαίσιο που παράγει η 
Συνθήκη του Σέγκεν για την α
σφάλεια και τα σύνορα.
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Του Ταξιάρχου Αθανασίου ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι τόσο παλαιό όσο και ο κόσμος, 
δεδομένου ότι είναι αναπόσπαστα δεμένο με την ανθρώπινη φύση.

Η ανάπτυξη των συγκοινωνιών και η μεγάλη ώθηση που πήραν τα υπερπόντια ταξίδια , 
η επικοινωνία ανάμεσα στους διάφορους λαούς, ο εμποροκρατισμός 

με τις φιλελεύθερες οικονομικές αντιλήψεις που επικράτησαν στις συναλλαγές, 
αποτέλεσαν κίνητρα ομαδικών μεταναστεύσεων.

Η Ελλάς που στο πρόσφατο παρελθόν αποτελούσε παραδοσιακή Χώρα αποστολής μεταναστών, 
από δεκαετίας και πλέον αντιμετωπίζει κύμα παράνομης εισόδου 

και διαμονής αλλοδαπών εργαζομένων, που την κατέστησε ήδη Χώρα υποδοχής.

ΑΙΤΙΑ

Μεταξύ των αιτίων που δη
μιούργησαν και συντηρούν το 
φαινόμενο της λαθρομετανά
στευσης τόσο προς την Χώρα 
μας όσο και προς τις λοιπές 
Χώρες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε
ΝΩΣΗΣ, Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, 
ΑΥΣΤΡΑΑΙΑΣ κ.λ.π. θα μπο
ρούσαν ν’ αναφερθούν:

1. Οι τοπικές συρράξεις και 
οι εμφύλιοι πόλεμοι.

2. Η κακή οικονομική κατά
σταση και εξαθλίωση μεγάλων 
μαζών, που στερούνται και τα 
πλέον απαραίτητα για την επι
βίωσή τους.

3. Ανελεύθερα καθεστώτα, 
τα οποία εξωθούν στη φυγή 
κύματα προσφύγων.

ΙΙΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΥΝΟΟΥΝΤΕΣ ΤΗ 
ΑΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑ- 

ΣΤΕΥΣΗ

Παράγοντες που επηρεάζουν 
θετικά την είσοδο λαθρομετα
ναστών στη Χώρα μας είναι:

1. Η γεωγραφική της θέση, που 
εκτός από Χώρα τελικού προορι
σμού, την καθιστά πύλη εισόδου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Η γειτνίασή της με Χώρες 
υψηλού μεταναστευτικού κιν
δύνου, σε μερικές μάλιστα από 
τις οποίες δεν λειτουργούν α
ποτελεσματικά οι δημοκρατι
κοί θεσμοί.

3. Η δράση των ''δουλεμπο
ρικών " κυκλωμάτων, που έ

χουν αναγάγει την παράνομη 
διακίνηση λαθρομεταναστών 
γενικά (είσοδο, μετακίνηση, ε
ξεύρεση απασχόλησης) σε λίαν 
κερδοφόρα επιχείρηση.

4. Η δυνατότητα απασχόλη
σης των αλλοδαπών σε διάφο
ρες χειρωνακτικές εργασίες, 
που συνήθως δεν ενδιαφέ
ρουν τους Έλληνες εργαζόμε
νους.

5. Η ελπίδα, που καλλιερ
γείται έντεχνα και από τα διά
φορα κυκλώματα, ότι εδώ 
μπορούν να καλυτερεύσουν 
τις συνθήκες διαβίωσής τους 
και ότι εν πάσει περιπτώσει έ
χουν περισσότερες δυνατότη
τες να μεταβούν προς εγκατά
σταση σε άλλη Χώρα της 
Ευρ. Ένωσης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ1 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Είσοδος λαθρομεταναστών

Οι λαθρομετανάστες διέρχο
νται παράνομα τα χερσαία ή θα
λάσσια σύνορα, με κύριο στόχο 
την εγκατάσταση και παράνομη 
απασχόληση στη Χώρα μας ή 
την μετάβαση σε άλλο κράτος 
μέλος της Ε.Ε.

Από αυτούς πολλοί υποβάλ
λουν αίτημα παροχής ασύλου, 
επειδή είναι πραγματικοί πρό
σφυγες ή επειδή πιστεύουν ότι 
με τον τρόπο αυτό θα αποφύ
γουν την δίωξη για λάθρα είσο
δο και εν συνεχεία την απέλαση.
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Έχει παρατηρηθεί ότι οι 
"δουλέμποροι" υποδεικνύουν 
στους λαθρομετανάστες να υ
ποβάλουν αίτημα ασύλου και 
μάλιστα πριν την άφιξη των τε
λευταίων φροντίζουν για την 
κατάλληλη ενημέρωση των ε
δώ διακυβερνητικών ή Μη Κυ
βερνητικών Οργανώσεων.

Μεταχείριση
λαθρομεταναστών

Οι από όμορες Χώρες, πλην 
Τουρκίας, προερχόμενοι, που 
εντοπίζονται στην παραμεθό
ρια περιοχή επαναπροωθού- 
νται άμεσα στις Χώρες προέ
λευσής τους χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα.

Όμως δεν ισχύει το ίδιο και 
με την προς ανατολάς γείτονα, 
από την οποία προέρχεται ο 
μεγαλύτερος αριθμός λαθρο
μεταναστών και η οποία πλην 
των υπηκόων της δεν δέχεται 
την επιστροφή τους.

Στις περιπτώσεις αυτές οι 
λαθρομετανάστες αν είναι δυ
νατόν απελαύνονται στην πα
τρίδα τους (Πακιστάν, Μπαν- 
γκλαντές κ.λ.π.) άλλως αφήνο
νται ελεύθεροι , αφού προη
γουμένως τους χορηγηθεί τα
κτή προθεσμία προς αναχώρη
ση, σε χώρα της επιλογής τους.

ΕΠ ΙΠ ΤΩ ΣΕΙΣ  ΛΑ
ΘΡΟΜ ΕΤΑΝΑΣΤΕΥ

ΣΗ Σ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΗ Σ ΧΩΡΑΣ

Η συνεχής άφιξη και εγκα
τάσταση λαθρομεταναστών 
στη Χώρα , μεταξύ των άλλων 
συνεπάγεται:

*■ Δυσκολία ένταξης στην 
Ελληνική κοινωνία και κίνδυ
νο περιθωριοποίησης , ιδία σε 
υποβαθμισμένες περιοχές με
γάλων πόλεων , όπου έχει ε
γκατασταθεί μεγαλύτερος α
ριθμός αλλοδαπών.

Δημιουργία παροικιών - 
μειονοτήτων, που ενδεχομέ
νως να εγκυμονεί στο μέλλον 
κινδύνους.

«■ Δυσμενείς επιπτώσεις για 
την εθνική μας ασφάλεια, κα
θόσον σε περίοδο έντασης - 
κρίσης δεν μπορεί να προβλε-

φθεί η συμπεριφορά χιλιάδων 
αλλοδαπών.

Ενδεχομένη εμφάνιση 
φαινομένων ρατσισμού και ξε
νοφοβίας, που εκτός των άλ
λων δύνανται ν’ αποτελόσουν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης 
και αφορμή για δημιουργία κι
νήσεων με ρατσιστικές αντιλή
ψεις .

*■ Αύξηση της εγκληματικό
τητας και εμφάνιση μορφών 
οργανωμένου εγκλήματος.

Από τα τηρούμενα στατιστι
κά στοιχεία έχει διαπιστωθεί ό
τι η συμμετοχή των αλλοδα
πών στην αύξηση της εγκλη
ματικότητας δεν είναι αυτή 
που ορισμένες φορές παρου
σιάζεται από αναρμοδίους. Το 
ποσοστό συμμετοχής τους εμ
φανίζεται αυξημένο λόγω της 
ροπής προς ορισμένα σοβαρά 
αδικήματα συγκεκριμένης ε
θνικότητας αλλοδαπών που 
συνοπτικά έχουν ως εξής :

Αλβανοί: Παρουσιάζουν συ
χνότητα στη διάπραξη των αδι
κημάτων ανθρωποκτονιών σε 
βάρος κυρίως ομοεθνών τους, 
ληστειών, διακίνησης ναρκω
τικών, κλοπών και εκμετάλ
λευσης γυναικών και ανηλί

κων. Εξ αυτών η διακίνηση 
ναρκωτικών και η εκμετάλλευ
ση γυναικών (πορνεία) και α
νηλίκων (παιδιά φαναριών 
κ.λ.π.) φαίνεται να έχουν στοι
χεία οργανωμένης εγκληματι
κής δράσης.

Ρώσοι: Οι εν λόγω αλλοδα
ποί ανέπτυξαν παράνομη δρά
ση στους τομείς των ανθρωπο
κτονιών (εκτέλεση συμβολαί
ων θανάτου), διακίνηση και 
εκμετάλλευση γυναικών και 
παροχής "προστασίας "  σε ο
μοεθνείς τους επιχειρηματίες.

Τούρκοι: Εμπλέκονται σε
κυκλώματα διακίνησης ναρ
κωτικών (ηρωίνης) και κυρίως 
λαθρομεταναστών, τους οποί
ους διακινούν χωρίς καμιά φει
δώ για την ζωή και την υγεία 
τους.

Ρουμάνοι: Διαπράττουν
διαρρήξεις οικιών , με ξεχωρι
στό δικό τους τρόπο και μικρο- 
ληστείες , οι οποίες μερικές 
φορές έχουν οδηγήσει σε αν
θρωποκτονίες. Πολλά από τα 
κλοπιμαία έχει διαπιστωθεί ότι 
αποστέλλονται στη Ρουμανία 
μέσω Τουριστικών Γραφείων 
ως ασυνόδευτα δέματα.

Βούλγαροι: Σύμφωνα με

πληροφορίες στο Βουλγαρικό 
έδαφος δραστηριοποιείται κύ
κλωμα διακίνησης γυναικών, 
το οποίο σε συνεργασία με 
"Ελληνες τις προωθεί στη Χώ
ρα μας.

Το μεγαλύτερο μέρος των ε
γκληματικών δραστηριοτήτων 
παρατηρείται στα μεγάλα αστι
κά κέντρα (Αθήνα - Θεσ/νίκη) 
αλλά και στα βόρεια, ανατολι
κά και δυτικά σύνορά μας ιδία 
για τα αδικήματα εμπορίας 
ναρκωτικών και λαθρομετανά
στευσης.

Εκτιμάται ότι το οργανωμέ
νο έγκλημα με τη συμμετοχή 
και αλλοδαπών έχει ήδη κάνει 
την εμφάνισή του στη Χώρα 
μας, πλην όμως δεν μπορούμε 
να πούμε ότι αυτό διαθέτει συ
μπαγείς οργανωτικές δομές και 
στρατηγική.

Οι επί μέρους ομάδες ενερ
γούν με κάποιες ασαφείς μέχρι 
τώρα τακτικές και δεν αποτε
λούν μέρος ενός ενιαίου και 
σταθερού δικτύου. Η πρόκλη
ση όμως του οργανωμένου ε
γκλήματος είναι ανοικτή και 
στη Χώρα μας από τη δράση 
ξένων οργανωμένων εγκλημα
τικών ομάδων.
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Με σκοπό τη μελέτη και ορ
γάνωση του συντονισμού των 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Το
μέα για την αντιμετώπιση της 
λαθρομετανάστευσης και γενι
κότερα των προβλημάτων εκ 
της εισόδου ατόμων στη Χώ
ρα, έχει συσταθεί, η Συντονι
στική Επιτροπή Προσφύγων 
(ΣΕΠ), η οποία Προεδρεύεται 
από τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης και σ’ αυτή συμμετέχουν 
Γενικοί Γραμματείς και ανώτε
ροι Αξιωματούχοι όλων των ε
μπλεκόμενων Υπουργείων.

| llrUhAillVIAIUL
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤϊΑ

Για την αντιμετώπιση της 
λαθρομετανάστευσης και της 
διασυνοριακής εγκληματικό
τητας , διενεργούνται αποτελε
σματικοί έλεγχοι, τόσο στα 
χερσαία όσο και στα θαλάσσια 
σύνορα. Ειδικότερα :

•  Η επιτήρηση των χερσαί
ων συνόρων πραγματοποιείται 
από τα Τμήματα Συνοριακής 
Φύλαξης και τις Ειδικές Κινη
τές Αστυνομικές Μονάδες , σε 
συνεργασία με τις Στρατιωτι
κές Αρχές.

Επίσης για τον εντοπισμό 
και σύλληψη παράνομα διαμε- 
νόντων αλλοδαπών , διεξάγο
νται συνεχείς έλεγχοι από Ειδι
κές Μονάδες Αστυνομικών 
(Μπλόκα) σε κομβικά σημεία , 
τόσο της παραμεθόριας περιο
χής όσο και της ενδοχώρας.

Στο σχεδιασμό και την υλο
ποίηση της επιχειρησιακής 
δράσης των εν λόγω Μονάδων 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η 
ευέλικτη και ει δυνατόν αφα
νής επιτήρηση της περιοχής , 
προκειμένου τα εκδηλούμενα 
μέτρα να μη μπορούν να προ- 
βλεφθούν και να παρακαμ
φθούν εύκολα από πρόσωπα 
που έχουν εισέλθει εύκολα πα
ράνομα ή από διακινητές λα
θρομεταναστών.

•  Οι παραπάνω δραστηριό
τητες υποστηρίζονται με σύγ

χρονο τεχνολογικό εξοπλισμό 
όπως: ελικόπτερα , ερπυστιο- 
φόρα οχήματα , φορητές κάμε
ρες θερμικής απεικόνισης , κά
μερες νυχτερινής κατόπτευσης, 
αστυνομικούς σκύλους κ.λ.π.

•  Η επιτήρηση των θαλασ
σίων συνόρων πραγματοποιεί
ται από ταχύπλοα περιπολικά 
σκάφη, ως και λοιπά τεχνικά 
μέσα του Υπουργείου Εμπορι
κής Ναυτιλίας , σε συνεργασία 
με τις παράκτιες Στρατιωτικές 
και Αστυνομικές Αρχές.

•  Πέραν των λαμβανομένων 
στα σύνορα μέτρων, ιδιαίτερη 
προσοχή έχει δοθεί και στον 
τομέα της ενίσχυσης με άρτια 
εκπαιδευμένο προσωπικό και 
κατάλληλα τεχνικά μέσα, των 
Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατη
ρίων, των νομοθετημένων 92 
συνοριακών σημείων μας 
(Χερσαία 13, Εναέρια 27, Θα
λάσσια 52).

•  Για την καταπολέμηση 
του φαινομένου της λαθρομε
τανάστευσης , πρέπει να ση
μειωθεί ότι η χώρα μας επιβα
ρύνεται οικονομικά με την α
πέλαση και την επαναπροώθη- 
ση αλλοδαπών, αφού ενδεικτι
κά μπορούν ν ' αναφερθούν ότι 
από το 1991 έως και το A' 6μη- 
νο 1999 , επαναπροωθήθηκαν 
στην Αλβανία 1.700.000 υπή
κοοί της και δαπανήθηκαν 10 
δισεκατομμύρια δραχμές περί
που, καθώς και 120.000 αλλο
δαποί άλλων υπηκοοτήτων με 
δαπάνη 2 δισεκατομμύρια 
δραχμές περίπου.

•  Ιδιαίτερη έμφαση αλλά 
και προτεραιότητα έχει δοθεί 
στην εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας σε βάρος των εργο
δοτών που απασχολούν αλλο
δαπούς σε παράνομη κατάστα
ση, αλλά και ατόμων που προ
ωθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο 
παράνομους αλλοδαπούς στο 
εσωτερικό της Χώρας.

•  Εκτός της επιχειρησιακής 
δράσης σε εθνικό επίπεδο , το 
Υ.Δ.Τ. , κατά λόγο αρμοδιότη
τας δραστηριοποιείται και 
προς την κατεύθυνση σύναψης 
Συμφωνιών Αστυνομικής Συ
νεργασίας και Επανεισδοχής 
για την καταπολέμηση διαφό
ρων μορφών εγκληματικότη
τας , μεταξύ των οποίων την 
παράνομη μετανάστευση και 
τη διασυνοριακή εγκληματικό
τητα.

Ειδικότερα:
Έχουν συναφθεί Συμφωνίες 

Αστυνομικής Συνεργασίας με 
(15) Χώρες, συμφωνίες Επα- 
νεισδοχής με (8) Χώρες και 
συνεχίζονται οι διαπραγματεύ
σεις για σύναψη Συμφωνιών 
Αστυνομικής Συνεργασίας με 
(10) Χώρες.

•  Επίσης έχει ενισχυθεί ο 
συντονιστικός ρόλος της 
EUROPOL, προς την κατεύ
θυνση της καταπολέμησης των 
δικτύων της παράνομης μετα
νάστευσης που δραστηριο
ποιούνται σε περισσότερες από 
δύο χώρες, με έμφαση στον το
μέα της ανταλλαγής επιχειρη
σιακών πληροφοριών

•  Τέλος, για την καταπολέ
μηση - περιορισμό της εγκλη
ματικότητας των αλλοδαπών 
στο εσωτερικό της χώρας μας , 
έχουν ενταθεί οι αστυνομικοί 
έλεγχοι με πεζές και εποχούμε
νες περιπολίες , η δε αποτροπή 
διάπραξης αδικημάτων αποτε
λεί πρωταρχικό στόχο και μέ
λη μα του Υπουργείου μας.

Ν Ο Μ ΙΜ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ  
ΑΑΛΟΑΑΠΩΝ - ΜΕΤΑ- 
ΝΑΣΓΕΥΉΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

♦> Για την αντιμετώπιση των 
σοβαρών προβλημάτων που 
δημιουργούσε στην κοινωνικο
οικονομική ζωή της Χώρας η 
παράνομη παραμονή μεγάλου 
αριθμού αλλοδαπών, η πολι
τεία προχώρησε μεταξύ των 
άλλων σε νομιμοποίηση λα
θρομεταναστών, που βρίσκο
νταν στην Ελλάδα μέχρι 28- 
11-1997, σύμφωνα με τις δια
δικασίες που προβλέπονται α
πό τα δύο Π.Δ. 358/97 και 
359/97 και εκδόθηκαν για το 
σκοπό αυτό , με βάση και την 
εμπειρία άλλων Χωρών της 
Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία, Ισπα
νία, Πορτογαλία , Βέλγιο , Ιτα
λία), που προέβησαν σε ανάλο
γες ενέργειες.

Κατεγράφησαν 380.000 αλ
λοδαποί η πλειοψηφία των ο
ποίων έχει υποβάλλει τα σχετι
κά δικαιολογητικά για τον εφο
διασμό τους με κάρτες παρα
μονής περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας από ένα έως πέντε έ
τη με δυνατότητα ανανέωσης.

Η νομιμοποίηση έδωσε τη 
δυνατότητα νόμιμης απασχό

λησης και βελτίωσης γενικά 
της θέσης των μεταναστών, γε
γονός που δημιουργεί ευνοϊκές 
συνθήκες ένταξης τους στην 
Ελληνική Κοινωνία.

❖  Δεδομένου ότι, κατά γενι
κή εκτίμηση, η χώρα μας θα 
βρίσκεται και στο μέλλον υπό 
διαρκή μεταναστευτική πίεση , 
επιτακτική καθίσταται η ανά
γκη για μια νέα μεταναστευτι
κή πολιτική που θα λαμβάνει 
υπόψη τις πραγματικές κοινω
νικές και οικονομικές συνθή
κες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, 
μετά από απόφαση του Υπουρ
γικού Συμβουλίου για το πλαί
σιο της Εθνικής μεταναστευτι- 
κής πολιτικής, το ΥΠ.ΕΣ.- 
Δ.Δ.Α. προχωράει σε συνεργα
σία με τα συναρμόδια Υπουρ
γεία και άλλους φορείς , στην 
κατάρτιση σχετικού νομοσχε
δίου με άξονες τον έλεγχο του 
μεταναστευτικού ρεύματος, 
την εργασία των μεταναστών 
και την κοινωνική ένταξη αυ
τών.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Γενικά με τα προαναφερόμε- 
να μέτρα επιτήρησης των συ
νόρων αφενός και την νομιμο
ποίηση των παράνομα διαμε- 
νόντων αφετέρου, παρατηρείται 
μία κάμψη του φαινομένου της 
λαθρομετανάστευσης, η οποία 
εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί.

Προς τούτο θα συντελέσει 
και η νέα πρόσληψη 1.230 Συ- 
νοριοφυλάκων για την καλλίτε
ρη επιτήρηση των χερσαίων συ
νόρων, καθώς και η προμήθεια 
σύγχρονων ταχυπλόων σκαφών 
για τον πληρέστερο έλεγχο των 
θαλασσίων συνόρων.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ε- 
πισημάνω ότι έχει καταστεί 
πλέον συνείδηση ότι η αντιμε
τώπιση των προβλημάτων που 
σχετίζονται με την παράνομη 
μετανάστευση , δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μεμονωμένα από τα 
διάφορα Κράτη, αλλά χρειάζε
ται η αναζήτηση λύσεων μέσα 
από μια ευρύτερη συνεργασία 
των Χωρών και τη δόμηση 
μιας κοινωνικοοικονομικής 
παρέμβασης γενικά των προ
ηγμένων Χωρών προς τις Χώ
ρες υψηλού μεταναστευτικού 
κινδύνου. □
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Τον Αστυνόμον A ’ Ηλία Αιάκον

F 'W  Ί  να χειμωνιάτικο 
βράδυ, κάποιος κά- 

Μ ^  τοικος προαστίου 
της Αθήνας, τηλεφώνησε στον 
οικείο Αστυνομικό Σταθμό και 
ανέφερε ότι άγνωστο άτομο κι
νείται ύποπτα στην περιοχή 
του.

Αμέσως μετά το τηλεφώνη
μα και επειδή στην περιοχή ε
κείνη, το τελευταίο χρονικό 
διάστημα, είχαν γίνει πολλές 
διαρρήξεις, δύο αστυνομικοί 
του Αστυνομικού Σταθμού επι
βιβάστηκαν σε περιπολικό και 
ξεκίνησαν για αναζήτηση του 
υπόπτου.

Μόλις έφθασαν στο σημείο, 
είδαν ένα νεαρό άτομο που 
κρατούσε ένα ποδήλατο να 
περπατά κατά μήκος αγροτι
κού δρόμου, και, πλησιάζοντάς

το, το κάλεσαν να σταματήσει 
για έλεγχο, αλλά εκείνο, μόλις 
αντιλήφθηκε ότι ήταν αστυνο
μικοί, εγκατέλειψε το ποδήλα
τό του και τράπηκε σε φυγή. 
Τρέχοντας, μπήκε σε παρακεί
μενο χωράφι με ελιές και εξα
φανίσθηκε στο σκοτάδι.

Ο ένας από τους αστυνομι
κούς αντέδρασε άμεσα, τρέχο
ντας πίσω του. Ο συνάδελφός 
του ήταν ακόμη στο περιπολι
κό, όταν η σιωπή της νύχτας 
διαταράχθηκε από πυροβολι
σμούς. Ο αστυνομικός που κα
ταδίωξε το ύποπτο άτομο βρέ
θηκε στο έδαφος, θανάσιμα 
τραυματισμένος με ένα 38άρι 
βλήμα, στο μέτωπο. Εκείνο το 
βράδυ δεν οπλοφορούσε.

Βέβαια, κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, ακόμη και αν οπλο

φορούσε, το αποτέλεσμα θα ή
ταν το ίδιο, αφού είχε παραβιά
σει ένα σημαντικό κανόνα, 
σύμφωνα με τον οποίο: “όταν 
δεν βλέπει το στόχο, δεν τρέ
χεις πίσω του”.

Δυστυχώς, στις πεζές κατα
διώξεις, οι περισσότεροι αστυ
νομικοί ενεργούν μάλλον συ
ναισθηματικά παρά τακτικά. 
Κάνουν το λάθος να πιστεύουν 
ότι ο καταδιωκόμενος ύποπτος 
τους φοβάται και γι’ αυτό προ
σπαθεί να ξεφύγει και έτσι 
προχωρούν στην καταδίωξη, 
ακόμη κι όταν δεν γνωρίζουν 
το χώρο όπου κινούνται ή δεν 
οπλοφορούν. Επίσης, ένας ύ
ποπτος που έχει το θράσος να 
μην τους υπακούσει και τρέχει 
μακριά τους, τους τρελαίνει, 
γεγονός που τους εμποδίζει να

σκεφθούν ότι η πεζή καταδίω
ξη πρέπει να αποτελεί συνετή 
απόφαση που δεν θα επηρεάζε
ται από το συναίσθημα.

Δεν πρέπει, λοιπόν, να ξε
χνάς ότι: “ο καλύτερος τρό
πος να κερδίσεις μία πεζή κα
ταδίωξη είναι να την αποτρέ- 
ψεις”.

Γι’ αυτό θα πρέπει να είσαι 
πάντοτε σε εγρήγορση και σε 
θέση να αντιληφθείς άμεσα και 
να ερμηνεύσεις τα πρώιμα 
προειδοποιητικά σημάδια που 
συνήθως παρουσιάζει ο ύπο
πτος, πριν τραπεί σε φυγή, ώ
στε να τον αρπάξεις τη στιγμή 
ακριβώς που γυρίζει να φύγει.

Όπως έχουμε προαναφέρει, 
τέτοια μηνύματα δέχεσαι, όταν 
ο ύποπτος κοιτάζει γύρω του ε
ρευνητικά, αναζητώντας μία ο-
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δό διαφυγής ή όταν είναι ιδιαί
τερα κινητικός. Ίσως τον δεις 
να κάνει μικρά, αργά βηματά- 
κια προς τα πίσω ή στο πλάι, 
θέλοντας να μεγαλώσει, έστω 
και ελάχιστα, την μεταξύ σας 
απόσταση, ενώ ταυτόχρονα 
μπορεί να σου μιλά, κουνώ
ντας έντονα τα χέρια του, ώστε 
να μην προσέξεις την προσπά
θεια απομάκρυνσής του.

Σε τέτοια περίπτωση, πες 
του να παραμείνει ακίνητος. 
Συνήθως, οι νομοταγείς άν
θρωποι υπακούουν, ενώ αυτοί 
που έχουν κάτι να κρύψουν δυ
σκολεύονται να σταθούν ακί
νητοι, είτε επειδή θέλουν να σε 
παραπλανήσουν είτε επειδή η 
κίνηση τους αποφορτίζει, 
μειώνοντας την ένταση που 
τους προκαλεί ο έλεγχός σου.

Ερωτήματα που πρέ
πει να σε απασχολούν, 

πριν ξεκινήσεις μια πεζή 
καταδίωξη

Πριν αποφασίσεις να προχω
ρήσεις στην καταδίωξη ενός υ
πόπτου που διαφεύγει πεζός, 
πρέπει να το σκεφθείς. Είναι 
σωστό να το κάνεις ή όχι;

Σ’ αυτή σου την απόφαση 
μπορούν να σε βοηθήσουν οι 
απαντήσεις στα παρακάτω ε
ρωτήματα:

Ποιος είναι ο ύποπτος;

Είναι κάποιος τον οποίο έ
χεις ήδη ερευνήσει και ξέρεις 
ότι δεν οπλοφορεί; Γνωρίζεις 
το όνομά του ή τη διεύθυνση 
κατοικίας του, ώστε, αν σου 
ξεφύγει, να μπορείς να τον ξα- 
ναβρείς; Πόσο σημαντικός εί
ναι ο λόγος, για τον οποίο πρέ
πει να τον συλλάβεις;

Ποιος είσαι εσύ;

Είναι ο οπλισμός σου σε κα
λή κατάσταση; Φοράς αλεξί
σφαιρο; Βρίσκεσαι σε καλή 
φυσική κατάσταση, ώστε να α- 
ντέξεις στην καταδίωξη και 
στη συμπλοκή που ίσως επακο
λουθήσει, όταν φτάσεις και ε
πιχειρήσεις να συλλάβεις τον 
ύποπτο;

Η ηλικία σου είναι κοντά σ’ 
αυτήν του υπόπτου ή καταδιώ
κεις ένα νεότερο άτομο με με
γαλύτερη αντοχή και δύναμη;

Θα μπορέσεις να χρησιμο
ποιήσεις αποτελεσματικά το ό
πλο σου, αν χρειαστεί, όντας 
εξαντλημένος, λαχανιασμένος 
ή στρεσαρισμένος; Το έχεις 
δοκιμάσει αυτό στο σκοπευτή
ριο;

Έχεις βοήθεια και κάλυψη 
από συνεργάτη σου;

Συνήθως, ένας ύποπτος επι
χειρεί να διαφύγει για κά
ποιους σοβαρούς λόγους.

Αν λοιπόν τον φτάσεις, θα 
πρέπει να περιμένεις ότι θα α- 
ντισταθεί, με πιθανό αποτέλε
σμα την κλιμάκωση που επεισο
δίου σε σωματική συμπλοκή. 
Καλό είναι, λοιπόν, να μην εί
σαι μόνος σου.

Είναι προτιμότερο να σταμα
τήσεις μία πεζή καταδίωξη, ό
ταν είσαι μόνος σου, αφού ο 
κίνδυνος που διατρέχεις είναι ε
ξαιρετικά μεγάλος.

Σε τέτοια περίπτωση, κάλε- 
σε ενισχύσεις, δίνοντας την πε

ριγραφή του υπόπτου, ώστε να 
αποκλεισθεί η περιοχή στην ο
ποία κινείται.

Πότε γίνεται η καταδίωξη;

Μήπως η καταδίωξη εξελίσ
σεται σε ώρα με περιορισμένη 
ορατότητα (νύκτα, ομίχλη, 
κ.λ.π.) και δεν μπορείς να βλέ
πεις καθαρά τις κινήσεις του υ
πόπτου που καταδιώκεις;

Υπάρχει το αξίωμα που λέει: 
“όταν δεν βλέπω το στόχο, 
δεν τρέχω πίσω του”.

Μήπως η καταδίωξη γίνεται 
προς το τέλος της βάρδιας σου 
που, μετά από μία ενδεχομέ
νως κουραστική ημέρα, η φυ
σική σου κατάσταση δεν είναι 
τόσο καλή;

Μήπως ο καιρός είναι βρο
χερός και οι δρόμοι γλιστρούν 
ή είναι πολύ ζεστός, εντείνο- 
ντας έτσι το πρόβλημα της κό
πωσης;

Που γίνεται η καταδίωξη;

Γνωρίζεις την περιοχή όπου 
εξελίσσεται η καταδίωξη ή σου 
είναι εντελώς άγνωστη; Μή

πως ο ύποπτος σε οδηγεί σε πε
ριοχή οικεία γι’ αυτόν, όπου ί
σως βρει βοήθεια και υποστή
ριξη;

Η πορεία της καταδίωξης 
σου επιτρέπει να έχεις σχεδόν 
συνεχή επαφή με τον ύποπτο ή 
αυτή διακόπτεται για χρονικά 
διαστήματα, αρκετά μεγάλα, 
ώστε να του είναι εύκολο να 
σου στήσει ενέδρα;

Αν τον χάσεις από τα μάτια 
σου και εξακολουθήσεις να κι
νείσαι “πίσω” του, τότε πλέον 
δεν πρέπει να διενεργείς κατα
δίωξη, αλλά έρευνα.

Επίσης, η περιοχή όπου γίνε
ται η καταδίωξη, μήπως αποτε
λεί από μόνη της απειλή για 
κάποιον που τρέχει και που δεν 
την γνωρίζει;

Ειδικά, αν διεξάγεται σε α
στικό περιβάλλον, κινδυνεύ
εις να παρασυρθείς από κά
ποιο όχημα και, αν διεξάγεται 
στο ύπαιθρο, ίσως κινδυνεύ
σεις να πέσεις σε κάποιο αρ
δευτικό αυλάκι ή σε κάποια 
χαράδρα.
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Αξίζει να προχωρήσεις 
στην καταδίωξη;

Αν γνωρίζεις ότι ο ύποπτος 
οπλοφορεί, ίσως δεν πρέπει να 
προχωρήσεις στην καταδίωξή 
του. Αν το αντιληφθείς, αφού 
έχεις αρχίσει να τον καταδιώ
κεις, προτίμησε να σταματή
σεις, εκτός κι αν ο συνάδελφός 
σου είναι σε θέση να σε καλύ
ψει επαρκώς.

Ασφαλές τρέξιμο κατά 
την πεζή καταδίωξη

Απαραίτητη η προϋπόθεση 
για μία ασφαλή πεζή καταδίω
ξη είναι η καλή φυσική κατά
σταση.

Φρόντισε να προπονείσαι 
συχνά στο τρέξιμο, φέροντας 
τον οπλισμό σου, ώστε να συ
νηθίσεις το βάρος του και να ε
ντοπίσεις τυχόν δυσκολίες που 
μπορεί να σου δημιουργήσει.

Τήρησε, λοιπόν, τις εξής τα
κτικές:

1. Μάθε (και εξασκήσου) να 
τρέχεις χαλαρά και με ρυθμό. 
Μην επιταχύνεις απότομα ή 
χωρίς λόγο στη διάρκεια της 
καταδίωξης.

2. Ενώ τρέχεις, μην ανεβά
ζεις ψηλά τα πόδια σου, αλλά 
τρέξε σχεδόν συρτά στο έδα
φος, ώστε να μειώσεις το μυϊ- 
κό/σκελετικό σοκ και την αυ
ξημένη κατανάλωση ενέργειας 
από το ανεβοκατέβασμα.

3. Να τρέχεις με το κεφάλι 
σου πάνω ακριβώς από το κέ
ντρο του σώματός σου και όχι 
σκυφτά, ώστε να έχεις αυξημέ
νη ισορροπία.

4. Φρόντισε να φοράς υπη
ρεσιακά παπούτσια που δεν 
γλιστρούν (πέλμα με καου
τσούκ) και που διευκολύνουν 
την ταχύτητα, την πρόσφυση 
και την αντοχή.

5. Αν ο ύποπτος σταματήσει 
να τρέχει, μείωσε και εσύ την 
ταχύτητά σου και κρατήσου σε 
ασφαλή απόσταση από αυτόν, 
για να αποφύγεις τυχόν συ
μπλοκή σώμα με σώμα και να 
κλιμακώσεις τις περαιτέρω ε
νέργειες σου για τη σύλληψή 
του, σύμφωνα με τη δική του 
συμπεριφορά και τις επικρα
τούσες συνθήκες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΕΠ ΙΒ ΙΩ ΣΗ Σ ΣΤΗΝ 
ΠΕΖΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ

Αφού έχεις λάβει υπόψη σου 
όλα τα προαναφερθέντα και α
ποφασίσεις να προχωρήσεις σε 
πεζή καταδίωξη υπόπτου, φρό
ντισε να τηρείς τις ακόλουθες 
βασικές αρχές επιβίωσης:

Μην αρχίσεις αυτομάτως 
να τρέχεις πίσω του.

Αν έχεις περιπολικό, καταδί- 
ωξέ τον μ’ αυτό, όσο μπορείς, 
για να διατηρήσεις τις δυνά
μεις σου. Αν αποφασίσεις ή α
ναγκαστείς να τον καταδιώξεις 
πεζός - αν είσαι μόνος σου - 
φρόντισε να ασφαλίσεις πρώτα 
το όχημά σου και τον εξοπλι
σμό σου, ώστε κανένας να μην 
έχει πρόσβαση σ’ αυτόν.

Μην αφήσεις πίσω σου 
ελεύθερους συνεργάτες 
του υπόπτου.

Αν, ενώ ελέγχεις περισσότε
ρα από ένα άτομα, κάποιο από 
αυτά τραπεί σε φυγή, μην επι
χειρήσεις να το καταδιώξεις, 
αφήνοντας τα υπόλοιπα ελεύ
θερα, επειδή ενδεχομένως βρε
θείς εσύ να καταδιώκεσαι από 
αυτά. Όσο θα είσαι απασχολη
μένος με τον ύποπτο που δια
φεύγει, οι υπόλοιποι - αν δεν 
διαφύγουν κι αυτοί - μάλλον 
θα σας ακολουθήσουν και ίσως 
επέμβουν κάποια στιγμή που 
δεν θα το περιμένεις. Όπως και 
να’ ναι, ο έλεγχος έχει φύγει α
πό τα χέρια σου.

Είναι προτιμότερο να 
ακολουθείς παρά 
να καταδιώκεις έναν 
ύποπτο που διαφεύγει.

Αν δεν μπορέσεις να πιάσεις 
τον ύποπτο που διαφεύγει με έ
να γρήγορο τρέξιμο μέσα σε 
20 δευτερόλεπτα, προκειμένου 
να μην εξαντληθείς, ελάττωσε 
την ταχύτητά σου και κράτησε 
ένα ρυθμό που θα σου επιτρέ
πει να μην τον χάσεις από τα 
μάτια σου. Ενώ ο ύποπτος θα 
τρέχει με όλη του τη δύναμη,

γρήγορα θα κουραστεί και θα 
είναι ευκολότερο για σένα να 
τον φτάσεις, αφού θα έχεις κά
νει οικονομία στις δυνάμεις 
σου. Συνήθως, η μεγαλύτερη 
απώλεια δυνάμεων στο τρέξι
μο επιτυγχάνεται, όταν από την 
αρχή αναπτύσσουμε μεγάλη 
ταχύτητα και προσπαθούμε να 
τη διατηρήσουμε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Ενώ τρέχεις, εξέταζε οπτικά 
τον περιβάλλοντα χώρο.

Ενώ τρέχεις, καταδιώκοντας 
έναν ύποπτο, οπτικός στόχος 
σου δεν πρέπει να είναι μόνον 
αυτός, αλλά και ο χώρος γύρω 
σας, είτε σου είναι γνωστός εί
τε όχι. Να έχεις πάντα υπόψη 
σου ότι στην πορεία σου μπο
ρεί να συναντήσεις κινδύνους, 
ενέδρες ή άλλες απειλές που, 
αν δεν τις αντιληφθείς έγκαιρα, 
θα βρεθείς σε πολύ δύσκολη 
θέση.

Είναι - και γι’ αυτόν το λόγο 
- πολύ σημαντικό να μην τρέ
χεις γρήγορα και απερίσκεπτα, 
ώστε να είσαι σε θέση να απο- 
φύγεις κάποιον κίνδυνο. Πρέ
πει να είσαι σε εγρήγορση και 
να έχεις ανά πάσα στιγμή την 
αίσθηση του χώρου όπου κινεί
σαι και του τι συμβαίνει σ’ αυ
τόν.

Όσο τρέχεις, να έχεις 
υπό έλεγχο το όπλο σου.

Στην πεζή καταδίωξη, δεν θα 
πρέπει να τρέχεις με το όπλο 
σου στο χέρι, επειδή υπάρχει 
πάντα ο κίνδυνος μιας ακού
σιας εκπυρσοκρότησης ή αφο
πλισμού σου. Επίσης, μην επι
χειρήσεις να πυροβολήσεις, ε
νώ τρέχεις, επειδή ο κίνδυνος 
να αστοχήσεις είναι πολύ με
γάλος και επειδή δεν μπορείς 
να προβλέψεις, την πορεία των 
βλημάτων σου. Να αποφεύγεις 
και τις προειδοποιητικές βολές 
-είτε τρέχεις είτε όχι- αφού δεν 
έχουν συνήθως νόημα, αλλά 
κινδυνεύσεις επιπλέον να δη
μιουργήσεις και νομικά προ
βλήματα.

Μην ξεχνάς ότι δεν έχεις δι
καίωμα να πυροβολήσεις κά
ποιον που διαφεύγει και που ό
σο τρέχει, δεν αποτελεί ή δεν

εκδηλώνει άμεση απειλή για 
σένα ή για κάποιον τρίτο.

Φρόντισε λοιπόν, όσο τρέ
χεις, να έχεις το όπλο σου α
σφαλισμένο στη θήκη του, για
τί υπάρχει η πιθανότητα να 
σου πέσει, χωρίς ίσως να το α- 
ντιληφθείς. Φαντάσου σε πόσο 
δύσκολη θέση θα βρεθείς, αν 
φτάσεις τον ύποπτο και διαπι
στώσεις ότι δεν έχεις πια το ό
πλο σου.

Μην χωρίζετε 
με το συνεργάτη σου.

Ακόμη και στην περίπτωση 
που οι ύποπτοι είναι περισσό
τεροι του ενός, διαλέξτε τον 
“καλύτερο” στόχο και κατα
διώξτε τον μαζί. Είναι προτι
μότερο και ασφαλέστερο να 
πιάσεις μόνον έναν, αλλά με 
βοήθεια.

Να προσέχεις τις γωνίες 
όπου στρίβει ο ύποπτος 
και να χρησιμοποιείς 
το πλεονέκτημα της κάλυψης.

Οι γωνίες ή τα αντικείμενα, 
πίσω από τα οποία δεν μπορείς 
να δεις, είναι σημαντικές πε
ριοχές κινδύνου. Απόφυγε να 
φτάνεις σ’ αυτές ή να τις προ
σπερνάς τρέχοντας, επειδή κα
θεμιά τους μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί από τον ύποπτο για το 
στήσιμο μιας καλής ενέδρας. 
Εφάρμοσε, λοιπόν, τακτικές έ
ρευνας κτιρίων, “κόβοντας την 
πίττα” με γρήγορες ματιές 
προς το χώρο που δεν βλέπεις 
ή ανοίξου και στρίψε, αφού θα 
έχεις ελέγξει οπτικά το χώρο α
πό ασφαλή απόσταση. Απόφυ
γε επίσης να εκτίθεσαι σε ανοι
κτούς χώρους, όπου εύκολα 
μπορείς να γίνεις στόχος.

Όλες αυτές οι προφυλάξεις 
σίγουρα θα σε καθυστερή
σουν, αλλά είναι προτιμότερο 
από μία απερίσκεπτη προσέγ
γιση που μπορεί να καταλήξει 
σε τραυματισμό σου ή κάτι χει
ρότερο.

Να προσέχεις πάντοτε 
τις κινήσεις των χεριών 
του υπόπτου.

Ακόμη κι όταν τρέχει ένας ύ
ποπτος, είναι εύκολο να βγάλει
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κάποιο κρυμμένο όπλο ή να το 
έχει ήδη στα χέρια του, πριν 
ξεκινήσει. Γι’ αυτό, πρέπει να 
είσαι σε ετοιμότητα τόσο να α- 
ντιληφθείς όσο και να αντιμε
τωπίσεις ενδεχόμενη κίνησή 
του εναντίον σου.

Να έχεις το νου σου για 
αντικείμενα που ενδεχομένως 
πετάξει ο ύποπτος, στη 
διάρκεια της καταδίωξης.

Πολλοί ύποπτοι θέλουν να 
ξεφορτωθούν κάποια ενοχο
ποιητικά στοιχεία, για να μην 
βρεθούν πάνω τους και ίσως ε
πιχειρήσουν να τα πετάξουν 
στη διαδρομή. Αυτά μπορεί να 
είναι όπλα, ναρκωτικά ή σύ
νεργα χρήσης τους, κλοπιμαία, 
κ.λ.π.

Λείξε μεγάλη προσοχή κατά 
την τελική προσέγγιση 
του υπόπτου.

Αν φτάσεις τον ύποπτο, μην 
τον πλησιάσεις με μεγάλη τα
χύτητα, αλλά επιβράδυνε και

προσέγγισε τον με ιδιαίτερη 
προσοχή. Σίγουρα δεν θα θέ
λεις να “πιέσεις” με ταχύτητα 
πάνω σ’ αυτόν ή στο όπλο του.

Αν δεν έχεις σκοπό να του ε
πιβληθείς σωματικά, εφαρμό
ζοντας κάποια τεχνική σύλλη
ψης, προτίμησε να κρατηθείς 
σε απόσταση και να τον ακινη- 
τοποιήσεις με την απειλή του 
όπλου σου και ακολούθως με 
την κάλυψη του συναδέλφου 
σου να του περάσεις με ασφά
λεια τις χειροπέδες.

Π ώς να προβλέπεις 
το σχέδιο διαφυγής 

ενός υπόπτου.

Αν χάσεις από το οπτικό σου 
πεδίο τον ύποπτο που καταδιώ
κεις, δεν είναι εύκολο να προ
βλέψεις την πορεία που θα α
κολουθήσει. Σ’ αυτό μπορεί να 
σε βοηθήσει μία Καναδέζικη 
μελέτη, σύμφωνα με την οποία 
η συμπεριφορά των υπόπτων 
που διαφεύγουν, εκδηλώνεται 
ως εξής:

1. Οι ύποπτοι που διαφεύ
γουν από τον τόπο του εγκλή
ματος τρέχουν πρώτα προς τα 
αριστερά και μετά προς τα δε
ξιά, αποφεύγοντας στη συνέ
χεια τις στροφές προς τα αρι
στερά. Αυτή η συμπεριφορά 
μπορεί να έχει σχέση με το μέ
ρος εκείνο του εγκεφάλου που 
κυριαρχεί κάτω από συνθήκες 
πίεσης και στρες.

2. Αν αναγκαστούν να στρί
ψουν προς τα αριστερά, λόγω 
κάποιων εμποδίων, εκνευρίζο
νται και συνήθως δεν κάνουν πε
ρισσότερες από δύο στροφές α
ριστερά πριν κρυφτούν πανικό
βλητοι.

3. Όταν τρέχουν σε δρόμο ή 
διάδρομο, τρέχουν ως επί το 
πλείστον κατά μήκος της δε
ξιάς πλευράς του.

4. Τα διάφορα ενοχοποιητι
κά ή αποδεικτικά στοιχεία τα 
πετούν προς τα δεξιά.

5. Αν έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν που θα κρυφτούν, 
προτιμούν τη δεξιά πλευρά.

6. Αν οι ύποπτοι είναι δύο και 
κρυφτεί ο ένας, ο δεύτερος συνή

θως κρύβεται σε απόσταση περί
που 70 μέτρων από τον πρώτο. 
Επίσης, κρύβονται συνήθως 
γρηγορότερα από κάποιον ύπο
πτο που διαφεύγει μόνος του.

7. Αν συλληφθεί ο ένας α
πό τους δύο υπόπτους, ο άλ
λος κάνει συνήθως κύκλο 
προς τα δεξιά, σε ακτίνα πε
ρίπου 70 μέτρων και επιστρέ
φει, για να εκτιμήσει την κα
τάσταση, όσο ο συνεργάτης 
του παραμένει στην περιοχή 
και δεν έχει απομακρυνθεί α
πό τους αστυνομικούς που 
τον συνέλαβαν. □
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Τον Αστυνομικού ΑΙντή Χρήστου Γ. ΡΗΓΑ

Η εποχή μας χαρακτηρί
ζεται από μία αχαλί
νωτη υλιστική νοο

τροπία, της οποίας την κύρια 
έκφραση αποτελεί η ακόρεστη 
επιθυμία, για αύξηση και πολ
λαπλασιασμό των υλικών μας 
αγαθών.

Το κόστος αυτής μας της 
προσπάθειας είναι αρκετά με
γάλο, γιατί γεννά και εντείνει 
μέσα μας την αγωνία και την 
αγχώδη μέριμνα, για την αντα
πόκριση σ’ όλα αυτά τα βιοτι
κά μηνύματα. Έτσι εύκολα ο 
σύγχρονος άνθρωπος ξεχνάει 
ακόμη και τον θεό.

Παύει να αισθάνεται την λυ
τρωτική παρουσία του. Αποθη
ριώνεται και χάνει τα ίχνη της 
αγάπης και της πρόνοιας του

μέσα στον κόσμο και στη ζωή 
του. Εξαρτά τα πάντα από τον 
εαυτό του, το μυαλό και τα χέ
ρια του. Θεοποιεί την επιστή
μη και παθιάζεται από την τε
χνολογία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλ
λά και η επιστήμη, κρούουν 
τον κώδωνα, για τους κινδύ
νους που διατρέχει ο σύγχρο
νος άνθρωπος, από την μανιώ
δη προσήλωσή του στα υλικά 
αγαθά.

Περικοπές της Κ.Δ. μιλούν 
για την τύφλωση της ψυχής και 
τον καταποντισμό της καρδιάς 
στα θολά νερά του πάθους της 
υλιστικής απόλαυσης. Ταυτό
χρονα επισημαίνουν τον κίνδυ
νο της αποκοπής από την θεία 
πρόνοια.

Η Ψυχιατρική και η Ψυχολο
γία χαρακτηρίζουν αυτή την 
μανιώδη αποθησαύριση υλι
κών αγαθών, ως μία από τις 
βασικότερες αιτίες ψυχολογι
κών και ψυχωτικών διαταρα
χών.

Ειδικότερα από ψυχολογικής 
πλευράς αυτή η συμπεριφορά 
του ανθρώπου αποτελεί το βα
σικότερο αίτιο της κατακόρυ- 
φης αύξησης του STRESS και 
των άλλων ψυχικών παθήσε
ων, που μαστίζουν σήμερα την 
κοινωνία μας.

Από θρησκευτική άποψη η 
αχαλίνωτη τάση προς απόλαυ
ση μόνο υλικών αγαθών, υπήρ
ξε μία από τις βασικές αιτίες α
πομάκρυνσης του ανθρώπου, 
από την πορεία της ηθικο-

πνευματικής του βελτίωσης.
Σπάνια ο Κύριος Υμών Ιη

σούς Χριστός μίλησε τόσο συ
γκεκριμένα και επίμονα για 
άλλο πάθος, όσο για τη βιοτική 
μέριμνα. Σύμφωνα με την 
Ευαγγελική ρήση “Δια τούτο 
λέγω ημίν μη μεριμνάται”, η α
γωνιώδης η μονομερής βιοτική 
μέριμνα συνιστά πρώτα απ’ ό
λα άρνηση του Θεού. Μαρτυ
ρεί έλλειψη πίστεως - ολιγοπι- 
στία στην πρόνοια και την αγά
πη του Θεού. Αυτός που κυ
ριεύεται από τη μανία του 
πλούτου και τη συνεχή από
κτηση υλικών αγαθών, αν δεν 
έχει αρνηθεί ολοσχερώς τον 
θεό, τον έχει σίγουρα εξορίσει 
από τη ζωή του. Αρνείται την 
παρουσία του, δεν τον επικα-
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ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
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ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ

Αν φέτος το χειμώνα σκέπτεστε 
να φορέσετε δερμάτινα ή να επιδιορθώσετε 

το παλιό αγαπημένο σας μπουφάν 
επισκεφθείτε το εργαστήριό μας.

Ειδικές τιμές για τους Αστυνομικούς 
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λείται και δεν ζητάει την βοή- 
θειά του.

Δεν τον υπολογίζει στα σχέ
δια και τους προγραμματι
σμούς της ζωής του. Θεοποιεί 
και λατρεύει τον εαυτό του, 
στηρίζεται αποκλειστικά και 
μόνο στα προσόντα και τις ικα
νότητες του. Αφοσιώνεται με 
πάθος στις επιδιώξεις και την 
πραγμάτωση των ονείρων του.

Αν όχι θεωρητικά, πρακτικά 
είναι σαν να διακηρύσσει ότι 
δεν χρειάζεται πλέον τον Θεό 
ότι δεν τον έχει ανάγκη.

Ψυχολογικά η αγωνιώδης 
μέριμνα, για τις υλικές ανάγκες 
της καθημερινότητας και όχι 
μόνο, σκοτώνει καθημερινά 
ό,τι ευγενέστερο κρύβει μέσα 
του ο άνθρωπος και κυρίως την 
ΑΓΑΠΗ και την συναλληλία. 
Τον κάνει σκληρό και κυνικό. 
Τον αποξενώνει από τον κοι
νωνικό του περίγυρο και αυξά
νει την εριστικότητα και την ε
πιθετικότητα. Τα αποτελέσμα
τα είναι ορατά γύρω μας. Οι 
συγκρούσεις και οι τριβές είναι 
ένα καθημερινά διαρκώς αυξα
νόμενο νοσηρό φαινόμενο.

Στην προσπάθεια της από
κτησης, ή της αύξησης των α
γαθών απωθούνται και συμπιέ
ζονται στο ασυνείδητο ηθικές 
αρχές και ευγενή συναισθήμα
τα με αποτέλεσμα να συμπιέ
ζεται η συνείδησή του.

Η αλλαγή της εικόνας ενός 
ήρεμου λογικού ανθρώπου εί
ναι τρομακτική. Αδικεί κατα
φανώς. Γίνεται άσπλαχνος. Ε
πιδεικνύει σκληρότητα. Πατά
ει επί πτωμάτων. Κάνει ένα 
σωρό ηθικές αβαρίες. Όταν 
αρχίζουν να αναδύονται από το 
ασυνείδητο οι ενοχές, τότε έ
χουμε τις πρώτες ψυχολογικές 
διαταραχές (νευρώσεις), στις 
οποίες, και πάλι σε πολλές πε
ριπτώσεις, η παρέμβαση της ε
πιστήμης (κυρίως της ψυχια
τρικής) είναι μόνο κατά-σταλ- 
τική και ελάχιστα θεραπευτι
κή.

Η θεραπευτική δυσκολία έ
γκειται στο γεγονός, ότι στο 
μεταξύ ολόκληρη η ζωή του 
ανθρώπου έχει δηλητηριαστεί, 
αφού προηγουμένως παραδό
θηκε ολοκληρωτικά στο στρό
βιλο των βιοτικών μεριμνών. Η 
αγωνία της μέριμνας, της αλό

γιστης απόκτησης υλικών αγα
θών εκτόπισε από την καρδιά 
του τη χαρά και την ειρήνη. 
Σκότωσε την ελπίδα. Απλωσε 
τον φόβο και αφάνισε το χαμό
γελο της ζωής.

Η όψις - το πρόσωπο του ση
μερινού ανθρώπου - εκφράζει 
την πίεση, που ασκεί η αγω
νιώδης μέριμνα των βιοτικών 
αναγκών στον ψυχικό του κό
σμο. Όχι σπάνια, η μέριμνα 
του αφαιρεί ακόμη και τον ύ
πνο. Το κρεβάτι, όπου ο άν
θρωπος αναπαύεται, γίνεται 
τόπος ατελείωτων σχεδια- 
σμών, ποικίλων οικονομικών 
συνδυασμών και τρομακτικών 
εφιαλτών. Σύμφωνα με επίση
μα στοιχεία της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας, υπάρχουν 
πάνω από 300.000.000 ψυχικά 
διαταραγμένα άτομα σε όλο 
τον κόσμο. Και ο αριθμός αυ
τός προβλέπεται δυστυχώς, ό
τι, κατά τις προσεχείς δεκαετί
ες, θα ανεβεί σε μεγαλύτερα ύ
ψη. Είναι φανερό άλλωστε, πό
σο συντελεί στην εμφάνιση αυ
τών των φαινομένων η αγω
νιώδης μέριμνα για τα βιοτικά. 
Το τίμημα της “επιτυχίας” εί
ναι πανάκριβο...

Θα πρέπει να επισημάνουμε 
επίσης ότι η μέριμνα είναι ένα 
πάθος, που πολύ ποιο έντονα 
βασανίζει τους ευκατάστα
τους, τους εύπορους και τους 
πλούσιους.

Μεριμνά ο φτωχός για την 
τροφή, μεριμνά και ο πλούσιος 
για την τρυφή. Ο πρώτος αν 
δεν έχει κάτι για να φάει. Ο 
δεύτερος πόσο και ποια σήμε
ρα θα φάει. Μεριμνά ο φτωχός, 
για το ένδυμα. Μεριμνά και ο 
πλούσιος για την πολυτέλεια. 
Μεριμνά ο φτωχός, για την ε
ξασφάλιση της στέγης. Μερι
μνά και ο πλούσιος για το μέ
γαρο και την έπαυλή του.

Σε αυτές τις μέριμνες αν 
προσθέσουμε τιάρα και όλες ε
κείνες, που παράγει η άντληση 
της σύγχρονης οικονομίας, για 
το κέρδος και η πολυπλοκότη- 
τα μορφών οικονομικής ανά
δειξης, με τις οποίες μας δελε
άζει η καθημερινή οικονομική 
πρακτική, μπορούμε εύκολα 
να αντιληφθούμε τον κίνδυνο 
πλήρους ψυχο-πνευματικής 
αλλοτρίωσης που αδιάκοπα

μας απειλεί. Και για να πει- 
σθούμε ότι έτσι ακριβώς έχουν 
τα πράγματα και δεν υπερβάλ
λουμε, είναι αρκετή μια και 
μόνο εικόνα ενός σύγχρονου 
χρηματιστήριου:

Το πάθος για εύκολο και 
γρήγορο κέρδος και η αγωνία 
των οικονομικών μεταβολών 
έχουν εκτοπίσει όλα τα άλλα 
συναισθηματικά χαρακτηρι
στικά από τα πρόσωπα των αν
θρώπων του χρήματος.

Το πάθος της αγωνιώδους 
μέριμνας για τα βιοτικά κατα
δυναστεύει την ισορροπημένη 
και εν Χριστώ ελευθερία μας. 
Συνιστά παρέκκλιση και απο
μάκρυνση από την ισορροπη
μένη ζωή, από τον Θεό. Στην 
σημερινή εποχή, που, η διατα
ραχή της συνείδησης και των 
πνευματικών λειτουργιών του 
ανθρώπου, ξαπλώνεται ολοένα 
και περισσότερο, η εμπιστοσύ
νη στο Θεό Πατέρα μας, στην 
πρόνοια και την αγάπη του, για 
κάθε άνθρωπο, αποτελεί τον α
ποτελεσματικότερο τρόπο ά
μυνάς μας. □

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Καινή Διαθήκη 
-Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ “Τα Βιο

τικά”
-AGATHON Μ. "Οι επιδρά

σεις των κοινωνικών αλλαγών 
στην ανθρώπινη συμπεριφορά ”  

-BEVAN G. "Οι δυσμενείς 
επιδράσεις του άκρατου κατα
ναλωτισμού ”

-MONOD J. "Η τεχνολογική 
εξέλιξη και η αποξένωση του 
σύγχρονου ανθρώπου” 

-ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Κων. "Α
πολογητική - Ασκητική "

* Ο Αστυν. Δ/ντ'ης κ. Χρήστος 
Γ. ΡΗΓΑΣ είναι Διοικητής της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας.
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Ε ικ ο ν ικ ο ί  γ Αμ ο ι

&
Ε λΑΗΝΙΚΙΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚόΤΗΤΑ

Τον Αστυνόμον A r  Φωτίου ΠΟΥΑΗ

Ό ταν στις αρχές του αιώνα οι πρώτοι Έ λληνες μετανάστες έφθαναν στην Αμερική 

προκειμένου να αποφύγουν την φοβερή Im m igration Police και να βρουν καλλίτερες συνθήκες ζωής 

τελούσαν οικονομικούς γόμους με αμερικανίδες υπηκόους, που να φαντάζονταν ότι 

μετά από πολλά χρόνια άλλοι θα χρησιμοποιούσαν την ίδια μέθοδο στην πατρίδα μας, 

προκειμένου να διασφαλίσουν την μονιμότητα της παραμονής τω ν και της εργασίας των;

Ε ίναι γεγονός αναντί
λεκτο σήμερα που οι 
κοινωνικοί θεσμοί 

διέρχονται μεγάλη κρίση, μέ
ρος αυτής να οφείλεται και 
στην ανεκτικότητα που δείχνει 
η Ελληνική κοινωνία στην χα- 
λάρωση των πατροπαράδοτων 
αξιών της Ελληνικής οικογέ
νειας, ιδιαίτερο σημείο αναφο
ράς πρέπει να γίνει και στον 
λεγόμενο εικονικό γάμο που 
σήμερα είναι αντικείμενο α
στυνομικής έρευνας και απα
σχολεί έντονα τις Υπηρεσίες 
Αλλοδαπών της Αστυνομίας.

Με το ψήφισμα της 4 Δεκεμ
βρίου 1997 του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, προβλέπει τα μέ
τρα που πρέπει να θεσπιστούν 
όσον αφορά την καταπολέμη
ση των γάμων.

Τονίζεται ότι οι εικονικοί γά- 
μοι αποτελούν μέσο για την 
καταστρατήγηση των νόμων 
των σχετικών με την είσοδο - 
διαμονή των υπηκόων τρίτων 
χωρών και δεν στοχεύει στην 
καθιέρωση συστηματικών ε
λέγχων όλων των γάμων με υ
πηκόους τρίτων χωρών αλλά ό
τι θα πραγματοποιείται εξακρί
βωση εφόσον κάτι τέτοιο πιθα
νολογείται βασίμως.

I.- Αέγοντας ΕΙΚΟΝΙΚΟ 
ΓΑΜΟ εννοούμε τον γάμο υ
πηκόου κράτους μέλους ή τρί

της χώρας ο οποίος διαμένει 
νομίμως σε ένα κράτος μέλος 
με υπήκοο τρίτης χώρας, με 
μοναδικό σκοπό να καταστρα
τηγηθούν οι νόμοι που διέπουν 
την είσοδο - διαμονή των υπη
κόων τρίτων χωρών, για να α
ποκτήσει ο υπήκοος τρίτης χώ
ρας άδεια παραμονής - διαμο
νής σε κράτος μέλος.

2.- Τα στοιχεία από τα οποία 
πιθανολογείται ότι ένας γάμος εί
ναι ενδεχομένως εικονικός είναι: 

α) Η μεγάλη διαφορά ηλικίας, 
β) Η απουσία διατήρησης 

της συμβίωσης.
γ) Η μη συμβολή στην αντι

μετώπιση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τον γάμο.

δ) Το ότι οι σύζυγοι δεν συνα
ντήθηκαν ποτέ πριν από τον γάμο.

ε) Το ότι καταλαμβάνονται 
να ψεύδονται ως προς τα αντί
στοιχα στοιχεία ταυτότητας των 
και ως προς τας περιστάσεις υ
πό τας οποίας γνωρίσθηκαν ή 
ως προς άλλες πληροφορίες χα
ρακτήρα που τους αφορούν.

στ) Το ότι οι σύζυγοι δεν ο
μιλούν γλώσσα που να είναι α
ντιληπτή και από τους δύο.

ζ) Το ότι έχει δοθεί κάποιο 
χρηματικό ποσό προκειμένου 
να συναφθεί ο γάμος, εκτός βέ
βαια της προίκας όπου η προι
κοδότηση αποτελεί συνήθη 
πρακτική.

η) Εξετάζεται το ιστορικό 
του ενός εκ των δύο συζύγων ( 
εάν δηλαδή υπάρχουν ενδεί
ξεις για προηγούμενους εικονι
κούς γάμους ).

θ) Λήψη πληροφοριών που 
αφορούν τα ενδιαφερόμενο 
πρόσωπα ήτοι πληροφορίες 
που προέρχονται από γραπτά 
στοιχεία ή που ελήφθησαν κα
τά τη διάρκεια της έρευνας.

3.- Εάν λοιπόν υπάρχουν 
στοιχεία από τα οποία πιθανο
λογείται ότι πρόκειται για εικο
νικό γάμο, τα κράτη - μέλη, 
δεν χορηγούν άδεια παραμο
νής - διαμονής στον υπήκοο 
της τρίτης χώρας λόγω του γά
μου του, παρά μόνο όταν εξα
κριβωθεί από τις αρμόδιες αρ
χές και βάσει του εθνικού δι
καίου ότι ο γάμος δεν είναι ει
κονικός και ότι πληρούνται οι 
υπόλοιπες προϋποθέσεις που 
έχουν σχέση με την είσοδο και 
την διαμονή.

Η εξακρίβωση αυτή είναι 
δυνατόν να συνεπάγεται χωρίς 
την συνέντευξη με καθένα από 
τους δύο συζύγους.

Διαπιστωμένου εικονικού 
του γάμου, η άδεια παραμονής 
ή διαμονής που χορηγήθηκε α- 
φαιρείται, ανακαλείται ή δεν α
νανεώνεται. Σε υπήκοο της 
τρίτης χώρας, παρέχεται η δυ
νατότητα να προσβάλει μία α

πόφαση αφαίρεσης της άδειάς 
του ενώπιον αρμοδίου Δικα
στηρίου ή Δικαστικής Αρχής.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη το παρόν ψήφισμα σε 
όλες τις προτάσεις που απο
σκοπούν στην τροποποίηση 
της εθνικής τους νομοθεσίας 
και επιπλέον προσπάθησαν να 
προσαρμόσουν τις εθνικές 
τους νομοθεσίες στο παρόν 
ψήφισμα πριν την 1-1-1999.

Στην Ελλάδα η μέθοδος αυ
τή, χρησιμοποιήθηκε στις αρ
χές της δεκαετίας του ‘90 όταν 
πληθώρα νέων κοριτσκύν ει- 
σήλθε στη χώρα είτε νόμιμα, 
είτε λάθρα και προκειμένου να 
τύχουν νόμιμης παραμονής, 
τέλεσαν εικονικούς γάμους. 
Στη συνέχεια είχαμε κακομε
ταχείριση αυτών, οδήγηση σε 
χορευτικά κέντρα ή μπαρ και 
τελικά κατέληξαν στη πορνεία 
και εκμετάλλευση. Έτσι δη- 
μιουργήθηκαν οικογενειακά 
προβλήματα, παράπονα στις 
Αρχές, προσφυγές στη δικαιο
σύνη, μηνύσεις κ.λ.π.

Σήμερα υπάρχει μία μείωση 
των εικονικών γάμων, γεγονός 
που οφείλεται, αφ’ ενός στην 
δράστηριοποίηση των υπηρε
σιών της Αστυνομίας και στην 
αντιμετώπιση του θέματος με 
αυστηρότητα από πλευράς δι
καιοσύνης αφ' ετέρου. □
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Η ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΤΛπΟΤΗΤΑ  

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ 

ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

Της Άννας Παγονροπονλον, 
καθηγήτριας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο και επιβεβαιωμένο από τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, 

ότι οι απαντήσεις της ζωής σήμερα δημιουργούν προκλήσεις πρωτόφαντες, 

που δεν αντιμετωπίζονται με τα όπλα του παρελθόντος.

Το θέμα των νέων συζύγων έρχεται συνεχώς στο προσκήνιο και συζητούνται, γιατί οι αλλαγές που έχουν 

σημειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα μας επιβάλλουν διαφοροποιήσεις στην αντιμετώπιση τω ν προ

βλημάτων, που πολλές φορές μας βρίσκουν απροετοίμαστους.

—την παρουσίαση του θέματός μας, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αδυναμία των σύγχρονων συζύγων 

να σταθούν στο ύψος του συζυγικού τους ρόλου, και ιδιαίτερα στις επιπτώ σεις που έχει το γεγονός αυτό 

στα παιδιά. Ό πω ς θα αναλυθεί, τα παιδιά  εκείνα ή οι έφηβοι, που οι γονείς τους 

δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους σύνθετους ρόλους τους που η σημερινή ζωή εντάσσει, 

γίνονται τα ίδια προστάτες των γονιών τους, ένα είδος υπέρ - γονιών δηλαδή, 

και αναγκάζονται ως παιδιά να παίζουν ένα ρόλο εξαιρετικά ανθυγιεινό για την ηλικία τους.

Ας πιάσουμε όμως το θέμα από την αρχή.
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Α ς ξεκινήσουμε από 
τις τρεις προϋποθέ
σεις που υπάρχουν 

για να λειτουργήσει με επάρ
κεια η σύγχρονη οικογένεια. 
Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν 
προέλθει από έρευνα, και έ
χουν καταγραφεί στη βιβλιο
γραφία για τη θεραπεία της οι
κογένειας. Και είναι, πρώτον, η 
συναισθηματική συνοχή της 
οικογένειας, δεύτερον, η ικα
νότητά της για προσαρμογή 
στις αλλαγές που συμβαίνουν 
με το πέρασμα του χρόνου και 
τρίτον, επικοινωνία μεταξύ 
των μελών της οικογένειας. Ας 
πούμε λίγα λόγια για το καθέ
να από αυτά. Η συναισθηματι
κή συνοχή αναφέρεται στο 
βαθμό που τα μέλη της οικογέ
νειας αισθάνονται συνδεδε- 
μένα ή απομονωμένα μεταξύ 
τους.

Όπως καταλαβαίνουμε, ο δε
σμός που συνδέει το μέλη μιας 
οικογένειας μπορεί να αξιολο
γηθεί θετικά, αλλά επίσης και 
αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι 
είναι παράγων άλλοτε ψυχικής 
υγείας, άρα υγειογενετικός, και 
άλλοτε παράγων ψυχικής δια
ταραχής - άρα παθογενετικός. 
Μερικά από τα κριτήρια που 
διαχωρίζουν τη συναισθηματι
κή συνοχή ως υγειογενετική 
και ως παθογενετική είναι τα ε
ξής: κατ’ αρχήν, τα όρια που υ
πάρχουν ανάμεσα στις δύο γε
νιές, (αυτή των γονέων ή αυτή 
των παιδιών γιατί είναι απα
ραίτητο να υπάρχουν όρια) εί
ναι οι συμμαχίες που αναπτύσ
σονται ανάμεσα στα μέλη ( για 
παράδειγμα, οι συμμαχίες ανά
μεσα στο μέλη της ίδιας γενιάς 
ξεκαθαρίζει τη λειτουργία των 
υποσυστημάτων της οικογέ
νειας, ενώ η συμμαχία ανάμε
σα σε μέλη διαφορετική γενε
ών μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως ανίερη συμμαχία ιδιαίτερα 
όταν προκαλεί μη συναισθη
ματική αντίδραση ενός άλλου 
μέλους της οικογένειας).

Είναι ακόμη ο χρόνος που 
μοιράζονται για να κάνουν μα
ζί δραστηριότητες οι οποίες ι
κανοποιούν όλους, όπως και ο 
χώρος που μοιράζονται για να 
συζητήσουν, να φέρουν πλη
ροφορίες απ’ έξω, να ακού
σουν ο ένας τον άλλον. Και βέ

βαια, είναι οι δημοκρατικές 
διαδικασίες με της οποίες λαμ- 
βάνονται οι αποφάσεις. Το α- 
ποφασίζομεν και διατάσσομεν, 
όχι μόνο ανήκει σε άλλες επο
χές, αλλά είναι και μέσα στο 
πλαίσιο της σημερινής οικογέ
νειας εν πολλοίς

Η δεύτερη προϋπόθεση για 
την καλή λειτουργία της οικο
γένειας είναι η προσαρμοστι
κότητα στις αλλαγές. Τι σημαί
νει αυτό στην πράξη: σημαίνει 
ότι κάθε οικογένεια οφείλει να 
καθιερώνει ένα σύστημα κανό
νων που να ταιριάζει στις ανά
γκες της, και συγχρόνως να εί
ναι εύκαμπτο, ευέλικτο, και 
ευεπίφορο σε τροποποιήσεις.

Τα γεγονότα που προκύ
πτουν στην πορεία είναι συχνά 
τόσο στρεσογόνα, ώστε το οι
κογενειακό σύστημα να ταρα- 
κουνιέται συθέμελα. Αναρω
τιέται κανείς αν η σύγχρονη οι
κογένεια μπορεί να αντέξει ό
λα όσα επισυμβαίνουν, χωρίς 
να διαλυθεί στα εξ ων συνετέ- 
θη. Και όμως, είναι απαραίτη
το να υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα 
προέρχεται από τη θεώρηση 
της οικογένειας ως εμβίου συ
στήματος, το οποίο είναι προο
ρισμένο να εξελίσσεται και να 
αναπτύσσεται διαρκώς.

Με αυτή τη θεώρηση, οι δυ
σκολίες και οι αγχογονείς κα
ταστάσεις αναπλαισιώνονται, 
γίνονται καλές, επιθυμητές, 
γιατί αναμετράται μαζί τους η 
ίδια η αντοχή του συστήματος 
και τα αποθέματα που κρύβει, 
και ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της αναμέτρησης, η οικογένεια 
αναπροσαρμόζεται και επανα- 
συντάσσει τις δυνάμεις της.

Με άλλα λόγια, η οικογένεια 
σε κάθε περίπτωση δοκιμάζει 
την αντοχή και τα όριά της, και 
όπως οι μυς του σώματος δυ
ναμώνουν και αναπτύσσονται 
όταν τους ασκούμε, ενώ ατρο- 
φούν με την ακινησία, έτσι και 
οι ψυχοκοινωνικές μας ικανό
τητες επιζητούν την άσκηση 
και την αντιμετώπιση δυσκο
λιών, προκειμένου να μην α- 
τροφήσουν.

Η τρίτη προϋπόθεση του μο
ντέλου για να λειτουργήσει με 
επάρκεια η σύγχρονη οικογέ
νεια είναι η ικανότητά της για 
επικοινωνία. Ζούμε στην επο

χή της Πληροφορικής, επομέ
νως οι πληροφορίες ανταλλάσ
σονται σε συνεχή διαδικασία, 
η οποία μάλιστα διαδικασία ε- 
πανατροφοδοτείται από την ί
δια της τη δράση. Η συνεχής 
ροή πληροφοριών ανάμεσα 
στα μέλη της οικογένειας είναι 
σε θέση να ανοίξει διαύλους, 
κανάλια επικοινωνίας, ώστε το 
δυναμικό της οικογένειας να 
κυκλοφορήσει και να αρδεύσει 
τις οικογενειακές σχέσεις.

Η επικοινωνία είναι δύο τύ
πων και μορφών, είναι η λεκτι
κή αλλά είναι και η έξω - λε
κτική επικοινωνία. Τη λεκτική 
την καταλαβαίνουμε εύκολα. 
Η έξω - λεκτική είναι αυτή που 
λειτουργεί χωρίς λόγια και κα
θορίζει περισσότερο από την 
λεκτική αυτό που ονομάζουμε 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα της 
οικογένειας. Ένα νεύμα, ένα 
χαμόγελο, η ίδια η έκφραση 
του προσώπου όταν απευθύ
νουμε το λόγο, είναι τρόποι ε- 
ξωλεκτικής επικοινωνίας, ό
πως είναι και ένα χάδι ή ένα φι
λί.

Η εξωλεκτική επικοινωνία έ
χει το τεράστιο προνόμιο να 
μεταγγίζει συναισθήματα, κα
θώς και αξίες, και η ανταλλαγή 
αυτή είναι λεκτικής σημασίας 
για την ψυχοκοινωνική ανά
πτυξη των γονέων, όσο και των 
παιδιών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η 
εξωλεκτική επικοινωνία που έ
χουν οι δύο σύζυγοι μεταξύ 
τους, και η οποία όχι μόνο με
ταγγίζει συναισθήματα και 
τροφοδοτεί με αυτά τον συζυ
γικό δεσμό, αλλά επιπλέον έχει 
την ιδιότητα να τροφοδοτεί συ
ναισθηματικά και τα παιδιά 
της οικογένειας. Οικογένειες 
που τρέφουν συναισθηματικά 
τα παιδιά τους και χορταίνουν 
τις συγκινήσεις τους τα στέλ
νουν έξω, στον αγώνα της ζω
ής, δυνατά και εύρωστα - ενώ, 
στην αντίθετη περίπτωση, όταν 
δηλαδή δεν λειτουργεί ικανο
ποιητικά η εξωλεκτική επικοι
νωνία των συζύγων - τα παιδιά 
από συναισθηματική άποψη εί
ναι νηστικά και βγαίνουν στον 
αγώνα της ζωής απροστάτευτα 
και ανήμπορα να ανταποκρι- 
θούν. Επομένως, η επικοινωνί
α μέσα στην οικογένεια μπορεί

να είναι υγειογενετική ή παθο
γενετική.

Μερικοί σίγουροι τρόποι για 
να είναι η επικοινωνία της οι
κογένειας παθογενετική είναι 
τα διπλά και αντιφατικά μηνύ
ματα που ανταλλάσσονται, εί
ναι η έντονη κριτική που α
σκείται, είναι τα υπονομευτικά 
σχόλια είναι ο σαρκαρμός, επί
σης είναι η ύπουλη επιθετικό
τητα της ειρωνείας και βέβαια 
η έλλειψη εκτίμησης στο πρό
σωπο του άλλου και η συναι
σθηματική του απόρριψη.

Και μερικοί άλλοι, σίγουροι 
επίσης τρόποι για να είναι η ε
πικοινωνία υγειογενετική είναι 
η ενεργητική ακρόαση του συ
νομιλητή μας, τα υποστηρικτι
κά σχόλια σ’ αυτά που λέει ο 
άλλος, η ικανότητα να βλέπου
με τα πράγματα από την πλευ
ρά του άλλου και που ονομάζε
ται συναίσθηση - και πάνω απ’ 
όλα είναι η εκτίμηση που δεί
χνουμε στις δυνάμεις του άλ
λου μέλους της οικογένειας , η 
ενθάρρυνση και η ηθική συ
μπαράσταση, και η βεβαιότητα 
που του εκφράζουμε σε κάθε 
περίσταση ότι είναι ικανός, ότι 
μπορεί να τα καταφέρει.

Όπως διαπιστώνουμε, η κα
λή και η κακή επικοινωνία εί
ναι στα χέρια μας, ή εμείς επι
λέγουμε τους τρόπους για να 
προάγουμε τη μια ή την άλλη.

Μετά από όλα αυτά, και α
φού αναλύσουμε τους 3 άξονες 
για την επαρκή λειτουργία της 
οικογένειας ας δούμε πως δια
μορφώνεται η ψυχοκοινωνική 
ταυτότητα των νέων συζύγων 
και πως μπορούν οι σημερινοί 
νέοι σύζυγοι να διαμορφώσουν 
μια καλή, μια βιώσιμη σχέση 
μέσα στο γάμο τους.

Σε παλαιότερες εποχές, που 
οι σύζυγοι ήταν λιγότερο καλ
λιεργημένοι και μορφωμένοι, 
υπήρχε η άγνοια που τους έκα
νε να είναι ανεπαρκείς. Σήμερα 
όμως, που η γνώση έχει ανα
πτυχθεί και εξαπλωθεί, και η ε
νημέρωση έχει έναν κυρίαρχο 
ρόλο στη ζωή μας, η δυσκολία 
βρίσκεται αλλού: το συνηθέ- 
στερο μοτίβο στις μέρες μας 
είναι να εργάζονται και οι δύο 
σύζυγοι με τους γνωστούς ρυθ
μούς της εξοντωτικής εργασί
ας, να κυνηγούν την κοινωνική
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καταξίωση ή την εργασιακή 
επιτυχία. Αν δεν το κάνουν έ
χει καλλιεργηθεί η πεποίθη
ση ότι θα πληρώσουν το με
γάλο κόστος της κοινωνικής 
απόρριψης. Αποδύονται λοι
πόν σε έναν τεράστιο αγώνα 
για προσωπική επιτυχία ώστε 
να επιπλεύσουν στο σύγχρο
νο εξαιρετικά ανταγωνιστικό 
κόσμο.

Από την άλλη πλευρά, ο γο- 
νεϊκός ρόλος έχει πάψει να έ
χει κοινωνικό status. Σπάνια 
οι μητέρες σήμερα αισθάνο
νται καταξιωμένες επειδή με
γαλώνουν παιδιά. Ο μητρικός 
ρόλος στις μέρες μας έχει α- 
πεκδοθεί την αίγλη ή την ιερό- 
τητά του και έχει ανατεθεί σε 
γιαγιάδες, νταντάδες, γκου- 
βερνάντες, και ακόμη χειρότε
ρα, στις κάθε λογής Φιλιππι- 
νέζες.

Οι φρενήρεις ρυθμοί επηρε
άζουν συχνά και τον συζυγικό 
ρόλο. Βλέπουμε έτσι πολλούς 
άνδρες να προτιμούν τους φί
λους και τους συναδέλφους 
του ως συνομιλητές. Με αυ
τούς συνεννοούνται καλύτερα, 
αυτούς εμπιστεύονται. Γ ια τις 
γυναίκες τους κρατούν μόνο τη 
διευθέτηση της καθημερινότη
τας. Τι ψώνια έχουμε να κά
νουμε; Το δώρο το πήρες; Με 
το μάστορα συνεννοήθηκες; 
Αλλά και στο στρατόπεδο των 
γυναικών τα πράγματα δεν εί
ναι καλύτερα.

ΙΙολλές γυναίκες βιώνουν 
την κοντινότερη σχέση με τις 
φίλες τους, τη μητέρα τους, 
τις επιλεγμένες γειτόνισσες, ή 
τις αγαπημένες συγγενείς, ή 
πολύ λιγότερο με τον άνδρα 
τους. Οι καταστάσεις όμως 
αυτές υπονομεύουν τη λει
τουργία της οικογένειας και 
κατά τις τρεις διαστάσεις της 
υπονομεύουν τη συναισθημα
τική συνοχή, αφού ως σύζυγοι 
δεν αισθάνονται συνδεδεμέ- 
νοι, μειώνουν την επικοινωνία 
- αφού δεν συζητούν, δεν α
νταλλάσσουν πληροφορίες, 
δεν ψάχνουν για λύσεις, δεν ε
πεξεργάζονται στρατηγικές α
ντιμετώπισης.

Στις κακές περιπτιύσεις η 
οικογένεια πάσχει σοβαρά, και 
οι σύζυγοι σταματούν ο ένας 
να νιάζεται για τον άλλον. Ο

πότε, για ποιά προσαρμοστικό
τητα στις δυσκολίες και στις 
προκλήσεις του χρόνου μπο
ρούμε να μιλάμε; Το πέλαγος 
της ζωής είναι μόνο για τα γε
ρά σκαριά, και πολλοί γάμοι 
ναυαγούν ακόμη και με ούριο 
άνεμο. Κάθε οικογένεια μοιά
ζει με καράβι που βρίσκεται 
συνεχώς εν πλω.

Οι κίνδυνοι δεν είναι μόνο ε
ξωτερικοί, είναι και εσωτερι
κοί, και οι παράγοντες αστάθ
μητοι. Και το κυριότερο: Σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας των 
συζύγων, και σοβαρής κρίσης 
του συζυγικού τους ρόλου, τα 
παιδιά, που διαισθάνονται τον 
κίνδυνο, και επιζητούν την α
σφάλεια για να μεγαλώσουν, 
πέφτουν τα ίδια στη φωτιά για 
να σώσουν ό,τι μπορεί να σω
θεί. Αρρωσταίνουν συχνά, κά
νουν σκανταλιές, φθάνουν α
κόμη και στην παραβατική συ
μπεριφορά ως έφηβοι, για να 
υποχρεώσουν τους γονείς τους 
να παραμείνουν ενωμένοι, και 
από κοινού να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους.

Έτσι όμως, χάνουν τα παιδιά 
αυτά και οι έφηβοι ένα μεγάλο 
μέρος του δυναμικού τους, που 
υπό άλλες συνθήκες θα μπο
ρούσε να επενδυθεί δημιουργι
κά - στη μόρφωση, την καλ
λιέργεια, τις υψηλές επιδόσεις.

Οι σύγχρονες οικογένειες 
συχνά χειμάζονται, φθάνουν 
στα όριά τους, και πολλές δια
λύονται. Οι σύζυγοι βρίσκουν 
άλλους συντρόφους, αναδι
πλώνονται και μετρούν τα λά
θη τους. “Δεν μετρήσαμε το κύ
μα και τον άνεμο σωστά ” λέει 
ένα τραγούδι, απαντώντας στο 
ερώτημα: “Τι να φταίει, τι να 
φταίει και δεν ιτήγαμε μπρο
στά". Και φθάνουμε στο δια 
ταύτα, και στο τι δέον γενέ- 
σθαι.

Συνταγές και ρετσέτες που 
να είναι εφαρμόσιμες σε όλους 
δεν υπάρχουν. Το μόνο που 
μπορούμε να προτείνουμε εί
ναι να αναπτύξει το γονεϊκό 
ζεύγος τις δυνάμεις του, και να 
δημιουργήσει ένα ισχυρό “ε
μείς”, χωρίς όμως να θυσιάσει 
σ’ αυτό το στόχο την ατομικό
τητα και την ιδιαίτερη προσω
πικότητα ούτε του άνδρα, ούτε 
τις γυναίκας. Είναι ένας δύ

σκολος συνδυασμός να ανα
πνέει και το εγώ και το εσύ, ε
νώ συγχρόνως να λειτουργεί το 
εμείς.

Είναι κυριολεκτικά ένα στοί
χημα, που μόνο οι δυνατοί το 
κερδίζουν. Με άλλα λόγια, οι 
σύζυγοι που έχουν επιτύχει να 
συζητούν, να διαπραγματεύο
νται, να μη θεωρούν τίποτε ως 
δεδομένο - ενώ, αντίθετα ανα
ζητούν κάθε φορά την προσφο
ρότερη λύση στο πρόβλημα 
που προκύπτει, επιπλέον αυτοί 
που χαρακτηρίζονται από συ
γκινησιακή ευαισθησία, και σε
βασμό ο ένας στις ανάγκες του 
άλλου, αυτοί και μόνο έχουν 
ελπίδα ότι θα ανταποκριθούν 
στις σύγχρονες απαντήσεις.

Η σύγχρονη ζωή έχει πάψει 
προ πολλού να είναι στατική, 
έχει αποκτήσει χαρακτήρα δυ
ναμικό, και συχνά ανατρεπτι
κό, και ταιριάζει μόνο στους 
ευέλικτους, τους προσαρμο
στικούς, στους ανοιχτούς στη 
μάθηση και την εμπειρία αν
θρώπους - ανεξάρτητα από η
λικία. Όλοι οι άλλοι, θα διανύ- 
σουν πολύ δρόμο μέχρι να μά
θουν. Και επειδή η μάθηση συ- 
ντελείται μόνο μέσα από το βί
ωμα, (είναι κατ’ εξοχήν βιωμα
τική υπόθεση η μάθηση), πολ
λοί σύγχρονοι σύζυγοι θα δοκι
μαστούν πρώτα μέσα από 
σκληρά βιώματα, και μετά θα 
μάθουν.

Ας ευχηθούμε ότι το κόστος 
που θα πληρώσουν οι σύγχρο
νοι άνθρωποι, προκειμένου να 
μάθουν να επιβιώνουν ψυχο- 
κοινωνικά - στις σύγχρονες 
συνθήκες ζωής - και να δια
μορφώσουν βιώσιμες σχέσεις, 
δεν θα είναι το κόστος αυτό 
βαρύ, δυσβάστακτο, με την 
έννοια ότι στο μεταξύ θα έχει 
γίνει ανεπανόρθωτη ζημιά στα 
παιδιά, που τώρα μεγαλώ
νουν.

Παιδιά παραμελημένα, μό
να, μπλεγμένα σε κοινωνικά α
διέξοδα, εθισμένα στις πάσης 
φύσεως τοξικές ουσίες, παιδιά 
με ψυχοσωματικά συμπτώμα
τα, με επισφαλή ψυχική υγεία, 
παιδιά που δεν χαίρονται, δεν 
ζουν την ηλικία τους, δεν γε
λούν, δεν έχουν μάθει να αγω
νίζονται, παιδιά που αρχίζουν 
να γερνούν στα 18, το 20 ή τα

25.
Γι’ αυτά τα παιδιά, που προ

έρχονται πια από όλες τις κοι
νωνικές και οικονομικές τά
ξεις, και που μας κάνουν να α
πορούμε μερικές φορές όταν 
γνωρίζουμε τις ρίζες των γο
νιών τους, γι’ αυτά τα παιδιά α
ξίζει να ευαισθητοποιηθούμε 
όλοι μας. Όπου υπάρχει ανε
πτυγμένος κοινωνικός ιστός, 
θεσμοί που υποβοηθούν στο 
έργο της οικογένειας, τα παιδιά 
αυτά μπορούν να σωθούν. 
Πολλοί σημερινοί ενήλικες, ό
πως και υπερήλικες αναπτύ
χθηκαν και στάθηκαν όχι τόσο 
οικογενειακά, όσο έξω - οικο
γενειακά.

Λειτουργώντας αντισταθμι
στικά, μπόρεσαν να κάνουν 
την υπέρβαση από το πενιχρό 
οικογενειακό περιβάλλον τους 
και να αξιοποιήσουν τους άλ
λους φορείς αγωγής: την ευ
ρύτερη οικογένεια, την εκκλη
σία, την τοπική αυτοδιοίκηση, 
τις φιλίες και τις κοινωνικές 
γνωριμίες. Αυτό λοιπόν που έ
χουμε στην εμπειρία μας εμείς 
οι μεγαλύτεροι είναι χρέος να 
το εξασφαλίσουμε και για τα 
νεότερα παιδιά. Ποιο; δηλα
δή;

Το κατάλληλο ψυχοκοινωνι- 
κό σύστημα υποστήριξης που 
θα υποβοηθήσει και θα στηρί
ζει τα νέα παιδιά, θα τα κάνει 
να πιστέψουν στον εαυτό τους 
και στις δυνατότητές τους, θα 
τα κοινωνικοποιήσει και θα 
τους επιτρέψει να χτίσουν το 
μέλλον τους, με τα χέρια τους. 
Από δω και μπρος, μόνο οι δυ
νατοί θα επιβιώσουν.

Είναι χρέος όλων μας, να 
βάλουμε γερά υποστυλώματα 
στους νέους βλαστούς, για να 
γευτούμε κάποτε τη χαρά και 
την υπερηφάνεια ότι οι βλα
στοί θα ανθίσουν, θα καρπί- 
σουν και θα συνεχίσουν το 
δένδρο της ζωής.

Οι σημερινοί ενήλικες, ό
λοι μας, έχουμε ευθύνη για
τί δημιουργούμε τις προϋ
ποθέσεις για την ομαλή α
νάπτυξη της νέας γενιάς, ώ
στε να παραδώσουμε μια 
μέρα τη σκυτάλη στα άξια 
χέρια. □
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Τον Αστνν. Υποδ/ντον(ΥΓ) Πλάτωνα Ζαφείρη, 
Χειρουργόν ιατρόν Κ.ΙΛ.

Ο μαστός της γυναί
κας αποτελεί όργα
νο το οποίο υπόκει- 

ται σε πολλές παθολογικές κα
ταστάσεις. Επειδή από αυτούς 
πολλοί είναι καλοήθεις και ο 
καρκίνος του μαστού από από- 
ψεως συχνότητας κατέχει μια 
από τις πρώτες θέσεις των κα
κοηθών εξεργασιών στην γυ
ναίκα, επιβάλλεται η αναζήτη
ση και ο επακριβής καθορι
σμός οιανδήποτε ανωμαλίας 
εμφανιζόμενη στο μαστό. Αντι- 
θέτως ο ανδρικός μαστός, ο ο
ποίος αντιπροσωπεύει υπό
λειμμα γυναικείου μαστού, 
σπανίως παρουσιάζει παθολο
γικές διαταραχές.

Ο μαστός καταλαμβάνει τον 
χώρο μεταξύ στέρνου και μέ
σης μασχαλιαίας γραμμής, ιδί
ως μεταξύ 2ης και 6ης πλευ
ράς. Το σχήμα αυτού είναι ημι- 
σφαιροειδές, κατά το άνω και 
έξω τεταρτημόριο υπάρχει 
προσεκβολή του μαζικού αδέ
να προς την μασχάλη, γνωστή 
ως ουρά του spence, η οποία

προσδίδει σχήμα ρακέτας. Ο 
μαστός διαιρείται σε 4 τεταρ
τημόρια: το άνω και κάτω έξω 
τεταρτημόριο και το άνω και 
κάτω εσωτεταρτημόριο. Στην 
πρόσθια επιφάνεια βρίσκεται η 
θηλή και την περί αυτή χαρα
κτηριστικού χρώματος 
Επί της θηλής παρατηρούνται 
αύλακες εις το βάθος των οποί
ων εκβάλλουν οι γαλακτοφό- 
ροι πόροι από 15-20 στόμια.

Από απόψεως σύστασης ο 
μαστός αποτελείται από το πα
ρέγχυμα δηλαδή το μαζικό α
δένα και το περιβάλλον του α
δένα λίπος.

Κατά την διάρκεια της κυή- 
σεως και το έμμηνο κύκλο ο 
μαστός διογκώνεται με σύνοδο 
αίσθημα τάσεως και ήπιο άλ
γος.

Η εξέταση του μαστού είναι 
προτιμότερο να γίνεται με την 
ασθενή σε όρθια θέση. Κατά 
την επισκόπιση συγκρίνονται 
οι δύο μαστοί και σημειώνεται 
οιανδήποτε διαφορά στην εμ
φάνιση και το σχήμα αυτών

καθώς και αλλοιώσεις στο δέρ
μα. Προσεκτική μελέτη απαι
τούν οι θηλές και να καταγρά
φονται τυχόν εισολκές ή συ
ρρικνώσεις αυτών.

Εν συνεχεία ακολουθεί η 
ψηλάφηση του μαστού, η οποί
α θα μας δώσει στοιχεία για το 
μέγεθος, το σχήμα, την ελαστι
κότητα του μαστού. Η ψηλά
φηση γίνεται είτε δια συνθλί- 
ψεως του μαστού μεταξύ των 
δακτύλων των δύο χειρών, είτε 
δια συμπιέσεως του μαζικού α
δένα υπό της παλάμης επί του 
θώρακος.

Με την ψηλάφηση είναι δυ
νατόν να ψηλαφήσουμε σκλη
ριάς και διοργκώσεις, επώδυ- 
νες ή ανώδυνες, συμφυομένες 
στο δέρμα ή στους θωρακικούς 
μυς. Εν συνεχεία πρέπει να α- 
ναζητάται τυχόν εκκρίσεις της 
θηλής που οφείλονται είτε σε 
καλοήθεις, είτε σε κακοήθεις 
εκκρίσεις της θηλής που οφεί
λονται είτε σε καλοήθεις, είτε 
σε κακοήθεις παθήσεις του μα
στού. Τέλος ψηλαφώνται οι

μασχαλιαίοι και υπερκλείδιοι 
αδένες.

Μια στις 10 Ελληνίδες είναι 
πιθανόν να αναπτύξει καρκίνο 
του μαστού σε κάποια φάση 
της ζωής της. Το σημαντικό 
μήνυμα αισιοδοξίας είναι ότι η 
σύγχρονη ιατρική επιστήμη εί
ναι σήμερα σε θέση και μπορεί 
να δώσει λύσεις στο σοβαρό 
αυτό πρόβλημα. Στο κατώφλι 
του 2.000 η θεραπεία του καρ
κίνου του μαστού έχει κάνει 
σημαντικά βήματα προόδου, 
βασιζόμενη στην πρόληψη και 
την έγκαιρη διάγνωση.

Ανάμεσα στον πανικό που 
προκαλεί το άκουσμα της λέ
ξης “καρκίνος” και την άγνοια, 
η οποία είναι χειρότερη, υπάρ
χει πάντοτε η μέση οδός που 
είναι η ενημέρωση.

Ο καρκίνος του μαστού αφο
ρά κάθε γυναίκα και κατέχει 
την πρώτη θέση μεταξύ των 
καρκίνων στη γυναίκα. Μέχρι 
να μάθουμε τα αίτια, που προ- 
καλούν καρκίνο του μαστού 
και να προλάβουμε την ανά
πτυξή του, ο καλύτερος τρόπος 
που υπάρχει σήμερα για να τον 
αντιμετωπίσουμε είναι η έ
γκαιρη διάγνωση, δηλαδή όταν 
η νόσος είναι περιορισμένη.

Η έρευνα της νόσου έδειξε 
ότι πολλοί παράγοντες όταν 
συνυπάρχουν είναι δυνατόν να 
αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυ
ξης καρκίνου μαστού. Έτσι γυ
ναίκες με αυξημένο κίνδυνο εί
ναι όσες:

•  έχουν ιστορικό καρκίνου 
μαστού στην οικογένεια ( μη
τέρα - αδελφή - γιαγιά )

•  εμφάνισαν έμμηνο ρύση 
σε ηλικία μικρότερη των 12 ε
τών.

•  είχαν εμμηνόπαυση σε με
γάλη ηλικία.

•  είναι άτεκνες.
•  είχαν πρώτο τοκετό σε η

λικία μεγαλύτερη των 30 ετών.
•  κάνουν κακή χρήση ορμο

νών.
•  είναι παχύσαρκες.
•  κάνουν καθημερινή χρήση 

αλκοόλ.
Η πρόληψη επιτυγχάνεται με 

την αυτοεξέταση του μαστού 
και τον τακτικό ετήσιο ή διετή 
έλεγχο. Κάθε γυναίκα άνω των 
40 ετών πρέπει να υποβάλλε
ται σε αυτόν τον έλεγχο.
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Με τη χρησιμοποίηση συγ
χρόνων θεραπευτικών μεθόδων, 
ο καρκίνος του μαστού σήμερα 
αντιμετωπίζεται με πολύ ικανο
ποιητικά αποτελέσματα.

Η έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου του μαστού έχει σαν 
αποτέλεσμα να αποφεύγονται 
οι βαριές χειρουργικές επεμβά
σεις του παρελθόντος ( ριζική 
μαστεκτομή, ολικός καθαρι
σμός της μασχάλης κ. τ. λ. ) 
και οι πιο πολλές γυναίκες υ
ποβάλλονται σε μικρότερης έ
κτασης επεμβάσεις με ή χωρίς 
πλαστική αποκατάσταση του 
μαστού, και έτσι δεν επηρεάζε
ται ουσιαστικά η καθημερινή 
τους ζωή.

Ο διαγνωστικός έλεγχος πε
ριλαμβάνει τις πιο σύγχρονες 
αναίμακτες τεχνικές όπως εί
ναι:

❖  λεπτομερής κλινική εξέ
ταση.

❖  μαστογραφία.
♦> υπερηχογράφημα μα

στών.
♦> βιοψία με λεπτή βελόνα 

για κυτταρολογική εξέταση.
♦> βιοψία για ιστολογική ε

ξέταση.
Επίσης όπου κρίνεται απα

ραίτητο γίνονται και διάφορες 
παρακλινικές εξετάσεις, όπως 
ακτινογραφία θώρακος, σπιν
θηρογράφημα οστών, αιματο
λογικές εξετάσεις.

Κάθε γυναίκα όταν ανακα
λύπτει κάποια αλλαγή ή δυ
σμορφία στους μαστούς της 
καταλαμβάνεται από εύλογο 
άγχος.

Η γρήγορη αλλά και υπεύθυ
νη απάντηση στο πρόβλημά 
της μπορεί τώρα να δοθεί το 
αργότερο μέσα σε 24 ώρες. Με 
αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυ
νατότητα άμεσης ενημέρωσης 
της ασθενούς από το χειρούργο 
για τη διάγνωση και την ενδε
χόμενη θεραπεία.

Είναι παγκοσμίως αποδεκτό 
πλέον ότι η χειρουργική επέμ
βαση πρέπει να έχει δύο στό
χους.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι 
αφαίρεση του όγκου είτε αυτό 
επιτυγχάνεται με ογκεκτομή, 
είτε σε λίγες περιπτώσεις με 
μαστεκτομή.

Ο δεύτερος στόχος εξίσου 
σημαντικός είναι να έχουμε έ

να καλό αισθητικό αποτέλε
σμα. Δηλαδή ο χειρουργημέ- 
νος μαστός να είναι όσο το δυ
νατόν όμοιος με τον μη χει- 
ρουργημένο μαστό. Το αισθη
τικό αποτέλεσμα, μπορεί να 
αγγίξει την εικόνα του υγιούς 
μαστού.

Αυτό επιτυγχάνεται με την 
αποκατάσταση του μαστού η 
οποία μπορεί να γίνει ταυτό
χρονα με την επέμβαση ( άμε
ση αποκατάσταση ) ή μετά από 
ένα χρονικό διάστημα, συνή
θως έξι μηνών από την αρχική 
επέμβαση.

Η άμεση αποκατάσταση του 
χειρουργημένου μαστού είναι 
απόλυτα ασφαλής μέθοδος για 
την ασθενή και τα αποτελέ
σματα, αισθητικά αλλά κυρίως 
ψυχολογικά, είναι πολύ εντυ
πωσιακά.

Η συχνότητα του καρκίνου 
του μαστού έχει αυξηθεί κατά 
πολύ τελευταίως, αυτό οφείλε
ται αφ’ ενός μεν εις το ότι η 
διάγνωση αυτού τίθεται ευκο
λότερα, αφ’ ετέρου Δε εις το ό
τι, με την επιμήκυνση του μέ
σου όρου ζωής, περισσότερος 
πληθυσμός εισέρχεται εις την 
“ηλικία περιόδου του καρκί
νου” παρ’ όλη τη δυνατότητα 
εγκαίρου διαγνώσεως, η θνησι
μότητα εκ του καρκίνου του 
μαστού εξακολουθεί να είναι 
μεγάλη. Αμερικανικές στατι
στικές ανεβάζουν αυτή στο 
10% της όλης θνησιμότητας α
πό το καρκίνο δηλαδή επί
220.000 θανάτων εκ καρκίνου 
στις Η.Π.Α. αναφέρονται
25.000 θάνατοι από καρκίνο 
μαστού.

Προκειμένου περί της συ
χνότητας του καρκίνου είναι 
ενδιαφέρον να αναφέρουμε, ό
τι αυτή είναι πολύ μικρότερη 
μεταξύ των γυναικών της Ια
πωνίας και της Κίνας.

Άλλες στατιστικές φέρουν 
την συχνότητα αυτή περισσό
τερο αυξημένη εις τις ανύπαν- 
δρες γυναίκες, δηλαδή σε εκεί
νες που δεν τεκνοποίησαν και 
δεν θήλασαν. Ο καρκίνος του 
μαστού είναι δυνατόν να προ
σβάλει και άτομα πολύ μικρής 
ηλικίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
εμφάνιση καρκίνου και στους 
δυο μαστούς.

Αυτό είναι δυνατόν να οφεί
λεται είτε σε ανεξάρτητη ταυ
τόχρονη ανάπτυξη, είτε να εί
ναι αποτέλεσμα μεταστάσεως 
από τον ένα στον άλλο μέσω 
των λεμφαγγείων.

Βάσει διαφόρων εργασιών 
γνωρίζουμε σήμερα ότι στους 
προδιαθετικούς παράγοντες υ
πάγονται και οι ορμονικές επι
δράσεις. Υπέρ της ορμονικής 
σχέσεως ομιλεί το γεγονός της 
ελλείψεως ουσιαστικώς καρκί
νου προ της ήβης ή της αύξη
σης αυτού κατά την κλιμακτή
ριο και επί των ατέκνων γυναι
κών, αλλά και η ανασταλτική 
επίδραση η οποία παρατηρεί- 
ται επί διαφόρων μεταστάσε
ων, όταν αφαιρεθούν οι ωοθή
κες, τα επινεφρίδια και η υπό
φυση.

Η μαστοπάθεια φερόμενη ως 
“χρόνια μαστίτιδα” δεν αποτε
λεί ως φαίνεται σημαντικό 
προδιαθεσικό παράγοντα.

Ο καρκίνος του μαστού είναι 
δυνατόν να κάμει μεταστάσεις 
σε οιονδήποτε όργανο. Από τα 
οστά προσβάλλει συνήθως τη 
σπονδυλική στήλη, την πύελο 
και το σύστοιχο μηριαίο οστό. 
Επίσης προσβάλλονται τα επι
νεφρίδια, τα πνευμόνια, ο ε
γκέφαλος και το συκώτι.

Οδοί μεταστάσεως: Ο καρ
κίνος του μαστού μεθύσταται:

1 ον Δια αμέσου επεκτάσεως 
(διηθήσεως) των παρακειμέ
νων ιστών.

2ον Δια της λεμφικής οδού 
(μασχαλιαίοι αδένες)

3ον Δια της κυκλοφορίας 
του αίματος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του καρκίνου 
του μαστού διακρίνεται στην 
χειρουργική και εις την συντη
ρητική. Στην τελευταία υπάγο
νται η ακτινοθεραπεία, η ορμο
νοθεραπεία και η αφαίρεση 
των σχετικών αδένων, (ωοθή
κες, επινεφρίδια, υπόφυση)

Η καλλίτερη μέθοδος θεω
ρείται ο συνδυασμός της ριζι
κής μαστεκτομής και εν συνε
χεία ακτινοβολία των μασχα
λιαίων και υπερκλειδίων αδέ
νων καθώς και των έσω μαστι
κών.

Οι σημερινές αντιλήψεις όσο 
αναφορά την χειρουργική θε
ραπεία του καρκίνου του μα
στού είναι:

1) ριζική μαστεκτομή, τεί
νει να εγκαταλειφθεί από πολ
λούς χειρουργούς σήμερα.

2) Τροποποιημένη ριζική 
μαστεκτομή. Αυτή εφαρμόζε
ται σε περιπτώσεις μεγάλου 
και κεντρικού όγκου και όταν 
οι μασχαλιαίοι αδένες βρίσκο
νται διηθημένοι.

3) Απλή μαστεκτομή. Αυτή 
εφαρμόζεται όταν ο όγκος εί
ναι μικρός, κεντρικός και χω
ρίς αδένες.

4) Μερική μαστεκτομή 
(Τμηματεκτομή). Αυτή εφαρ
μόζεται όταν ο όγκος βρίσκε
ται στο έξω ημιμόριο του μα
στού, είναι πρόσφατος, μικρό
τερος των 2cm σε μέγεθος και 
όχι πολυεστιακός και η ασθε
νής επιθυμεί την διατήρηση 
του μαστού.

5) Ακτινοθεραπεία. Η χρή
ση σήμερα της ακτινοβολίας 
περιορίζεται για την θεραπεία 
υποδορίων ή τοπικών λεμφι
κών μεταστάσεων όταν αυτές 
εμφανισθούν μετά την αφαίρε
ση του μαστού ή για την αντι
μετώπιση των εντοπισμένων ο- 
στικών μεταστάσεων.

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΠΕΙΑ

Έχει αποδειχθεί ότι η χορή
γηση διαφόρων ορμονών είναι 
δυνατόν να επιδράσει ευεργε
τικά στην εμφάνιση μεταστά
σεων του καρκίνου του μα
στού. Οι χρησιμοποιούμενες 
ορμόνες είναι τα ανδρογόνα, 
τα οιστρογόνα, τα κορτικοειδή 
και η θυρεοειδική ορμόνη.

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Προς το παρόν η χημειοθε
ραπεία συνιστάται επί περι
πτώσεων μη επιδεχομένων χει
ρουργική επέμβαση .

Ο συνδυασμός όμως χει
ρουργικής επεμβάσεως και χη
μειοθεραπείας (προ, κατά ή με
τά την επέμβαση) όπως και ο 
συνδυασμός της χημειοθερα
πείας - ακτινοθεραπείας έχει 
σήμερα ευρεία εφαρμογή. □
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πολύ λόγος έγινε τα τελευταία χρό
νια για τη νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Ε
σωτερικών Υποθέσεων. Υπήρξαν θετι
κές αντιδράσεις αλλά και αρνητικές το
ποθετήσεις για την σκοπιμότητα ίδρυ
σης μιας νέας Υπηρεσίας που θα ασχο- 
λείται αποκλειστικά με τα “τα του Σώ
ματος”. Ο διάλογος μεταξύ των διαφό
ρων φορέων δεν υπήρξε πάντοτε ήπιος, 
οπωσδήποτε όμως ήταν γόνιμος και συ
νέβαλε τα μέγιστα στην τελική διαμόρ
φωση του ν. 2713/1999 που ψηφίσθηκε 
από την ελληνική Βουλή και δημοσιεύ- 
θηκε στο ΦΕΚ. Α’ 89/30.4.1999.

Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικών 
Υποθέσεων που έχει έδρα το νομό Αττι
κής και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, 
είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη 
σε όλη την επικράτεια των εγκλημάτων 
που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ’ αυτά 
αστυνομικοί. Με το Π.Δ. 179/1999 ρυθ
μίζονται τα θέματα οργάνωσης, διάρ
θρωσης και τα καθήκοντα των οργάνων 
της Υ.Ε.Υ.

Η ψήφιση του σχετικού νόμου έδωσε 
και το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρ
ξη των εργασιών σύστασης της νέας Υπη
ρεσίας που ολοκληρώθηκαν σε πολύ μι
κρό χρονικό διάστημα, γεγονός που πιστο
ποίησε τις διαθέσεις της ηγεσίας για την ά- 
νευ χρονοτριβής εφαρμογή του ν.2713.

Οι γρήγοροι ρυθμοί συστάσεως της 
νέας Υπηρεσίας είχαν ως αποτέλεσμα 
την πραγματοποίηση των εγκαινίων την 
25η Οκτωβρίου που πραγματοποιήθη
καν παρουσία της πολιτικής και φυσικής 
ηγεσίας του Υπουργείου.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στην ομιλία του 
τόνισε ότι, “α νέκ α θ εν  η κ ο ιν ω ν ία  π ρ ο 
σ π α θ ο ύ σ ε  να επ ιβ ά λλε ι θ εσ μ ο ύς  δ ια φ ά 
νε ια ς  και εξυ γ ία νσ η ς  της δ η μ ό σ ια ς  ζω ής  
γ ι ' α υτό  κα ι ο  ρ ό λ ο ς  της Δ ιεύ θ υ νσ η ς  Ε 
σ ω τερ ικ ώ ν  Υ π οθέσ εω ν ε ίν α ι ισ τορ ικός  
για τ ί κ α λείτα ι να επ ιλύ σ ε ι έν α  ζήτημα που  
α π α σ χ ο λε ί την ελλη ν ικ ή  κ ο ιν ω ν ία  α λλά  

τα υτο χρ ό νω ς ε ίν α ι κα ι π α γκόσμ ιο . Ο φ ε ί
λ ο υ μ ε  να  το ν ίσ ο υμ ε  ότι ε ίνα ι ιδ ια ίτερα  
ση μ α ντικό  ότι πρώ τη  η Ε λλη νικ ή  Α σ τυνο 
μ ία  εγκ α ιν ιά ζε ι μ η χα ν ισ μ ο ύ ς  α υτο κ ά θ α ρ
σης, π ρ ο κ ειμ ένο υ  να  α π ο β ά λλε ι ο ρ ισ μ ένα  

αποστήματα  π ο υ  π ο λ λ ές  φ ο ρ ές  κ α κ ο φ ο ρ 
μ ίζ ο υ ν  κα ι δ η μ ιο υ ρ γο ύ ν  π ροβλή μ α τα  σε  
ο λό κ λη ρ ο  το Σ ώ μα. Ο φ ε ίλο υ μ ε  να  το ν ί
σ ο υ μ ε  π ρ ο ς  ό λ ες  τις κ α τευθ ύ νσ εις  ότι η 
Ε λλη νική  Α σ τυνο μ ία  έχε ι λα μ π ρ ο ύ ς  α ν 
θρώ π ους, π α ιδ ιά  ο ικ ο γ εν ε ιώ ν  κα ι μ ά λ ι
στα φ τω χώ ν ο ικ ο γ εν ε ιώ ν  π ο υ  ε ίν α ι α φ ο -  
σ ιω μ ένο ι στο κ α θ ή κ ο ν  τους. Έ χουμ ε χ ρ έ 
ο ς  λ ο ιπ ό ν  μ έσ ω  τις νέα ς  Υ πηρεσ ίας π ου  
σήμ ερα  εγκ α ιν ιά ζο υ μ ε  να π ρ ο β ά λο υ μ ε

αυτήν την γεν ικ ή  θετική ε ικ ό ν α  της α στυ
νο μ ία ς  κα ι να κ α τα π ο λεμ ή σ ο υμ ε τα λ ίγα  
ξέν α  σ το ιχεία  τα ο π ο ία  π ο λλές  φ ο ρ ές  λ ε ι
το υ ρ γο ύ ν  κα τα λυτικά  δ ια μ ο ρ φ ώ νο ντα ς  
μ ια  κακή π ρ ο ς  τα έξω  εικ όνα . Π ιστεύω  ό 
τι μ ε  το νομ ικό, εθ ν ικ ό  π λα ίσ ιο  το ο π ο ίο  
έχο υμ ε  ψ ηφίσει στη Β ουλή, μ ε  τη β ο ή θ εια  
και τη συμπαράσ ταση  τω ν σ υ να δ έλφ ω ν  
ό λ ω ν  τω ν κομ μ άτω ν, μ ε  το ν  π λο ύ σ ιο  δ ιά 
λ ο γ ο  π ο υ  έ γ ιν ε  κατά τη ψ ήφιση  του νο μ ο 

σ χ εδ ίο υ  στο Κ ο ιν ο β ο ύ λ ιο , έ χ ο υ ν  δ ια σ φ α 
λ ισ τε ί ο ι ό ρ ο ι κ α λή ς  κα ι α ποτελεσ μ α τικ ή ς  
λε ιτ ο υ ρ γ ία ς  της Υ πηρεσίας Ε σ ω τερ ικ ώ ν  
Υ ποθέσεω ν. Το θ εσ μ ικ ό  π λα ίσ ιο  ε π ιβ ά λ 
λ ε ι κα ι κ α το χυρ ώ νει τη δ ια φ ά νε ια  κα ι η 
π α ρ ο υ σ ία  υ ψ η λ ό β α θ μ ο υ  ε ισ α γ γ ε λ ικ ο ύ  
λε ιτ ο υ ρ γο ύ  δ ια σ φ α λίζε ι π λή ρ ω ς  κα ι σε  
κ ά θ ε  περ ίπτω ση  τη νομιμότητα. Ξ εχ ω ρ ι
στό σ το ιχε ίο  ιδ ια ιτέρ α ς ση μ α σ ία ς α π οτε
λ ο ύ ν  ο ι ικ α ν ο ί α ξ ιω μ α τ ικ ο ί ο ι ο π ο ίο ι π ι-
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στεύω  π ω ς  θα  δ ώ σ ο υ ν  ό λ ο  το π ά θ ο ς  και 
την επ α γγελμ α τικότη τά  τους γ ια  να πετύ- 

χ ε ι  ο  θεσμός. Δ εσ μ εύο μ α ι π ρ ο σ ω π ικ ά  ότι 
π ο λύ  σ ύντομ α  η Ε λλη νικ ή  Α σ τυνο μ ία  θα  
α π α λ λ α γε ί α π ό  τα ελά χ ισ τα  αποστήματα  

και θα  α ν α ό ε ιχ θ ε ί στη σ υνείδησ η  του ε λ 
λ η ν ικ ο ύ  λ α ο ύ  στη θέση  π ο υ  της π ρέπ ει ω ς  
προστάτη  της τά ξης και της α σ φ ά λε ια ς  
της χ ώ ρ α ς  ώ στε να ζούμε ε ιρ η ν ικ ά  και 
φ ιλή σ υχα  ό π ω ς  πα λα ιότερα . Κ α λ ώ  το 
π ρ ο σ ω π ικ ό  της Υπηρεσίας Ε σ ω τερ ικ ώ ν  
Υ ποθέσεω ν, χ ω ρ ίς  φ ό β ο  α λλά  τα υτόχρο
να  μ ε  π ο λύ  πά θος, μ ε  επ α γγελμ α τισ μ ό , να  

δ ώ σ ο υ ν  ό λ ες  τους  τ ις  δ υ νά μ εις  γ ια  να  πε- 
τύχουμ ε α υτό ν  το ν  στόχο, το  ταχύτερο δυ
να τό ν  κα ι ε ίμ α ι β έ β α ιο ς  ότι π ο λύ  σ ύντο
μ α  η Ε λλη νική  Α σ τυνο μ ία  δ ε  θα  έχε ι π λέ
ο ν  τέτοια  προβλήμ ατα  

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωρ- 
γακόπουλος στην ομιλία του αναφερό- 
μενος στην υψηλή και ιδιόρρυθμη απο
στολή της νέας Υπηρεσίας είπε ότι, “ύ
π α το ς σ κ ο π ό ς  της ε ίν α ι η πάταξη  της δ ια 
φ θ ο ρ ά ς  σ τους κ ό λπ ο υ ς  του Σ ώ μ α το ς  σε  
ο π ο ια δ ή π ο τε  μ ο ρ φ ή  κα ι α ν  υπάρχει. Ε ί
να ι α υτονόη το  ότι γ ια  την εκτέλεση  της α 
π ο σ το λή ς αυτής α να γκ α ιο ύ ν  π ο λλά  κα ι ε 
ξα ιρετ ικ ά  π ρ ο σ ό ντα  α να φ ερ ό μ ενα  στη  

ψυχική, πνευματική, σω ματική  και επ α γ
γ ελ μ α τ ικ ή  σ υγκ ρότη σ η . Α π α ιτε ίτα ι το  
π ρ ο σ ω π ικ ό  της Υ πηρεσίας αυτής να  έχει 
α κλόνη τη  πίστη και α φ ο σ ίω σ η  στις α ρχές  
της νομ ιμότητα ς κα ι εντιμότητας, σ εβ α 
σμό σ το ν  ά νθ ρ ω π ο  κα ι τα δ ικα ιώ μ α τά  
του. Ν α  α σ κ εί τα κ α θή κ οντά  του μ ε  αμε- 
ρ ο λ η ψ ία  κα ι α ντικειμ ενικότη τα , χ ω ρ ίς  
φ ό β ο  κα ι πάθος. Α νδ ρες  κα ι γυ να ίκ ες  της 
Υ πηρεσίας Ε σ ω τερ ικ ώ ν Υ π οθ έσ εω ν π ρ έ
πει να έχετε  α δ ιαμφ ισ βήτητο  ή θ ο ς  κα ι ύ 
φ ος, άκαμπτη α ντοχή  στις προκλήσεις, 
τ ις  π ιέσ εις , τ ις  α π ε ιλ ές  κα ι τους κ ινδ ύ
νους, σ το ιχε ία  τα ο π ο ία  οπ ω σ δ ή π οτε θα  
σ υνα ντή σετε στην εκτέλεση  της α π οσ το
λ ή ς  σας. Ν α  δ ίδετε ιδ ια ιτέρα  π ροσ οχή  στο  
ερευνη τικ ό  σ α ς  έργο . Ο ι κ α θ  ’ έ ξ ιν  σ υ κ ο 
φ ά ντες  μ ε  λύσ σ α  κ α ι σ α τα νικ ά  επ ιχ ε ιρ ή 
μ α τα  ο υ χ ί σ π α ν ίω ς  εκ το ξεύ ο υ ν  α π ό  τα 
χ α λ κ εία  τους  τό νο υ ς  λά σ π η ς  κατά εντ ί
μ ω ν  κα ι ά ξ ιω ν  α νθ ρ ώ π ω ν  κα ι ιδ ίω ς  α- 
ξιω μ α τούχω ν. Η  λά σ π η  ε ίν α ι το μ ό ν ο  ό 
π λο  π ο λ λ ώ ν  α νέντ ιμ ω ν  κα ι α ν ίκ α νω ν. Η  
σ υνα σ π ισ μ ένη  α νικ α νότη τα  κα ι α νεντ ιμ ό 
τητα ε ίν α ι έ ν α ς  μ ε γά λ ο ς  α ντ ίπ α λο ς  τω ν  
ανέντα κτω ν, έντ ιμ ω ν  κα ι ά ξ ιω ν  α νθ ρ ώ 
πω ν. Ο ι σ υ κ ο φ ά ντες  σ κ ο τώ νο υ ν  ή επ ιχ ε ι
ρ ο ύ ν  να  σ κ ο τώ σ ο υν  την ηθική  υπόσταση  
του α νθ ρ ώ π ο υ . Ε ίνα ι φ ο ν ιά δ ες  της η θ ι
κής. Μ η ν πέσετε στην π α γίδα  τους. Ν α  ε 
ρ ευ νά τε  την α κ ρ ίβ ε ια  κα ι α λή θ εια  τω ν

κ α τα γγελ ιώ ν  κατά το ν  μ εθ ο δ ικ ό τερ ο  και 
α π οδ εικ τ ικ ότερο  τρόπο. Σ υμ μ ά χο υ ς  στην  
α π οσ τολή  σ α ς έχετε  κα ι θα  έχετε  το σ ύ νο 
λ ο  τω ν  εντ ίμ ω ν  α σ τυνομ ικώ ν, την ε λ λ η ν ι
κή πολιτεία , το υς  π ισ τεύο ντες  τη νο μ ιμ ό 
τητα κα ι την ηθική, το υς  π ο λέμ ιο υ ς  της 
δ ια φ θ ο ρ ά ς  κα ι ό λ ο υ ς  τους  έντ ιμ ο υ ς  Έ λ
λ η ν ες  πολίτες. Ά νδρες  και γυ να ίκ ες  της Υ
π η ρ εσ ία ς  Ε σ ω τερ ικ ώ ν  Υ π οθ έσ εω ν έχετε  
τη στήριξη  του Σ ώ μ α το ς  στο δ ύ σ κ ο λο  έ ρ 
γο  σας. Η  Ε λλη νικ ή  Α σ τυνο μ ία  ε ίν α ι και 
θα  π α ρα μ είνε ι έ ν α ς  α π ό  το υς  υγιέσ τερους  
θ εσ μ ο ύς  της χ ώ ρ α ς  και α λ ίμ ο ν ο  α ν  δ εν  ή 

ταν. Ο π λισ θ είτε  μ ε  ό λα  τα π ρ ο α να φ ερ ό -  
μ εν α  κα ι ά λλα  πρ οσ όντα  - εφ ό δ ια  κα ι ε -  
π ιδ ο θ είτε  στα ειδ ικ ά  κα ι δ ύσ κ ο λα  αυτά  
κα θή κοντά  σ α ς  μ ε  θά ρρος, υπ ο μ ο νή  και 
επ ιμ ονή , μ ε  ζήλο  κα ι α φ ο σ ίω σ η  σ τις  α ρ 
χ έ ς  του νό μ ο υ  κα ι της τιμιότητας. Π ο λ ε 
μ ή σ τε αλύπητα  μ ε  σχεδ ία σ μ ά  κα ι μ εθ ο δ ι-  
κότητα τη δ ια φ θ ορά . Υ περασπιστείτε μ ε  
πείσ μ α  το κ ύρ ο ς  κα ι την α ξ ιο π ρ έπ εια  του  
Σ ώ ματος. Κ α ν ε ίς  δ εν  δ ικ α ιο ύ τα ι μ ε  δ ικ ές  
του π ρ ά ξε ις  δ ια φ θ ο ρ ά ς  να  α μ α υ ρ ώ νει την  
τιμή κα ι την α ξ ιο π ρ έπ εια  τω ν 4 5 .0 0 0  έ 
ντ ιμ ω ν α σ τυνομ ικώ ν. Ε ργαστείτε γ ια  να
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π ροστα τεύσετε την α σ τυνομ ία  α π ό  ε λ ά χ ι
σ τους επ ίορκ ους. Ν α α π ο δ είξετε  την α ν α 
γκα ιότητα  της υπ η ρεσ ία ς  αυτής και μ ε  το  
έρ γο  σ α ς  να τιμήσετε το ν  εαυτό  σας. Η  
δ ύνα μ η  της νομ ιμότητα ς κα ι της εντ ιμ ό 
τητας. π ιστεύω , θα  ν ικήσει τη δ ια φ θ ο ρ ά  

και ο ι α δ ιά φ θ ο ρ ο ι θα  ν ικ ή σ ο υ ν  τους δ ιε 
φ θ α ρ μ ένο υ ς  ",

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εσω
τερικών Υποθέσεων Δστυν. Υ- 
ποδ/ντής Βασίλειος Τσιατούρας στην 
ομιλία του διευκρίνισε ότι “η Ε λλη νικ ή  

Α σ τυνομ ία  α π ο τελε ί έ ν α ν  α π ό  τους  θ εμ ε
λ ιώ δ ε ις  και α κ ρ ο γω ν ια ίο υ ς  λ ίθ ο υ ς  π ο υ  ε 
ξα σ φ α λίζο υν  την εύρυθ μ η  λε ιτο υρ γία  του  
δημ οκρατικού πολιτεύματος. Έ χοντας ε 
π ίγνω σ η  της υψ η λή ς αυτής αποστολής, η 

α σ τυνομ ία  π ρ ω το π ο ρ ε ί και α ντα π ο κ ρ ινό -  
μ ενη  στις επ ιτα γές  τω ν κα ιρώ ν, σχεδ ιά ζει 
και θέτει σ ε  εφ α ρ μ ο γή  δ ια δ ικ α σ ίες  π ο υ  ε 
ξα σ φ α λίζο υν  εκ σ υ γχρ ο ν ισ μ ό  στη λ ε ιτο υ ρ 
γία, δ ια φ ά νε ια  στη δ ια δ ικ α σ ία  κα ι α ποτε- 
λεσματικότητα  στη ν π α ρ α γω γή  έργου . Υ
πό το π νεύμ α  α υτό  σ υστάθηκε η Υπηρεσί
α  Ε σ ω τερ ικ ώ ν Υ π οθ έσ εω ν η οπ ο ία , ευελ -  

πιστυύμε ότι θα  α π ο τελέσ ει α σπ ίδα  π ρ ο 
στα σ ία ς της εύ  νομ ή ς κα ι εύρυ θ μ η ς  λ ε ι
το υρ γία ς  της Ε λλη ν ικ ή ς  Α στυνομ ίας , υπ ε
ρα σ π ιζό μ ενη  το σ ιίνο λο  τω ν ευ σ υ νείδ η 
τω ν κα ι τα γμ ένω ν  στο κ α θ ή κ ο ν  α σ τυνο 
μ ικ ώ ν. Υπό το ίδ ιο  π νεύμ α  ά λλω σ τε  και η 
ίδ ια  η Υπηρεσία υπ όκειτα ι σ ε  έ λ εγχ ο  από  
τη Μ όνιμη  Ε πιτροπή  Θ εσ μ ώ ν κ α ι Δ ια φ ά 
νεια ς  της Β ο υλή ς  τω ν Ε λλή νω ν  η ο π ο ία  
θα α ξ ιο λ ο γε ί το έρ γο  της. Ω ς  α π οσ τολή  η 
νέα  Υπηρεσία θα  έχε ι κα ι την π ρόλη ψ η  ό 
π ου μ ε  τη λή ψ η  μ έτρ ω ν  θα  επ ιδ ιω χ θ ε ί η 
προστα σία  τόσο  τω ν δ ια δ ικ α σ ιώ ν, όσ ο  
και τω ν α σ τυνομ ικώ ν. Α π ευ θ υ νό μ ενο ς  
σ τους σ υ να δ έλφ ο υ ς  α σ τυνομ ικούς, θα ή
θελα  να τον ίσ ω  ότι ο  χ ρ ό ν ο ς  π α ρ α μ ο νή ς  
στην Υπηρεσία Ε σ ω τερ ικ ώ ν Υ ποθέσεω ν  
είνα ι, σ ύμ φ ω να  μ ε  το ν  ιδρυτικό  της νόμο, 
σ υγκεκρ ιμ ένος. Μ ιπά την πα ρέλευσ η  του  
χ ρ ο ν ικ ο ύ  α υτού ορ ίου , εμ ε ίς  θα  α π ο χω 
ρ ή σ ο υ μ ε  κα ι ά λ λ ο ι σ υ νά δ ελφ ο ι θα  κ λη 
θ ο ύ ν  να υπ η ρετήσ ουν  τους  ίδ ιο υ ς  σ κ ο
πούς. Α υτό α π λά  σ η μ α ίνει ότι η θεσμική  
κατοχύρω ση  κα ι η ηθ ική  κ α τα ξίω σ η  της 
υπ η ρεσ ία ς  αυτής, ε ίν α ι ανεξάρτητη  π ρ ο 
σώ πω ν. Η  δ ε  α ποτελεσμα τικότητά  της θα  
εξα ρτη θ εί τώ ρα  κα ι στο μ έ λ λ ο ν  α π ό  τη 
σ υ νερ γα σ ία  όλω ν. Έ χοντας έω ς  τώ ρα  λ ά 
β ε ι  θετικά  μ η νύμ α τα  α π ό  την πολιτική  
και φ υσ ική  η γεσ ία  του Σ ώ μ α το ς  ό σ ο ν  α 
φ ορά  στη σύσταση, εξο π λ ισ μ ό  κα ι στελέ- 
χω σ η  της ν έα ς  Υπηρεσίας, ε ίμ α ι β έ β α ιο ς  
ότι κα ι στο μ έ λ λ ο ν  θα  τύχει της ιδ ία ς  α 
ρω γή ς. Σ α ς  δ ια β εβ α ιώ νω  ότι τόσο  εγώ  ό 
σο  κα ι το π ρ ο σ ω π ικ ό  της υπηρεσίας, έχ ο 

ντας πλήρη  επ ίγνω σ η  της δ ύσ κ ο λη ς α π ο 
σ τολή ς π ο υ  μ α ς  α νατίθετα ι, θα  α ντα π ο-  

κ ρ ιθ ο ύμ ε  α π όλυτα  στο έρ γο  μ α ς  μ ε  επ α γ
γελματισμό, δ ια φ ά νε ια  κα ι α μ ερ ο λη ψ ία  ”,

•  Με την ευκαιρία της τελετής εγκαι
νίων της Διευθύνσεως Εσωτερικών Υ
ποθέσεων η “Αστυνομική Επιθεώρηση” 
συναντήθηκε με τον Υποδ/ντή κ. Βασί
λειο Τσιατούρα και πρώτο Διοικητή της 
νέας Υπηρεσίας και του έθεσε ορισμέ
νες βασικές ερωτήσεις για την πληρέ
στερη ενημέρωση των αναγνωστών της.

Α.Ε. Κύριε Διευθυντά, η φιλολογία 
και η παραφιλολογία για την Υπηρε
σία Εσωτερικών Υποθέσεων της οποί
ας είστε επικεφαλής, θα γνωρίζεται 
φυσικά πως “καλά κρατεί”. Θεωρού
με πρέπον λοιπόν, να διευκρινιστούν 
ορισμένα σημεία για να σταματήσουν 
οι διάφορες γλώσσες να εκτοξεύουν ό
ποια πληροφορία τους εξυπηρετεί και 
γιατί, βεβαίως, δεν επιτρέπεται να υ- 
φέρπουν λανθασμένες πληροφορίες 
που τροφοδοτούν την παραφιλολογία 
και υποσκάπτουν το φρόνημα της νέ
ας Υπηρεσίας. Και πρώτα απ’ όλα θα 
θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι αντιπρο
σωπεύουν για σας οι έννοιες “Ελληνι
κή Αστυνομία” και “διαφθορά”.

Απ. Η  Ε λλη νικ ή  Α σ τυνομ ία , ό π ω ς  τό
νισα  κ α ι στην ο μ ιλ ία  μ ο υ  στα εγκ α ίν ια  
της νέα ς  Υπηρεσίας, α π ο τ ελ ε ί έ ν α ν  από  
τους θ εμ ελ ιώ δ ε ις  κα ι α κ ρ ο γω ν ια ίο υ ς  θ ε
σ μ ο ύ ς  π ου εξα σ φ α λίζο υ ν  την εύρυθμ η  
λε ιτο υρ γία  του δ η μ οκρα τικού π ο λ ιτεύ μ α 
τος. Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  το ζήτημα της δ ια φ θ ο 
ρ ά ς  θα  επ ικ α λεσ θ ώ  α υτά  π ο υ  ε ιπ ώ θ η κ α ν  
σ ε  π ρό σ φ α το  δ ιε θ ν έ ς  σ υ νέδ ρ ιο  μ ε  θέμα  
τη δ ια φ ύ λα ξη  της α κερα ιό τη τα ς σ τις  Υ
π η ρ εσ ίες  Ε φ α ρ μ ο γή ς  του Ν ό μ ο υ  ότι η 
δ ια φ θ ο ρ ά  δ ε  σ υ νά δ ει μ ε  το ν  π ο λιτ ισ μ ό  
γ ια τ ί θ έλο υ μ ε  να  ο νο μ α ζό μ α σ τε  π ο λ ιτ ι
σ μ ένο ι κ α ι ο  π ο λ ιτ ισ μ ό ς  ε ίν α ι το π ρ ο η γ
μ έ ν ο  σ τά δ ιο  τω ν  σ τα θ ερ ώ ν  α ξ ιώ ν  του  
α νθ ρώ π ο υ .

Α.Ε. Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν 
το 2.000 και η διαφθορά, θα λέγαμε ό
τι τραυματίζει τις σύγχρονες κοινωνί
ες.

Απ. Ε ίνα ι γ ε γ ο ν ό ς  ότι στο τέλο ς  του  
α ιώ να , μ ια  α π ό  τ ις  σ η μ α ντικ ότερες π ρ ο 
κ λή σ εις  μ ε  την ο π ο ία  κ α λο ύ ντα ι να α ν α 
μ ετρ η θ ο ύ ν  ο ι σ ύ γχ ρ ο νες  κ ο ιν ω ν ίε ς  ε ίνα ι 
η δ ια φ θορά , η ο π ο ία  υπ ο β α θ μ ίζε ι και α 

π ο σ τα θ ερ ο π ο ιε ί τους  επ ιφ ο ρ τ ισ μ ένο υς  μ ε  

τη ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  ν ό μ ω ν , θ εσ μ ο ύς , 
σ τους ο π ο ίο υ ς  στηρίζονται ο ι δημοκρατι
κ ές  κ υβερνή σ εις , κ α θ ώ ς  επ ίσ η ς την ο ικ ο 
νομ ική  σταθερότητα  κα ι ανάπτυξη. Ο ι 
ο ρ γα ν ω μ έν ες  εγκ λη μ α τικ ές  ο ργα νώ σ εις , 
επ ιδ ιώ κ ο υ ν  μ ε  τη δ ια φ θ ο ρ ά  τω ν κρατι
κ ώ ν  ο ρ γά νω ν , την ά λω σ η  ή φ θ ο ρ ά  τω ν  
θεσμώ ν, την α τιμ ω ρη σ ία  κα ι την α π ερ ί
σπαστη δράση. Ε π ιδ ίω ξη  συνεπ ώ ς, α π ο 
τελε ί η α δ ιά κ ο π η  κρατική  κα ι κ ο ινω νικ ή  

α φ ύπ ν ισ η  π ο υ  θ α  ο δ η γή σ ει στην πάταξη  
της δ ια φ θ ορά ς, χ ω ρ ίς  να  κα τα λείπ ετε  δ υ
νατότητα ε π ιβ ίω σ η ς  ή ε π α ν εμ φ ά ν ισ ή ς  
της.

Α.Ε. Σ’ αυτό το σημείο παρεμβαίνει 
με τη διατεταγμένη αποστολή της η 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων η 
οποία έχει επιφορτισθεί με το σημα
ντικότατο έργο που αφορά στον τομέ
α της πάταξης της διαφθοράς;

Απ. Α κρ ιβώ ς, γ ια τ ί ο ι επ ιτα γές  τω ν  
κ α ιρ ώ ν  ε π ιβ ά λ λ ο υ ν  τη λή ψ η  τω ν α ν α 
γκ α ίω ν  ε κ ε ίν ω ν  μ έτρ ω ν  π ο υ  θα  θ ω ρ α κ ί
σ ο υ ν  τις κ α ίρ ιες  λ ε ιτ ο υ ρ γ ίες  του  δ η μ ό 
σ ιο υ  τομέα, προσ τα τεύοντα ς μ ε  το ν  τρόπο  
α υτό  τόσ ο  τις δ ια δ ικ α σ ίες  ό σ ο  κα ι τα 
π ρ ό σ ω π α  π ο υ  ε ίν α ι επ ιφ ο ρ τ ισ μ ένα  μ ε  τη 
δ ια χε ίρ ισ η  τω ν  δ ια δ ικ α σ ιώ ν  αυτώ ν. Η  
Ε λλη νικ ή  Α στυνομ ία , π ιστεύω  π ρ ω το π ο 
ρ ώ ντα ς , π ρ ο χ ώ ρ η σ ε  σ τη ν  ίδ ρ υσ η  της 
Δ ιεύ θ υ νσ η ς  Ε σ ω τερ ικ ώ ν  Υ ποθέσεω ν, α 
κ ρ ιβ ώ ς  γ ια  τη δ ια φ ύλα ξη  της α κερ α ιό τη 
τας κ α ι του κ ύ ρ ο υ ς  του Σ ώ μ α το ς  α λλά  
και τω ν ιδ ίω ν  τω ν  α στυνομ ικώ ν.

Α.Ε. Ποια είναι η αποστολή της 
Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων;

Απ. Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  το ν  ν .2 7 1 3 /1 9 9 9 , α 
ποσ τολή  της ε ίν α ι η δ ιερ εύ  νηση, εξ ιχ ν ία -  
ση κ α ι δ ίω ξη  σ  ’ ό λη  την επ ικράτεια , τω ν  

εγκ λη μ ά τω ν π ο υ  δ ια π ρ ά ττο υν  ή συμμετέ
χ ο υ ν  σ ’ αυτά  α σ τυ νο μ ικ ο ί ό λ ω ν  τω ν β α θ 
μ ώ ν  και π ρ ο β λέπ ο ντα ι α π ό  τ ις  δ ια τά ζεις  
τω ν ά ρ θ ρ ω ν  Ι 3 4 -Ι3 7 Δ , 2 1 6 -2 2 2 , 2 3 5 -  
246 , 2 5 2 -2 6 3 Α , 3 2 2 -3 2 4 , 3 3 6 -3 5 3 , 3 7 2 -  
3 9 9  κα ι 4 0 2 -4 0 6  του Π ο ιν ικ ο ύ  Κ ώ δικα, 
ό π ω ς  επ ίσ η ς  της νο μ ο θ εσ ία ς  γ ια  τα να ρ 
κω τικά , τα π α ίγν ια , τα όπ λα , τ ις  α ρ χ α ιό 
τητες, τη λα θ ρ εμ π ο ρ ία  κα ι το υς  α λ λ ο δ α 
πούς. Π έρα, όμω ς, α π ό  την έρ ευ να  κα ι τη 
δίω ξη , η Υπηρεσία  έχ ε ι ω ς  α π ο σ το λή  και 
την πρόληψ η, τομ έα ς  σ το ν  ο π ο ίο  θα δ ο 
θ ε ί ιδ ια ίτερη  βαρύτητα , μ ε  την εισήγηση  
λειτο υρ γικ ο ύ , τα κτικού κα ι στρατηγικού  
σ χεδ ια σ μ ο ύ  γ ια  την α ντιμ ετώ π ιση  της 
δ ια φ θορά ς.
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Α.Ε. Ξεκινώντας το ομολογουμένως 
ιδιόρρυθμο έργο σας στη νέα Υπηρε
σία ποιες δυσκολίες ετοιμάζεστε να α
ντιμετωπίσετε;

Απ. Η  β α σ ικ ή  δ υσ κ ο λ ία  α ντιμ ετώ π ιση ς  
της δ ια φ θ ο ρ ά ς  ε ίνα ι η α δυ να μ ία  εντο π ι
σ μ ού  κα ι α π ό δ ειξη ς  δ ιεφ θ α ρ μ ένη ς  σ υ 
μ π ερ ιφ ο ρ ά ς  α λλά  και ο  εφ η σ υ χα σ μ ό ς ότι 
τα π ά ντα  τελο ύ ν  υπ ό  έλεγχο .

Α.Ε. Τι εννοείτε μιλώντας για εφη
συχασμό;

Απ. Ο  κ ρα τικ ός λ ε ιτο υ ρ γό ς  α ντιμ ετω 
π ίζει σ υ νεχ ώ ς το δ ίλημμα : π ρ έπ ει να  σ υ
γκρατηθώ  α π ό  το να  κ ά νω  κάτι το ο π ο ίο  
δ εν  επ ιτρέπ ετα ι ή επ ιτρέπ ετα ι να  κ ά νω  
κάτι το ο π ο ίο  τυπ ικά  δ εν  α παγορεύετα ι. 
Α υτή η “ερμ α φ ρόδ ιτη  " στάση ενθ α ρ ρ ύ νε ι 
τα φ α ιν ό μ εν α  δ ια φ θορά ς. Η  επ α γρύ π νη 
ση  α π ο τελε ί το πρώ το στά διο  άμυνας, ε 
νώ  το δεύτερο  ε ίν α ι η α υτοπροστασ ία  του  
οργα νισ μ ού .

Α.Ε. Η σκέψη και μόνον της ίδρυ
σης της Υπηρεσίας, εδώ και αρκετό 
καιρό είχε ως αποτέλεσμα διαφορετι
κές τοποθετήσεις.

Απ. Ό π ω ς κ ά θ ε  τι το κ α ινο ύ ρ γ ιο  έτσι 

και η Δ ιεύ θ υ νσ η  Ε σ ω τερ ικ ώ ν Υ ποθέσε

ω ν, μ π ο ρ ε ί στην α ρχή  να επ ιφ έρ ε ι σκεπτι

κ ισμό, π ροβλη μ α τισ μ ό  ή γ ια τ ί ό χ ι κα ι επ ι

φ υ λά ξε ις  σ τους  συνα δ έλφ ους. Για την ά ρ 

ση α υτώ ν τω ν επ ιφ υ λά ξ εω ν  α ντιπ ρ ο τεί

νω  δύο  β α σ ικ ά  επ ιχειρήμα τα . Π ρώ τον, 

σ ύ μ φ ω να  μ ε  τον  ιδρυτικό νόμο, το π ρ ο 

σ ω π ικ ό  επ ιλέγετα ι γ ια  μ ια  τριετία. Άρα, 

κ α ν ε ίς  δ εν  “υπ έγρα ψ ε σ υ μ β ό λα ιο  μ ο ν ι

μ ό τη τα ς στην Υπηρεσία. Α υτό σ η μ α ίνει ό 

τι η θεσμ ική  κ ατοχύρω ση  κα ι η ηθική κ α 

τα ξίω ση  της Υ πηρεσίας ε ίν α ι ανεξάρτητη  

π ρ ο σ ώ π ω ν. Δ εύτερον, δ ε ν  π ρ έπ ει να  λ η 

σ μ ο νο ύ μ ε  ότι, ευτυχώ ς ή δυστυχώ ς, το α 

στυνομ ικ ό  λε ιτο ύρ γη μ α  κρ ίνετα ι πάντοτε  

εκ  του α ποτελέσμα τος. Ά ρα  κ α ι η νέα  Υ

π η ρεσ ία  θα  κ ρ ιθ ε ί α π ό  το έρ γο  π ο υ  θα  

π α ρά γει. Γι 'αυτό α ς  μ η ν  προτρέχουμε. Α 

πό  την πλευρ ά  μ ο υ  το μ ό ν ο  π ο υ  μ π ο ρ ώ  να  

δ ια β εβ α ιώ σ ω  ε ίν α ι ότι θα  λε ιτο υρ γο ύ μ ε  

μ ε  γνώ μ ο να  το τρίπτυχο: επ α γγελμ α τ ι

σμός, δ ια φ ά νεια , α μεμοληψ ία .

Α.Ε. Θα γνωρίζετε φυσικά το υπο
κοριστικό “οι αδιάφθοροι” με το οποί
ο σας προσφωνούν και συνάδελφοι 
και πολίτες και ανάλογα με τη διάθε

σή του ο καθένας δίνει και διαφορετι
κό περιεχόμενο στη λέξη;

Απ. Ο  ό ρ ο ς  “α δ ιά φ θ ο ρ ο ι ” δ εν  μ α ς  α 
ρ έσ ε ι. Ε μ είς  π ρ ο σ π α θ ο ύμ ε  να κ ά νο υ μ ε  
σω στά  τη δ ο υ λε ιά  μ α ς  κα ι τίποτα  π ερ ισ 
σότερο. Π ρ έπ ει να  τ ο ν ισ θ ε ί ό μ ω ς  ότι το  
σ ύ νο λο  τω ν  α σ τυνο μ ικ ώ ν  α ποτελείτα ι α 
π ό  α δ ιά φ θ ο ρ ο υ ς  γ ια τ ί α δ ιά φ θ ο ρ ο ι ε ίν α ι 
ο ι α σ τυ νο μ ικ ο ί π ο υ  κ ά ν ο υ ν  έντιμ α  και 
συνειδητά  τη δ ο υ λε ιά  τους. Γι ’ α υτό  και 
δ εν  έχ ο υ ν  να φ ο β η θ ο ύ ν  κ α ν έν α ν  κα ι τί
ποτα, π ό σ ο  μ ά λ λ ο ν  την νέα  Υπηρεσία. 
Α υ το ί π ου  έχ ο υ ν  να  φ ο β η θ ο ύ ν  κα ι πρέπ ει 
να  φ ο β η θ ο ύ ν  ε ίν α ι μ ό ν ο ν  ό σ ο ι εκμ ετα λ
λεύ ο ντα ι την ιδ ιότητά  τους π ρ ο ς  ίδ ιο ν  ό 
φ ελος.

Α.Ε. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας 
ώστε να μη χρησιμοποιηθεί η νέα Υ
πηρεσία για αλλότριους σκοπούς, ξέ
νους προς την αποστολή της;

Απ. Π ο λλές  δ ικ λε ίδ ες  μ ε  πρώ τη κα ι κ ύ 
ρ ια  τη μ ό ν ιμ η  π α ρο υσ ία  Ε ισ α γγελέα  Ε φε- 
τώ ν π ου α π ο τελεί τη μ έγιστη  εγγύη σ η  για  
τη δ ια σ φ ά λισ η  της α π όλυτη ς νομ ιμότη-

Α.Ε. Με ποιο τρόπο έγινε η επιλογή 
του προσωπικού που επάνδρωσε τη 
Διεύθυνση;

Απ. Ε π ελέγη σ α ν  α νά μ εσ α  σ ε π ο λ λ ές  ε 
κ α τοντά δες σ υ να δ έλφ ο υ ς  π ο υ  εκτελο ύσ α ν  
υπ η ρεσ ίες  σ ε  σ υ να φ είς  Δ ιευ θ ύ ν σ ε ις  κα ι η

Α.Ε. Υπάρχουν ανάλογες υπηρεσίες 
στις αστυνομίες άλλων χωρών ή και- 
νοτομούμε;

Απ. Στα π ερ ισ σ ότερα  κράτη, στην Α μ ε
ρική , στην Α γγλία , Ο λλα νδ ία , Ιταλία , Α υ 
στραλία, Κ α να δά , σ χ εδ ό ν  σ ε  ό λ ε ς  τ ις  χ ώ 
ρες . Ο ύτε κ α ινο το μ ο ύ μ ε  ο ύτε  π ρω τοτυ
πούμε. Η  σύσταση α ν ά λ ο γ ω ν  υπ η ρ εσ ιώ ν  
ε ίν α ι κ α θ ο λικ ή  α νά γκ η  τω ν  δ ύ σ κ ο λω ν  
κ α ιρ ώ ν  π ο υ  δ ια νύουμ ε.

Α.Ε. Κύριε Διευθυντά σας ευχαρι
στούμε πολύ για το χρόνο που μας α
φιερώσατε και σας ευχόμαστε καλή 
δύναμη στο νέο και ομολογουμένως 
δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.

Απ. Ε γώ  σ α ς ευχα ρισ τώ  για  τη δ υνα τό 
τητα π ο υ  μ ο υ  δώ σ α τε να  μ ετα φ έρ ω  το 
π νεύμ α  της νέα ς  Υ πηρεσίας σ ' ό λ ο υ ς  τους  
συνα δ έλφ ους. Π ιστεύω  ότι η Υπηρεσία  
θα α φ ιερ ώ σ ει το μ εγα λύ τερ ο  μ έ ρ ο ς  της  
δρα στήριοτητάς της στην π ρόλη ψ η  διότι 
το σ ύ ν ο λ ο  τω ν α σ τυνο μ ικ ώ ν  έχ ε ι πλήρη  
επ ίγνω σ η  της υψ η λή ς α π ο σ το λή ς του εκ 
π λη ρ ώ νο ντα ς  κ α θ η μ ερ ινά  κα ι κάτω  α π ό  
α ντ ίξο ες  σ υ νθ ή κ ες  τα κα θή κοντά  του. Σ ε  
κ ά θ ε  ά λλη  περίπτω ση  εκ δ ή λω σ η ς σ υμ π ε
ρ ιφ ο ρ ώ ν  π ου π ρ ο σ β ά λ λο υ ν  το Σ ώ μ α , θα  
εφ α ρμ όζοντα ι αυστηρά  ο ι π ρ ο β ί[επ ό μ ενες  
δ ια δ ικ α σ ίες  και στο έρ γο  μ α ς  α υτό  ευ ελ -  
π ιστούμ ε ότι θα τέχο υμ ε  της α ρ ω γή ς  ό 
λ ω ν  τω ν α σ τυνομ ικώ ν.

τας.
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ “ΟΧΙ”

Μι: ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστη
κε και φέτος, σε όλες τις Αστυνομικές 
Υπηρεσίες η Επέτειος του “ΟΧΙ”. Επί
κεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων 
ήταν η Θεσσαλονίκη που γιόρτασε συγ
χρόνως την απελευθέρωσή της και τον 
πολιούχο της Άγιο Δημήτριο.

Την 25η Οκτωβρίου έγινε η λιτάνευση 
της ιερής εικόνας του Αγίου Δημητρίου 
μετά των Σεπτών Λειψάνων αυτού και 
της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Στη λι
τανεία συμμετείχε και το Τμήμα Μουσι
κής της Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

Την 26η Οκτωβρίου εψάλη δοξολογία 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και 
την επομένη ημέρα πραγματοποιήθηκε 
παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας.

Την 28η Οκτωβρίου η Ελληνική Α
στυνομία συμμετείχε στην καθιερωμένη 
παρέλαση με πεζοπόρο τμήματα Δοκί
μων Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, με 
τον σύγχρονο εξοπλισμός του Σώματος 
αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα και 
ευμενή σχόλια.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Πρόε
δρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος 
Στεφανόπουλος, ο Παναγιότατος Μη
τροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντε- 
λεήμων Β'. οι Υπουργοί, Εθνικής Άμυ
νας κ. Άκης Τσοχατζόπουλο, Ανάπτυξης 
κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Μακεδονίας - 
Θράκης κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, ο Αρ
χηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Αρχη
γός του ΔΗΚΚΙ κ. Δημήτριος Τσοβόλας, 
η στρατιωτική ηγεσία, ο Νομάρχης Θεσ
σαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Παπαδό- 
πουλος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. 
Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, βουλευ
τές, εκπρόσωποι προξενικών, δικαστι
κών και τοπικών φορέων της πόλης. Την 
Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε ο 
Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. 
Ιωάννης Γεωργακόπουλος.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Την 8η Νοεμβρίου 1999 εορτή των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και 
Γαβριήλ, τιμητική του ομώνυμου Ιερού 
Ναού στην έδρα της Αστυνομικής Ακα
δημίας τελέστηκε Θεία Λειτουργία στην 
οποία παρέστησαν Ανώτατοι και Ανώτε
ροι Αξιωματικοί του Σώματος και πολ
λοί Δόκιμοι της Αστυνομικής Ακαδημί
ας.

Από την ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο Υ.Α.Τ., από τον Αοτον. Α/ντή κ.
Αναγνωστόπονλο Γεώργιο, για τον εορτασμό τον “ΟΧΙ”

718 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Νοέμβριος 1999



ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
ΤΗΣ ΕΑΑΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Η Ελληνική Αστυνομία, εφέτος, αντί 
του καθιερωμένου πανηγυρικού εορτα
σμού του Προστάτη Αγίου της, Μεγαλο
μάρτυρα Αρτεμίου, η μνήμη του οποίου 
εορτάζεται την 20η Οκτωβρίου, πραγ
ματοποίησε δοξολογία στην Αθήνα και 
τις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσε- 
ων της χώρας.

Το σύνολο των χρημάτων που θα διε- 
τίθεντο για τον εορτασμό σε ολόκληρη 
τη χώρα, για εορταστικές εκδηλώσεις, 
καθώς και το ποσόν που συγκεντρώθηκε 
από πανελλήνιο έρανο που διενεργήθηκε 
μεταξύ του προσωπικού των Υπηρεσιών 
του Σώματος διατέθηκε για την οικονο
μική ανακούφιση των πληγέντων από 
τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, 
συναδέλφων και των οικογενειών τους.

Την παραμονή του εορτασμού του Α
γίου Αρτεμίου τελέστηκε μέγας εσπερι
νός στον οποίο χοροστάτησε ο Μητρο
πολίτης Σάμου κ.κ. Ευσέβιος.

Στον μέγα εσπερινό και στη δοξολογί
α που τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Παμ- 
μεγίστων Ταξιαρχών στην Αστυνομική 
Ακαδημία παρέστησαν ο Γενικός Γραμ- 
ματέας του Υπουργείου κ. Δημήτριος 
Ευσταθιάδης, ο Αρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακό- 
πουλος, ο Α ' Υπαρχηγός Αντιστράτηγος 
κ. Γεώργιος Πλάκας, ο Β’ Υπαρχηγός Α
ντιστράτηγος κ. Γεώργιος Παπαδημη- 
τρόπουλος, Ο Υποστράτηγος Γ.Α.Δ.Α. 
κ. Γεώργιος Σκαλτσάς, ο Υποστράτηγος 
Δ/ντής Ασφάλειας Αττικής κ. Παύλος 
Ρουμπής, ο Ταξίαρχος Δ/ντής Αμέσου 
Δράσεως κ. Σπυρίδων Τουντόπουλος, Ο 
Ταξίαρχος Δ/ντής της Αστυνομικής Α
καδημίας κ. Σπυρίδων Δράκος, ο Ταξί
αρχος Δ/ντής Κρατικής Ασφαλείας κ. Α
θανάσιος Θεοφιλόπουλος, πολλοί Αξιω
ματικοί και Δόκιμοι της Αστυνομικής Α
καδημίας.

Στιγμιότυπο από την τελετή Αγιασμόν για 
την έναρξη εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών 

στις Σχολές Αμαρουσίου
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ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟ
ΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι σπουδαστές της 3ης εκπαιδευτι
κής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφά
λειας με επικεφαλής τον Αστυν. Διευ
θυντή Δημήτριο Χρονόπουλο πραγμα
τοποίησαν επίσκεψη στη Βουλή των 
Ελλήνων. Κατά την επίσκεψή τους οι 
σπουδαστές ξεναγήθηκαν στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, στα 
γραφεία των προέδρων, στον χώρο έκ
θεσης για τα αρχαία θέατρα και στο ε
ντευκτήριο των βουλευτών εντός του ο
ποίου δέχθηκε τους σπουδαστές ο Πρό
εδρος του Κοινοβουλίου κ. Απόστολος 
Κακλαμάνης ο οποίος εξέφρασε τη χαρά 
του για την επίσκεψη και τους κάλεσε 
να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις 
γνώσεις που έχουν αποκτήσει για την 
προστασία του κοινωνικού συνόλου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ‘ ΗΡΑΚΛΗΣ”

Σεμινάριο με την επωνυμία “Ηρα
κλής” με θέμα την αντιμετώπιση τρομο
κρατικών απειλών ή γεγονότων, προ και 
κατά τη διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών, 
πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, 
διοργανώθηκε πρόσφατα στην Αθήνα α
πό τη Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας σε συνεργασία με τη 
Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας του Υ. Δ.Τ.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η αμοι
βαία ανταλλαγή πληροφοριών και πρα
κτικών εμπειριών στην αντιμετώπιση 
τρομοκρατικών απειλών ή δραστηριο
τήτων (υπό το πρίσμα των κατευθύνσε
ων της διεθνούς τρομοκρατίας και των 
νέων μεθόδων και εξοπλισμών), προ και 
κατά τη διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών, 
πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων 
παγκοσμίου ή πανευρωπαϊκού επιπέδου 
καθώς και η διεθνής απάντηση με συ
γκεκριμένες αστυνομικές, επιστημονι
κές και άλλες τεχνικές.

Στιγμιότυπό από τη διάλεξη που πραγ
ματοποιήθηκε την 18-10-1999 στα πλαίσια 
του εκπαιδευτικού προγράμματος της 
Σχολής Αξιωματικών με θε'μα: “Σεισμικό
τητα και σεισμική επικινόννότητα της Ανα
τολικής Μεσογείου” από τον καθηγητή 
Σεισμολογίας και Λιευθυντή του Γεωδυνα
μικού Ινστιτούτου στο Αστεροσκοπείο Α
θηνών κ. Γεώργιο Σταυρακάκη.

Στο εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο 
προσκλήθηκαν εκπρόσωποι από τις αρ
μόδιες Αρχές όλων των κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών της 
Ομάδας G8 και από την Europol, την 
Interpol και την Commission.

Επίσης προσκλήθηκαν και συμμετεί
χαν με εισηγήσεις τους, πανεπιστημια
κοί, Εισαγγελείς και εκπρόσωποι του Υ
πουργείου Εξωτερικών, της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού και της Επι
τροπής 2004.
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ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ - 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΕΩΝ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

•  Την 27η Οκτωβρίου 1999 στις ε
γκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου πραγματο
ποιήθηκε ονομασία και απονομή πτυχί
ων 196 νεοεξερχομένων αστυφυλάκων 
παρουσία του Υπουργού Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Στην ημερήσια διαταγή του ο Διοικη
τής της Σχολής Αστυν. Υποδιευθυντής 
Σπυρίδων Ασημακόπουλος απηύθυνε 
συμβουλές και παραινέσεις προς τους 
νέους αστυφύλακες. Στη συνέχεια ο κ. 
Υπουργός απηύθυνε χαιρετισμό και επέ
δωσε τα πτυχία.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Σεβα- 
σμιότατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου 
- Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Νικηφό
ρος, βουλευτές της περιφέρειας, εκπρό
σωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των οικείων στρατιωτικών Αρχών, ο Σο
φολογιότατος Μουφτής Διδυμοτείχου κ. 
Σερίφ Δαμάτογλου, καθηγητές του 
Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, συγγενείς των νέ
ων αστυφυλάκων και πλήθος προσκε
κλημένων.

•  Την 27η Οκτωβρίου 1999 στις ε
γκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδη
μίας πραγματοποιήθηκε η ονομασία και 
απονομή πτυχίων σε 313 νεοεξερχόμε- 
νους αστυφύλακες του Τμήματος Δοκί
μων Αστυφυλάκων Αμυγδαλέζας.

Στην ημερήσια διαταγή του ο Διοικη
τής της Σχολής Αστυφυλάκων Αστυν. 
Διευθυντής Νικόλαος Τασιόπουλος απη
ύθυνε συμβουλές και παραινέσεις στους 
νέους αστυφύλακες και στη συνέχεια ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως απένειμε τα πτυχία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου
σία τους ο Α’ Υπαρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας και 
ο Β’ Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Παπαδημητρό- 
πουλος.

Στην δοξολογία χοροστάτησε ο Προϊ
στάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δ/ντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος 
κ. Σπυρίδων Δράκος, ο Δ/της της Σχολής 
Αξιωματικών Αστυν. Διευθυντής Δημή- 
τριος Χασιώτης, συγγενείς των νέων α
στυφυλάκων και πλήθος προσκεκλημέ
νων. □ Επιμέλεια: ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο αριθμός των παιδιών των Αστυνομικών και των Πολιτικών Υπαλλήλων του Σώματος που πέτυχαν φέτος στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. είναι 
και φέτος αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. Η επιτυχία αυτή αντανακλά όχι μόνο στα πρόσωπα των παιδιών μας που αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια αλλά και στις οικογένειες τους που έδωσαν στην Ελληνική κοινωνία σημαντικό αριθμό μελλοντικών επιστημόνων.

Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια σε όλους.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΠΈΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΖΩΗ 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΑΛΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΛΕΒ1ΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΛΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΜΟΥΤΖΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΧΡΥΣΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι12ΑΝΝΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 
ΑΡΒΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΑΡΜΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΣΛΑΝ1ΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΑΣΠΡΕΑ ΕΙΡΗΝΗ 
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΑΒΙΛΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ 
ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΒΑΓΕΝΑ ΒΑΊΑ 
ΒΑΓΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΒΑΊΡΑΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΒΑΛΑΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 
ΒΑΛΑΣΚΑΑΝΝΑ 
ΒΑΡΒΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΡΕΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 
ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΑΣΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΒΑΤΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΕΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΒΙΟΛΝΤΖΗ ΔΑΦΝΗ 
ΒΙΟΛΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΛΑΊΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΓΙΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
ΑΛΕΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΡΜΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΑΣΠΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΒΙΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΗΣ 
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΒΑΓΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΒΑΊΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΒΑΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΒΑΡΒΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΒΑΣΣΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΒΑΤΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΒΙΟΛΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΙΟΛΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΛΑΊΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΤΕ1
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΣΤΥΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
5Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΑΕΙ
ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΗ Φ1Λ.ΑΘΗΝΩΝ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛ. ΕΚΠ/ΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
Ο IKON.ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΙΛ/ΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΙΛ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΑΕΑ
Α.Π. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Α.Π. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΦΙΛ/Γ1Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΤΡ.ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΣΩΜ. 1ΑΤΡ.ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΙ ΤΜ.ΔΗΜ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ 
ΑΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ -Τ.Τ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ. ΜΕΤ.-Δ/ΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ./Α.Λ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ/ Α.Δ.ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Α. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΝΙΚΑΙΑΣ 
Π.Υ. -Δ' ΑΣΤ.ΤΜ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΕΥΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ. Α. ΒΟΛΟΥ 
Α/Α' -Α.Τ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 
Υ/ΙΤ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΙΖ' Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΔΤ/ΔΑΠ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Π.Ε.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΔΕΝΔΡ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡΟΕΔ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ - Α.Δ. ΑΡΤΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
Α/Α' - Α.Τ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Π ΤΜ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Γ ΤΜ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι.
Α/Α’ -ΤΜ.ΑΛ.ΠΕΙΡΑΙΑ 
Υ/Β' Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΜΑΤΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΠΥ - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Ε.Λ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ/ ΕΠΙΤ. Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΠΙΤ. Α.Λ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΤΜ.ΤΡ.ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΣΤΥΝ. Α'
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Υ/Α' - ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ/ΕΠΙΤΕΛ.
Υ/Α' -Υ.Δ.Τ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ.ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΕΦΦ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 
Α/Υ - ΔΕΕ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΑΒΕ
ΑΣΤΥΦ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΣΤΥΦ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α' Τ.Α.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Υ/Β' -Υ.Δ.Ν.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. Τ. Ν. ΣΕΠΟΛΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -ΔΑΠ
ΑΝΘ/ΚΑΣ - A. Τ. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΣΤ.ΤΜ.ΧΑΛ/ΤΣΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΦΕΛΦΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΠ/ΕΠΙΤ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Β' Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΒΡΥΣΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
Α/Β' - ΤΜ.ΤΡΑΡΤΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ.ΠΥΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Γ Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΘΕΡΜΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ - ΕΤΕΧ 
Υ/Α' -ΕΠ. Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΕΕ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΑΣ - Τ.Τ. ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Γ ΤΜ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
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ΒΛΑΊΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΒΟΓΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΒΟΝΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 
ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 
ΒΡΑΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 
ΒΡΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΡΗΣΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΒΥΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΑΛΑΔΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ΓΑΛΗΝΕΑ ΦΙΛΑΝΘΗ 
ΓΑΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 
ΓΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
Γ1ΑΓΚ1ΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 
ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ 
Γ1ΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Γ1ΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΠΑΝΝΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΙΑΝΟΥΡ1ΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
ΓΙΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΓΙΑΧΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΓΙΟΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
ΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΓΚΑΖΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑ 
ΓΚΑΊΝΤΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΓΚΑΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΓΚΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΚΙΖΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
ΓΚΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΓΚΙΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΚΛΑΒΕΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΚΟΛΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΚΟΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΓΚΟΥΑΟΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΓΚΟΥΣΔΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΓΚΟΥΤΑΚΗ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 
ΓΚΟΥΤΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΛΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΓΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΟΥΜΑΓΙΑ ΑΡΕΤΗ 
ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 
ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΧΑΊΔΩ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΓΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΔΑΓΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΛΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΛΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΒΟΓΔΟΣ ΖΗΣΗΣ 
ΒΟΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΡΑΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΒΡΑΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΒΡΗΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΒΥΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΑΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΓΑΛΑΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΓΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΑΛΗΝΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΑΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΚΑΓΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 
ΓΙΟΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΓΚΑΖΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΚΑΊΝΤΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΓΚΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΚΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΚΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΚΙΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΚΛΑΒΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΚΟΛΦΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 
ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΚΟΥΔΟΥΣΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΚΟΥΤΑΚΗΣ ΑΡΓΎΡΙΟΣ 
ΓΚΟΥΤΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΟΥΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΓΛΑΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΓΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΔΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛ.ΜΗΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΦΑΡΜ/ΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛ/ΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΣΧ.ΔΗΜ.ΥΓ.ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ.ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤ. ΠΑΝΕΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΑΣ
ΝΗΠ/ΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΑΡΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΑΘ/ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ.
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤ/ΚΟ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΘ/ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓ. ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡ
Α.Π. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΔ ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΟΙΝ/ΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΙΛ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΝΗΠ/ΓΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΣ/ΣΤΡΑΤ/ΚΟ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔ/ΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΘ/ΜΟΣ - Γ ΤΜ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Α/Β' - Β' Α.Τ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Υ/Α' - Α.Τ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Υ/Α' -Α.Τ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ./Α.Δ.ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΑΞ/ΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α.ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΔΑΣ/ΤΕΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΜΔΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
Α/Α' -Τ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Α/Α' -Τ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Υ/Α’ -ΑΑΕΑ/ΥΜΕΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΤΕΒΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΣΕΦΦ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΓΑΒΑΛΟΥΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α. Τ. ΘΕΡΜΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΑΕΑ/ΥΜΕΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΑ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΤΕΝΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΜΩΛΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Τ.Τ.ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Μ. ΔΙΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΤΕΒΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ. Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Ε.Λ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ. Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ 
Υ/Β' -Α.Τ. ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ. Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ 
Α/Α' -Α.Τ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 
Α/Α' - Α.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Α/Α' - ΕΠ. ΤΓΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
Υ/Α' -ΕΠ. Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟ - ΙΕ' Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 
Α/Α' -Υ.Δ.Τ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
Υ/Β' - Α.Τ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΑΡΓΟΥΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-AT ΔΕΝΔΡ.
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.ΤΡΟΧ. ΧΑΝΙΩΝ 
ΛΣΊ.ΥΙΙΟΛ/ΝΤΗΣ ΓΑΛΑ 
Α/Υ' - ΥΦΔΦ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΤΕΛ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
Υ/Β' Ε.Α.
Α/Β' -Α.Δ.ΑΧΑΊΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΤΕΒΕ
Α/Α’ -Α.Τ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ- Τ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΤΗΣ - Δ.Ο.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ/ΥΔΤ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΜΕΤ.-Δ/ΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α. - Α.Τ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Γ' ΤΜ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗΕΛΕΓΚΤ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΥΔΤ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Β' Α.Τ.ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ 
ΤΑΞ1ΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ - Α.Τ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ. ΜΕΤ.-Δ/ΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
Α/Α' - ΤΑ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΥΜΜ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΠΥΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΔΡΑΜΜΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - A. Τ. ΚΗΠΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΕΝΗΜ./ΔΑΘ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΠΙΤ./ Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΔΑ/ΓΕΛ 
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ - ΔΑΑ.ΤΕΛ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΙΑ' Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ /ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΠ.Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΠ. Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΑΠ/ΓΑΔΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
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ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΔΑΡΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΔΑΥΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΔΕΛΛΙΟΥ ΒΑΤΑ 
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΖΗΣΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΔΗΜΗΤΡ1ΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΔΙΑΛΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΛΙΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΔΙΓΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΔΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΔΡΑΚΛΚΙΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΡΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΖΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΑΓΚΟΥΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΖΑΜΠ1ΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΗΝΑ 
ΖΑΦΕΙΡΙ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΟΦΙΑ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΖΑΧΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΖΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΖΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΖΙΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΖΙΩΓΑ ΕΛΕΝΗ 
ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ζ1ΩΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΖΙΩΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 
ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 
ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ 
ΙΑΚΩΒ ΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΙΚΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΖΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΚΑΖΝΑΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΪΝΤΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΚΑΚΑΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 
ΚΑΚΙΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΑΛΑΤΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΛAMIIΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΜ. 
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΛΑΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗ ΧΡΥΣΗ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΑΡΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
+ΔΑΥΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΗΝΑΣ 
ΚΑΒΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Δ1ΓΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
ΔΡΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 
ΖΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΖΑΜΙΙΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΖΑΜΠΙΑ ΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΖΗΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΖΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΖΙΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ 
ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΖΙΩΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΖΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 
ΖΟΡΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ 
ΙΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
ΙΓΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ 
ΚΑΖΝΑΦΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΚΑΪΝΤΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΛΑΤΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΛΑΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Α/Α' -Α.Τ.ΠΕΡΙΦ.
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Δ ’ ΑΣΤ.ΤΜ.Π ΑΤΡΩΝ
ΣΜΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ.
ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΛΑΑ/ΤΕΛ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΠ/ΕΠΙΤ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Υ/Α’ - Α.Τ. ΕΞ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜ.ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΙΑΤΡ.ΕΡΓ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΧΝ.ΥΠΑΞ.ΑΕΡ.
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΘ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕ/ΜΙΟ
ΦΥΣΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕΙ
ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ 
ΣΧ.ΜΗΧ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΟΑ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΧΡΗΜ.-ΔΙΟΙΚ.ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΒΡΕΦ/ΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑ)
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΦΙΛ/ΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΙΔ.ΝΗΠ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΑΣΠΟΝΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ 
1ΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ -Α.Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
Υ/Α’ -Α.Τ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Α/Α' - ΥΔΤ/ΔΑΠ
Υ/Α - ΕΠΙΤ. Α. Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΑΘΗΝΩΝ
Α/Α-ΤΤΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΑΡΤΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ/ΓΕΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Π. Υ. - Τ. Τ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Α/Α'-Α'Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΛ" Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΙΑΣΜΟΥ 
Π.Υ . (ΜΗΤΕΡΑ)- Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΑΒΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Ε.Τ.Υ.Α.Π.
Α/Α' -Α.Τ.ΠΕΡ.ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΑΡΧ./ΚΑΣ - Γ ΤΜ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.Π. ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΧΡΥΣ/ΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
Υ/Α' - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. .ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΡΤΑΣ 
Υ/Β Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.ΤΑ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Υ/Α - ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΕΘ 
Α/Α' -Τ.Α. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ 
Υ/Α' - Α.Τ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Υ/Α' -ΑΤΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ.ΝΕΟΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. Σ. ΒΕΡΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α' Τ.Α.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΜΕΤ.-ΔΡ/ΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Δ.Δ.ΥΛΙΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΑΒΕ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΑ.Α. ΣΑΜΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α.ΒΟΥΛΗΣ
Α/Α' -ΥΔΤ/ΔΑΠ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΤΟΥΜΠΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Ε.Λ.
Υ/Β' Ε.Α.
Π.Υ. - ΤΜ.ΤΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Υ/Α - Α.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΙΓ Α.Τ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΥΜΜ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ. Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΕΘ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΤΡ1ΚΑΛΩΝ 
Α/Β' - Α.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Α/Α' - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΥΔΤ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ - ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Υ.Ε.Λ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΜ.ΤΡ. ΣΕΡΡΩΝ
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ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΙΤΣΑΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
ΚΑΝΑΚΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΝΕΣΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΝΤΕΜΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΠΑΚΛΗ ΣΟΦΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΑΠΝΙΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΙίΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣ 
ΚΑΡΑΜΓΙΟΥΠΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΊΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
ΚΑΡΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΙΑ 
ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
ΚΑΡΤΑΛΑ ΙΣΙΔΩΡΑ-ΞΑΝΘΗ 
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚ ΗΣ ΙΩΣΗΦ 
ΚΑΤΡΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΦΦΕΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΕΚΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΚΕΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΚΕΝΑΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΙΡΤΑ ΣΟΦΙΑ 
ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΙ'ΓΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΒΑΊΑ 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΚΟΝΙΑΡΗ ΑΓΑΘΗ 
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΚΟΝΤΟΓ1ΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΡΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΚΟΡΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΚΟΡΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΚΟΡΜΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΟΡΥΦΑ ΦΑΝ Η 
ΚΟΡΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ 
ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΜΙΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΝΑΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΝΕΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΝΤΕΜΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΠΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΘΩΜΑ1Σ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΊΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 
ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΊΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΡΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΡΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ 
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΑΦΦΕΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΚΕΚΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΚΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΙΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΙΤΣΟΥ - ΠΑΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
ΣΤΕΡΓΙΑΛΗ ΚΑΛΙΡΟΗ 
ΚΟΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΟΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΟΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΡΥΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΡΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΑΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛ/ΓΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΦΙΛ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΣΤΡΑ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΓΓΙΔΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ
ΘΕΟΛ.ΣΧ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤ.-ΕΘΝ.ΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ. Ε. Μ. Π.
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΕΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧ.-ΑΕΡ.ΜΗΧ.ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΗΜ.-ΜΗΧ. ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΚΑΔ.ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΧ.ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
Ε.Μ.Π.
ΦΙΛ/ΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧ.ΧΗΜ.-ΜΗΧ. Ε. Μ. Π.
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΙΔ.ΔΗΜ. ΕΚΠ.ΡΟΔΟΣ 
Α.Π.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΗΛ/ΓΩΝ-ΜΗΧ/ΓΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Σ.Μ.Α.
ΝΟΣ/ΚΗ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΤΕΚΛ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Υ.Ε.Λ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Ε.Λ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΕΠΙΤ. ΑΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΥΠΑΤΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. ΤΡ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΚΩ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΑΙΓΑΛΕΩ 
Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΥΓ.-Κ.1.ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΜ.ΤΡ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ. Α.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΑΡΓΟΥΣ 
Α/Α' - ΔΑ ΑΩΤΑ 
Α/Α' - ΤΜ-Δ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤΥΦ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΙΣΘΜΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ A. Τ. ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Γ ΤΜ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α' Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. ΤΑ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΣΤ. ΥΠΟΔ. Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΠ.ΑΣΤ.ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
Υ/Α' - Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΠ/ Α.Δ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
Α/Β' - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΟΞΑΤΟΥ 
Π. Υ.-ΕΠ./Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ 
Α/Α - Α.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ 
Υ/Α -ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Α/Α’ - ΔΑΕΕΒ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΡΟΔΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ 
Α/Υ’ -ΔΑΕΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Κ.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Κ.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ./Α.Δ.ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.Π. ΑΡΤΑΣ
Υ/Β' -Τ.Α. ΘΗΒΩΝ
Π.Υ. - Α.ΤΑ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
Α/Α' - ΤΜ.ΤΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Υ/Β - Τ. Τ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΠΥΡΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΙΤΕΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΔΤ/ΔΑΠ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. ΤΡ.ΒΟΛΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ
Α/Α-Α.ΤΑ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Α/Υ ΤΜ.ΕΓΚΛ/ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΖΩΗΣ/ΔΑΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Π.Υ.
Α/Α' -ΥΑΒΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΚΑΤΣΙΚΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ -ΤΜ.ΤΡ.ΠΑΤΡΩΝ 
Α/Β'- Τ. Τ. ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
Α/Β' - Τ.ΤΡ.ΒΟΛΟΥ 
Υ/Β' Ε.Α.
Α/Υ' -Υ.ΚΡ.ΑΣΦ./ΔΑΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. Ο.Α.Κ.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΠΙΤ./Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
Υ/Α' -Α.Σ. ΕΥΛΑΛΟΥ 
Α/Α' -Τ.Α. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
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ΚΟΤΣΙΚΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΟΥΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΚΟΥΛΑ ΔΑΦΝΗ 
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΚΟΥΚΟΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΟΥΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΚΛΗΣ 
ΚΟΥΝΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΚΟΥΡΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΡΤΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ 
ΚΟΥΡΤΣΕΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 
ΚΟΥΣ1ΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΥΦΟΓ1ΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΛΗ ΞΑΝΘΗ 
ΚΟΥΦΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΚΡΑΒΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΡΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΡΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΡΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΡΙΤΣ1ΛΙΔΗ ΒΑΛΑΣ1Α 
ΚΡΟΥΓΙΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΡΥΣΤΟΛΟΓ1ΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΥΖ1ΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΚΥΡ1ΑΖΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΥΡ1ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΥΤΑΓ1ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
ΚΩΝ ΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΚΩΣΤΕΛΙΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
ΚΩΣ ΓΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΤΣ1ΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 
ΚΩΤΣΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΚΩΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΑΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΛΑΔΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 
ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΛΑΜΠΡΟΠΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΑΣΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΛΕΛΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΛΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΛΕΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 
ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΗ 
ΛΙΑΓ'ΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΛΙΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΛΙΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΛΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΛΙΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΤΣΙΚΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΣ1ΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΥΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΟΥΝΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΡΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΥΡΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΡΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΡΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΡΗΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΡΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΡΥΣΤΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΥΖΙΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΥΡΙΑΖ1ΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑ ΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΤΣΙΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΩΤΣΟΥΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΚΩΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Λ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΓ1ΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΑΣΔΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΛΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΛΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΛΙΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΣ/ΚΗ ΑΕΙ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧ.ΑΣΤΥ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΦΙΛ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΟΛΥΤ/ΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ
ΔΙΕΘΝ.ΟΙΚ.ΣΧΕΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΡΑΤ/ΚΟ ΣΣΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛ.ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΡΟΔΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΑΘ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜ.ΓΕΩΛ.ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
X ΗΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ

ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α. - Α.Τ. ΒΥΡΩΝΑ
Α/Α'- Α.Τ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α.ΞΑΝΘΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΑΕΡ.ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΕΔΕΣΣΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΥΡΓΟΥ
Α/Α' - Τ.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α. - Α.Τ. ΒΥΡΩΝΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Α/Α' -Α.Τ. ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΣΤ.ΥΠ/ΝΤΗΣ - ΕΠΙΤ./Α.Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
Α/Α' - Α.Τ. ΑΡΧ/ΛΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ. Α.Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.ΤΑ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΕΑ 
ΑΣΤ.ΔΙΕΥΘ.-Α.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Π.Υ. - ΕΠΙΤ./Α.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΕΑ 
Υ/Β' Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ 
Υ/Β' Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ. Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΔΟΞΑΤΟΥ 
ΥΠΟΣΤ/ΓΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Σ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΣΕΦΦ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
Π.Υ.-Α.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Υ/Β' - Τ. Α. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΑΒΕ 
Α/Α" - Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α’ Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Π.Υ. - ΤΜ.ΤΡ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ. ΑΜ.ΔΡ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ./ Α.Δ.ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ -Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΓ. ΑΣΦΑΛΕ1ΑΣΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΔΟΕΕΑΗ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
Α/Β' - Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α' Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΥΜΜ 
Υ/Α' - ΥΜΔΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ, Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΠΙΤ.Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α/Α' -Α.Τ. ΒΟΥΛΑΣ
Α/Β' -Τ.Α.ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. ΤΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΤΕΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. Ν .ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΤΕΛ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΣΕΡΡΩΝ
Α/Α' - Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - A. Τ. ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ
Α/Α' - ΓΡ. ΥΠ/ΓΟΥΔ.Τ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Β' Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΠΑΛΑΜΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α. - Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - A. Τ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ./Α.Δ.ΠΙΕΡ1ΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Υ/Α - Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 
Π.Υ. - ΤΜ. ΑΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΝΙ8/ΜΟΣ - Β' Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΚΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ ΜΥΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. Ν.ΣΕΠΟΛΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ. Α. Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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Λ ΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΟΥΤΑΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΥΓΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΛΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΝΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΖΩΗ 
ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΚΡΥΑΛΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ 
ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΜΟΥΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΜΑΝΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Μ ΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΜΑΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
ΜΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΑΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 
ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΛΙΚΩΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΕΜΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΕΝΤΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΕΣΣΙΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΗΖΥΘΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΜΗΣΣΙΑ ΔΑΦΝΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 
ΜΗΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΜΗΤΤΡΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΜΙΑΜΗ ΕΛΕΝΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
ΜΙΣΙΑΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛ I ΑΝ Η 
Μ1ΧΑΛΑΤΟΥ ΠΑΛΥΞΕΝΗ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΜΙΧΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΚΟΥΚΟΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΜΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΑΝΝΑ 
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
ΜΠΑΚΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
ΜΠΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΜΠΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΑΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ 
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΠΑΛΙΑΚΟΥΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΓΙΑΛΤΖΑΚΗ-ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΙ1ΑΜΠΙΛΗ ΣΟΦΙΑ 
ΜΠΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΕΚΟΥ ΚΥΡΑΤΣΩ 
ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΜΠΕΛΒΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΕΛΟΙΚΙΩΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 
ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΙΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΙΛΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΑΡΧΟΝΤΩ 
ΜΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΛΥΓΓΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΛΥΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΛΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΑΚΡΥΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΑΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΑΡΑΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ 
ΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
ΜΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΛΙΚΩΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΕΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΏΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
ΜΕΣΣ1ΑΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΜΗΣΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΜΗΤΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΜΗΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΖΩΗ 
ΜΙΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΙΣΙΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Μ1ΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΛΗΜΠΕΡΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΙΧΑΛΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΟΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΑΚΟΥ ΜΟΣΧΟΣ 
ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΑΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΑΛΙΑΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ 
ΜΠΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ 
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΙ1ΕΛΒΙΚ1ΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΠΕΛΟΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΙΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΠΙΛΑΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΑΥΤΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΙΝ.-ΠΟΛ.ΕΠΙΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΛΗΡ/ΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΟΔΟΝΤ/ΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΜΑΙΑΧ.ΕΝΕΡΓ.ΠΟΡΩΝ ΑΠΘ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΑΥΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΧ.ΥΠΗΡ.ΧΙΟΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘ/ΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝ.ΜΑΤΣ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Π.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΜΗΧ.-ΜΗΧ. ΕΜΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣ. ΚΟΙΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΙΛ/ΚΙΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓ1ΑΣ 
ΦΙΛΟΣ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ A. Τ. ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Σ.Ε.Φ.Φ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Γ' ΓΕΑ 
Α/Β'-Α.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 
Α/Β' - Α. Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΣΤΥΝ. Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. Σ. ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 
Α.Υ. - Α. Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. Ε.Α.
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ - Α.Δ.ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -ΔΤΕΝΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Α/Υ" - ΕΠΙΤΕΛ.Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΓΡ. ΥΠ/ΓΟΥ Δ.Τ.
Α/Υ' Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Π.Ε.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α. - Α.Τ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Τ.Α. ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Μ.ΔΙΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ.Α.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. - ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΠ/ΓΕΕ 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Τ,.Α.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Α/Α' -A. Τ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΠΣΕΑ
Υ/Α' - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΥΔΤ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
Υ/Α' ΤΑ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Τ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Υ/Α' - Α.Τ. Ν.ΣΕΠΟΛΙΩΝ 
Α.Υ. Ε.Α.
Α/Α - ΔΕΑΑ/ΤΕΛ 
Α/Υ' - ΥΕΦΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ 
Υ/Α -ΙΣΤ Τ.Α.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.

ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΤΗΝΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Α.Τ. ΑΕΡ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΤΕΧ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΥΓ/ΚΟΥ - Κ Ι. ΑΘΗΝ. 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ.ΛΑΡΙΣΑΣ
Υ/Α' -Α.Τ. ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
Α/Α' -Υ.Α.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΑΠ/ΓΑΔΘ
Π.Υ. - Α.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΑΓ.ΠΑΤΡΩΝ
Α/Β' -Α' ΤΜ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
Α/Β'-Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΑΡΧ.ΚΑΣ - Α.Τ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΣΤ.ΤΜ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜ.
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΚΗΣ - Ε.Α.
Α/Α' -Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΥΔΤ
Υ/Α'- Τ. Τ. ΚΟΛΩΝΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΑΒΕ
Π.Υ. ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. - Α.Τ. Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.AM.ΔΡ.ΠΑΤΡΩΝ
Α/Α' -Α' Α.Τ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. Σ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕ1ΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΚΗΠΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α.ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Α. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Π.Υ. - Α.Τ.ΠΑΡ.ΑΣΤΡΟΥΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ.ΑΣΤ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Υ/Α' - Α.Τ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Υ/Α' - A. Τ. ΣΠΕΤΣΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΣΦ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
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ΜΠΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
ΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΛΕΤΣΟΓ1ΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 
ΜΠΟΖΙΑ ΖΩΗ 
ΜΠΟΖΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΠΟΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Μ ΓΙΟΝ ΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΜΠΟΤΖΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗ ΜΑΡΘΑ 
ΜΠΟΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΜΠΟΥΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΜΠΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΜΠΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΦΙΛΙΑ 
ΜΠΡΟΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΜΙ1ΡΟΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΠΡΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
ΜΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ 
ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΩΡΑΊΤΗ ΣΟΦΙΑ 
ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 
ΝΑΝΟΣ ΒΑΙΟΣ 
ΝΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΝΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΝΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΝΑΣ1ΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
ΝΕΖΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΙΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΝΙΑΡΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΝΙΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΝΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΊΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΙΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΝΙΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 
ΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 
ΝΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΝΟΥΚΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΝΤΑΓΙΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΝΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΙ! 
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΝΤΑΜΠΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΝΤΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 
ΝΤΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΝΤΕΡΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΝΤΙΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΝΤΙΩΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΝΤΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΤΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 
Ν'ΓΟΥΣΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΞΑΝΤ1ΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΞΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΞΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΜΑΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ AIKATEPINH-NIKH 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΟΛΠΑΣΑΛΓΙ ΙΩΑΝΝΑ 
ΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΟΣΚΑΡΗ ΑΝΘΗ 
ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΓΙΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΓΙΑΛΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ι1ΑΛΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΛΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΛΕΤΣΟΓ1ΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΟΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΝΑΟΥΜ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΜΠΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΟΡΟΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
ΜΠΟΤΖΑΤΖΗΣ ΑΡΗΣ 
ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΡΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΠΡΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΗΛ1ΑΣ 
ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΣ1ΛΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΝΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΗΣΤΙΚΑΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
Ν1ΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΗ 
ΝΙΚΟΜ ΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΝΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΤΑΓ1ΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΤΑΜΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΝΤΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΝΤΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΤΕΡΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΤΙΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΝΤΙΩΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΝΤΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν ΤΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ν ΓΟΥΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 
ΞΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΞΕΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
ΞΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΟΛΠΑΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΟΣΚΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ι1ΑΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΙΑΛΠΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
ΠΑΛΠΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΕ1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - 1ΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΦΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΤΥΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΘ/ΜΟΣ - Υ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΜΔΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Α Σ. ΑΤΣ1ΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Δ.Ν.ΟΡΕΣΤ.
ΠΟΥ/ΔΕ/Α’ - Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Ε.Λ. / Ε.Υ.Π.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
Α/Α' - ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ 
Α/Α' -Α.Τ.ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΑΤΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ./Α.Δ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠ.ΝΑΥΤΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
Α.Π.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΘ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΘ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΛ.ΦΙΛ.ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣ ΙΎΦ/ΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - IB' Τ.Α.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ΙΑ' Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΤΕΝΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΤΤΜ 
ΑΠΟΘΑΝΩΝ Ε.Α. ΑΝΘ/ΜΟΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΕΓΚΛ.ΚΑΤΑ ΖΩΗΣ/ΔΑΘ 
ΑΠΟΘΑΝΩΝ Ε.Α. ΑΝΘ/ΜΟΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΧΡΥΣ/ΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΤΤΜ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ -Β' Α.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Δ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
Υ/Α' -Α.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΣΤΥΦ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΚΑΡΔ1ΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Υ/Α' Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ - ΔΑΕΕΒ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ - ΔΑΕΕΒ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -ΤΜ. ΤΡ.ΤΡ1ΚΑΛΩΝ 
Α/Α" - Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
Υ/Α' - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΣΧΟΛΗ MET. - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧ.ΕΦΗΡΜ.ΠΛΗΡ. Α.Π.Θ.
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Α.Π.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠ1ΔΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΝΟΣ.ΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥ/ΚΩΝ ΕΛ. ΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΣ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΝΟΣ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔ.
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΑΠΘ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΥΛΕΚ/ΓΩΝ-ΜΗΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΦΙΛ/ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΘ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.ΤΑ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
ΑΡΧ.ΚΑΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΔΥΤ.ΑΕΡ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε. Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ. ΤΟΥΡ. ΑΣΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΜΔΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Α. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΒΟΛΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΣΝ ΤΡΙΓ/ΛΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΙΒ Τ.Α.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. - ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΥΠΑΣΤ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΥΠΑΣΤ. Α'- Δ.Ο.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ/ΥΔΤ 
Υ/Β' - Υ. Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ. ΑΣΦ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΤΟΥΜΠΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΛΟΥΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ./Α.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Υ/Α' - ΕΠΙΤ. Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΤΕΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Ell. Α. Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΕΒ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΑΡΤΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΑΡΤΑΣ 
ΑΣΤΥΦ/ΚΑΣ - Υ.Ε.Λ./ Ε.Υ.Π. 
Α/Υ-Δ'ΥΑΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/Τ1ΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ - ΥΔΤ/ΔΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΑ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Γ1ΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΕΑΣ 
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α1ΜΙΛΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚ. 
ΠΑΠΑΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΠΑΠΑΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΛΚΥΟΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΊΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΙΩΑΝΝΑ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΠΑΙ1ΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΑΦΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΠΑΠΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΠΑΠΗ ΕΥ ΜΟΡΦΙΑ 
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΑΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΡΑΜΥΘΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΑΡΔΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΤΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΠΑΡΠΟΥΤΖ1ΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
ΠΑΣΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΑΣΧΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗ ΟΛΓΑ 
ΠΑΣΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΠΑΤΕΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝ ΙΚΗ 
ΠΑΤΗΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΠΕΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΠΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΕΤΕΒΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ 
ΠΙΕΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΙΤΣ1ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ι1ΙΤΣΙΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 
ΠΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΦΑΝ Η 
ΠΛΕΞΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝ1ΔΑΔΟΥ ΙΦΥΓΕΝΕΙΑ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΠΟΥΡΓΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΡΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΠΡ1ΑΒΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΠΑΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΦΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΠΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΡΑΜΥΘΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΠΑΡΜΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΠΑΣΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΤΗΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΠΕΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΕΤΕΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΗΧΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 
ΠΙΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΙΤΣΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΛΑΚΙΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝ1ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΠΑΛΥΧΡΟΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΠΟΡΑΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. 
ΠΟΥΡΓΙΑΖΗΣ 
ΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΡΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ · 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΝΟΣΗΛ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠ.ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛ.ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΑ.Ε.Ι.ΚΟΙΝ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΕΙΡΑ1Α 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΦΙΛ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΝΑΥΤ. ΔΟΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
Σ.Μ.Υ. ΞΗΡΑΣ
ΟΡΓ.-ΔΙΟΙΚ.ΕΠ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΤΜ.ΦΥΣ.ΑΓ. ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝ/ΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ 
ΣΧ.ΘΕΑΤΡ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΙΣΤ.-ΑΡΧ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΚΟΙΝ.ΔΙΟΙΚ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΡΟΔΟΥ

ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ..Α.ΒΟΥΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΧΡ/ΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΑΞ/ΡΧΟΣ ΔΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΓΙΑΣ 

ΕΠ.Α.Δ.ΑΡΚΑΔ1ΑΣ 
Τ.Α. ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 
A. Τ. ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ 
Α. Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ. Α. Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Υ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Α/Υ - A. Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
Υ/Α' -Α.Τ. ΑΛΜΥΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΙΣΤ’ Α.Τ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΡΟΔΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Ε.Λ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 
Α/Α'-ΑΔ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ - Α.Δ.ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΘΗΒΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ./Α.Δ.ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΑ 
Α/Α - Δ/ΝΣΗ ΑΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΛ. ΔΗΜ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΑΛ.ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. ΤΑ. ΑΕΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΑΤΡΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. ΤΑ. ΑΕΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Τ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΜ.ΤΡ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
Υ/Α' - A. Τ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
Α/Α' -Α.Τ.1ΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Α/Α' - Α.Τ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ.ΑΙΓΙΝΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Α. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. ΔΕΕ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ AT ΚΗΠΩΝ

Τ. Α. ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Τ.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Ε.Λ.
Υ/Α'- A. Τ. ΜΑΝΔΡΑΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΑ 
ΑΣΤ/ΚΟΣ - Υ.Δ.ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Υ. ΘΗΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΝΔΡ1ΤΣΑΙΝΑΣ 
Υ/Β' -Ε.Α.
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ - Α' ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΛΟΥΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Υ.Ε.Λ. / Ε.Υ.Π.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ./Α.Δ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ 
Υ/Β' Ε.Α.
ΑΣΤΎΝ.ΥΠΟΔ-Δ/ΝΣΗ ΑΓΓ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΥΔΤ 
Υ/Α -ΤΜ.ΤΡ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Α/Α' - Α.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΔΟΞΑΤΟΥ

Οι επιτυχόντες (από Ρ έως τε'λος) συνεχίζονται στο επόμενο τεύχος
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρα
τεία:
- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή οι, Άρης Αγγελόπουλος και Παναγιώτης 
Γιαννόπουλος.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β’ οι, Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος και Παντε
λής Μούτος.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Γεώργιος Ζέρβας, Γεώργιος Γιαννόπου
λος, Παναγιώτης Κοκμοτός, Δημήτριος Παπαϊσιδώρου, Αλέξανδρος Τσώλας, 
Χρηστός Μάντης, Θεόφιλος Ναθαναήλ και Θωμάς Στρατίκης.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Χρήστος Αντωνάκης, Παύλος Μαργαρί
της, Γεώργιος Νάκης, Νικόλαος Μανδαλάκης, Θεόδωρος Μπάκας, Θεόδωρος Οι
κονόμου, Δημήτριος Κουτσούκης, Χριστόδουλος Ιωαννίδης, Επαμεινώνδας Μπα- 
φατάκης, Χρήστος Τσούτσιας, Νικόλαος Σερέπας, Λάμπρος Λαμπρακόπουλος, 
Σωκράτης Καράίσκος, Νικόλαος Μαστρογιαννάκης, Σωκράτης Σαπούνης Ιορδά
νης Καπαγιαννίδης, Αναστάσιος Μπακιρτζόγλου, Δημήτριος Τζιβελέκας και Αθα
νάσιος Καρπέτης .
- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Μιχαήλ Λουκάς και Μιχαήλ Κοριτσής.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

- Ο Ανθυπαστυνόμος Παύλος Τουμανίδης που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 0977241802.
- Η Αρχιφύλακας Άννα Γκιώνη που υπηρετεί στην Α.Δ. Ξάνθης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 0932384600.
- Ο Αρχιφύλακας Ανδρέας Λουρίας που υπηρετεί στο Λεωνίδιο Αρκαδίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 0757-22222, 0932789246.
- Ο Αστυφύλακας Βασίλειος Λούμπας που υπηρετεί στο Α.Τ. Κερκύρας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή της Α.Δ. Σερρών, τηλ. 0661-39509.
- Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Μαντζάνης που υπηρετεί στο Τ.Τ. Νέας Ιωνίας Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Λαρίσης, Μαγνησίας , Τρικάλων ή Καρδίτσας, τηλ. 2582194, 0937622313.
- Ο Αστυφύλακας Φιλάρετος Μιχαηλίδης που υπηρετεί στον Α.Σ. Αμαρύνθου Εύβοιας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Θεσσαλονίκης, 0229-37333, 0937510555.
- Ο Αστυφύλακας Αντώνιος Λαναράς που υπηρετεί στο Α.Τ. Νέων Σεπολίων Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Λαρίσης Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Πιερίας, Κοζάνης ή Θεσσα
λονίκης, τηλ. 0977-525415, 041-627298.
- Ο Αστυφύλακας Ηλίας Παλούκης που υπηρετεί στην Α.Δ. Ιωαννίνων (Α.Τ. Κατσικά) επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ακαρνανίας ή Λευκάδας, τηλ. 064391234, 0944780869.
- Ο Αστυφύλακας Παναγιώτης Κουσίδης που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 031-699000, 0932-987068.
- Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Αντιμαχείας Κω επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Ρόδου. Τηλ. 0241-36935.
- Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ.Α.Ε. Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Α.Δ. Φωκίδας, τηλ. 01-6453615, 0945-573379.
- Ο Αστ/κας Γ ιαννακάκης Γ εώργιος που υπηρετεί στο Α.Τ. Καλογρέζας επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ρόδου., τηλ. 2020256 - 0944 -849903.

ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Με αφορμή τη βομβιστική ενέργεια σε βάρος των γραφείων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μέλος της 
Ομοσπονδίας η ΠΟΑΣΥ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι: “σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι αστυνομικοί αλλά και οι εν γέ- 
νει εργαζόμενοι τα Σώματα Ασφαλείας σύμπτυξαν κοινό μέτωπο (δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου Σωμάτων Ασφαλείας) 
έτσι ώστε κοινά να προβάλουν και να διεκδικήσουν λύση στα χρόνια προβλήματά τους, η βομβιστική ενέργεια σε βάρος των 
γραφείων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
Η ανησυχία αυτή εντείνεται καθόσον οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις διάρκειας.
Η Ομοσπονδία με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο δηλώνει ότι αυτού του είδους οι ενέργειες δεν πτοούν κανένα σωματείο, κα- 
νέναν αστυνομικό, αντίθετα χαλυβδώνουν την θέλησή τους για δράση έτσι ώστε το όνειρό τους για μια “θέση στον ήλιο”, ό
πως τους πρέπει, και για μια δημοκρατική αστυνομία, να γίνει πραγματικότητα.

Υ ί ΐ ί ψ α η α ί ο ί
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ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σε συνάντηση που είχε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχά- Πραγματοποιήθηκε την 13-10-1999
λη Χρυσοχοϊδη ανακοινώθηκαν τα παρακάτω οικονομικά μέτρα για το αστυνομι- στην Αθήνα η προγραμματισμένη συ-
κό προσωπικό: γκέντρωση διαμαρτυρίας των εν ενερ-
Α. Από 1 -1 -2.000, ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, αυξάνε- γεία και συνταξιούχων αστυνομικών έ-
ται από 188.500 δραχμές στις 200.000 και από 1-7-2.000 στις 203.000 δραχμές. ξω από το Μ.Τ. Στρατού και στο Υ-
Β. Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές από 1-7-2.000 προς την κατεύθυνση ενί- πουργείο Εθνικής Αμύνης αντιδρώ-
σχυσης, ιδίως των μεσαίων βαθμών ως ακολούθως: ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αυθαί-
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι από 1,80 σε 1,83 ρετη και παντελώς απαράδεκτη από-
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι από 1,63 σε 1,68 φάση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. για τον δια-
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι από 1,40 σε 1,44 χωρισμό του Ταμείου σε δύο λογαρια-
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι από 1,23 σε 1,30 σμούς. Μια απόφαση που ενεργό-
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι από 1, 15 σε 1,20 ποιούμενη θα αδικήσει κατάφορα την
Λοχαγός και αντίστοιχοι από 1,10 σε 1,14 πλειοψηφία (62%) των μερισματού-
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι από 1,05 σε 1,09 χων των προερχομένων από την Ελλη-
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι (βάση υπολογισμού 1) νική Αστυνομία και ενδεχόμενα να ε-
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι από 0,93 σε 0,97 πιφέρει διχόνοια και έριδες μεταξύ των
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι από 0,90 σε 0,94 υπηρετούντων στην Αστυνομία και
Επιλοχίας και αντίστοιχοι από 0,86 σε 0,89 τον Στρατό. Στη συγκέντρωση συμμε-
Λοχίας και αντίστοιχοι από 0,73 ε 0,76 τείχαν τα προεδρεία της ΠΟΑΣΥ και
Γ. Αυξάνεται το επίδομα επιτελικής και αυξημένης ευθύνης ως ακολούθως: ΠΕΕΝΑ του ΠΣΑΣΑ και του ΠΣΑΑ-
- Από 1-1-2.000 οι 4.000 δραχμές σε 9.000 και από 1-7-2.000 σε 12.000 δραχμές. ΣΑ καθώς και οι Πρόεδροι και οι
- Από 1-1-2.000 οι 5.000 δραχμές σε 11.000 και από 1-7-2.000 σε 15.000 δραχμές. Γραμματείς απ’ όλες τις Πρωτοβάθ-
- Από 1-1-2.000 οι 10.000 δραχμές σε 16.000 και από 1-7-2.000 σε 20.000 δραχμές. μιες Οργανώσεις Αστυνομικών Υπαλ-
Δ. Καθιερώνεται επίδομα διοίκησης αυτοτελών υπηρεσιών για τον Διοικητή ως α- λήλων της χώρας. Αντιπροσωπεία των
κολούθως: προεδρείων των Ομοσπονδιών των εν
- Για Διοικητές υπηρεσιών Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους από 1 -1 -2.000 στις ενεργεία και συνταξιούχων αστυνομι-
5.000 δραχμές και από 1-7-2.000 στις 10.000 δραχμές. κών συναντήθηκαν με τη διοίκηση του
- Για Διοικητές υπηρεσιών Υπαστυνόμους Β’ έως και Αστυνόμους Β’ από 1-1- Μ.Τ.Σ. και τον Υφυπουργό Εθνικής Α-
2.000 σε 10.000 δραχμές και από 1-7-2.000 ε 20.000 δραχμές. μόνης κ. Αποστολάκη. Ο κ. Υφυπουρ-
- Για Διοικητές υπηρεσιών Αστυνόμους Α’ και Αστυν. Υποδ/ντές από 1-1-2.000 σε γός δήλωσε ότι στις προθέσεις της Κυ-
15.000 δραχμές και από 1-7-2.000 σε 30.000 δραχμές. βέρνησης δεν είναι να θίξει τα συντα-
- Για Διοικητές υπηρεσιών Αστυν. Δ/ντές από 1-1-2.000 σε 20.000 δραχμές και α- ξιοδοτικά δικαιώματα των αστυνομι-
πό 1-7-2.000 σε 40.000 δραχμές. κών όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και
- Για Διοικητές υπηρεσιών από Ταξίαρχο και άνω από 1-1-2.000 σε 25.000 δραχ- το όλο ζήτημα θα απασχολήσει στο ά-
μές και από 1 -7-2.000 σε 50.000 δραχμές. μέσο μέλλον το Υπουργικό συμβούλιο
Ε. Καθιερώνεται αμοιβή για τη νυκτερινή εργασία με βάση το ωρομίσθιο, για το προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Το πο- Ταυτόχρονα, εμμέσως πλην σαφώς υ-
σόν που έχει εξασφαλιστεί ανέρχεται στα 4,5 δις και κατανέμεται το 50% από 1 - πέδειξε να αποταθούν και στον υπουρ-
1-2.000 και το άλλο μισό από 1-7-2.000. Οι λεπτομέρειες προσδιορισμού του ω- γό Δημοσίας Τάξεως προκειμένου να
ρομισθίου θα καθοριστούν με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δημοσί- υιοθετηθεί και από την πλευρά του το
ας Τάξεως και Οικονομικών. δίκαιο των θέσεών μας.

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟ 3%

Μετά από σειρά ενεργειών της Π.ΕΝ.Α.Α. υπεγράφη 
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχέδιο τροπολογίας το ο
ποίο διαβιβάσθηκε για συνυπογραφή στον Υφυπουργό 
Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο θεσμοθετείται η από
δοση τα ασφαλιστικά μας Ταμεία ποσοστού 3% , από τα 
ποσά που εισπράττονται και προκύπτουν από την εκτέλε
ση χρηματικών ποινών και τη μετατροπή των στερητι
κών της ελευθερίας ποινών, κατ’ εφαρμογή των διατάξε
ων της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.663/93.

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε 
πάγιο αίτημα και του Υπουργείου μας αλλά και των άλ
λων αστυνομικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοϊδη δεν πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες εκδη
λώσεις εκτός δοξολογίας, για την εορτή του προστάτη της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αγίου Αρτεμίου.

Όλα τα χρήματα που επρόκειτο να δαπανηθούν για τις εκ
δηλώσεις αυτές (περίπου 20.000.000 δραχμές) καθώς και το 
ποσόν που έχει συγκεντρωθεί από τον Πανελλήνιο Έρανο με
ταξύ του προσωπικού τα Ελληνικής Αστυνομίας, θα διατε
θούν για την οικονομική ενίσχυση των σεισμοπαθών αστυνο
μικών.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Α ξιό τιμ ε  κ ύρ ιε  Π ρ ω θ υπ ο υ ρ γέ

Την 2 1 -7 -1 9 9 9  σ α ς υπ ο β ά λλα μ ε  το υ π ' α ριθμ . 9 9 /2 9 5  έγγρ α φ ό  μ α ς  μ ε  το ο π ο ίο  π α ρ α κ α λο ύσ α μ ε  να  υιοθετήσ ετε τρεις προτά 
σ ε ις  μ α ς  μ ε  τις ο π ο ίες  θα  δ ίνα τε  λύσ η  στο π ιεσ τικό  και δ ίκ α ιο  α ίτημα  του ελ λη ν ικ ο ύ  λ α ο ύ  γ ια  ά μεση  κ α ι ουσ ια στική  α στυνόμευ-  
ση της χώ ρ α ς, η ο π ο ία  θα  σ υ μ β ά λλε ι α ποτελεσμ α τικά  στην π ρόλη ψ η  κα ι κατα στολή  του εγκλήματος.

Μ α ς πα ρα π έμ ψ α τε σ το ν  κ. Π α σ χα λίδη  π ρ ο κ ειμ ένο υ  να  α να π τύξουμ ε δ ιεξο δ ικ ό  τ ις  λεπ το μ έρ ε ιες  τω ν  π ρ ο τά σ εω ν  για  να  σ α ς υ
π ο β λ η θ ε ί τεκμ η ρ ιω μ ένη  πρόταση. Δ υ σ τυχώ ς π α ρά  το γ ε γο ν ό ς  ότι π ρ α γμ α τοπ ο ιή θ η κ ε σ υνά ντη σ η  μ ε  τον  Γ ρα μ μ α τέα  του, α να π τύ
χ θ η κ α ν  ο ι π ρ ο τά σ εις  μ α ς  κα ι δ ό θ η κ α ν  λεπ το μ ερ ε ίς  γρα π τές  ε ισ η γή σ εις  κα ι πα ρά  το γ ε γ ο ν ό ς  ότι α ν α γν ώ ρ ισ ε  κα ι ο  ίδ ιο ς  την ορ-  
θότητά τους, τη δυνατότητα  και την α να γκα ιότη τα  της ά μ εσ η ς υ λο π ο ίη σ η ς  κα ι π α ρά  το γ ε γ ο ν ό ς  ότι του μ ετα φ έρ α μ ε  και τη σύμ
φ ω νη  γνώ μ η  του Υ πουργού Δ η μ ο σ ία ς  Τάξεως, ά γνω σ το  γιατί, δ ε ν  υπ ή ρξε σ υ νέχ εια  μ έχ ρ ι σήμερα.

Η  πρόσφ α τη  θ εο μ η ν ία  του καταστρεπτικού σεισ μού, π ο υ  δυσ τυχώ ς π ρ ο κ ά λεσ ε  μ εγά λ α  δ ε ινά  σ τους σ υ μ π ο λ ίτες  μ α ς, κα τέδειξε  
περ ίτρα να  επ ιτα κτικότερη  την α νά γκη  ά μ εσ η ς α π ο δ ο χή ς  τω ν  π ρ ο τά σ εώ ν  μ α ς  α φ ο ύ  το Υ πουργείο  Δ η μ ο σ ία ς  Τ άξεω ς α να γκ ά σ θ η 
κ ε  γ ια  την εξεύρ εσ η  του α να γκ α ίο υ  α σ τυνομ ικού  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  να  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ε ι τους  χ ω ρ ίς  εμ π ε ιρ ία  μ α θ η τές  τω ν  Σ χο λώ ν , γ ια  
π α ροχή  α σ τυνο μ ικ ο ύ  έργου , π ρ ο κ ειμ ένο υ  να  κ α λύψ ει τις α υ ξη μ ένες  α νά γκ ες  α σ τυνό μ ευσ η ς τω ν  σ υ μ π ο λ ιτώ ν  μ α ς  κα ι να  μ ετα θ έ
σει την ένα ρ ξη  λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τω ν  μ α θ η μ ά τω ν στο π ρ ο σ εχές  μ έλλο ν .

Η  α να γκα ιότη τα  αυτή θα  γ ίν ε ι αδήριτη  μ ετά  την ένα ρ ξη  λε ιτο υ ρ γ ία ς  τω ν  Σ χ ο λ ώ ν  α φ ο ύ  θα  ε ίν α ι κ α ι π ά λι α δύνατη  η ορθ ή  α π ό 
φ ασή  σ α ς  για  κ α θ ιέρ ω σ η  π εζώ ν π ερ ιπ ο λ ιώ ν  στα αστικά  κέντρα  κα ι επ ο χ ο ύ μ ενω ν  στην υπ ό λο ιπ η  Ε λλά δα , ο ι ο π ο ίες  ό π ω ς  π ο λύ  
εύστοχα  επ ισ η μ ά να τε ε ίν α ι ο  α κ ρ ο γω ν ια ίο ς  λ ίθ ο ς  για  την π ρόλη ψ η  κα ι καταστολή  της εγκληματικότητας, θέση π ο υ  ήδη επ ιβ ε 
β α ιώ θ η κ ε  α π ό  τη θεαμα τική  εγκληματικότητα  μ ε  σ το ιχεία  του Υ π ουργείου  Δ η μ ο σ ία ς  Τ άξεω ς κατά την ο λ ιγό μ η νη  εφ α ρμ ογή  της.

Κ ύ ρ ιε  Π ρ ω θ υπ ο υ ρ γέ

Ε ίνα ι μ ο να δ ικ ή  ευκ α ιρ ία , ενό ψ ει συζητήσεω ν γ ια  το μ ισ θ ο λ ό γ ιο  τω ν  Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ ν ά μ ε ω ν  κα ι Σ ω μ ά τ ω ν  Α σ φ α λε ία ς  να θ εσμ ο- 
θετήσετε την α μ ο ιβ ή  για  ερ γα σ ία  τη νύκτα, α ρ γ ίες  και υπ ερ ω ρ ια κ ά  μ ε  ω ρο μ ίσ θ ιο , α ίτημα  ό λ ω ν  τω ν Ο μ ο σ π ο ν δ ιώ ν  της Α σ τυνο
μ ίας, του Π υροσ β εσ τικ ού  και Λ ιμ εν ικ ο ύ  Σ ώ μ α το ς  κ α ι να  α ντα μ είψ ετε  α υτο ύς π ο υ  π ραγματικά  εργά ζοντα ι κάτω  α π ό  α ντίξο ες  και 
επ ικ ίνδ υ νες  σ υ νθ ή κ ες  κα ι η θεσμοθέτησ η  αυτή να γ ίν ε ι η λύσ η  γ ια  την π α ρ ο υ σ ία  της π λε ιο ψ η φ ία ς  τω ν έν σ τ ο λ ω ν  δ ίπ λα  στο Έ λ
λη να  πολίτη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Α. συναντήθηκε πρόσφατα με τον κ. Υπουργό και συζήτησαν 
θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του Σώματος.

Ο κ. Υπουργός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο σχέδιο νόμου για την ίδρυση Αρ
χηγείου το οποίο θα περιέχει διατάξεις που αφορούν α) στην αποζημίωση των α
στυνομικών που απασχολούνται στα γήπεδα από τα έσοδα των τηλεοπτικών δι
καιωμάτων για την κάλυψη των αθλητικών εκδηλώσεων και β) στην ενίσχυση των 
ασφαλιστικών Ταμείων από τις εισπράξεις των καταδικαστικών αποφάσεων. Επί 
πλέον είπε ότι θα αποδεσμευτούν οι αστυνομικοί από τις φυλακές και θα τοποθε
τηθούν ειδικοί φρουροί σε πρεσβείες υπουργεία και άλλους στόχους, αυξάνονται 
οι οργανικές θέσεις κατά 3.000 και θα ενισχυθούν ορισμένες Αστυνομικές Διευ
θύνσεις σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Ανακοίνωσε ότι αρχίζει η διαδι
κασία για την αναδρομική καταβολή σε όλο το προσωπικό του στεγαστικού επι
δόματος της περιόδου 1985-1989 ανεξάρτητα από τις προσφυγές που έγιναν. Τα 
ποσά αυτά θα αποδοθούν τμηματικά με το μισθό ή με ομόλογα. Σε ότι αφορά την 
αστυνόμευση είπε ότι θα υπάρξει μείωση του προσωπικού που απασχολείται σε 
μέτρα τάξης αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων, θα καθιερωθεί ειδική διαδι
κασία που θα κατοχυρώνει το κυλιόμενο ωράριο (πλην εκτάκτων αναγκών που θα 
καθορίζονται με διαταγή του Υπουργείου) και ο Διοικητής του Τμήματος θα είναι 
υποχρεωμένος να αναρτά ονομαστική κατάσταση χορηγούμενων ημερήσιων ανα
παύσεων όλου του προσωπικού ανά μήνα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ

Από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής γνωρίζεται ότι στην Γ.Α.Δ.Α. 
(Α. Αλεξάνδρας 173) λειτουργεί Σχολή Χορού για τα παιδιά των αστυνομικών κά
θε Σάββατο και Κυριακή. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν παραδοσιακούς, λαϊκούς 
και σύγχρονους χορούς. Η ηλικία των παιδιών που γίνονται δεκτά είναι από 6-18 
ετών. Πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο δίδονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης 
της ΓΑΔΑ ή στην αίθουσα του χορού στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Την 8-10-1999, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στο αμφιθέατρο της Δ.Α.Ε. 
μεταξύ εκπροσώπων του Δ.Σ. της 
Ε.Α.Υ. Αττικής, εκπροσώπων του Δ.Σ. 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., των 30 αντιπροσώπων 
της Δ.Α.Ε. και των εργαζομένων αστυ
νομικών της υπηρεσίας.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το 
εξαντλητικό - ακατάστατο ωράριο το 
οποίο ταλανίζει τους άνδρες της 
Δ.Α.Ε.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα να γίνει 
συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό 
Δ/ντή Αττικής, τον Αρχηγό του Σώμα
τος, τον Γενικό Γραμματέα και τον Υ
πουργό Δημοσίας Τάξεως.

Τη Δευτέρα 11-10-1999 πραγματο
ποιήθηκε συνάντηση με τον Γ ενικό Α
στυνομικό Δ/ντή Αττικής στον οποίο 
τέθηκε το σύνολο των προβλημάτων 
των συναδέλφων που εργάζονται στη 
Δ.Α.Ε. Από την πλευρά του κ. Γενικού 
υπήρξε δέσμευση ότι θα λυθούν άμεσα 
τα προβλήματα ιδίως αυτά που έχουν 
σχέση με το ωράριο εργασίας.
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΤΟΛΗ

Από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως προωθείται προς έκδοση, απόφαση, με σημαντικές βελτιωτικές ρυθμίσεις ως προς τις 
στολές του αστυνομικού προσωπικού, προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αισθη
τικής και πρακτικής.

Στις ρυθμίσεις αυτές, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι όλο το προσωπικό δύναται να φέρει, αντί του χιτωνίου της υπ. αριθμ. 
8β χειμερινής στολής, υποδύτη λευκό με μακριές χειρίδες, σταθερές επωμίδες και θυλάκια όπως του θερινού υποδύτη.

Με τον υποδύτη αυτό θα φέρονται λαιμοδέτης, διακριτικό του Σώματος, διακριτικά βαθμού και διακριτικό δηλωτικό ταυτό
τητας (αριθμό μητρώου) οι αρχιφύλακες και αστυφύλακες. Τα διακριτικά βαθμού των αξιωματικών και ανθυπαστυνόμων θα 
είναι κεντητά σε κινητό (περαστό) φάκελο χρώματος βαθυκύανου, όπως της περισκελίδας.

Επισημαίνεται ότι κονκάρδες, διακριτικά Υπηρεσιών ή άλλα διακριτικά σήματα και εξαρτήματα πέραν των προβλεπομένων 
από ισχύουσες διατάξεις, απαγορεύεται να φέρονται επί των στολών. Επίσης, όλο το προσωπικό με τη στολή οφείλει να φέρει 
τον προβλεπόμενο από τον κανονισμό ζωστήρα. Π

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

Π Ε Ν Θ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

+ Αρχκρύλακας Θεόδωρος 
Συμεωνίδης. Γεννήθηκε το 
έτος 1946 στους Ασκητές 
Κομοτηνής. Κατετάγη την 
18-11-1968 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. 
Χανίων, Πέλλας, Αττικής και 
Ξάνθης. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας πέντε τέκνων. Απεβί- 
ωσε την 20-7-1999.

+ Αστυν. Διευθυντής Μιχαήλ Ιΐιτ
Γεννήθηκε το έτος 1946 στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνης. Κατετάγη την 29-9-1967 στο Σώμα 

της πρώην Χωροφυλακής. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών την 25-2-1978. Υπηρέτησε 
σε διάφορες μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής και επί σειρά ετών 
στην Υπηρεσία Ασφάλειας του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου και υπηρετούσε μέχρι και 
την ημέρα του θανάτου του. Διακρινόταν για το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

Το σαραντακονταήμερο μνημόσυνο θα τελεσθεί την 21-11-1999 και ώρα 10.00’ στον Ιερό 

Ναό Αγίου Γεωργίου στο Χαλάνδρι.

+ Αρχιφύλακας Ξενοφών 
Αμουργής. Γεννήθηκε το έ
τος 1956 στην Πάτρα. Κα
τετάγη την 18-9-1975 και υ
πηρέτησε σε διάφορες υπη
ρεσίες της ΓΑΔΑ και της 
Α.Δ. Αχαΐας. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 23-7- 
1999.

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος 
Παλαιογιάννης. Γεννήθηκε 
το έτος 1952 στην Ανάληψη 
Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνα
νίας. Κατετάγη την 22-11- 
1974 και υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ. 
Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε 
την 29-7-1999.

+ Αστυφύλακας Δημή- 
τριος Δερβενιώτης. Γ εννή
θηκε το έτος 1971 στη Λα
μία Φθιώτιδας. Κατετάγη 
την 19-6-1995 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρεσίες 
της ΓΑΔΑ. Απεβίωσε την 
26-6-1999.
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ΦΘΗΝΑ
ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΖΑΚΟΥ

Την 22-10-1999 άνδρες της Αμέσου Δράσεως Αττικής συνέλαβαν τον Παντε
λή Καζάκο και τον Απόστολο Αποστόλου. Στην κατοχή του Καζάκου βρέθηκε έ
να πιστόλι πλήρες φυσιγγίων που έφερε παράνομα και στην κατοχή του Αποστό
λου βρέθηκε τεμάχιο βάμβακος εμποτισμένο με ηρωίνη. Οι συλληφθέντες οδηγή
θηκαν στο Α.Τ. Πετραλώνων και στη συνέχεια στο Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζω
ής της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής. Οι δύο συλληφθέντες γνωρίστηκαν στην πε
ριοχή Ομονοίας στις 04.00’ της 22-10-1999 και κατευθύνθηκαν στην οδό Πει
ραιώς όπου συνάντησαν τον άγνωστό τους Σαάτ Αλντίβ τον οποίο χωρίς λόγο ο 
Καζάκο πυροβόλησε τρεις φορές και τον τραυμάτισε σοβαρά στη θωρακική χώρα. 
Ο Καζάκος μόνος του και πριν γνωρισθεί με τον Αποστόλου διέπραξε τις εξής α
ξιόποινες πράξεις:

1. Την 23.45 ’ της 19-10-1999 στην οδό Αγησιλάου συνάντησε τρία άτομα κουρ
δικής καταγωγής αφού ρώτησε και έμαθε την καταγωγή τους πυροβόλησε εναντί
ον τους οκτώ τουλάχιστον φορές με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον 
Χοσέβι α.λ.σ., τραυμάτισε σοβαρά τον Χαντέλ Σερίφ και ελαφρύτερα τον Ρασούλ 
Γ ιουσέφ.

2. Την 21.00’ της 21-10-1999 στη διασταύρωση των οδών Σαρρή και Επικούρου 
πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον Κόφι Τόμι.

3. Λίγη ώρα αργότερα στην οδό Κλεισθένους, πίσω από το παλαιό Δημαρχείο 
Αθηνών, χωρίς λόγο πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον Νταντόν Μοχάμετ.

4. Την 00.10’ της 22-10-1999 στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και 
Ζωσιμάδων πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον Αμντουλ Τίμοθι.

5. Την 00.15 ’ της 22-10-1999 στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Νεοφύτου πυ
ροβόλησε και τραυμάτισε τον Εκμαντί Νισάρ.

6. Την 00.30’ της 22-10-1999 στην οδό Ηπείρου πυροβόλησε και τραυμάτισε 
θανάσιμα τον Ουντεσιάνι Τζόρτζ που διεκομίσθη στο Λαϊκό Νοσοκομείο και δια
πιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά τη σύλληψη του Καζάκου και του Αποστόλου διενεργήθηκε νομότυπη έ
ρευνα στην οικία του δευτέρου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 31 φυσίγγια πυ
ροβόλου όπλου. Στην οικία του Καζάκου βρέθηκαν 24 φυσίγγια.

Ο Καζάκος εξεταζόμενος ομολόγησε και περιέγραψε τις πράξεις του και τις δι
καιολόγησε προβάλλοντας το μένος του κατά των αλλοδαπών. Όπως υποστήριξε, 
το όπλο αγόρασε από άγνωστο άτομο αντί του ποσού των 100.000 δραχμών. Ο Α
ποστόλου ομολόγησε και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τον σοβαρό τραυματι
σμό του Σαάτ.

Ανδρες του Τμήματος Οικονομι
κών Εγκλημάτων Της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής συνέλαβαν τους αλλο
δαπούς Αχμέτ Σαλέχ και Αφίφι Αϊμάν, 
κατηγορούμενους για πλαστογραφία 
και απάτη. Συγκεκριμένα, μετά από α
ξιοποίηση πληροφοριών οι οποίες α
ναφέρονταν σε αλλοδαπό που κατα
σκευάζει τηλεκάρτες τις οποίες νοικιά
ζει σε αλλοδαπούς για να κάνουν υπε
ραστικές συνδιαλέξεις επιτεύχθηκε ο 
εντοπισμός και σύλληψη του πρώτου 
δράστη στην πλατεία του Αγίου Πα- 
ντελεήμονα στην οδό Αχαρνών τη 
στιγμή που είχε παραδώσει στον δεύ
τερο δράστη μια πλαστή τηλεκάρτα 
και αφού είχε πραγματοποιήσει τηλε
φωνική συνδιάλεξη σε καρτοτηλέφω
νο. Σε σωματική έρευνα που πραγμα
τοποιήθηκε στον πρώτο δράστη βρέ
θηκε και κατασχέθηκε μια επί πλέον 
πλαστή τηλεκάρτα. Τεχνικός του 
Ο.Τ.Ε. που κλήθηκε στο Τμήμα Οικο
νομικών Εγκλημάτων αποφάνθηκε για 
την πλαστότητα των καρτών οι οποίες 
κατασκευάστηκαν με την τοποθέτηση 
χειροποίητων ηλεκτρονικών μηχανι
σμών και έχουν τη δυνατότητα να χρη
σιμοποιηθούν για απεριόριστη χρήση. 
Η οικονομική ζημιά του Ο.Τ.Ε. θα υ
πολογιστεί μετά από εμπεριστατωμένη 
τεχνική έρευνα και σε κάθε περίπτωση 
εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγάλη. Στον 
πρώτο των κατηγορουμένων βρέθηκε 
και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσόν 
των 70.000 δραχμών ως προερχόμενο 
από την ενοικίαση των καρτών. Σε νο
μότυπες έρευνες που έγιναν στις οικίες 
των δύο κατηγορουμένων στην οικία 
του πρώτου βρέθηκαν και κατασχέθη
καν το χρηματικό ποσόν των 290.000 
δραχμών και 29 τηλεκάρτες και στην 
οικία του δευτέρου το χρηματικό πο
σόν των 100.000 δραχμών και 200 τη
λεκάρτες οι οποίες απεστάλησαν στην 
αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Ε. για έ
λεγχο.
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Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 
για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ
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για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα
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ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 67.45.271,67.47.828 FAX.: 67.44.874
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ

ΕΥ Θ Υ ΓΡ Α Μ Μ ΙΣΕΙΣ  · ΖΥ ΓΟ ΣΤΑ Θ Μ ΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΉ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔ ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Καραθεοδωρή 31 & Γ Βλάχου - Ν Ψυχικό 
τηλ.: 67.46.300 ■ 67.22.236

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Θεώρησα υποχρέωσή μου η πρώτη διαφημιστική μου εμφάνιση 

για τη δραστηριότητα που αναπτύσσω σε όλη την Ελλάδα, 
μετά την αποστράτευσή μου 

να γίνει στην “ΑστυνομικήΕπιθεώρηση”

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Γεώργιος Ν. Κοκοτίνης 
Ταξίαρχος ΕΛΑΣ. εα

Βρίσκομαι στη ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι 
είμαι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Εταιρειών 

I) GENERALI για ασφάλειες όλων των κλάδων 
2) MIDLAND για επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια 

υψηλών αποδόσεων.

Δίνουμε στις επενδύσεις σας 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ και ΣΙΓΟΥΡΙΑ 

Αποταμιευτικό πρόγραμμα για τις σπουδές των παιδιών σας, 
αλλά και για κάθε εργαζόμενο, με ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ απόδοση, 

των χρημάτων που θα επενδύσετε.

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
για καλύτερες και πιο άνετες συνθήκες διαβίωσης

Εννοείται ότι διαθέτουμε προγράμματα για κάθε είδους 
ασφαλιστική κάλυψη και ιδιαίτερα για την ασφάλιση 

του εισοδήματος σας, του σπιτιού και της υγείας σας από 
κάθε απρόοπτο κίνδυνο, με άκρως ανταγωνιστικούς όρους.

Ευθύνη μου είναι να σας προσφέρω 
την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική λύση, 

στηριγμένη στις ανάγκες σας για  να νοιώθετε ασφαλείς.
Σας εγγυώμαι

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΙΓΟΥΡΙΑ - ΚΕΡΔΟΣ 

Να είστε σίγουροι για άψογη και φιλική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Σύμβουλος Επενδύσεων & Ασφαλίσεων

Πριάμου 27, Άγιος Λημήτριος 173 43 
Τηλ.: & Fax: 970.50.70, κινητό 0972 · 05 88 70



ΠΑΡΕΒΗ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Ανδρες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν στη Ν. Φιλαδέλφεια τον Βασίλειο 
Παναγόπουλο κατηγορούμενο για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα, απόπειρα εκβίασης κατά 
συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Από την έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι ο Παναγόπουλος την 20-10-1999 αφαίρεσε στην 
περιοχή της Λιβαδειάς Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του Γ. Μπαμπανάσιου και για την επιστροφή του σε αλλεπάλληλες επι
κοινωνίες απαιτούσε εκβιαστικά την καταβολή 400.000 δραχμών. Ο παθών απευθύνθηκε στο Τ.Α. Λιβαδειάς το οποίο σε συ
νεργασία με το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών έδωσε οδηγίες για την επ’ αυτοφώρω σύλληψη του δράστη. Συμφωνήθηκε η κατα
βολή ποσού ύψους 320.000 δραχμών το οποίο ο παθών θα παρέδιδε στον δράστη σε σημείο των Αθηνών. Λίγο πριν από τη 
συνάντηση ο παθών προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών συνοδευόμενος από αστυνομικούς του Τ.Α. Λιβαδειάς, κατέθε
σε σχετικά και προσημειώθηκαν χαρτονομίσματα.

Ο κατηγορούμενος με συνεχή τηλεφωνήματα κατηύθυνε τον παθόντα σε διάφορα σημεία της Νέας Φιλαδέλφειας όπου σε 
ένα απ’ αυτά του υπεδείχθη και παρέλαβε το όχημα ενώ σε άλλο υποδειχθέν άφησε τα χρήματα. Ο κατηγορούμενος αμέσως 
μετά διήλθε από το σημείο που ήταν τα χρήματα και για άγνωστο λόγο δεν τα παρέλαβε. Είχε εντοπισθεί, όμως και για να α
ποφευχθεί η διαφυγή του οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Σε άλλες περιπτώσεις ο Παναγόπουλος ακολουθώντας την ίδια με
θοδολογία είχε απαιτήσει εκβιαστικά, χρήματα, από παθόντες γνωστών στοιχείων ταυτότητας. Ο Μπαμπανάσος συνομιλώ
ντας καθ’ υπόδειξη τηλεφωνικά με τον Παναγόπουλο από τα γραφεία της Δίωξης Εκβιαστών ισχυρίσθηκε και κατέθεσε με 
βεβαιότητα ότι πρόκειται για το αυτό άτομο που του τηλεφωνούσε και απαιτούσε εκβιαστικά την καταβολή των χρημάτων.

Σε βάρος του Παναγόπουλου εκκρεμούν έξη αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης επτά ετών και πέντε μηνών και χρη
ματικό πρόστιμο ύψους 2.750.000, για ακάλυπτες επιταγές, υπεξαίρεση και εκρηκτικά. Επίσης σε βάρος του υφίστανται πε
ριοριστικοί όροι για κλοπές τριών αυτοκινήτων και εκβιάσεις ιδιοκτητών. Κατά το παρελθόν κατηγορήθηκε και παραπέμφθη- 
κε για αρχαιοκαπηλία, εμπόριο ναρκωτικών, οπλοφορία, κλοπές, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραχάραξη 
κ.λπ. Η προανάκριση συνεχίζεται.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Οι άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών μετά από πολύμηνες έρευνες για την επαλήθευση πληροφοριών που μι
λούσαν για διεθνή σπείρα Νιγηριανών εμπόρων ναρκωτικών που δρούσε σ’ όλη την Ευρώπη διακινώντας μεγάλες ποσότητες 
ηρωίνης από την Τουρκία και κοκαΐνη από τη Ν. Αμερική συνέλαβαν τον Ogienwonyi Patrik.

Συγκεκριμένα, μετά τη σύλληψη του αρχηγού της σπείρας που έγινε στην Ιταλία τον περασμένο Νοέμβριο έγινε γνωστό ό
τι τη θέση του κατέλαβε άλλος Νιγηριανός γνωστός με διάφορα ψευδώνυμα και έγγαμος με Ελληνίδα αισθητικό. Οι πληρο
φορίες για τη συνεχιζόμενη δράση της σπείρας επιβεβαιώθηκαν από τις συλλήψεις στον αερολιμένα Αθηνών του Γερμανού 
Ditter Kai-Uwe και του Αγγλου Gouchmav Michael που επάνω τους βρέθηκε και κατασχέθηκαν αντίστοιχα, 2.200 και 2.800 
γραμμάρια ηρωίνης. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από πολύμηνες έρευνες προέκυψε ότι η μεταφορά των ναρ
κωτικών γινόταν σε ειδικές χειραποσκευές με διπλά τοιχώματα και ειδικές ζώνες, από Ευρωπαίους, κυρίως, υπηκόους οι ο
ποίοι είχαν στρατολογηθεί από διαφόρους Νιγηριανούς.

Τα μέλη της σπείρας συνεννοούντο μεταξύ τους με κινητά τηλέφωνα εκ των οποίων τα περισσότερα είχαν ως συνδρομητή 
τον Μορίς Μίλερ (ένα από τα πολλά ονόματα που χρησιμοποιούσε ο Ogienwonyi Patrik), ο οποίος όταν συνελήφθη δήλωσε 
ότι επαγγέλλεται τον πολιτικό μηχανικό. Από τη διακριτική παρακολούθηση του “πολιτικού μηχανικού” διαπιστώθηκε ότι 
μετέβαινε συχνά στην Ανω Κυψέλη όπου συναντιόταν με διάφορα ύποπτα άτομα. Οι συναντήσεις όμως, γίνονταν αφού προ
ηγουμένως επισκεπτόταν με πολλές προφυλάξεις και μέτρα ασφαλείας ένα διαμέρισμα στην οδό Παναγίδη 2, της Κυψέλης. 
Εκτιμήθηκε ότι ο Νιγηριανός χρησιμοποιούσε το διαμέρισμα ως κρύπτη (καβάντζα) των ναρκωτικών που διακινούσε γι’ αυ
τό συνελήφθη έξω από το διαμέρισμα και σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν κρυμμένες μέσα στον απορροφητήρα της κου
ζίνας ποσότητες, ηρωίνης βάρους τεσσάρων κιλών και κοκαΐνης 100 γραμμαρίων.

Σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο δερμάτινες τσάντες με σχισμένα τα τοιχώματα οι οποίες χρη
σιμοποιήθηκαν πρόσφατα για τη μεταφορά ναρκωτικών. Από την έρευνα προέκυψε ότι η ηρωίνη είχε εισαχθεί από την Τουρ
κία με τη βοήθεια άγνωστων συνεργατών και η κοκαΐνη αποτελούσε μέρος ποσότητας που είχε εισαχθεί παλαιότερα από τη 
Ν. Αμερική.

Επίσης προέκυψε η συμμετοχή του “πολιτικού μηχανικού” με τον προηγούμενο αρχηγό της σπείρας που είχε συλληφθεί 
στην Ιταλία, στη διακίνηση 8 κιλών κοκαΐνης από τη Βραζιλία στην Ιταλία την 22-3-1998 που κατασχέθηκε στο Μιλάνο στην 
κατοχή του Βρετανού Λίντο Ρόμπερτ τον οποίο στρατολόγησαν στην Αθήνα και χρησιμοποίησαν ως “βαποράκι”. Οι έρευνες 
συνεχίζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές της Τουρκίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Βραζιλίας και της Ιντερπόλ, 
για τον εντοπισμό των συνεργατών του συλληφθέντα.
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ΦΟΝΟΣ ΓΙΑ 15.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

Τις νυκτερινές ώρες της 4-10-1999 
στη Νέα Τριγλιά Χαλκιδικής έλαβε 
χώρα ληστεία μετά φόνου όταν τέσσε
ρις άγνωστοι δράστες αφού παραβία
σαν την είσοδο της οικίας του Γεωργί- 
ου Κόκκοτα με σκοπό να αποσπάσουν 
τιμαλφή και χρήματα.

Οι δύο εκ των δραστών κτύπησαν 
με γροθιές τον Γ. Κόκκοτα και στη 
συνέχεια προσπάθησαν να τον πνί
ξουν με μαξιλάρι με αποτέλεσμα το 
θάνατο του παθόντα. Ένας εκ των 
δραστών γρονθοκόπησε τη σύζυγο
του Κόκι 
στεί διά 

Στη συ’ 
σαν το χρη 
δραχμών και 
ναχωρώντας 
θυνση.

Μετά την

μα να υπο-

ς  αφαιρε
τών 15.000 
,κό όπλο α- 
τη κατεύ-

σχετικών
πληροφοριών και συντονισμένων ε
νεργειών των ανδρών υφισταμένων 
της Α.Δ. Χαλκιδικής, Υπηρεσιών, 
προέκυψε ότι δράστες της ανωτέρω ε
γκληματικής ενέργειας ήταν οι Αλβα
νοί υπήκοοι: Σελαμί Ρολάντ, Μπεσνίκ 
Χιούτζα που συνελήφθησαν και ομο
λόγησαν τις πράξεις τους και οι Χούζα 
Σαζάν και Κουτίμ α.λ.σ. που αναζη- 
τούνται.

ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΥΑΗΜΑ

Ανδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων Της Α/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής συνέλαβαν τους Κωνσταντίνο Χρυσαγή και τη Χρυσούλα Μπουργούλη κα
τηγορούμενους για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και για πα
ραβάσεις των νόμων “περί νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριό
τητες” και “περί ασέμνων”. Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι δημοσίευαν σε διάφορες 
εφημερίδες, αγγελίες που απευθύνονταν σε άνδρες, υποσχόμενοι ψευδώς τη σύνα
ψη σοβαρής σχέσης με γυναίκες που εμφανίζονταν σε διάφορες βιντεοταινίες τις 
οποίες διέθεταν στους ενδιαφερομένους έναντι του χρηματικού ποσού των 15.000 
δραχμών. Κατόπιν αυτού μεθοδεύτηκε και επιτεύχθηκε η επ’ αυτοφώρω σύλληψη 
της Μπουργουλή αμέσως μετά την είσπραξη χρηματικού ποσού που είχε προση
μειωθεί. Στη συνέχεια διενεργήθηκε έρευνα στα γραφεία της επιχείρησης στη 
Δάφνη Αττικής όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν βιντεοταινίες που θα αποστέλ- 
λονταν σε πελάτες, διαφημιστικά φυλλάδια, διεθνείς επιταγές αντικαταβολής, τα
χυδρομικές επιταγές αντικαταβολής, φάκελοι αλληλογραφίας με αναγραφόμενους 
πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δύο φάκελοι με πελατολόγιο της επιχεί
ρησης και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με διευθύνσεις πελατών.

Στις προαναφερόμενες βιντεοταινίες υπήρχαν και πολλές που περιείχαν σκληρό 
πορνό. Στα διαφημιστικά φυλλάδια αναγράφονταν αριθμοί κινητών τηλεφώνων έκ
των οποίων ένα ανήκει στην κατοχή της συλληφθείσας. Εκτός των αγγελιών στις 
ελληνικές εφημερίδες οι κατηγορούμενοι δημοσίευαν και σε ξένες εφημερίδες και 
με τον τρόπο αυτό κατάφερναν να προσελκύουν πελάτες έναντι συνδρομής. Διέ
θεταν ακόμα και κόμβο στο Διαδίκτυο με συγκεκριμένη διεύθυνση, όπου διαφήμι
ζαν υπηρεσίες ερωτικού περιεχομένου έναντι αμοιβής. Η εταιρία διαφημιζόταν ως 
“Λέσχη Ιδιωτικών Ευρωεπαφών”, “Λέσχη Βιντεοεπαφής - Γόητρο”, “Διεθνής Λέ
σχη Τηλεεπαφών” και “Διεθνείς Τηλεφωνικοί Αριθμοί”. Σε έρευνα που διενεργή
θηκε στην οικία των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φάκελοι 
που περιείχαν βιντεοταινίες προς πώληση, 720.000 δραχμές και βιβλιάριο καταθέ
σεων με 13.500.000 δραχμές. Εκτιμάται ότι το αποκομισθέν οικονομικό όφελος εί
ναι πολύ μεγάλο γιατί είχαν μεγάλες πωλήσεις καθημερινά είτε άμεσα είτε έμμε
σα με αντικαταβολή. Από τους πελάτες του εξωτερικού εισέπρατταν και ετήσια 
συνδρομή πέρα από την αξία της βιντεοταινίας που ανερχόταν στην τιμή των 150 
ECU

Ο ΣΚΟΡΔΑΑΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

Ανδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν τον επιχειρηματία Βασίλειο 
Σκορδαλό κατηγορούμενο μαζί με άλλους πέντε αλλοδαπούς συνεργάτες του για παραβάσεις του νόμου “περί ναρκωτικών”

Στην ανωτέρω Υπηρεσία υπήρχαν πληροφορίες που μιλούσαν για κάποιον Έλληνα επιχειρηματία με το όνομα “Βασίλης” 
που διαμένει μόνιμα στο Βέλγιο (ο Σκορδαλός είναι μόνιμος κάτοικος Αμβέρσας), έχει επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο και 
είναι σημαντικό στέλεχος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης. Οι πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί συμφωνούσαν με 
ανάλογες πληροφορίες που είχαν οι βελγικές διωκτικές αρχές περί συμμετοχής του Σκορδαλού σε κύκλωμα διακίνησης ναρ
κωτικών. Ύστερα από διακριτικές έρευνες ο Σκορδαλός εντοπίσθηκε στην Ελλάδα και τέθηκε υπό παρακολούθηση. Διαπι
στώθηκε ότι εκινείτο με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ταξίδευε πολύ συχνά στη Χίο ενώ διέμενε προσωρινά στο πατρικό του σπίτι 
στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, μάλιστα, εμπλεκόταν και σε παράνομη εξαγωγή αρχαίων αντικειμένων. Την κατάλληλη 
στιγμή αποφασίσθηκε ο αιφνιδιαστικός έλεγχος του Σκορδαλού ενώ εκινείτο επί της οδού ©ηβών στη Νίκαια με το αυτοκί
νητό του μέσα στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κιλά κοκαΐνης συσκευασμένα αεροστεγώς. Στη συνέχεια ακολού
θησε έρευνα στην οικία των γονέων του όπου σε ειδική κρύπτη κάτω από τη σκάλα βρέθηκαν θαμμένα έξη δέματα κοκαΐνης 
ενός κιλού το καθένα. Επίσης, σε βαλίτσα που ήταν μέσα στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα οκτώ χάλκινα αντικείμε
να, δέκα επτά πήλινα αγγεία και 24 νεολιθικά αρχαία αντικείμενα ιδιαίτερα μεγάλης αρχαιολογικής και εμπορικής αξίας. Ό
πως προέκυψε από την έρευνα τον μήνα Ιούνιο 1998 ο Σκορδαλός μαζί με δύο Βέλγους και τρεις Κολομβιανούς συνεργάτες 
του προμηθεύτηκαν στην Κολομβία από μεγαλέμπορους κοκαΐνης σαράντα κιλά του ναρκωτικού την οποία μετέφεραν με 
πλοίο στο λιμάνι της Αμβέρσας. Από την ποσότητα αυτή ο Σκορδαλός παρέλαβε 12 κιλά για λογαριασμό του από τα οποία 
δύο κιλά διέθεσε στο Βέλγιο. Την 29-1-1999 μετέφερε οδικώς από το Βέλγιο 10 κιλά κοκαΐνης στον Κορυδαλλό απ’ όπου διέ
θεσε δύο κιλά σε άτομα που δεν αποκάλυψε. Για τα αρχαία αντικείμενα δεν αποκάλυψε τους προμηθευτές του ισχυριζόμενος 
ότι τα αγόρασε από κάποιον Αλβανό. Η υπόθεση θεωρείται από τις σημαντικότερες υποθέσεις διακίνησης κοκαΐνης στη χω
ρά μας.
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ΟΙ ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ...

Άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρ
κωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής εξάρθρωσαν σπείρα η οποία 
διακινούσε σημαντικές ποσότητες κο
καΐνης και χαπιών “έξταση” στην πε
ριοχή των Αθηνών τις οποίες εισήγαγε 
από την Ολλανδία μέσα σε διάφορα 
δέματα που περιείχαν είδη από “sex 
shop”.
Μετά από σχετικές πληροφορίες συνε- 
λήφθη στην οικία του ο Θωμάς Παπα- 
δημητρίου αμέσως μετά την παραλαβή 
από εταιρία ταχυμεταφορών, δέματος 
που περιείχε πλαστικά ομοιώματα αν
δρικών μορίων που στο εσωτερικό 
τους περιείχαν 280 γραμμάρια κοκαΐ
νης, 503 χάπια “έξταση”, 12 γραμμά
ρια κατεργασμένης κάνναβης και 27 
γραμμάρια ακατέργαστης.
Μετά τη σύλληψη του Παπαδημητρί- 
ου ακολούθησε η σύλληψη του Πα
ναγιώτη Αθανασίου που βρισκόταν ε
ντός της οικίας οι οποίοι από κοινού 
μαζί με τον Γεώργιο Μαλικόπουλο εί
χαν οργανώσει την εισαγωγή ναρκωτι
κών στη χώρα μας. Για το σκοπό αυτό 
οι Αθανασίου και Μαλικόπουλος είχαν 
μεταβεί αεροπορικώς μια εβδομάδα 
πριν τη σύλληψη στην Ολλανδία, προ- 
μηθεύθηκαν τα ναρκωτικά από άγνω
στους εμπόρους, τα συσκεύασαν μέσα 
στα πλαστικά ομοιώματα και στη συ
νέχεια μετέβησαν στο Βέλγιο απ’ όπου 
απέστειλαν το δέμα αεροπορικώς βά
ζοντας ως παραλήπτη, κατόπιν συνεν- 
νοήσεως
Τον Παπαδημητρίου. Οι ίδιοι επέστρε
ψαν αεροπορικώς και όταν ελέγχθη
καν ως ύποπτοι μεταφοράς ναρκωτι
κών από τους αστυνομικούς της Δίω
ξης Ναρκωτικών στο Αεροδρόμιο του 
Ελληνικού, αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί 
δε βρέθηκε τίποτα επάνω τους.
Η όλη επιχείρηση διεξήχθη στα πλαί
σια της ελεγχόμενης παράδοσης, ύστε
ρα από εντολή του αρμόδιου Εισαγγε
λέα Εφετών προς το Συντονιστικό Όρ
γανο Δίωξης Ναρκωτικών που είναι 
σύμφωνα με το νόμο αρμόδιο για το 
χειρισμό τέτοιων υποθέσεων και σε 
συνεργασία με τις γερμανικές τελω- 
νειακές Αρχές οι οποίες είχαν εντοπί
σει το ύποπτο δέμα. Αρμονικά συνερ
γάστηκαν και οι συναρμόδιες τελω- 
νειακές Αρχές και το Σ.Δ.Ο.Ε.

ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ...

Άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συ
νέλαβαν και οδήγησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα τους, Αχμέτι Άρμπεν, Ντίνε Νε- 
βρέζε, Ντίνε Ιλίρ και Θεόφιλο Αναστασίου κατηγορούμενους για εμπόριο ναρκω
τικών ουσιών και παράνομη οπλοφορία.
Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε αμέσως μετά τη λήψη πληροφορίας για κά
ποιον Αλβανό που διέμενε την οδό Μ. Βόδα στα Πατήσια και εκινείτο με νοικια
σμένο αυτοκίνητο διακινώντας σημαντικές ποσότητες ηρωίνης και χασίς. Ύστερα 
από κατάλληλη αξιοποίηση της πληροφορίας εντοπίσθηκε ο Αχμέτι Αρμπεν, τέθη
κε υπό παρακολούθηση και διαπιστώθηκε ότι μετέβαινε συχνά σε οικία στην 11ε- 
τρούπολη λαμβάνοντας ιδιαίτερες προφυλάξεις. Όπως εξακριβώθηκε στη συγκε
κριμένη οικία διέμεναν οι Ντίνε Νεβρέζε και Ντίνε Ιλίρ, οι οποίοι σύμφωνα με ό
λες τις ενδείξεις τον προμήθευαν με ναρκωτικά που φύλαγαν εκεί, για διακίνηση. 
Εφόσον ξεκαθάρισε το “σκηνικό” της υπόθεσης αποφασίστηκε επέμβαση τη στιγ
μή που ο Θεοφίλου αγόρασε ποσότητα ναρκωτικών από τον Αχμέτι Αρμπεν. Οι 
δράστες συνελήφθησαν και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 275 
γραμμάρια ηρωίνης, 85 κιλά ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, ένα πιστόλι, 35 φυ
σίγγια, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και 
700.000 δραχμές ως προερχόμενες από το εμπόριο των ναρκωτικών. Σύμφωνα με 
πληροφορίες αλλά και από τα ίχνη που βρέθηκαν στη συσκευασία των ναρκωτι
κών εκτιμήθηκε πως πρόκειται για μέρος της ποσότητας των ναρκωτικών που εί
χαν εισαχθεί στη χώρα μας από την Αλβανία μέσα σε φορτίο ξυλοκάρβουνου και 
πιθανόν να έχει σχέση με την υπόθεση που είχε εξιχνιάσει προ μηνών η Δίωξη 
στην περιοχή Βάρης με τη σύλληψη του Basil Kuro.

ΠΑΛΙΟ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΟΛΕΣ

Οι άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττι
κής συνέλαβαν την 19-10-1999 στην αίθουσα αφίξεων του ανατολικού Αερολιμέ
να Αθηνών τον Καναδό υπήκοο Χιέμπερτ Κέβιν και βρίσκονται στα ίχνη εξιχνία- 
σης σπείρας Καναδών και Ευρωπαίων εμπόρων ναρκωτικών που εισάγει και δια
κινεί σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης στην Ελλάδα και στη δυτική Ευρώπη από 
χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Στην ανωτέρω Υπηρεσία είχαν περιέλθει πληροφορίες σχετικά με διεθνή σπείρα 
εμπόρων ναρκωτικών που χρησιμοποιεί ως μεταφορείς Ευρωπαίους και Καναδούς 
υπηκόους. Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν ύστερα από αλλεπάλληλες συλ
λήψεις Καναδών σε διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια (κυρίως του Αμστερνταμ) οι 
οποίοι μετέφεραν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης που ήταν κρυμμένες σε ειδικά 
διασκευασμένες κρύπτες μέσα σε υποδήματα και αρκετοί απ’ αυτούς είχαν ως τε
λικό προορισμό την Ελλάδα.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών και ύστερα από προσεκτι
κές έρευνες εντοπίσθηκε ο ανωτέρω συλληφθείς από αστυνομικούς της Δίωξης 
στην αίθουσα αφίξεων του ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών προερχόμενος από 
τον Αγιο Δομίνικο μέσω Μαδρίτης Ισπανίας. Σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε και 
κατασχέθηκε εντός ειδικά διαμορφωμένων υποδημάτων που φορούσε, καθώς και 
μέσα σε όμοια υποδήματα που είχε στις αποσκευές του ποσότητα κοκαΐνης δύο κι
λών επιμελώς κρυμμένη στις σόλες. Η ναρκωτική ουσία ήταν συσκευασμένη σε 
μικρά δέματα που έφεραν εξωτερικά κολλώδη ουσία με έντονη οσμή ώστε να εί
ναι αδύνατος ο εντοπισμός από αστυνομικούς σκύλους. Ο Καναδός υπήρξε αρνη
τικός στο στάδιο της προανάκρισης και δεν απεκάλυψε τους συνεργάτες του. □

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ̂ ΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ιφιγένειας 84 - 86 Καλλιθέα, (τληοίον Ταχυδρομείου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
0 Υποστράτηγος Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ. ε.α. 

καρδιολόγος Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
σας γνω στοποιεί^ εφεξής 

τις πρωινές ώρες (09.00 ■ 13.00),
Τρίτη και Πέμπτη θα εργάζεται στο 
"ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ", 

όπου εκτελείται
πλήρης εργαστηριακός καρδιολογικός έλεγχος 

από άρτια εξειδικευμένους στον τομέα τους Ιατρούς 
και θα είναι στη διάθεσή σας 

για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση των ιδίων 
ως και των μελών των οικογενειών σας.

Το "ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ", 
βρίσκεται επί της οδο^Κηφισίας 

έναντι του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και διαθέτει 
προς εξυπηρέτηση των ασθενών του 

άνετο ιδιωτικό Parking.

"ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"
Κηφισίας 330 (είσοδος από Κορδελιού 8)

Τηλ.: 68.55.951 - 4 & 68.55.941 - 2 
Τηλ. κ. ΣΟΥΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 28.22.233 (οικίας - ιαχρείού)

////Ο. Π Α Ν Ο Υ Σ Α Κ Η Σ  Α . Ε .
ΛΑΣΤΙΧΑ · ΖΑΝΤΕΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΣΠΟΡ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

-  ί

^  Γ^ ν '
ψ ψ

ΛΑΣΤΙΧΑ - ΖΑΝΤΕΣ

6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μ. ΑΝΤΥΠΑ 33 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
Τηλ. 97 61 339



I t f W O  K A W S o p i o
ΝΟΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1909

Από την Αστυνομική 
Διεύθυνση Αττικής 

(Δ/ντής Ταγματάρχης Χωρο
φυλακής Ιωάν. Δαμηλάτης) εκ- 
δίδεται η από 19-11-1909 Α
στυνομική Διάταξη με την οποί
α, λόγω του ότι στην Αθήνα και 
στον Πειραιά ενέσκηψε και εξα
πλώνεται η “νόσος της ευφλογί- 
ας”, υποχρεούνται οι γιατροί, 
που επισκέπτονται τους ασθε
νείς από “ευφλογία όπως, επί
σης και οι συγγενείς των ασθε
νών αυτών, να δηλώνουν αμέ- 
σακ; το κρούσμα της ασθένειας 
στην οικεία Αστυνομική Αρχή.

Τροποποιείται η στολή 
των Χωροφυλάκων και 

Υπαξιωματικών Χωροφυλα
κής, ως εξής: Στο μπροστινό 
μέρος, στα χείλη, του περιλαί
μιου του χιτώνα, πέραν του κε- 
κανονισμένου στέμματος, προ- 
σκολλάται, προς ένδειξη της 
ταυτότητας του οπλίτη, αριθ
μός από μετάλλινα λευκά ψη
φία ύψους 0,01, που καθορίζε
ται κατ’ αύξοντα αριθμό από 
κάθε Αστυνομική Διεύθυνση. 
Οι υπηρετούντες στην Αστυνο
μική Δ/νση Αττικής θα φέρουν 
στο περιλαίμιο, επιπλέον, δι
πλό μετάλλινο ψηφίο “Α” των 
αυτών διαστάσεων.

αριθμό Στρατιωτών και πολι
τών, αποκρούει με επιτυχία τις 
λυσσώδεις επιθέσεις του ε
χθρού, που κρατούν από τις 7 
το απόγευμα μέχρι πρωί της άλ
λης μέρας και καταλήγουν, στο 
τέλος, στην άτακτη φυγή του με 
μεγάλες απώλειες.

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 1929

Καθιερώνεται για τους 
Χωροφύλακες και Υ- 

παξιωματικούς Χωροφυλακής 
των Υπηρεσιών Τροχαίας Κι- 
νήσεως ο λευκός δερμάτινος 
ζωστήρας και τελαμώνας, που 
θα φέρουν οι παραπάνω οπλί
τες κατά την εκτέλεση της υ
πηρεσίας τους την νύκτα, για 
να γίνονται αντιληπτοί από μα
κριά. Κατά τα άλλα η εν λόγω 
εξάρτηση θα είναι ίδιου τύπου 
με αυτή των πεζών Οπλιτών 
Χωροφυλακής.

Ιδρύεται Φυλάκιο Χωροφυ
λακής στη θέση “Γέφυρα 

Καλαμά - Σίμου” υπαγόμενο 
στον Σταθμό Χωροφυλακής Δε- 
σπστικαύ της Δ.Χ.Ιωαννίνων.

Μετονομάζεται ο Σταθ
μός Χωροφυλακής 

Δουφαλή της Δ.Χ. Λακωνίας 
σε Σ.Χ. Βλαχιώτη.

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 1919

Άγρια μάχη διεξάγεται 
στα υψώματα ταυ χω

ριού Μπαλτατζίκ Αϊδινίου Μ. 
Ασίας, κάτω από καταρρακτώ
δη βροχή και αφόρητο ψύχος, 
μεταξύ μικρών δυνάμεων της 
Ελληνικής Χωροφυλακής και 
δύο χιλιάδων περίπου Τούρκων 
ληστανταρτών. Η μικρή αυτή 
δύναμη της Χωροφυλακής με ε
πικεφαλής τους Ανθυπομοίραρ
χο ΒΑΜΒΟΥΚΑ Γεώργιο και 
Ανθυπασπιστή Χωροφυλακής 
ΜΠΙΤΣΑΚΗ Γρηγόριο, ενι- 
σχυσθείσα στο μεταξύ με μικρό

ΙΧ,ΚΙι
αταργούνται τα Φυλά- 

Χωροφυλακής 
Βούλας του Τμήματος Γλυφά
δας και Δραμεσίου του Σταθ
μού Χωριοφυλακής Χαλίων της 
Δ.Χ. Αττικοβοιωτίας.

ΝΟ ΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1939

ύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
138/9/1 από 9/11/1939

Δ/γή του Υφυπουργείου Δημό
σιας Ασφάλειας οι υπηρετού
ντες στην Αθήνα και Πειραιά 
Αξιωματικοί της Χωροφυλα
κής θα ασκούνται στην Ιππασί
α συγκροτώντας ιππευτικές ο

μάδες, στις οποίες θα συμμετέ
χουν υποχρεωτικά οι μέχρι του 
βαθμού Μοιράρχου Αξ/κοί και 
προαιρετικά οι λοιποί. Η εκ
παίδευση των Αξιωματικών 
στην ιππασία θα έχει χαρακτή
ρα εκδρομής και ψυχαγωγίας 
σε συνδυασμό και με την λόγω 
της ιππασίας διατήρηση της 
καλύτερης υγείας.

ΝΟ ΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1949

Την 27-11-1949 έγινε με 
επιβλητικότητα στο χώ

ρο του Μνημείου του “ΑΓΝΩ
ΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ”, η τελε
τή της ανάληψης της τιμητική 
Φρουράς του μνημείου, για 
πρώτη φορά, από τη Χωροφυ
λακή. Πεζοπόρο Τμήμα της 
Χωροφυλακής με τη σημαία 
παρατάχθηκε μπροστά από το 
μνημείο και παρέλαβε την τι
μητική φρούρησή του από 
τους Ευζώνσυς της Ανακτορι
κής Φρουράς. Κατά την παρέ
λαση, που επακολούθησε, οι 
άνδρες της Χωροφυλακής κα
ταχειροκροτήθηκαν από το συ
γκεντρωμένο πλήθος.

Με τον Α.Ν. 1351/26- 
11-1949 ιδρύεται το 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Υ
ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Ε.Τ.- 
Υ.Α.Π.).

Μεταφέρεται η έδρα του 
Σταθμού Χωροφυλα

κής Αγίας Μαρίνας, της Υ- 
ποδ/σης Χωρ/κής Λαμίας, από 
το χωριό Αγία Μαρίνα στο χω
ριό Αυλάκι και μετονομάζεται 
σε Σταθμό Χωρ/κής Αυλακίου.

ΝΟ ΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1959

Με Ν.Δ. της 11-11-1959 
ιδρύεται στο ΕΠΙ

ΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟ
ΛΕΩΝ (Ε.Τ.Υ.Α.Π.) υγειονο

μική υπηρεσία με την επωνυμί
α “ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ”.

Μεταφέρεται η έδρα της 
Υποδιοίκησης Χωρο

φυλακής Ασωπίας Βοιωτίας 
στο Σχηματάρι και μετονομά
ζεται σε Υποδ/ση Χωροφυλα
κής Σχηματαρίου.

ΝΟ ΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1969

Το μεσημέρι της 27-11- 
1969 έγιναν σε επίσημη 

τελετή τα εγκαίνια της εγκατά
στασης του ΛΕ' Αστυν.Τμήμα- 
τος Αθηνών στο νέο οίκημα ε
πί της οδού Αυξεντίου, αριθ. 
15 - Καλαμάκι.

Καταργείται το Αστυν. 
Τμήμα Δάφνης της 

Διοίκησης Χωρ/κής Αχάίας και 
αντί αυτού ιδρύεται Σταθμός 
Χωρ/κής Δάφνης, υπαγόμενος 
στο Αστυν. Τμήμα Κλειτορίας.

ΝΟ ΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1979

Με σχετική απόφαση 
του Υ.Δ.Τ. προβλέπε- 

ται, για την εξυπηρέτηση των 
εν ενεργεία και εν συντάξει Α
στυνομικών και Διοικητικών 
υπαλλήλων της Αστυνομίας 
Πόλεων, η ίδρυση του ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ τρο
φίμων κ.λ.π. ειδών που θα ε
δρεύει στην περιοχή δικαιοδο
σίας της Αστυν. Διεύθυνσης Α
θηνών.

ΝΟ ΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1989

Οι παθόντες Αστυνομι
κοί της ΕΛ.ΑΣ για τον 

μήνα Νοέμβριο 1989 είναι 3 
νεκροί, 5 βαρειά τραυματισμέ
νοι και 47 ελαφρά τραυματι
σμένοι. Απ’ αυτούς οι παθό
ντες κατά την εκτέλεση της υ
πηρεσίας, καθήκοντος κ.λ.π. 
είναι 2 νεκροί, 3 βαρειά τραυ
ματισμένοι και 33 ελαφρά. □

Επιμέλεια: 
Υπαστ. Α’ Αλκής Ψωμάς
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Υψηλές προσφορές για υψηλές απαιτήσεις!
Τώρα οι επαγγελματικοί φακοί STREAMLIGHT σε ειδικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις ειδικά για τους αναγνώστες τον περιοδικού!

Ο  κλασικός φακός αστυνομικού τόπου. Ο  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΦΑΚΟΣ1

Ο μικρότερος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 30.000 κεριά, σώμα αλουμινίου, 
αδιάβροχος, ισόβιος εγγύηση

5 .390  δρχ. X 12 ΑΤΟΚΕ! ΔΟΖΕΙΧ 
ή 6 4 .6 8 0  δρχ. Μ ΕΤΡΗΤΟΙX

i l l ' l l *  i  O n  1 λ Ι)Λ  (αντίστοιχος με αλκαλικές μπαταρίες)

3 .2 9 0  δρχ. X 4  ΑΤΟΚΕ! ΔΟΖΕΙΖ 
ή 13.160 δρχ. Μ ΕΤΡΗ ΤΟ ΙI

 ̂φακός αστυνομικοί τόπου -που έγινε π οτέ Μ ΟΛΙΣ 18>6 an !

ιόβιος

r* -

υ r i i i i i r i J U G i J · / · ®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 75.000 κεριά, αδιάβροχος, ι 
εγγύηση

4 .8 9 0  δρχ. X 10 ΑΤΟΚΕ! ΑΟΖΕΙΖ 
ή 4 8 .9 0 0  δρχ. Μ ΕΤΡΗ ΤΟ ΙI

Δεν υπάρχει ισχυρότερος φακός σε μήκος μόλις 12,5 cml
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Λυχνία ξένου με 6.500 κεριά, 
αδιάβροχος, ισόβιος εγγύηση
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 2 μπαταρίες λιθίου

5 .4 9 0  δρχ. X 4  ΑΤΟΚΕ! ΑΟΖΕΙΖ 
ή 81 .9 6 0  δρχ. Μ ΕΤΡΗ ΤΟ ΙI

. ειδικό σχεδιασμένος 
γκτ βαριά επαγγελματική χρήση! 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 40.000 κεριά, υποβρύχιος
έως τα 30 μέτρα, εγγύηση 7 έτους

4 .9 9 0  δρχ. X 10 ΑΤΟΚΕ! ΑΟΖΕΙΖ 
ή 4 9 .9 0 0  δρχ. Μ ΕΤΡΗ ΤΟ Ι!

Ο π ιο πολυμορφικός φ ακός που £γινε ποτέ! X , /'·'
■ p i  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Κεφαλής-χειρός &

επιτραπέζιος, ισχυρή λυχvia KRYPTON 6.000 
κεριών, πορτοκαλί λυχνία LED 72 ωρών, 
κεφαλή με κλίση έως 105°, υποβρύχιος έως τα 
30 μέτρα βάθος, αντί εκρηκτικός, εγγύηση 1 έτους

6 .2 9 0  δρχ. X 6  ΑΤΟΚΕ! ΑΟΖΕΙΖ
ή 3 7 .7 4 0  δρχ. Μ ΕΤΡΗ ΤΟ ΙΙ

3 .590  δρχ. X 4  ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ 
ή 14.360 δρχ. Μ ΕΤΡΗ ΤΟ ΙΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙ Π PO IO TlO Xj ΚΕΝϋΑΙ_ΕΠΕ ·_ΡΕΘΥΜΝΟΥ_1 ·Π0682j\<3HNA(5c»sJPe;) ̂ ΤΗΛ. :J01J8218502^6403296· FAX:(01 >8218201 ^E-mail· krounos^netpjan^r

Για να αες αποστολούν ο φοκός Μα τα αξεσουέρ της επιλιηής σας ποροκλχίμτ συμπλήρωση 
κα στείλτε το δελτίο ττορα\γελίός στη διεύθυνση KENDAL ΕΓ1Ε, ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1, 10682 ΑΘΗΝΑ, 
ή στο Fax: (01) 8218201.Έίήδα αποστολής: 1.850 δρχ. Για τηλεφωνικές τπχχηγελΕς κπλέστι το (01) 8218502. 
Ο Ν Ο Μ ΑΤΕΠΩ Ν ΥΜ Ο .........................................................................................................................................

Μ ΟΝΤΕΛΟ Δ Ο Σ Ε ΙΣ * Μ ΕΤΡΗ ΤΟ ΙΙ* ΤΕΜ.
SL-2GX ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
SL-2CKP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
SL-2CKP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΚΙΤΡΙΝΟΣ
SL-2UXP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΙ- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΡΥΡΓΟΝ 2DX (ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.)
STINGER Α/Υ 7ΥΜ1ΝΙΝΚ )Σ ΜΑΥΡΟΣ
STINGER ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜλΥΡΟΣ
STINGER ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΚΠΡΙΝΟΣ
SCORPION
VU CAN ΚΠΡΙΝΟΣ
VULCAN ΧΑΚΙ
SVOONE ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΑΚΙ 
SYUONE ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

□  5.390X12 
U  5.390 X 10
□  5.390X10
□  5.390X10
□  3.290 X 4
□  4.890X 10
□  4.490X 10
□  4.490X 10
□  5.490 X 4
□  4.990 X 10
□  4.990X10
□  6.290 X 6
□  3.590 X 4

□  64.680
□  53.900
□  53.900
□  53.900
□  73.760
□  48.900
□  44.900
□  44.900
□  21.960
□  49.900
□  49.900
□  37.740
□  14.360

Α Ξ Ε ΙΟ Υ Α Ρ ΣΕΙΡΑ  SL-20 STINGER SCO RPIO N SYCLONE
ΦΘΡΠΣΤΕΤΣ ΑΥΓ/ΙΟΥ 
ΘΗΚΗ ΑΠΛΗ 
ΘΗΚΗ DELUXE 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ /ΘΝΗΣ 
ΙΜΝΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

□  8.990

□  9.990
□  2.990

□  9.990
□  4.990
□  7.990
□  2.990

□  4.790
□  9.990

□  3.990

. ΤΗ Λ. .

Ο ΔΟ Σ & Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ...........................................................................

Π Ο Λ Η ..............................................................................Τ .Κ ....................

Τ Ρ Ο Π Ο Σ Π Λ Η ΡΩ Μ Η Σ

□  Με αντικαταβολή όλο το  ττοσό Ο Με δόσεις μέσω κάρτας VISA*

ΑΡΙΘΜΟΣ VISA:..........................................................ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...............................................  ΥΠΟΓΡΑΦΗ.................................................
•Όλες οι αναγραφόμενες τιμε'ς είναι σε δρχ. **Για ιηορές με κάρτα VISA πρρακαλούμε αποσπΛατε 
φωτοτυπία των δύο όψεων 1) της ταυτότητάς σας 2) της κάρτας VISA

Ο Π Τ Ι Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
20%  ΕΚΠΤΩΣΗ

• ν *

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώ νη

ΓΊτυχιοόχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407 - 59.00.735 - FAX: 58.19.195

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας Αεροπορίας Στρατού Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Στα καταστήματα μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.
Στις ομαδικές παραγγελίες, 
η λήψη μέτρων, πρόβες και η 
παράδοση στις υπηρεσίες σας, 
με την προσωπική μας παρουσία 
και εγγύηση δουλειάς 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΔΕΚΤΕΣ
ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ.: 69 93 047, 69 93 046 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ./fax : 69 93 047, 69 93 046



ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
ΣΤ®Ν
Κ ® Σ Μ ®

) δηγός που συνελή- 
φθη να οδηγεί με
θυσμένος, προκει- 

μένου να γλιτώσει την επαπει- 
λούμενη 33ημερη φυλάκιση, ε
πικαλέστηκε πρόβλημα δο- 
ντιών!... Οταν μετά από το σχε
τικό αλκοτέστ, ο δείκτης πήγε 
φυσικά στα ύψη, ο 44χρονος 
άνδρας ισχυρίστηκε ότι το αλ
κοτέστ συγκεντρώνεται στις 
κοιλότητες των δοντιών του 
και γι αυτό το αλκοτέστ δεν α
ποδίδει την πραγματικότητα. 
Κι επειδή, οι δικαστικοί που 
εκδίκασαν την υπόθεση σε 
πρώτο βαθμό, δεν είναι οδοντί
ατροι, δέχθηκαν τον περίεργο ι
σχυρισμό του. Οι κατήγοροι 
του όμως, οι οποίοι φαίνεται ό
τι δεν επείσθησαν, ζήτησαν τη 
συνδρομή οδοντιάτρων, που α- 
πεφάνθησαν ότι η δικαιολογία 
του άνδρα δεν ευσταθεί και τον 
έστειλαν να δικαστεί σε δεύτε
ρο βαθμό, οπότε και καταδικά
στηκε.

Σ ε όποιον τον ρωτάει, 
πως είναι δυνατόν έ
να 12χρονο παιδί να 

έχει γίνει δισεκατομμυριούχος 
επιχειρηματίας του Ιντερνετ, ο 
Μπεν Μπλόντερ από το Σάμμιτ 
του Νιου Τζέρσυ, απαντά: “ή
θελα να βγάλω λίγα χρήματα 
και δεν είχα καμιά διάθεση να 
κόβω το γκαζόν των γειτόνων”. 
Έτσι, δημιούργησε παίζοντας 
μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ε
μπορίου, η οποία συντηρεί τώ
ρα όλη την οικογένεια του. Ο 
Μπεν έχει δημιουργήσει ένα εί

δος ψηφιακού σούπερ μάρκετ 
που συγκεντρώνει καμιά εικο
σαριά επιχειρήσεις οι οιποίες 
πωλούν μέσω αυτού τα προϊό- 
να τους, ενημερώνοντας την 
πελατεία τους και προτείνουν 
ευκαιρίες. Ουδείς δίδαξε τον 
Μπεν πως να διαχειριστεί την 
επιχείρηση του, ούτε οι δάσκα
λοι του στο σχολείο, ούτε οι γο
νείς του. Είχε απλώς λίγες γνώ
σεις για τον σχεδίασμά κόμβων 
στο Ίντερνετ και πολλές καλές 
ιδέες. Ο Μπεν πρόσφατα μάλι
στα συμμετείχε, μέσω τηλεδιά
σκεψης, στην εκδήλωση 
Insight 2000 που πραγματοποι
ήθηκε στο Μιλάνο και δέχθηκε 
τους επαίνους του Ιταλού νο
μπελίστα της Φυσικής Άρνο 
Πενζίας,’Ίδού πως είναι οι επι
χειρηματίες του μέλλοντος” εί
πε ο νομπελίστας παρουσιάζο
ντας τον μικρό Μπεν. “Αλλά οι 
Ευρωπαίοι δεν παίρνουν στα 
σοβαρά τους νεαρούς επιχειρη
ματίες”, πρόσθεσε. Όσο για τον 
Μπεν αυτοπαρουσιάστηκε ως 
διευθύνουν σύμβουλος της 
ShopSummit και εξήγησε στο 
κοινό τα προϊόντα της επιχεί
ρησης του. “Είναι μια υπηρεσί
α πολύ εξειδικευμένη. Μπο
ρούμε να δώσουμε στους πελά
τες αυτό που οι μεγάλες επιχει
ρήσεις δεν μπορούν. Αρκετοί έ
δειξαν αμηχανία όταν πληρο- 
φορήθηκαν την ηλικία μου, αλ
λά ωστόσο μας πήραν αμέσως 
στα σοβαρά” Και ήταν αρκετοί, 
αφού ο 12χρονος αρχίζει ήδη 
να μετράει το δεύτερο εκατομ
μύριο του -βεβαίως σε δολά
ρια.

πό το “κρεβάτι του 
πόνου” προετοίμασε 

. m την καταδίκη τριών 
απατεώνων, Βρετανίδα δικα
στής, με τη βοήθεια και του Ί 
ντερνετ. Για πρώτη φορά στα 
δικαστικά χρονικά της Βρετα
νίας, οι ένορκοι στην υπόθεση 
των τριών κατηγορουμένων ε- 
κλήθησαν να παρακολουθούν 
“συνεδρίαση” στο νοσοκομείο, 
όπου νοσηλευόταν η αρμόδια 
δικαστής με σπασμένο πόδι. Α
κολούθως και ενώ η δικαστής 
είχε ματαφερθεί σε άλλο νοσο
κομείο για να εγχειριστεί, ένορ
κοι και δικαστής συνδέθηκαν 
μέσω του διαδικτύου για την 
περαιτέρω εκδίκαση της εκκρε- 
μούσας υπόθεσης. Όταν η δι
καστής αναρρώσει, θα έλθει 
στο δικαστήριο για να “ρίξει” 
και τις ποινές.

υναίκες κλήθηκαν 
για άλλη μια φορά να 
βγάλουν το....φίδι α

πό την τρύπα. Οι αρχές του 
Μεξικού αποφάσισαν να εμπι- 
στευθούν σε γυναικεία χέρια 
την αποκατάσταση της......ηθι
κής τάξεως, όσον αφορά την ε
φαρμογή των κανόνων κυκλο
φορίας στους χαώδεις δρόμους 
της πρωτεύουσας, αλλά και κυ
ρίως της διαφθοράς των αν- 
δρών αξιωματικών. Δικαίωμα 
απόδοσης κλήσεων πλέον έ
χουν μόνον 60 γυναίκες, στους 
παραβάτες οδηγούς της πόλης 
του Μεξικού, καθώς είναι γενι
κώς αποδεκτό στη χώρα ότι οι 
γυναίκες είναι λιγότερο διε
φθαρμένες από τους άνδρες και 
δεν “λαδώνονται” εύκολα. Α
φού όπως κατήγγειλαν οι οδη
γοί, οι τροχονόμοι ήθελαν το 
“δωράκι” τους, για να μην “ρί
ξουν” κλήση, ή για να μην πά
ρουν πινακίδες!

Ο ι διεκδικήσεις του 
φεμινιστικού κινή
ματος αποδίδουν 

σταδιακά καρπούς και το πάλε 
ποτέ ισχυρό φύλο, είναι στην 
“εξασθένιση”. Ενδεικτικό είναι 
το παράδειγμα του 41χρονου 
Φελίξ Γκομέζ από τη Μαδρίτη, 
ο οποίος στην προσπάθεια του 
να λάβει μέρος σε διαγωνισμό

ποίησης, αναγκάστηκε να χρη- 
σιμοιήσει ψευδώνυμο, καθώς 
δικαίωμα συμμετοχής είχαν 
μόνο γυναίκες. Ο προγραμμα
τιστής ηλεκτρονικών υπολογι
στών απέστειλε το πόνημα του, 
υπογράφοντας ως Σεσίλα Μπο- 
έλ, ως φόρο τιμής προς την Ι
σπανίδα λογοτέχνιδα, η οποία 
τον 19ο αιώνα χρησιμοποιούσε 
ανδρικό ψευδώνυμο για να α- 
ποφύγει τη διάκριση σε βάρος 
του φύλου τυς. Την αυγή της 
νέας χιλιετίας, όμως οι όροι α- 
ντιστράφηκαν και οι επίδοξοι 
ποιητές καταφεύγουν πλέον 
στο μύθο της “γυναικείας ευαι
σθησίας” για να καταξιωθούν. 
Με ένα ποίημα, το οποίο οι α
νυποψίαστοι κριτές περιέγρα
ψαν ως “κραυγή γυναικείας αυ- 
τοεπιβεβαίωσης”, ο Γ κομέζ 
κέρδισε το ευτελές χρηματικό 
έπαθλο ύψους 50.000 δραχμών. 
Διατρανώνοντας την αποστρο
φή του για το σεξιστικό χαρα
κτήρα του διαγωνισμού, δήλω
σε ειρωνικώς ότι θα χαρίσει τα 
χρήματα στη γυναίκα του.

Υπάρχουν πολλοί λό
γοι για τους οποίους

___μπορεί να απολυθεί
κανείς. Αλλά να χάσει τη δου- 
λιά του επειδή μυρίζει άσχημα 
από απλησιά, έ, δεν είναι και ό
τι συνηθέστερο. Κι όμως συνέ
βη και αυτό. Βρετανός δημοσι- 
γράφος περιφερειακής εφημε
ρίδας απελύθη, επειδή....βρω
μούσε. Ο απολυθείς προσέφυγε 
σε δικαστήριο το οποίο τον δι
καίωσε και επανήλθε στην ερ
γασία του, αλλά με τη δέσμευ
ση ότι στο εξής θα πλένεται κα
θημερινώς. Δικαιολογώντας 
την κατάσταση του, είπε ότι εί
χε πάθει κατάθλιψη, επειδή εί
χε προβλήματα με το γάμο του. 
Ενώ ο εργοδότης του ισχυρί
στηκε ότι τον απέλυσε -αφού 
προηγουμένως τον είχε προει
δοποιήσει- φοβούμενος τις επι
πτώσεις της....βρώμας του στο 
υπόλοιπο προσωπικό και τους 
ανθρώπους που τον συνανα
στρέφονταν ως εκπρόσωπο της 
εφημερίδας του.

Επιμέλεια: 
Π. Υ. Αφροδίτη Κοκκίνον
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I  I  ^  MEXPI ΤΕΛ0Σ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

V  ττηλίκιο αστυφύλακος
Φ ' μ

Επίσης,
έτοιμες στολές 
διακριτικά 
όλα τα αξεσουάρ
Αποστολές σ’ όλη την Ελλάδα 
με αντικαταβολή

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. ΟΥΡΑΝΗ 4 (ΠΑΡΟΛΟ? Μ εΓΟ ΓΕΙΩ Ν ΠΕΝ ΤΑΓΟ Ν Ο ) 

ΤΗΛ. 6722 226, FAX. 6722 228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ενημερω τικό βιογραφικό σημείωμα

Είμαι προσφάτως αηοστρατευθείς από την Ελληνική Αστυνομία, 
μετά από την 25ετή υπηρεσία μου. 

υπηρετών επί 20 έτη στην Γενική Ασφάλεια Πειραιά 
(10 έτη στην δίωξη κοινού εγκλήματος και 10 έτη στη 

Δίωξη Ναρκωτικών) μέχρι την πρόσφατη αποστρατεία μου. 
Αποφάσισα wo συνεχίσω με τον ίδιο ζήλο την προσφορά μου 

στον κόσμο του Πειραιά.
Δ ι' αυτόν τον λόγο ζητώ να με εμπιστευτείτε, 

για οηοιοδήποτε οικογενειακό και επαγγελματικό σας πρόβλημα. 
ΓΙα οηοιαδήποτε πληροφορία για την σοβαρότητα του 

γραφείου και εμού προσωπικά, απευθυνθείτε σε 
οηοιαδήποτε Αστυνομική Υπηρεσία του Πειραιά και της Αθήνας.

Το γραφείο προσφέρει ας κάτωθι υπηρεσίες:

1. Επιτήρηση ανηλίκων (ναρκωτικά).
2. Παρακολουθήσεις: Ναυτιλιακά, αισθηματικά, 

κληρονομικά.
3. Αναζητήσεις ατόμων: Οφειλές, χρέη.
4. Οικογενειακός σύμβουλος
5. Ασφάλεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 

(υπερσύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού).
6. Ομπρέλα ασφαλείας συνεδρίων.
7. Εμπορικών βιομηχανικών
8. Ανάθεση χρηματαποστολής.
9. VIP’S PROTECTION (Αυτοκίνητα πολυτελείας)

Ηρώων Πολυτεχνείου 4Α.
Τηλ.: 41.18.650. κινητό 094 362855. fax 41.18.650

Οίκος Ντκμκοίν ■ Βα,ττκττινκόν

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Νέα Σμύρνη
1 2 3 7 8

Λκροτιάλεως 8- 
Τηλ.: 97

με ειΜκε; τιμές προς τους αστυνομικούς υπαλλήλους, 
Επιγείςη νυφικών με ραντεβού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ 
HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI

Πάντα
στις καλύτερες τιμές 
και διακανομισμός που 

Ε Σ Ε Ι Ε  Θ Α  Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Τ Ε !

Λένορραν 18, τηλ.: 52.27.556 & Μεσογείων 389, τηλ:65.16.703
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜ Α

I. Οργανική και ψυχολογική σύσταση κάθε ατόμου. 2. Λογική συ
νέχεια - Ρωγμή του δέρματος. 3. Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων - Γαλ- 
λικό σύμφωνο - Γιατροί το χορηγούν (καθ.). - 4. Πνευστό μουσικό 
όργανο - Άγγλος συγγραφέας (π.γρ.). 5. Δικοί του (αρχ.) - Αντιληπτά 
με τις αισθήσεις. 6. Άγουρα φρούτα - Σημείο του Προ-Πο. 7. Χημι
κές είναι και τα οξέα - Τρόπος λήψεως φαρμάκου. 8. Παλιό άρθρο - 
Όμοια γράμματα - Καρπαζιές. 9. Κοινή ονομασία ενός νησιού από τα 
Δωδεκάνησα - Γερά αλλά., μισά. 10. Πάω και έρχομαι... παθητικά, 
ταρακουνιέμαι - Παλιά τηλεοπτικά αρχικά. 11. Συχνά ακολουθείται 
από κάποιο ...τακ - Αρχαίος ιταλικός λαός. 12. Τσάρλτον ... γνωστός 
σταρ (π.γρ.) - Σύζυγος του Μωάμεθ - Ο αριθμός 220. 13. Ένας από 
τους μικρούς προφήτες - Αποτελεί σύμβολο ενός έθνους.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Μεσαιωνικός....βασανιστής. 2. Επίσημα διπλωματικά έγγραφα. 3. 
Σύμβολο του ιριδίου - Εξυμνώ (αρχ.) - Ρήμα για ... γεννητούρια 
(καθ.). 4. Ταίριαζε ... στο Βρυώνη - Χρώμα... καλοκαιριού - Ο οποί
ος (αρχ.). 5. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα - Αυτή που ακολουθεί. 6. Χοί
ρος (αρχ.) - Παλικάρια, νέοι (ιδιωμ.) - Ισοπαλία στο σκάκι. 7. Μια 
αρχαία διάλεκτος - Το αντικείμενο αγωνίσματος ρίψεων. 8. Από το 
στόμα του κόρακα βγαίνει - Σχηματίζει τον μέλλοντα - Αραβικό άρ
θρο - Αρχαία ονομασία του προβάτου. 9. Πουλιά τα... διαθέτουν - Τε
λική ... λύση. - 10. Ένας... Χαν - Μεγάλος Ιταλός δρομέας ταχύτητας 
- Υπερατλαντικός ... μπάρμπας. 11. Δικά σου (αρχ.) - Παιδιά έκαναν 
αυτές - Μια από τις προθέσεις (καθ.). 12. Πολύς χύνεται από μερο- 
καματιάρηδες - Τουρκικό νόμισμα. 13. Όμοια φωνήεντα - Δείχνει δι
σταγμό - Στελέχη που,.,κουμαντάρουν.
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Ο κρυμμένος θησαυρός

Το πορτοκαλί τηλέφωνο κουδούνισε δυο φορές πριν σηκώσει το α
κουστικό ο μικρός ντέτεκτιβ.
“Γειά σου Αλέξη”, ακούστηκε η γνώριμη φωνή του Αστυνόμου Βα
σιλείου.
“Τι νέα μας φέρνετε κ. Αστυνόμε;”.
“Από κάποιους πληροφοριοδότες μάθαμε για ένα αμάξι που ήταν 
κλεμμένο και κάτω από το δάπεδο κάποιοι είχαν κρύψει πολλά εκα
τομμύρια από διάφορες ληστείες. Ήταν παρκαρισμένο έξω από ένα 
μπαρ. Το παρακολουθούσαμε αρκετές μέρες αλλά οι κακοποιοί μάλ
λον το κατάλαβαν και δεν ήρθαν. Ξηλώσαμε βέβαια το δάπεδο και 
τα χρήματα επιστράφηκαν στους δικαιούχους. Οι ληστές όμως δεν 
ξέρουν ότι εμείς είχαμε την πληροφορία ότι εκεί είχαν κρύψει τα 
χρήματα. Νομίζουν ότι απλώς ανακαλύψαμε ένα κλεμμένο αμάξι. Έ
χεις καμιά ιδέα πώς θα μπορούσαμε να τους πιάσουμε;”
Ο Αλέξης απάντησε ότι θα το σκεφτεί και μετά από πέντε λεπτά πή
ρε στο τηλέφωνο τον Αστυνόμο:
“Λοιπόν θα κάνουμε το εξής. Το πρώτο και το πιο φυσιολογικό βέ
βαια είναι να επιστρέφουμε το αμάξι στον ιδιοκτήτη του. Οι ληστές 
θα γνωρίζουν ή θα μάθουν από τον αριθμό κυκλοφορίας σε ποιον α
νήκει και θα κοιτάξουν πάση θυσία να βρουν το αυτοκίνητο. Εκείνος 
- θα συνεννοηθούμε μαζί του - θα “πουλήσει” σε μια μάντρα το αυ
τοκίνητο και εμείς θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε τους πωλητές. Θα 
το προσφέρουμε μάλιστα σε τιμή ευκαιρίας”.
“Και πώς θα ξέρουμε ότι αυτός που θα θελήσει να το αγοράσει είναι 
ο ένοχος και όχι ένας οποιοσδήποτε πελάτης;”
“Θα σας πω όταν βρεθούμε”.
Η πινακίδα έγραφε: “ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΠΡΟ
ΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ”.
Δεν είχαν περάσει ούτε δύο ώρες, όταν κάποιος σοβαρός και καλο
ντυμένος κύριος πλησίασε το αυτοκίνητο.
“Μπορώ να σας βοηθήσω;”, ρώτησε ο μικρός ντέτεκτιβ. Το αυτοκί
νητο είναι σχεδόν καινούργιο. Έχει κάνει μόνο 40.000 χιλιόμετρα, τα 
καθίσματα είναι σε άριστη κατάσταση και ακόμη του έχουμε τοπο
θετήσει και καινούργιο ουρανό και δάπεδο”.
“Α, ναι;”, έκανε ο άγνωστος και άρχισε να απομακρύνεται βιαστικά. 
“Πιάστε τον!”, φώναξε ο μικρός ντέτεκτιβ. “Σίγουρα είναι ένας από 
τους ληστές”.
Πώς το κατάλαβε ο δαιμόνιος μικρός ντέτεκτιβ;

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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Για τους μι ι
ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ χλμ/ώρα

Πετροχελίδονο 160+, “Ιστιοφόρο ψάρι” 110, Τσίτα 
100+, Αγωνιστικό περιστέρι 97+, Αντιλόπη της Β. Αμερικής 97, Μύ
γα δράκος 80, Γκαζέλα 80, Λαγός 72, Άλογο κούρσας 70, Στρου
θοκάμηλος 64, Σκύλος λαγωνικό 64, Αλεπού 64, Ζέβρα 64, Καρχα
ρίας 64, Καγκουρό 64, Λιοντάρι 5 8, Καμηλοπάρδαλη 51, Γάτα 48, Ε
λέφαντας 40, Θαλάσσιος λέων (είδος φώκιας) 40, Δελφίνι 40, Άν
θρωπος 32, Νυχτερίδα 24, Γουρούνι 18, Μέλισσα 18, Κότα 14, Μύ
γα οικιακή 8, Χρυσόψαρο 6, Φίδι 3, Αράχνη 2, Χελώνα 0,4, Βραδύ- 
πους 0,1, Σαλιγκάρι 0,05

Ποιο ζώο ζει περισσότερο;

Τα ζώα που ζουν πιο πολλά χρόνια είναι οι χελώνες - μερικές ζουν 
πάνω από 150 χρόνια! Τα άγρια ζώα συνήθως δεν ζουν όσο τα κατοι
κίδια ή τα ζώα των ζωολογικών κήπων, επειδή αντιμετωπίζουν πολ
λούς κινδύνους. Κατά κανόνα, τα μεγάλα ζώα ζουν περισσότερο από 
τα μικρά, τα έντομα π.χ.

Το ενήλικο έντομο “εφήμερον” ζει μόνο μερικές ώρες.
Οι μύγες των σπιτιών ζουν περίπου δυο εβδομάδες.
Μια πεταλούδα μπορεί να ζήσει ως και ένα χρόνο.
Ένα ποντίκι μπορεί να φτάσει τα πέντε χρόνια.
Τα χάμστερ μπορούν να ζήσουν ως 10 χρόνια.
Ένας σκύλος 15 χρονών είναι πια πολύ γέρος
Τα άλογα ζουν ως και 40 χρόνια.
Οι παπαγάλοι κακατούα ζουν ως και 75 χρόνια.
Μερικές γιγάντιες χελώνες ζουν περισσότερα από 150 χρόνια.

Πόσο ύπνο χρειαζόμαστε;

Το πόσο ύπνο χρειαζόμαστε, διαφέρει απ’ άνθρωπο σ’ άνθρωπο, 
αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, όσο μεγαλώνουν, χρειάζονται λιγό
τερο ύπνο. Τα μωρά τον περισσότερο καιρό κοιμούνται, όταν όμως 
γίνουν παιδιά τεσσάρων χρονών κοιμούνται 10 με 14 ώρες κάθε νύ
χτα. Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται από 6 ως 9 ώρες ύπνου 
κάθε μέρα.

Περίπου το ένα τρίτο της ζωής μας το διαθέτουμε για ύπνο.
Όταν κοιμόμαστε, τα σώματά μας ξεκουράζονται, μεγαλώνουν και 

“αυτοεπισκευάζονται”. Γι’ αυτό κοιμόμαστε περισσότερο, όταν εί
μαστε άρρωστοι.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΙΙΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΙΙΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Μια σκηνοθετημένη ιστορία
Ο μικρός ντέτεκτιβ παρατήρησε στο ένα κομοδίνο που προφανώς ήταν 
του συζύγου (διότι το άλλο ήταν φανερό ότι ήταν της κ. Παπαϊωάννου 
από το πλεκτό και το γυναικείο περιοδικό) ένα ζευγάρι χοντρά μυωπικά 
γυαλιά. Αν ο Παπαϊωάννου κατέβαινε κάτω να “δει τι συμβαίνει” θα έ
πρεπε να πάρει και τα γυαλιά μαζί του. Και βέβαια χωρίς αυτά δεν θα 
μπορούσε καν να αναγνωρίσει τα πρόσωπα των δύο ληστών. Άρα υπάρ
χει σοβαρή ένδειξη ότι σκηνοθέτησαν την ιστορία με κίνητρο τα χρήμα
τα της ασφάλειας.

κ μ ο ι κ ;  j . u u '  ( p u J o u r ;

Τυπογραφικά λάθη
*" Σε μια εφημερίδα του 1946 δημοσιεύτηκε μια είδηση που ‘λε- 

γε πότε και ποιες ώρες ο υπουργός τάδε δέχεται το κοινό:
"Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣΔΕΡΕΤΑΙ ΚΑΘ’ΕΚΑΣΤΗΝ ΑΠΟ 12-2 μ.μ. "1

Ένα πεζογράφημα με τίτλο “ΦΥΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΠΟΡΑ” 
δημοσιεύτηκε με τον τίτλο “ΦΟΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΠΥΡΑ”!!

Παιδί μου

Σκέπτομαι να σου χαρίσω έναν παράξενο κατάλογο που μου προσέ- 
φερε ένας γέρος φίλος, όταν είχα την ηλικία σου. Ο κατάλογος είχε τον 
τίτλο: “Μάθε γυιέ μου... ” και περιείχε τις παρακάτω πληροφορίες:

•  Ο μεγαλύτερος και καλύτερος φίλος: “Ο Θεός”.
•  Οι καλύτεροι σύντροφοι: “Οι γονείς”.
•  Το καλύτερο σπίτι: “Το σπίτι σου”.
•  Η καλύτερη ευτυχία: “Η καλή συνείδηση”.
•  Η ωραιότερη ημέρα: “Η σημερινή”.
•  Ο καλύτερος χρόνος: “Τώρα”.
•  Η καλύτερη μέθοδος για να νικήσεις: “Η πειθαρχία”.
•  Η καλύτερη ασχολία: “Η εργασία”.
•  Η καλύτερη διασκέδαση: “Η μελέτη”.
•  Η πλουσιότερη συλλογή: “Η συλλογή των καλών πράξεων”.
•  Ο πιο εύκολος δρόμος για να είσαι ευτυχής: “Η ευθεία οδός”.
•  Η μεγαλύτερη χαρά: “Το εκπληρωμένο καθήκον”.
•  Η μεγαλύτερη δύναμη: “Το καλό”.
•  Η καλύτερη συμπεριφορά: “ Η φιλοφροσύνη”.
•  Ο μεγαλύτερος ηρωισμός: “Το θάρρος να είσαι καλός”.
•  Το μεγαλύτερο σφάλμα: “Το ψέμα”.
•  Η χειρότερη φτώχεια: “Η τεμπελιά”.
•  Η μεγαλύτερη καταστροφή: “Η αποθάρρυνση”.
•  Ο μεγαλύτερος εχθρός: “Το κακό”.
•  Το καλύτερο σπορ: “Να κάνεις το καλό”.
Και αν θέλεις ακόμη μία συμβουλή γέρου φίλου, θέτε στον εαυτό 

σου, κάθε βράδυ, έπειτα από την προσευχή σου, αυτή την ερώτηση: 
“Τι καλό έκαμα σήμερα;”.

ΚΟΥΙΖ: Ποιό από τα τρία είναι σωστό

1) Ποιό ήταν το νησί του ναυμάχου του ‘21 Γ. Σαχτούρη; 
α) Ύδρα, β) Σπέτσες, γ) Ψαρά
2) Πού βρίσκεται η αρχαία πόλη Ιαλυσός; 
α) Κρήτη, β) Ρόδος, γ) Κέρκυρα
3) Ποιός έγραψε το μυθιστόρημα “Γιούγκερμαν”
α) Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, β) Μ. Καραγάτσης γ) Μ. Λουντέμης

(Οι 5 πρώ τοι μ ικ ρ ο ί μα ς φ ίλοι που θα μ α ς οτείλουν τ ις  σωστές απαντήσεις 
τον κουιζ θα κερδίσουν από ένα συναρπαστικό βιβλίο).

Θερμά συγχαρητήρια Μαρία Σιαμέτη, Γιώργο Σερόάρη και Κώστα 
Αναγνώστου για τις σωστές απαιτήσεις σας στα κουίς προηγουμένων 
τευχών. Το βιβλία σας ()α αποσταλούν σύντομα.

Επιμέλεια: 
ΛνθΙμος Κων/νος Κατσινονλας
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I ΓΙΑ ΤΗΝ

I A I T T N O M J K H Ε Π ί β Ε Δ Ρ Β Σ Η

Η αλληλογραφία μας

ΚΙ Η “Αστυνομική Επιθεώρηση” ευχαρι
στεί θερμά τον κ. ΒΛΑΣΣΗ ΧΑΜΑΔΑ 
κάτοικο Π. Φαλήρου, για τη δωρεά προς 
το περιοδικό μας 100.000 δρχ. με 
αποδέκτες τους αναξιοπαθούντες υπαλλή
λους της Ελληνικής Αστυνομίας εις μνήμη 
του πατρός του ΓΕΩΡΓΊΟΥ.

S3 Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθη
τές του 2ου Δημ. Σχολείου Σύρου, ευχαρι
στούν θερμά τον Υ/Β' Τσιτωνάκη Νικόλα
ο που υπηρετεί στο Αστυν. Τμήμα Ερμού- 
πολης, για την ενημέρωση που παρείχε 
στους μαθητές του σχολείου τους, σε θέ
ματα κυκλοφοριακής αγωγής κατά το σχο
λικό έτος 1998-1999.

1 S 1  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Νομού Καστοριάς αισθάνεται την υποχρέ
ωση να συγχαρεί το Διοικητή του Τ.Σ.Φ. 
Μεσοποταμίας Υπαστυν. Α’ κ. Σταυρακά- 
κη Νικόλαο και τους συνοριακούς φύλα
κες οι οποίοι σε έλεγχο που έκαναν στο 
υπ. Αριθ. ΝΑΟ. 6162 αυτοκίνητο που οδη
γούσε ο Καρανίκογλου Δημήτριος βρήκαν 
και κατέσχαν σαράντα κιλά (40) Ινδική 
κάνναβη (χασίς) η οποία προοριζόταν για 
το εσωτερικό της χώρας. Στο ανωτέρω ό
χημα επέβαιναν και οι: Κοκινοπλήτης - 
Προύνου Αριστείδης και ο αλβανός υπή
κοος BLED1 DICI ο οποίος και εισήγα- 
γε την ανωτέρω ναρκωτική ουσία από την 
Αλβανία.

ΚΙ Ο κ. Κυριάκος Καραγιαννόπουλος α
πό το Αειανοκλάδι Φθιώτιδας ευχαριστεί 
θερμά την Αστυν. Διεύθυνση Φθιώτιδας 
και ιδιαίτερα το προσωπικό του Τμήματος 
Ασφαλείας Λαμίας με επικεφαλής τον 
Αστυνόμο Α’ Κοτρώτσο, για την εξιχνίαση 
απάτης που διεπράχθη σε βάρος της μητέ
ρας του.

Κ  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Νομού Ροδόπης σε πρόσφατο δελτίο τύ

που που εξέδωσε μεταξύ άλλων αναφέρει: 
“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής 

μας συγχαίρει τα μέλη της Ελληνικής Ομά
δας Διάσωσης του παραρτήματος Κομοτη
νής, τα οποία εθελοντικά πρόσφεραν τις υ
πηρεσίες τους αμέσως, κατά τον πρόσφατο 
καταστροφικό σεισμό στην Αττική, αναζη
τώντας και απεγκλωβίζοντας ανθρώπους 
κάτω από τα ερείπια. Ιδιαίτερα μας έκανε 
να νιώσουμε περήφανοι η συμμετοχή στην 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης του Αστυφύλα
κα Καραγιαννίδη Αθανάσιου μέλους της έ
νωσής μας. Ευχόμαστε σ ' αυτόν καθώς και 
σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διά
σωσης του παραρτήματος Κομοτηνής, δύ
ναμη και κουράγιο για να συνεχίζουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συ
νανθρώπους μας που θα έχουν ανάγκη

Κ  Οι κυρίες Χατζοπούλου Ιωάννα και 
Χατζησταύρου Μορφούλα από τον Πολύ- 
σιτο Ξάνθης εκφράζουν τις θερμές τους 
ευχαριστίες προς το Διοικητή και όλο το 
Προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού 
Σελέρου Ξάνθης για την άμεση εξιχνίαση 
διαρρήξεων σε βάρος των καταστημάτων 
τους και την επιστροφή εις το ακέραιο των 
κλοπιμαίων. ' Όι εντυπώσεις και οι εμπει
ρίες από την εργατικότητα και μεθοδικότη- 
τα των ανωτέρω αστυνομικών - επισημαί
νουν στην ευχαριστήρια επιστολή τους- δη
μιουργούν σ  ’ εμάς και τους συγχωριανούς 
μας ένα αίσθημα ασφάλειας ,  τονώνουν το 
ηθικό μας και ενισχύουν τους δεσμούς φι
λίας και συνεργασίας με το Σώμα της Ελλη
νικής Αστυνομίας ” ,

Κ  Ο κ. Λαμπράκης Εμμανουήλ που κα
τοικεί στο Κεντρί Ιεράπετρας εκφράζει τις 
ευχαριστίες του στο Διοικητή και προσω
πικό του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας 
για τον εντοπισμό και σύλληψη των δρα
στών της κλοπής που έγινε πρόσφατα σε 
βάρος της κόρης του.

ΚΙ Ο Δήμαρχος Θούριας του Ν. Μεσση
νίας κ. Γεώργιος Σκαλαίος εκφράζει την 
ευαρέσκεια του και τις ευχαριστίες του 
προς το Διοικητή και όλο το Προσωπικό 
του Αστυνομικού Σταθμού Θούριας, για 
την άψογη συνεργασία και τις συνεχείς 
και άοκνες προσπάθειες για την πάταξη 
της εγκληματικότητας στην περιοχή τους.

Κ  Ο Όμιλος φίλων της Ελληνικής Αστυ
νομίας Δυτικής Αττικής με τη ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου Αρτεμίου προστάτη της 
Ελληνικής Αστυνομίας εύχεται προς όλο 
το προσωπικό της Χρόνια Πολλά και οι
κογενειακή γαλήνη.

Κ  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπου-

λος σε συγχαρητήρια επιστολή του που α
πευθύνει προς την ΓΑΔ Θεσ/νίκης αναφέ
ρει: ' '  Για την άψογη εμφάνιση των πεζο
πόρων και μηχανοκινήτων Τμημάτων της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην παρέλαση της 
28ης Οκτωβρίου, εκφράζω την άκρα ευα
ρέσκεια και τα θερμότατα συγχαρητήριά 
μου σε όλο το προσωπικό των υπηρεσιών 
σας.

Κ  Ο Νομάρχης Δωδεκάνησου Δρ. Σάβ
βας Καραγιάννης σε ευχαριστήρια επι
στολή του προς τον Επιθεωρητή της Ελλη
νικής Αστυνομίας Ν. Αιγαίου Ταξ/χο κ. 
Παν. Καλδέρη αναφέρει: '' κε Επιθεωρη- 
τά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο εσάς 
προσωπικά όσο και τους συνεργάτες σας, 
για την οργάνωση της υποδοχής και της φι
λοξενίας της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πα
τριάρχη κ Βαρθολομαίου, των υπουργών 
και πολιτών προσωπικοτήτων και των άλ
λων εκλεκτών καλεσμένων της ΙΜΑ. Ο άρι- 
στος συντονισμός, η διακριτική παρουσία 
και η προσήλωση στο καθήκον των ανδρών 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου 
παρείχαν έντονο το αίσθημα ασφάλειας, τό
σο στους φιλοξενούμενους, όσο και στους 
κατοίκους της Δέρου. "

Κ  Ο κ. Παρασκεύοπουλος Νικόλαος κά
τοικος Δάφνης εκφράζει τις ευχαριστίες 
του προς το προσωπικό του Αστυν. Τμή
ματος Δημητσάνας Αρκαδίας, για το έντο
νο ενδιαφέρον τους που είχε σαν αποτέλε
σμα να βρεθεί και να του επιστραφεί ο 
χαρτοφύλακας που είχε χάσει με όλα τα 
χρήματα και τα πολύτιμα έγγραφα που πε
ριείχε.

Ε3 Ο Συντονιστής της Ομάδας Διάσωσης 
της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ASB 
Γερμανίας κ. Kans Jurgen Muller σε ευ
χαριστήρια επιστολή του προς υπουργείο 
Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης μεταξύ 
άλλων αναφέρει: "Θεωρούμε υποχρέωσή 
μας να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμα 
φορά για την εξαιρετική φροντίδα της ημε- 
τέρης ομάδας διάσωσης στην Ελλάδα. Η ε
παγγελματική καθοδήγηση των δυνάμεών 
μας από τις Ελληνικές και τους άλλους ορ
γανισμούς αρωγής ήταν ιδιαίτερα αξιοση
μείωτη και αξιέπαινη και στη Γερμανία. Οι 
συνάδελφοί μας θα είναι πάντα στη διάθε
σή σας οποτεδήποτε χρειαστεί για συμμετο
χή τους σε επιχείρηση διάσωσης στην Ελ
λάδα. Παρακαλώ διαβιβάστε τις ευχαριστί
ες μας στις σχετικές Υπηρεσίες και τους υ
παλλήλους σας.'' Π

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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