


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ TOY ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ A’ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΑΕΑ,

ΓΕΩΡΓΙΟΥ X. ΚΑΡΑΜΑΝΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ
ΕΝΝΟΙΕΣ —ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ

Γεώργιος X. Καραμάνης

Το βιβλίο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
WINDOWS, WORD, EXCEL είναι

Χρήσιμο εργαλείο για κάθε χρήστη Η/Υ

Απαραίτητο για μαθητές σχολών χειρισμού Η/Υ
♦

Ουσιαστικό συμπλήρωμα της βιβλιοθήκης κάθε υπηρεσίας
♦

Σημαντικότατο βοήθημα για την εκμάθηση των προγραμμάτων
WINDOWS, WORD, EXCEL

Διατίθεται σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο βιβλιοπωλείο Κ Λ ΕΙΔ Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ, 
Στουρνάρη 37,10682 Αθήνα, Τηλ. 3829629, Fax: 3300104, e-mail: dimitrisv@klidarithmos.gr 

και στέλνεται με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα

W W d » ! 1=3 3 3 3 i

mailto:dimitrisv@klidarithmos.gr


ο η μ ε ίω μ ο
από τον  εκδότη

ο 2003 ήταν μία χρονιά επιτυχιών. Μία χρονιά με όρα

μα και προοπτική, που έρχεται να φωτίσει το 2004, το 

έτος σταθμό για τη χώρα μας και την Ελληνική Αστυ

νομία.

Το περασμένο έτος, με την εφαρμογή του δόγμα

τος της ολικής ασφάλειας, που αποτελεί τη σύγχρονη έκ

φραση της Ελληνικής Αστυνομίας, ανταποκριθήκαμε αποτε

λεσματικά σε ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα.

Με ένα αξιόλογο έργο στο ενεργητικό της, η Ελλη

νική Αστυνομία προσβλέπει δυναμικά και με αισιοδοξία στη 

μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας της, τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Η επιτυχία τους είναι δεδομένη. Έχουμε τη βούλη

ση, την αποφασιστικότητα και τ ις  δυνατότητες να διοργανώ- 

σουμε τους καλύτερους και ασφαλέστερους Ολυμπιακούς 

Αγώνες που έγιναν ποτέ.

Το υπόσχεται η αγάπη του ελληνικού λαού, το  εγ- 

γυάται το  μέχρι σήμερα έργο μας, το επιβεβαιώνει η αμέρι- 

στη αρωγή της Πολιτείας. Το επικυρώνουμε όλοι εμείς που 

στελεχώνουμε την Ελληνική Αστυνομία. Το αναγνωρίζουν 

στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και είμαστε βέβαιοι ότι την 

επομένη των μεγάλων αγώνων θα μπορούμε να είμαστε πε

ρήφανοι ότι εκπληρώσαμε το  χρέος μας απέναντι στον ελ

ληνικό λαό και την πατρίδα.

Για τ ις  Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, ευχόμαστε το αληθινό μήνυμα, από το  τα 

πεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ να πλημμυρίσει τ ις  καρδιές όλων 

με χαρά, ειρήνη και ελπίδα για το νέο Έτος.

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.
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Πόσο συχνά, ως γονείς ή ως παππούδες, ξαφνιαζόμαστε με ίο  πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδιά μας; Οι πολύτιμες 
στιγμές της ανάπτυξής τους είναι ανεκτίμητες. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Η πραγματικότητα για εκατοντάδ? 
χιλιάδες παιδιά είναι διαφορετική.
•  180 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης
•  100 εκατομμύρια παιδιά ζουν στους δρόμους

1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα διακίνησης
1 εκατομμύριο παιδιά μπλέκουν στο δίκτυο της πορνείας. Μερικά είναι μόλις 9 ετών ή και μικρότερα.

Όσο έχει τη δική σας υποστήριξη, η UNICEF θα συνεχίσει να βοηθάει και να στηρίζει τα πιο ευάλωτα παιδιά, αυτά 
που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους της διακίνησης των παιδιών και της σεξουαλικής τους εκμετάλλευσης. Χρειάζετα 
μια ελάχιστη συνδρομή από μέρους σας για να αλλάξει η ζωή των παιδιών αυτών.
52€ προσφέρουν ασφαλές κατάλυμα σε 12 παιδιά, πριν αυτά επανενωθούν με την οικογένειά τους και 
επανενιαχθούν στην κοινωνία.
87€ επιτρέπουν σε ένα νεαρό κορίτσι να παραμείνει και να συνεχίσει με ασφάλεια το σχολείο για ένα χρόνο, 
μακριά από τον κίνδυνο των εμπόρων.
174€ συμβάλουν στην κάλυψη της επαγγελματικής κατάρτισης 2 παιδιών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 
όπως η Sonia στη φωτογραφία, για την αποκατάστασή τους.

Καταθέστε τη Βοήθεια σας στις Τράπεζες: Εθνική 169/480020-64, Αγροτική 017 04 0044 16-70 
Εμπορική 031/80 191 081, Πειραιώς 5049-001837-211, Alpha Bank 115 00 2002 017649 (Διαδικασία Κ03) 

Αττικής 069/54799691, Citibank 55 02 346484, Nova Bank 519829, HSBC 002-066694-130 
& σε όλα ία  μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (ΑΤΜ) της Εθνικής Τράπεζας.

/ ΝΑΙ! θέλω να συνεισφέρω στα προγράμματα της UNICEF κατά της παιδικής εκμετάλλευσης:

Επώνυμο: 

Πόλη:__ ΤΚ:.

Όνομα: - 

Τηλ.:__

Διεύθυνση: - 

Επάγγελμα:.

□ 52 ! □ 87 € □ 174 ! □ Άλλο ποσό: ..λ  Κάθε μήνα ” „  Κάθε 3 μήνες ί__ ' Μία φορ·

Ζ ϋ θ α  περιμένω να μου στείλετε έντυπο ταχυπληρωμής με το οποίο θα καταθέσω τα χρήματα στο ταχυδρομείο.

□ Παρακαλώ, χρεώστε τη
συνεισφορά μου στην κάρτα μου 1__ I ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ-MASTERCARD _ ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ

I  V ISA U  DINERS □  AMERICAN EXPRESS

Αρ· Καρτας:------------------------------------ Ημερ.Ληξης:----------------------------------------ΞΕΝΙΑΣ ι, ΑΘΗΝΑ 115 27, ΤΗΛ.: 210 748418·

Ημερομηνία:_________________________ Υπογραφή:______________________________  W W W . U Π1 c e f . g r

unicef
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ια τις γιορτές των Χριστουγέννων και 
I του Νέου Έτους εκφράζω τις θερμές 

ευχές μου για υγεία και ευτυχία, προσωπι
κή και οικογενειακή.

Η καινούργια χρονιά, ας αποτελέσει την 
αρχή για ένα κόσμο πιο ειρηνικό, ασφαλή 
και δίκαιο ώστε να ανταποκρίνεται περισ

σότερο στις προσδοκίες και τις ελπίδες όλων μας.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική 

Αστυνομία για την μέχρι τώρα καλή συνεργασία μας και να ευ
χηθώ καλή συνέχεια στις κοινές μας επιδιώξεις για την εξασφά
λιση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης των Ελλήνων 
πολιτών.

ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ  
ΓΙΑ Τ ΙΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1 ια τις Άγιες ημέρες

1 των Χριστουγέννων και

π' ευκαιρία των εορτών των Χρίστου- της Πρωτοχρονιάς, εκ-

γέννων και του Νέου Έτους επιθυμώ φράζω σε όλους σας τις

να εκφράσω τις πιο θερμές ευχές για 
υγεία και ευτυχία προσωπική και οικογε
νειακή, και το 2004 να σημαδέψει θετικά 
τη ζωή μας, όπως ευελπιστούμε να ση
μαδέψει όλη τη χώρα μας, με τη διοργά

νωση και επιτέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων σε κλίμα πλή
ρους ασφάλειας.

Αυτή η ιδιαιτερότητα και η ευθύνη μας για το 2004 στέκεται 
αφορμή να εκφράσω και τις θερμές ευχαριστίες για την αγαστή 
συνεργασία μας, που αγγίζει ασφαλώς όλους τους τομείς της 
ιδιωτικής και δημόσιας ζωής και παγιώνει το αίσθημα ασφάλει
ας για τη ζωή και την περιουσία όλων των Ελλήνων.

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

I  ο μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώ- 
I  που και το «επί γης ειρήνη», προσλαμ
βάνουν για ακόμη μια φορά στην πορεία 
της ανθρωπότητας καταλυτική σημασία, 
στη δύσκολη διεθνή συγκυρία που διερχό
μαστε.

Το άστρο της Βηθλεέμ ας μας οδηγήσει 
σε μια πορεία ειρηνική, σ' ένα κόσμο δικαιότερο με αλληλεγγύη 
και ανθρωπιά.

Εύχομαι σ’ όλο το Αστυνομικό, Πυροσβεστικό και Πολιτικό 
προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και της ΕΥΠ υγεία, 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και ευόδωση στην προ
σπάθεια ικανοποίησης των προσδοκιών σας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΣ Υ.Δ.Τ.

ολόψυχες ευχές μου για 
προσωπική και οικογενει
ακή υγεία και ευτυχία.

Τη χρονιά που περάσαμε, με τη συμμετοχή 
όλων σας, ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά 
και με απόλυτη επιτυχία σε όλα τα σημαντικά 
γεγονότα.

Η Ελληνική Αστυνομία, σύγχρονη, αποτελε
σματική και κοντά στον πολίτη, απέδειξε και 
πάλι, ότι μπορεί να διασφαλίζει περιβάλλον 
ασφάλειας, τόσο στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών, όσο και σε μεγάλα γεγονότα. Επιβε
βαίωσε ότι αποτελεί ένα σημαντικό παράγο
ντα κοινωνικής ευημερίας και προόδου.

Σήμερα, στο κατώφλι του 2004, η Ελλάδα 
και η Ελληνική Αστυνομία, βρίσκονται στην 
τελική ευθεία για την κορυφαία αθλητική 
διοργάνωση: τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2004.

Θα ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνά
μεις στην πρόκληση για ασφαλείς Αγώνες.

Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε.
Η 5η Οκτωβρίου 2004, η επόμενη της λή

ξης και των Παραολυμπιακών Αγώνων, θα 
βρει ην Ελλάδα, αντάξια του ρόλου της στο 
σύγχρονο γίγνεσθαι. Θα βρει την Ελληνική 
Αστυνομία δικαιωμένη, για άλλη μια φορά 
στη συνείδηση της Ελληνικής κοινωνίας.

ΦΩΤΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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Το γενικότερο Πρόγραμμα Ασφάλειας των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004 παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου στην αίθουσα 
της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

Ϊ
ην εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος της Οργανωτι
κής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων “ΑΘΗΝΑ 
2004" κ. Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, η 
οποία εξήγησε ότι «η επιλογή της συγκεκριμένης 
χρονικής στιγμής έγινε, γιατί πλέον έχει ολοκλη

ρωθεί τόσο ο στρατηγικός, όσο και ο τακτικός σχεδια- 
σμός, ενώ ο επιχειρησιακός σχεδιασμός βρίσκεται σε 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο εξέλιξης». Στη συνέχεια μί
λησε σχετικά με το διεθνές περιβάλλον στο οποίο εξε
λίχθηκε ο σχεδιασμός για την ασφάλεια των αγώνων, 
καθώς και τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ασφά
λεια σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο μετά τα τραγικά 
γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, ξεκαθαρίζο
ντας πως «οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως και οιοδήποτε 
άλλο γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, δεν μπορεί να 
αποκλείσει κανείς ότι θα μπορούσαν να αποτελόσουν 
πιθανό στόχο τρομοκρατικής ενέργειας. Η Ολυμπιακή 
Συμβουλευτική Ομάδα (ΟΣΟ) με τη συμμετοχή 7 χω
ρών, της Αμερικής, Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Αυ
στραλίας, Ισπανίας και Ισραήλ, παρέχει στην Ελλάδα 
την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα 
ασφάλειας μεγάλων διοργανώσεων.

Επίσης, οι χώρες της ΟΣΟ, μας βοηθούν στη συ
γκέντρωση και διαχείριση του πιο σημαντικού στοιχεί
ου για το πρόγραμμα ασφάλειας: της πληροφορίας. 
Εκτός από την ΟΣΟ συνεργαζόμαστε στενά με τη 
Δ.Ο.Ε., η οποία μας μεταφέρει συσσωρευμένη εμπει
ρία από προηγούμενες διοργανώσεις, από ειδικούς 
που έχουν διαχειριστεί ανάλογα προγράμματα στο

παρελθόν. Επιπλέον, είμαστε σε διαρκή επαφή με 
όλες τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, με τους χο
ρηγούς, με τους δικαιούχους του ραδιοτηλεοπτικού 
σήματος για όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφά
λεια των αποστολών τους».

Στη συνέχεια, αφού ανέλυσε τις ευθύνες και της 
αρμοδιότητες του «ΑΘΗΝΑ 2004», για τον συντονισμό 
και την ενημέρωση όλων των φορέων αναφέρθηκε 
στη συνεργασία με το Υ.Δ.Τ. και τα Σώματα Ασφαλεί
ας, που έχουν και την ευθύνη για την εφαρμογή των 
μέτρων ασφάλειας. «Οι εκπρόσωποι της Δ.Α.Ο.Α., 
συμμετέχουν σε όλους τους κύκλους των λειτουργι
κών μας σχεδιασμών. Η «ΑΘΗΝΑ 2004», η ΔΟΕ. οι 
σύμβουλοί μας, σε συνεργασία με το Υ.Δ.Τ. και την 
Ελληνική Αστυνομία, διαμόρφωσαν το λειτουργικό 
μοντέλο και τις προδιαγραφές για το πρόγραμμα 
«Θ4Ι» και το σύνολο του λειτουργικού σχεδιασμού για 
τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

Αυτές οι προδιαγραφές λαμβάνουν υπόψη τους 
όλες τις απαιτήσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και 
υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και την εμπειρία από 
προηγούμενες διοργανώσεις. Επίσης, η Γενική Διεύ
θυνση Ασφάλειας του 2004 στηρίζει το έργο της 
Δ.Α.Ο.Α., παρέχοντας όλες τις πληροφορίες και 
στοιχεία για την έγκαιρη εκπλήρωση της αποστολής 
της , συντονίζει το σχεδίασμά της Δ.Α.Ο.Α. με τους 
λειτουργικούς τομείς του «ΑΘΗΝΑ 2004» και παρα
κολουθεί την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του 
προγράμματος ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων με- 
ταφέροντας απαιτήσεις απ' τους διάφορους φορείς 
που έχουν ενδιαφέρον για την ασφάλεια των αγώ
νων από και προς την Δ.Α.Ο.Α. Η επιτυχία του προ
γράμματος ασφάλειας στηρίζεται στις διεθνείς συ
νεργασίες και στον άριστο συντονισμό όλων όσων 
εμπλέκονται. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κάθε πιθα
νή απειλή και σχέδιο αντιμετώπισής της. Διαθέτουμε 
τους απαραίτητους πόρους για τη διασφάλιση της 
αναγκαίας υποδομής, τους κατάλληλους ανθρώ
πους με την άρτια εκπαίδευσή τους»

Η κ. Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη τοποθετώντας 
για μια ακόμα φορά το ζήτημα των Ολυμπιακών Αγώνων 
σπς σωστές του συντεταγμένες διευκρίνισε για μια ακό
μα φορά: «Στρατηγική επιλογή του «ΑΘΗΝΑ 2004», της 
ΔΟΕ και του Υ.Δ.Τ., ήταν απ’ την πρώτη στιγμή να ανα- 
δειχθεί ο εορταστικός χαρακτήρας των αγώνων. Να μη 
θυμίζουν δηλαδή οι εγκαταστάσεις στρατιωτική ζώνη. 
Προσπαθούμε με το Υ.Δ.Τ. και την Ελληνική Αστυνομία, οι 
σχεδιασμοί για την ασφάλεια να μην επηρεάσουν αυτή 
την μεγάλη γιορτή, τη διεθνή γιορτή του αθλητισμού.

Οι ξένες αποστολές, οι επισκέπτες και οι πολίτες της 
πόλης θα πρέπει αφενός μεν να αισθάνονται ότι αποτε
λούν μέρος αυτής της γιορτής, αλλά και να νιώθουν και 
να είναι ασφαλείς».
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Α μέσως μετά την κ. Γ ιάννα Αγγελοπούλου - Δασκα- 
λάκη το λόγο έλαβε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Γεώργιος Φλωρίδης ο οποίος τόνισε ότι «Με την 

ανάληψη της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων η 
Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σημαντι
κότερες προκλήσεις στη σύγχρονη ιστορία της. Καλεί
ται να διαχειριστεί για λογαριασμό της παγκόσμιας κοι
νότητας το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο 
με άψογη οργανωτική επάρκεια, με σύγχρονες υποδο
μές και σε ασφαλές περιβάλλον. Έχοντας συναίσθηση 
του τι σημαίνει πρόγραμμα ασφάλειας για το μέγεθος 
των Ολυμπιακών Αγώνων προχωρήσαμε σε μακροχρό
νιο προγραμματισμό που ξεκίνησε από τη μέρα της 
ανάληψης των Αγώνων, αξιοποιώντας όλες τις δομές 
και λειτουργίες της χώρας, καθώς και του συνόλου της 
γνώσης και της εμπειρίας από τις τελευταίες ολυμπια
κές διοργανώσεις. Η προσέγγιση, η μεθοδολογία και οι 
δράσεις μας σχεδιάζονται με το δεδομένο, ότι ένα πο
λύμορφο κοινό που θα φτάσει στη χώρα μας από όλες 
τις γωνιές του κόσμου, θα πρέπει να έχει τη βεβαιότητα 
πως πηγαίνει σε μια γιορτή που η ουσία της δεν θα 
αμαυρωθεί από κανένα προβλεπόμενο ή απρόβλεπτο 
συμβάν».

Συνεχίζοντας, ο κ. Υπουργός επαναβεβαίωσε ότι «η 
Αθήνα των 4 εκατομμυρίων είναι από τις πιο ασφαλείς 
πρωτεύουσες του κόσμου. Καμία πόλη της Ελλάδας 
δεν έχει κρίσιμη μάζα περιθωριοποιημένων ομάδων. Η 
ελληνική κοινωνία είναι ομοιογενής και έχει την ικανό
τητα, επειδή είναι ανοιχτή και δημοκρατική, να αφομοι
ώνει τους εξωτερικούς παράγοντες. Εννοώ πως σήμε
ρα οι πληθυσμοί των μεταναστών έχουν απορροφηθεί 
σημαντικά στην Ελλάδα και ανήκουν πια στον ενεργό 
πληθυσμό της. Η εξάρθρωση των τρομοκρατικών ορ
γανώσεων, της «17Ν» και του «ΕΛΑ», βελτίωσαν αναμ
φίβολα τις εσωτερικές συνθήκες ασφάλειας για τους 
Αγώνες. Αλλά και η επιτυχής εξωτερική πολιτική της 
χώρας για τη διαρκή ενίσχυση των συνθηκών ειρήνης 
και συνεργασίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, το βασι
κό σημείο εκκίνησης δεν είναι η εσωτερική κατάσταση 
της χώρας, αλλά η αστάθεια του διεθνούς περιβάλλο
ντος, η οποία μπορεί να βρει αφορμή να χρησιμοποιή
σει την Ελλάδα για τη δημιουργία κλίματος ανασφάλει
ας. Η μεθοδολογία με άλλα λόγια δεν είναι να γίνει η 
Ελλάδα ασφαλής για τους Αγώνες, αλλά να παραμείνει 
ασφαλής και να κατοχυρώσει αυτή την ασφάλεια».

Πέρα από όλες αυτές τις διαπιστώσεις για την πα
γκόσμια κατάσταση που κάθε καλόπιστος πολίτης 
αποδέχεται, ο κ. Υπουργός υπήρξε σαφής ως προς 
τις προσπάθειες που εμείς πρέπει να καταβάλουμε 
για τη διατήρηση του περιβάλλοντος ασφάλειας: 
«Θεωρούμε ουτοπία ότι μπορούμε μόνοι μας να 
αντιμετωπίσουμε τα θέματα ασφάλειας σε ένα πα-

γκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ο γενικότερος 
προγραμματισμός για την ασφάλεια δεν απο
τελεί μια στατική στρατηγική και πολιτική. Πα
ρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά 
με τα προβλήματα ασφάλειας και είμαστε ιδι
αίτερα σχολαστικοί μετά από τα γεγονότα του 
Σεπτεμβρίου 2001. Μέσα από το πρίσμα αυτό 

και τη γενικότερη πολιτική για θέματα ασφάλειας 
που διακρίνει την κυβέρνησή μας, αναπτύξαμε διε
θνείς συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Ένα πρώτο 
παράδειγμα αποτελεί η Ολυμπιακή Συμβουλευτική 
Ομάδα, που αποτελείται από εκπροσώπους 7 χω
ρών, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνω
σία σε ανάλογα παγκόσμια γεγονότα.

Εκπονήσαμε την πολιτική και στρατηγική ασφάλειας. 
Διασφαλίσαμε τη συντονισμένη δράση των κύριων Αρ
χών Ασφάλειας, που είναι η Ελληνική Αστυνομία, το Λι
μενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ένοπλες 
Δυνάμεις, η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώ
νων «ΑΘΗΝΑ 2004», των Εθελοντών Ασφάλειας, του 
προσωπικού ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας και άλλων, 
με βασική συντονιστική μονάδα όλων των παραπάνω, 
την Δ.Α.Ο.Α. Το τεράστιο έργο της ασφάλειας των Ολυ
μπιακών Αγώνων προϋποθέτει ασφαλώς τους ανάλο
γους οικονομικούς πόρους. Ο προϋπολογισμός της 
ολυμπιακής ασφάλειας ξεπερνά τα 650 εκατομμύρια 
ευρώ και είναι ο υψηλότερος απ' όλες τις προηγούμε
νες ολυμπιακές διοργανώσεις».

Ο κ. Υπουργός τοποθέτησε το ζήτημα της γενικό
τερης ασφάλειας σε έναν χρονικό ορίζοντα που ξε
περνά το χρονικό όριο των Ολυμπιακών Αγώνων: «Η 
μεγάλη αυτή επένδυση για την ασφάλεια, είναι μια 
επένδυση και για το μέλλον. Οι ειδικές εκπαιδεύ
σεις, η τεχνογνωσία και ο υπερσύγχρονος εξοπλι
σμός, θα μετατρέψουν την Ελληνική Αστυνομία σε 
μια από τις πιο καλές και επαγγελματικές αστυνο
μίες του κόσμου, προς όφελος του ελληνικού λαού. 
Το ίδιο ισχύει ασφαλώς για το Πυροσβεστικό Σώμα, 
καθώς και για τα λοιπά Σώματα, τα οποία εξοπλίζο
νται και εκσυγχρονίζονται ανάλογα. Οι ιδιαίτερες 
προσπάθειες που καταβάλουμε για την Ολυμπιακή 
Ασφάλεια, δεν σημαίνει ότι λησμονούμε τον πολίτη 
και τις καθημερινές του ανάγκες. Γι’ αυτό, βασική 
αρχή του προγραμματισμού και όλων των μέτρων 
που λαμβάνουμε, είναι η ισορροπία μεταξύ των μέ
τρων ασφάλειας και των καθημερινών λειτουργιών 
του πολίτη. Άλλωστε η ασφάλεια των πολιτών είναι 
αυτό που τελικά υπηρετούμε».

ετά τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ακολούθησε 
η ομιλία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου κ. Φωτίου Νασιάκου, ο οποίος 

επισημαίνοντας τις δυσκολίες του εγχειρήματος της 
διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων παρατήρησε 
με αποφασιστικότητα από την αρχή ότι «Η Ελλάδα 
σήμερα είναι μία από τις ασφαλέστερες χώρες του 
κόσμου και εγγυηθήκαμε έναντι της Διεθνούς Κοινό
τητας τη διεξαγωγή τους σε απόλυτα ασφαλές και ει
ρηνικό περιβάλλον».

Μιλώντας με γλώσσα απόλυτη που δεν επιδέχεται
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παρερμηνείες, ο Αρχηγός του Σώματος, παρατήρησε 
ότι «Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει μια Αστυνομία αποτε
λεσματική, με σύγχρονο εξοπλισμό που κατάφερε και 
εξάρθρωσε τις τρομοκρατικές οργανώσεις «17 Ν» και 
ΕΛΑ και βελτίωσε σημαντικά τις συνθήκες ασφάλειας 
στη χώρα μας. Η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίθηκε 
με απόλυτη επιτυχία στη διαχείριση σοβαρών γεγονό
των και κρίσιμων περιστατικών, διασφαλίζοντας τη 
διεξαγωγή των εργασιών της Ελληνικής Προεδρίας 
στην Ε.Ε. σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας, εφαρ
μόζοντας με επιτυχία ένα νέο μοντέλο διακλαδικής 
συνεργασίας.

Ένα μοντέλο συνεργασίας με το Λιμενικό, το Πυ
ροσβεστικό Σώμα, την Ε.Υ.Π. και τις Ένοπλες Δυνά
μεις, υπό ενιαία διοίκηση από την Ελληνική Αστυνο
μία, ένα μοντέλο ανάλογο με εκείνο που θα εφαρμό
σουμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στη συνέχεια διασαφήνισε την εφαρμογή του νέου 
αστυνομικού στρατηγικού δόγματος που συμπυκνώνε
ται στο τετράπτυχο: αναγνώριση των απειλών, ανάλυ
ση, σύνθεση τους και αποτροπή ή αντιμετώπισή τους. 
«Δεν υπάρχουν για μας μικρές ή μεγάλες απειλές, μι
κροί ή μεγάλοι κίνδυνοι.

Ενεργούμε με βάση τη δυνατότητα να αντιμετωπί
ζουμε αποτελεσματικά οποιαδήποτε απειλή. Το δόγμα 
αυτό το υιοθετούμε και στο σχεδίασμά για την ασφά
λεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αναφερόμενος όμως στο εσωτερικό περιβάλλον 
ασφάλειας, δεν θα μπορούσα να αγνοήσω τη ρευστό
τητα του διεθνούς περιβάλλοντος. Η 11η Σεπτεμβρίου 
άλλαξε τα διεθνή δεδομένα και τις ισορροπίες. Έθεσε 
σε δοκιμασία αρχές και συστήματα άμυνας απέναντι 
στο νέο ασύμμετρο κίνδυνο της τρομοκρατίας. Αλλά 
και οι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση της έγιναν πιο 
ισχυροί. Ευαισθητοποιήθηκαν και συστρατεύθηκαν 
κράτη, ενισχύθηκαν τα συστήματα πρόληψης και απο
τροπής, αναπτύχθηκαν διεθνείς συνεργασίες. Όλα αυ
τά αποτελούν σήμερα ισχυρό σύμμαχο για την ασφά
λεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός πιστοποίησε ότι αρωγοί 
της Ελληνικής Αστυνομίας στο ζήτημα της ασφάλειας 
είναι και «οι λοιπές κύριες αρχές ασφάλειας της χώ
ρας», ενώ οι συνεργασίες επεκτείνονται σε διεθνές επί
πεδο. «Συνεργαζόμαστε με τους εκπροσώπους των 7 
χωρών της Ολυμπιακής Συμβουλευτικής Ομάδας, η 
οποία ενεργεί σε ρόλο υποστηρικτικό, συμβουλευτικό 
από την αρχή του σχεδιασμού και μέχρι τη λήξη των 
Αγώνων.

Αναπτύσσουμε ειδική συνεργασία με τα κράτη μέλη 
της Ε.Ε., δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο κρά
τος μέλος, που διοργανώνει Ολυμπιακούς Αγώνες μετά 
την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν. Αναπτύσσου
με, τέλος, συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και 
υπηρεσίες διαφόρων χωρών ανά την υφήλιο, που διευ
ρύνουν τις δυνατότητές μας και λειτουργούν προσθετι
κά στο επίπεδο ασφάλειας».

κολούθως, ο κ. Αρχηγός αναφέρθηκε στη Δ/νση 
Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων «η οποία συστά- 
θηκε στα πρότυπα προηγούμενων Ολυμπιάδων

και αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυ
νομίας υπαγόμενη απευθείας στον Αρχηγό της και η 
οποία έχει ως αποστολή και ευθύνη τον επιτελικό σχε
δίασμά των μέτρων ασφάλειας, τάξης και τροχαίας, 
το συντονισμό των Υπηρεσιών και λοιπών φορέων 
που εμπλέκονται στην ολυμπιακή ασφάλεια και τέλος 
τη μέριμνα δοκιμασίας και εφαρμογής των επιχειρη
σιακών σχεδίων που εκπονούνται. Ο σχεδιασμός της 
ολυμπιακής ασφάλειας, εξελίχθηκε μέχρι σήμερα με 
επιτυχία, η οποία αναγνωρίστηκε επανειλημμένα από 
τους εκπροσώπους της Δ.Ο.Ε. Συγκεκριμένα ξεκινή
σαμε με την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου και 
σήμερα είμαστε στην τελική φάση εκπόνησης των επι
χειρησιακών σχεδίων. Ακολουθεί μια περίοδος δοκι
μασίας του σχεδιασμού, των μέσων, του εξοπλισμού, 
καθώς και της ετοιμότητας του προσωπικού μέσα 
από αθλητικές διοργανώσεις και ασκήσεις, μια διαδι
κασία συνεχούς επανεκτίμησης και αναπροσαρμογής 
μέχρι και τη λήξη των Αγώνων.

Ο σχεδιασμός καλύπτει όλη την επικράτεια, με ει
δική βαρύτητα στην πρόληψη και αποτροπή τρομο
κρατικών απειλών, διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο 
προσωπικό, οργανωμένο και ισχυρό δίκτυο πληρο
φοριών, ειδικό αντιτρομοκρατικό σχέδιο και σύγχρο
να συστήματα ασφάλειας, με μεταολυμπιακή πάντα 
προοπτική».

Καταλήγοντας, ο κ. Αρχηγός, αναφέρθηκε στις στρα
τηγικές κατευθύνσεις του σχεδιασμού ολυμπιακής 
ασφάλειας εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία.

«Στη διαρκή αναγνώριση, ανάλυση, αξιολόγηση και 
αντιμετώπιση των ενδεχομένων κινδύνων με αντίστοιχη 
κλιμάκωση των προληπτικών και αποτρεπτικών μέτρων.

Στο αξίωμα ότι τα μέτρα ασφάλειας δεν έχουν στα
θερές. Αντίθετα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη 
ευελιξία για αναπροσαρμογές βάσει των νέων κάθε φο
ρά δεδομένων.

Στην ισορροπία μεταξύ των μέτρων ασφάλειας και 
των καθημερινών λειτουργιών του πολίτη, με απαγο
ρευτική όμως κάθε αποκλιμάκωση των μέτρων, που 
μπορεί να φέρει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ολυ
μπιακών Αγώνων και κατ’ επέκταση την αξιοπιστία της 
χώρας μας στη Διεθνή Κοινότητα.

Στην ενσωμάτωση του δόγματος της ολικής ασφά
λειας, στο πλαίσιο του οποίου το ολυμπιακό περιβάλ
λον είναι ταυτόσημο με το ελλαδικό.

Στο σωστό σχεδίασμά, στην άρτια εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού ασφάλειας και στη χρήση σύγ
χρονης και δοκιμασμένης τεχνολογίας.

Στην διακλαδική συνεργασία και στο συντονισμό των 
εμπλεκόμενων φορέων, με ενιαία διοίκηση από την Ελ
ληνική Αστυνομία, με διακριτούς ρόλους και ευθύνες 
σε όλα τα επίπεδα.

Στη δυνατότητα προσαρμογής και επικαιροποίησης 
του σχεδιασμού μέσα από διαδικασίες δοκιμασίας, 
sport events, ασκήσεις και τέλος, διεθνή συνεργασία».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του δήλωσε την πίστη του 
ότι η Ελληνική Αστυνομία θα τα καταφέρει για μια ακόμη 
φορά «Το ισχυρό μας όπλο είναι η άριστη προετοιμασία, 
αλλά και η ικανότητα που έχουμε ως Έλληνες να αντα- 
ποκρινόμαστε θετικά στις μεγάλες προκλήσεις».
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ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟΥ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ

Ο Σχεδιασμός αποτελεί μια δυναμικά εξελισσόμενη
διαδικασία, που θα ολοκληρωθεί με την έναρξη της Επι
χειρησιακής Φάσης των Μέτρων Ασφάλειας (καλοκαίρι 
2004). Μέχρι την τελευταία στιγμή τα σχέδια θα υπόκει- 
νται - εφόσον απαιτηθεί - σε αναπροσαρμογές και βελ
τιώσεις ως αποτέλεσμα των δοκιμών και της διαρκούς 
εκτίμησης των απειλών.

Ο Σχεδιασμός έχει εξελιχθεί, μέχρι σήμερα, με την εκ
πόνηση των παρακάτω σχεδίων:

Στρατηγικό (15/11/2000)

Κατευθυντήριο (31/5/2001)
Τακτικό (31/12/2001)
Επιχειρησιακό, που είναι σε εξέλιξη.

Η παραπέρα πορεία του Σχεδιασμού Ασφάλειας κλι
μακώνεται μέχρι την τέλεση των Ολυμπιακών και Παρα- 
ολυμπιακών Αγώνων, στις ακόλουθες φάσεις:

Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Σχεδίων 
Αξιολόγησης Δοκιμών και Προσαρμογής 
του Σχεδιασμού
Εκτέλεσης Επιχειρήσεων και Μέτρων Ασφάλειας 
Αποτίμησης και Συνολικής Αξιολόγησης
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 θα 

προσφερθεί ασφάλεια σε: 202 αποστολές συμμετεχου- 
σών χωρών, 10,500 αθλητές, 6.700 συνοδούς αθλητι
κών αποστολών και κριτές, 21.600 εκπροσώπους 
Μ.Μ.Ε., 5.800 μέλη Δ.Ο.Ε., Ε.Ο.Ε., επισήμους και 
35.000 χορηγούς (τα στοιχεία που παρατίθενται ενδέ
χεται να διαφοροποιηθούν).

Το Θέατρο των Επιχειρήσεων εκτείνεται σε όλη την 
Ελλάδα. Ο Σχεδιασμός καλύπτει 126 ολυμπιακές εγκα
ταστάσεις, 28 αθλήματα και πλήθος πολιτιστικών εκδη
λώσεων, στην Αθήνα και στις 4 περιφερειακές ολυμπια
κές πόλεις: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, κα
θώς και στο σύνολο των νομών της χώρας και των μεγά
λων πόλεων, κατά τη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις διακρίνονται σε Αγω

νιστικές και μη-Αγωνιστικές.
Αγωνιστικές Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις:
Δύο συγκοοτήυατα εγκαταστάσεων: Ολυμπιακό 

Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) και Ελληνικό.
Δεκατέσσερις υευονωιαένες εγκαταστάσεις Στάδιο 

Ειρήνης και Φιλίας, Στάδιο Καράίσκάκη, Πολυδύναμο 
Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, Κέντρο Beach 
Volley, Παναθηναϊκό Στάδιο, κ.τ.λ.

Τέσσερις προσωρινές εγκαταστάσεις: αφετηρίας 
Μαραθωνίου, ορεινής ποδηλασίας Πάρνηθας, τριάθλου 
και ατομικής χρονομέτρησης ποδηλασίας Βουλιαγμέ
νης, ποδηλασίας δρόμου κέντρου Αθήνας.

Τέσσερις εγκαταστάσεις των Ολυυπιακών πόλεων: 
Παμπελοπονησσιακό στάδιο, Πανθεσσαλικό στάδιο, 
Καυταντζόγλιο στάδιο, Παγκρήτιο στάδιο.

Μη-Αγωνιστικές Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις:
Αεροδρόμια - λιμάνια
Ολυμπιακό Χωριό
Ολυμπιακά Ξενοδοχεία
Διεθνές Κέντρο Αναμεταδόσεων (IBC)
Κύριο Κέντρο Τύπου (MPC)
Επτά χωριά Μ.Μ.Ε.
14 Χωριά Διαιτητών - Κριτών 
43 Μεμονωμένα προπονητήρια 
Εγκαταστάσεις Ο.Ε.Ο.Α.
Το πρότυπο Οργάνωσης της Ασφάλειας μιας εγκα

τάστασης περιλαμβάνει:
Τις Ειδικές Ζώνες: τη Ζώνη Ελεγχόμενης Εισόδου 

και Κυκλοφορίας (ΖΕΕΚ) στην περιβάλλουσα περιοχή. 
Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε διαπιστευμένα οχήματα. 
Τη Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΖΕΣ) στην ευρύτε
ρη αστική περιοχή γύρω από την Εγκατάσταση. Οι πε
ριορισμοί αφορούν στη στάση και στάθμευση οχημά
των σε συγκεκριμένους δρόμους.

Τις Περιφράξεις: την Εξωτερική Περίφραξη Ασφάλει
ας στην περίμετρο, με πρόβλεψη για δεύτερη περίφρα
ξη, όπου οι χωροταξικές συνθήκες το επιτρέπουν. Με
ταξύ των δύο αυτών περιφράξεων, προβλέπεται μια Ζώ

νη Ασφάλειας, για την κίνηση των αστυνομικών οχημά
των και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Τα Συστήματα CCTV και τους Αισθητήρες Ανίχνευ
σης Κίνησης στην περίμετρο.

Τον Έλεγχο Περιμέτρου (σκοπιές, παρατηρητήρια, 
περιπολίες).

Τα Σημεία Ελέγχου Πρόσβασης.

Αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται αναλογι
κά σε όλες τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.

Πριν την παραλαβή κάθε εγκατάστασης από τις Δυ
νάμεις Ασφάλειας, θα προηγείται έλεγχος ασφάλειας 
(sweep) από ειδικευμένο προσωπικό και αφού διαπι
στωθεί ότι είναι καθαρή (clean) θα κλειδώνει (lock 
down). Από εκείνη τη στιγμή, οτιδήποτε εισέρχεται στην 
εγκατάσταση (πρόσωπα, οχήματα, αντικείμενα) θα 
υπόκειται στη διαδικασία ελέγχου πρόσβασης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΟΛΥ
ΜΠΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Τα μέτρα Ασφάλειας που θα εφαρμοσθούν διακρί- 
νονται σε γενικά και ειδικά. Τα μέτρα αυτά, θα λαμβά- 
νονται σε καθημερινή βάση, από τη στιγμή της άφιξης 
έως και της αναχώρησης από τη Χώρα μας, 24 ώρες 
το 24ωρο και θα κλιμακώνονται ανάλογα με την εκτί
μηση της απειλής. Οι επιχειρήσεις προστασίας θα συ
ντονίζονται από το Ειδικό Κέντρο Επιχειρήσεων Προ
στασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων, το 
οποίο θα στεγάζεται στη Γ.Α.Δ.Α. και θα υποστηρίζεται 
από τα Συστήματα C4I. Η προστασία των επισήμων 
και των αθλητικών αποστολών αποτελεί ευθύνη απο
κλειστικά των Ελληνικών Αρχών Ασφάλειας, με την 
υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων. Για ότι αφορά 
την οπλοφορία των ξένων συνοδών Ασφάλειας ισχύει 
η Ελληνική Νομοθεσία και δεν θα παραβιασθεί η Αρχή 
"no guns in the venues” . Οι ξένοι συνοδοί Ασφάλειας 
δεν θα έχουν επιχειρησιακό ρόλο, θα συνεργασθούν 
στενά με τις Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές Ασφάλειας, 
σε ρόλο συνδέσμου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Η διαχείριση κυκλοφορίας στο Ν. Αττικής και ο συ

ντονισμός των δράσεων όλων των Εμπλεκόμενων Φο
ρέων, κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων θα γί
νεται από ένα πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονο κέ
ντρο, τον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης 
και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), που θα 
στεγάζεται στη Γ.Α.Δ.Α. και θα υπάγεται απευθείας 
στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Στις λειτουργίες 
του εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
(ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
Πυροσβεστικό Σώμα, οι Συγκοινωνιακοί Φορείς κ.τ.λ.).

Τα μέτρα Τροχαίας εφαρμόζονται στο:
α) Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο:
Ολυμπιακό Δακτύλιο, σύνολο 36,6 χλμ. Σε αυτόν θα 

κινείται σχεδόν το σύνολο των μελών της Ολυμπιακής 
Οικογένειας και για το λόγο αυτό τα μέτρα Τροχαίας, 
θα είναι έντονα.
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Πρωτεύον Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο, για τις κύριες 
διαδρομές, σύνολο 238,5 χλμ.

Δευτερεύον Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο, για τις δευτε- 
ρεύουσες διαδρομές, σύνολο 330 χλμ.

Διαδρομές Εκτάκτων Αναγκών, για την κίνηση των 
οχημάτων άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, οχήματα Πυ
ροσβεστικού Σώματος και Ελληνικής Αστυνομίας).

β) Περιβάλλον Οδικό Δίκτυο & Δίκτυο Προσβάσεων
(Χώροι άφιξης - Αναχώρησης, Αθλητικές Εγκαταστά

σεις - Προπονητήρια, Χώροι Εκδηλώσεων, Αγωνίσματα 
Ανοικτού Δρόμου, Χώροι Φιλοξενίας, Ολυμπιακά Νοση
λευτικά Ιδρύματα).

Τα μέτρα Τροχαίας περιλαμβάνουν: πλήρη κάλυψη 
με πεζούς τροχονόμους, προληπτική αστυνόμευση, 
επιτήρηση από αέρος, δημιουργία Ζωνών γύρω από 
τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις, περιοριστικά μέτρα κυ
κλοφορίας ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, ευρεία 
ενημέρωση του κοινού για τις κυκλοφοριακές αλλα
γές - ρυθμίσεις.

ΦΥΛΑΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας περιλαμβάνει 

και τη φύλαξη Ζωτικών Εγκαταστάσεων όπως, εγκατα
στάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοι
νωνιών, πετρελαίων, φυσικού αερίου κ.τ.λ.

Εκτός των Κύριων Αρχών Ασφάλειας και των Ενό
πλων Δυνάμεων, 72 ακόμη Φορείς, συμμετέχουν στην 
κατάρτιση Ειδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων Ασφάλει
ας των εγκαταστάσεων τους, υπό τον συντονισμό της 
Δ.Α.Ο.Α.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ενδεικτικά, στις κυριότερες Ειδικές Δράσεις περιλαμ

βάνονται: η επιτήρηση των συνόρων, η προστασία του 
εναέριου χώρου, η ασφάλεια της αστικής περιοχής, η

πυρασφάλεια, η αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενερ
γειών και η αντιμετώπιση Χ.Β.Ρ.Π. απειλών.

Η Επιτήρηση των Συνόρων
Για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων συ

νόρων θα διεξάγονται αστυνομικές επιχειρήσεις και 
εξονυχιστικοί έλεγχοι όλο το 24ωρο με περιπολίες και 
με εναέρια επιτήρηση, ενώ θα κινητοποιούνται παρατη
ρητές και ομάδες ελέγχων από τις Αστυνομικές Διευ
θύνσεις σε προεπιλεγμένα σημεία. Για την προστασία 
του θαλάσσιου χώρου θα διατεθούν, ενδεικτικά: περι
πολικά πλοία ανοιχτής θάλασσας, παράκτια ταχέα περι
πολικά, αεροσκάφη ναυτιλιακής περιπολίας, ελικόπτε
ρα, περιπολικά οχήματα και συστήματα επάκτιας επιτή
ρησης. Ειδική πρόβλεψη έχει γίνει για την ενίσχυση των 
διαβατηριακών και τελωνειακών ελέγχων στις πύλες 
εισόδου της Χώρας.

Προστασία Εναέριου Χώρου
Στην εναέρια προστασία τον κύριο λόγο έχουν οι 

Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνεργασία με την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και τις επίγειες δυνά
μεις Ασφάλειας. Τα μέτρα εναέριας υποστήριξης αφο
ρούν σε: ενίσχυση της ασφάλειας πτήσεων, εναέρια 
επιτήρηση για υποστήριξη των επιχειρήσεων ασφάλει
ας, απαγόρευση πτήσεων πάνω από συγκεκριμένες πε
ριοχές, αεροδιακομιδές, κατάσβεση πυρκαγιών.

Ασφάλεια Αστικής Περιοχής
Τα μέτρα Ασφάλειας της αστικής περιοχής διακρίνο- 

νται σε εμφανή και αφανή και περλαμβάνουν πεζές, 
εποχούμενες και εναέριες περιπολίες. Ιδιαίτερη βαρύ
τητα δίνεται στην Ασφάλεια: της περιοχής που περιβάλ
λει τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, των Ολυμπιακών 
διαδρομών, των αστικών λεωφορείων, ΜΕΤΡΟ, Τραμ, 
προαστιακού σιδηροδρόμου και στην των χώρων πραγ
ματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, των αρχαιολο
γικών χώρων και χώρων Ολυμπιακών Συνεδρίων.

Πυρασφάλεια
Τα Επιχειρησιακά Σχέδια Πυρασφάλειας του Πυρο

σβεστικού Σώματος καλύπτουν το σύνολο των Ολυ
μπιακών Εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων και βασίζο
νται σε Ειδικές Μελέτες τρωτότητας και εκτίμησης κιν
δύνων. Για την υλοποίηση του Σχεδιασμού Πυρασφά
λειας Εγκαταστάσεων διατίθεται η μεγαλύτερη πυρο
σβεστική δύναμη που αναπτύχθηκε ποτέ σε Ολυμπια
κούς Αγώνες (περίπου 1.400 πυροσβέστες), η οποία θα 
υποστηριχθεί με ένα σύγχρονο Ολυμπιακό Κέντρο Επι
χειρήσεων (Ο.Κ.Ε.Π.Σ.), διασυνδεδεμένο με το Ολυ
μπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.) και με νέο εξοπλι- 
σπκό πρόγραμμα.

Αντιμετώπιση Τρομοκρατικών Ενεργειών
Για την πρόληψη και αποτροπή ενδεχόμενων τρομο

κρατικών ενεργειών, διαθέτουμε Ειδικό Αντιτρομοκρα- 
τικό Σχέδιο, Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων, Δίκτυο Πλη
ροφοριών και Μονάδες Ταχείας Αντίδρασης {Ειδική 
Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), 
Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών 
(Τ.Ε.Ε.Μ.), Ειδική Ομάδα Διαπραγματευτών, Ελεύθεροι 
Σκοπευτές, Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.)}. 
Η εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται σε ει
δικές δράσεις, όπως στη διαχείριση συνεπειών και μαζι
κών απωλειών.
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Αντιμετώπιση Χ.Β.Ρ.Π. Απειλών
Καταρτίστηκε Σχέδιο Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολο

γικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών (Χ.Β.Ρ.Π.) 
με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων από χώρες - μέλη 
της Ολυμπιακής Συμβουλευτικής Ομάδας (Ο.Σ.Ο.). 
Έχει δρομολογηθεί η προμήθεια του απαιτούμενου εξο
πλισμού και η εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπι
κού που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό. Το ασύμμετρο 
του κινδύνου επιβάλει διεθνείς συνεργασίες, οι οποίες 
είναι ήδη σε εξέλιξη.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΕΔΙΑ· 
ΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο μηχανισμός που θα υλοποιήσει και θα υποστηρίξει 
αυτόν το Σχεδίασμά, περιλαμβάνει:

ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ενοποιημένη διοίκηση και η συντονισμένη δράση 

των Φορέων επιτυγχάνεται με το Πρότυπο Διοίκησης 
Ολυμπιακής Ασφάλειας, δομή που εφαρμόστηκε και σε 
προηγούμενες Ολυμπιάδες.

Σε Πολιτικό επίπεδο, ο συντονισμός αναλαμβάνεται 
από τον θεσμικά υπεύθυνο Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 
υπό τον οποίο λειτουργεί Πολιτικό Συντονιστικό Όργα
νο, όπου εκπροσωπούνται οι βασικοί Εμπλεκόμενοι Φο
ρείς στην Ολυμπιακή Ασφάλεια, με αρμοδιότητα το χει
ρισμό και τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμα θέματα.

Σε Στρατηγικό επίπεδο, η Διοίκηση ασκείται από το 
Ολυμπιακό Στρατηγικό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Σ.Κ.Α.), 
που στεγάζεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με επι
κεφαλής τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση, ασκείται μέσα από το 
Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.), που στεγάζεται 
στη Γ.Α.Δ.Α. Από εκεί, με εκπροσώπηση όλων των 
Εμπλεκομένων Φορέων, συντονίζονται όλες οι δράσεις 
με πλήρη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα,

Σε Τακτικό επίπεδο όλες οι Ολυμπιακές εγκαταστά
σεις διαθέτουν αυτόνομα Επιχειρησιακά Κέντρα, όπου 
εκπροσωπούνται οι Εμπλεκόμενοι Φορείς, διασυνδεδε- 
μένα με το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.).

Για τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή περίοδο, προβλέ- 
πεται, επίσης, ένα Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων, 
υπό τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ο.ΚΕ,Π.)
Το Ολυμπιακό Κέντρο Πληροφοριών (Ο.ΚΕ,Π.) στηρί

ζεται στις υφιστάμενες δομές των Υπηρεσιών Ασφάλει
ας και Πληροφοριών. Το Ο.ΚΕ,Π. είναι ο μοναδικός κε
ντρικός φορέας συγκέντρωσης, καταχώρησης, σύνθε
σης, ανάλυσης, αξιολόγησης και εκμετάλλευσης επε
ξεργασμένων Πληροφοριών Ολυμπιακού ενδιαφέρο
ντος, με αρμοδιότητα την τελική εκτίμηση των απειλών. 
Καθοριστικό ρόλο στον τομέα αυτό έχει η Εθνική Υπη
ρεσία Πληροφοριών. Το Ο.ΚΕ,Π., μετά την κατάλληλη 
επεξεργασία, θα διοχετεύει αυτές τις πληροφορίες στις 
αρμόδιες υπηρεσίες, προς αξιοποίησή τους για τη λήψη 
των απαραίτητων προληπτικών και αποτρεπτικών μέ
τρων. Στην αρμοδιότητα του Ο.ΚΕ,Π. ανάγεται και ο 
έλεγχος Ασφάλειας, των προς διαπίστευση προσώπων 
και μέσων, στα οποία θα χορηγηθεί κάρτα διαπίστευ
σης. Ήδη το Ο.ΚΕ,Π. υποστηρίζει τον Επιχειρησιακό

Σχεδίασμά με συγκεκριμένο Τεύχος Κινδύνων, το 
οποίο ανά τακτά διαστήματα επικαιροποιείται παρακο
λουθώντας της εξελίξεις στον τομέα της Ασφάλειας.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Για συγκεκριμένα Ολυμπιακά καθήκοντα στην Αττική 

και στις 4 περιφερειακές Ολυμπιακές πόλεις θα διατε

Ελληνική Λιμενικό Πυροσβεστικό Ένοπλες Ιδιωτικές Εθελοντές
Αστυνομία Σώμα Σώμα Δυνάμεις Εταιρίες 

Παροχής
Υπηρεσιών
Ασφάλεια

21.300 3.300 1.400 7.000 2.800 5.600
-

θούν περίπου 41.000 άτομα:
*τα στοιχεία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μερικώς, 

βάσει των προσαρμογών

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Πρόγραμμα της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης περι

λαμβάνει:
Τη Γενική Ολυμπιακή Εκπαίδευση, που έχει ολοκλη

ρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της και αφορά στην ενη
μέρωση - ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Τις Ειδικές Εκπαιδεύσεις, που αποσκοπούν στην 
απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων 
και απευθύνονται στο προσωπικό ασφάλειας, στο οποίο 
θα ανατεθεί η υλοποίηση ειδικών Ολυμπιακών δράσε
ων. Από την Ολυμπιακή Συμβουλευτική Ομάδα (Ο.Σ.Ο.) 
παρέχεται συνδρομή σε 92 Ειδικές Εκπαιδεύσεις, ενώ η 
χώρα μας υλοποιεί αυτοδύναμα 113. Ενδεικτικά, οι εκ
παιδεύσεις αυτές, αφορούν θέματα: διαπραγματεύσε
ων, ανάλυσης πληροφοριών, αεροπειρατειών, πυροτε
χνουργών, ηλεκτρονικού εγκλήματος, προστασίας επι
σήμων, αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων, 
ασφάλειας λιμένων κ.τ.λ.

Η Ολυμπιακή Εκπαίδευση του προσωπικού ολοκλη
ρώνεται με την Πρακτική Εκπαίδευση, με Αθλητικές 
Δοκιμαστικές Διοργανώσεις και Ασκήσεις και κορυφώ- 
νεται με την προσαρμογή του προσωπικού στη σύγχρο
νη τεχνολογία και στις συνθήκες των Ολυμπιακών Εγκα
ταστάσεων, στις οποίες θα τοποθετηθεί 40 περίπου 
ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αθλητικές Δοκιμαστικές Διοργανώσεις
Τον περασμένο Αύγουστο που ξεκίνησαν οι εν λόγω 

διοργανώσεις δοκιμάστηκε η μερική εφαρμογή Σχεδίων 
ασφάλειας σε επίπεδο εγκατάστασης. Στις προγραμμα
τισμένες Αθλητικές Δοκιμαστικές Διοργανώσεις, μέχρι 
την έναρξη των Αγώνων, θα δοκιμαστούν όλα τα Σχέ
δια, περισσότερο από μία φορά, έτσι ώστε να επιφέ
ρουμε τις διορθωτικές παρεμβάσεις, που θα καταδει- 
χθούν ως αναγκαίες.

Ασκήσεις Ετοιμότητας
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από ειδική Ομάδα 

Σχεδιασμού Ασκήσεων (Ο.ΣΧ.Α.) της Δ.Α.Ο.Α., που υπο
στηρίζεται σε τεχνογνωσία από εμπειρογνώμονες του 
Ηνωμένου Βασιλείου, Χώρα - Μέλους της Ο.Σ.Ο.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 5 Ασκήσεις 
διακλαδικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή όλων των
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κοινωνιακή καμπάνια, για την ενη
μέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού.
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Κατά τους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες θα προσφερθεί Ασφάλεια 
σε: 140 Αποστολές Συμμετεχου- 
σών Χωρών, 4.000 Αθλητές, 3.000 
Συνοδούς Αθλητικών Αποστολών 
και Κριτές, 3.000 Εκπροσώπους 
Μ.Μ.Ε. και 2.500 Μέλη Δ.Ο.Ε., 
Ε.Ο.Ε. και VIPs (τα στοιχεία που 
παρατίθενται ενδέχεται να διαφο
ροποιηθούν). Λόγω της μικρότε
ρης κλίμακας των Αγώνων αυτών, 
θα γίνει ανάλογη προσαρμογή 
των πόρων. Ο βαθμός Ασφάλειας 
και προστασίας θα εξακολουθήσει 
να είναι το ίδιο υψηλός με αυτόν 
των Ολυμπιακών Αγώνων.

Εμπλεκόμενων Φορέων και Σενάρια (μικρές εμβόλιμες 
Ασκήσεις) στις Αθλητικές Δοκιμαστικές Διοργανώσεις. 
Στο διάστημα που εναπομένει μέχρι τους Αγώνες, 
έχουν προγραμματιστεί σύνθετες Ασκήσεις, επί χάρτου 
και πραγματικές, με αποκορύφωμα την Γενική Πραγμα
τική Άσκηση (περί τα τέλη Μαίου) με τη συμμετοχή 
όλων των Δυνάμεων Ασφάλειας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Σε Εθνικό Επίπεδο
Στο Σχεδίασμά Ολυμπιακής Ασφάλειας, και υπό τον 

συντονισμό της Δ.Α.Ο.Α. συμμετέχουν & ενεργά συνει
σφέρουν οι: Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Πυ
ροσβεστικό Σώμα, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, 
Ένοπλες Δυνάμεις, 72 λοιποί Φορείς, Οργανωτική 
Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται, ενδεικτικά: συστή

ματα επιτήρησης συνόρων, κινητά συστήματα επιτήρη
σης λιμενικών εγκαταστάσεων, συστήματα ασφάλειας 
λιμένων, κινητά κέντρα διαχείρισης κρίσεων, εναέρια 
μέσα (ελικόπτερα, αεροσκάφη, αερόπλοιο), ταχύπλοα, 
πυροσβεστικά πλοία, συστήματα φυσικής ασφάλειας, 
εξοπλισμός τροχαίας, πληροφορικά συστήματα, εξο
πλισμός αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. απειλών κ.τ.λ. 

Συστήματα C4I Ολυμπιακής Ασφάλειας 
Τα Συστήματα C4I είναι σύγχρονα τεχνολογικά μέσα 

επικοινωνιών, πληροφορικής και φυσικής Ασφάλειας τα 
οποία με πλήρως εξασφαλισμένη διαλειτουργικότητα 
παρέχουν πληροφόρηση (εικόνα, ήχο, δεδομένα) στους 
εξουσιοδοτημένους Διοικητές Ασφάλειας προκειμένου 
να έχουν επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρό
νο και να διευκολύνονται στη λήψη αποφάσεων. Τα Συ
στήματα αυτά περιλαμβάνουν:

Εξειδικευμένα Συστήματα Ασφάλειας 
Συστήματα φυσικής Ασφάλειας 
Ψηφιακό συγκαναλικό ραδιοδίκτυο επικοινωνιών 
Κατασκευή - Εξοπλισμό Επιχειρησιακών Κέντρων 
Συστήματα - Προγράμματα Πληροφορικής 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Η Επικοινωνιακή Διαχείριση των θεμάτων Ολυμπια

κής Ασφάλειας συντονίζεται από το αρμόδιο Γραφείο 
Τύπου και Μ.Μ.Ε. του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, 
από όπου και παρέχεται η επίσημη και υπεύθυνη ενημέ
ρωση. Για ό,τι αφορά την επικοινωνιακή υποστήριξη 
των μέτρων Ολυμπιακής Ασφάλειας οργανώνεται επι-

Σε Διεθνές Επίπεδο
Έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται συνεργασίες, 

με: τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (Ε.Ο.Ε.), τους 
Χορηγούς, τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τις Χώρες της Βαλκανικής και της Μεσογείου, τους 
Διεθνείς Οργανισμούς Αστυνομικής Συνεργασίας 
(INTERPOL, EUROPOL κ.τ.λ.), τη Διεθνή Ολυμπιακή 
Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), την Ολυμπιακή Συμβουλευτική 
Ομάδα (Ο.Σ.Ο.): Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Γερμανία, Γαλλία, 
Ισπανία και Ισραήλ.

Ε Π Ο Μ Ε Ν Α  Β Η Μ Α Τ Α
Η προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εναπομένουν, 

ως κομβικά-επόμενα βήματα:
Η ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Σχεδίων 
Ο συνεχής έλεγχος και η δοκιμασία του Σχεδιασμού 
μέσω Ασκήσεων και Αθλητικών Διοργανώσεων με 
στόχο διορθωτικές παρεμβάσεις 
Η ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Εκπαιδεύσεων 
Η σταδιακή προμήθεια, η πλήρης εγκατάσταση και ο 
έλεγχος του εξοπλισμού και των τεχνικών μέσων 
Η διεύρυνση και εντατικοποίηση των Διεθνών Συνερ
γασιών

Οι τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν, η διεθνής συνερ
γασία και υποστήριξη είναι δεδομένες, όπως δεδομένη 
είναι και η συστράτευση όλων για ασφαλείς και επιτυ
χημένους Ολυμπιακούς Αγώνες.
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Από τον αρχαίον όρο «πόλις» ο Αδαμάντιος Κοραής, 
χαλκέντερος ελληνιστής και ακαταπόνητος πνευματι
κός ηγέτης στο προεπαναστατικό κίνημα, έπλασε την 
λέξη «πολιτισμός», που έμελλε να είναι μία από τις πλέ
ον εύχρηστες και τις πιο σημαντικές λέξεις.

ΤΟΥ
ΓΡΗΓ.ΦΙΛ.
ΚΩΣΤΑΡΑ

ΚΑΘΗΓ.
ΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ.

Πολιτισμός είναι η ανάπτυξη των μηχανικών μέσων 
αφ’ ενός και ο εξευγενισμός, ο εξανθρωπισμός, η 
ημέρωση του ανθρώπου αφ’ ετέρου. Είναι η επί
μοχθη και καρπερή πορεία της ανθρωπότητας 
ανάτους αιώνες, προσπάθεια, στην αρχή, να δια

λύσει τον πέπλο που ύφανεν ο πρωτογονισμός, και να 
πλησιάσει, ύστερα, προς την γνώση. Από τον χώρο της 
ψυχής του ανέβλησεν ο ασίγαστος πόθος για καλλιτέ- 
ρευση των συνθηκών της ζωής του, ενώ από τον χώρο 
του πνεύματος επήγασε το χρέος για μια ανώτερη, γε
μάτη εσωτερική καλλιέργεια, ανθρώπινη ζωή. αποδε
σμευμένη από την συμβατικότητα, την παροδικότητα και 
τη φθορά. Πόθος και χρέος οδήγησαν σε διπλή διάστα
ση: προς την φύση και προς τα εσωτερικά, φυσικά του 
στοιχεία. Καρπός αυτού του αγώνα ήταν ο εξωτερικός, 
τεχνικός πολιτισμός και ο εσωτερικός, πνευματικός πο
λιτισμός. Ό,τι ενδιαφέρει εδώ δεν είναι η υλική οργάνω
ση, αλλά ο πνευματικός οργανισμός της αρχαίας Ελλά
δος όχι η τεχνολογική πρόοδος, αλλά η πνευματική της 
εξέλιξη, η οποία έκαμε την Ελλάδα κύρια πηγή του Ευ
ρωπαϊκού πολιτισμού: όχι η civilisation, ο τεχνικός -

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

υλικός, αλλά η culture ο πνευματικός πολιτισμός.
Τον πολιτισμό και τα πολιτιστικά επιτεύγματα νοού- 

μεν καλλίτερα κατ’ αντίθεση προς τη φύση και τα φυσι
κά έργα. Ό,τι φύεται αφ’ εαυτού είναι έργο της φύσεως 
ό,τι γίνεται από τους στόχους, που θέτει το πνεύμα του 
ανθρώπου, από τους σκοπούς, που θέτει η συνείδηση 
του ανθρώπου είτε σε τεχνικό είτε σε πνευματικό επί
πεδο, είναι πολιτισμός. Ακόμη και ένα «πεζούλι», μία 
μάνδρα να χτισθεί, τούτο είναι έργο του πνεύματος! 
Επομένως: υπόβαθρο, υποκείμενο του πολιτισμού εί
ναι το πνεύμα αυτό δημιουργεί και τον τεχνικό και τον 
πνευματικό πολιτισμό.

Απλούστερα: πολιτισμός είναι ο τρόπος ζωής ενός 
συγκεκριμένου λαού που ζει ομαδικά σε ένα μέρος 
και δημιουργεί τέχνη, επιστήμη, φιλοσοφία, οικονσ 

μία, θρησκεία, τεχνική, κοινωνικό και πολιτειακό σύστη
μα, ήθη και έθιμα, δίκαιο, συνήθειες. Ας παρομοιάσου
με τον πολιτισμό της Ελλάδος με ένα στέρεο και απα- 
στράπτον οικοδόμημα. Σι’ αυτό κατοικούσαν η ποίηση 
και η φιλοσοφία, η επιστήμη και η οικονομία, η θρησκεία 
και η τέχνη, η κοινωνία και το Κράτος, ενώ τα γρανιτώ
δη θεμέλιά του είναι οι διαιώνιες αρχές και αξίες, που 
εισέδυσαν στον παγκόσμιο πολιτισμό. Η Ευρώπη είναι, 
ακριβώς ειπείν, το πνευματικό τέκνο της Ελλάδος. Η Ελ
λάδα της έδωσε την επιστημονική γλώσσα, την οικονο
μική, την φιλοσοφική, την τεχνική της έδωσε την μέθο
δο και το ήθος της έμαθε την ελευθερία, τη δημοκρατία 
και το κάλλος της δίδαξε την τραγωδία, τις έλλογες κα
τηγορίες και τους τρόπους σκέψεως, στοιχεία όχι βιο
λογικά ή υλικά, αλλά πνευματικά, θεμελιώδεις και ανώ
τατες αξίες της ζωής. Και στον θεωρητικό και στον πρα
κτικό βίο η Ελλάδα δείχνει στην Ευρώπη τις αρετές της 
μεσότητας, της δικαιοσύνης, της ανδρείας και του μέ
τρου γίνεται έτσι το λίκνο και η κιβωτός του Ευρωπαϊ
κού πολιτισμού κατά την ψυχή και την νοοτροπία.

Μεγάλοι ποιητές, βαθείς διανοητές, ιεροφάντες του 
φιλοσοφικού και επιστημονικού λόγου δέχονται - όπως 
οι Σέλλεϋ, Χαιλντερλιν, Κάνη Ενιζος πως - «οι σκέψεις 
μας, οι τέχνες μας, η φιλοσοφία μας, οι επιστήμες μας 
έχουν τις ρίζες τους στον αρχαιοελληνισμό». Οι αιώνιες 
και ακατάλυτες από τον χρόνο αξίες και αλήθειες της 
διαμόρφωσαν τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο πολύς 
Αντρέ Ζίντ, ύστερα από μία επίσκεψή του στην Ελλάδα
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αρχές που αποτελούν τις βαθειές και χλωμές ρίζες του 
πανανθρώπινου πολιτισμού_ έδωσε τις ιδέες, πηγή 
αντλήσεως δυνάμεων και πηγή γονιμοποιού συνο- 
χής_ της έδωσε τις κοινές πολιτιστικές καταβολές, τα
κοινά, σε κάθε εθνικό πολιτισμό των ευρωπαϊκών κρα
τών συναντώμενα, γνωρίσματα. Ένα από αυτά είναι και 
η αθλητική ιδέα, το ευ αγωνίζεσθαι_ η ιδέα του ασκη
μένου σώματος και του γυμνασμένου πνεύματος, μια 
ιδέα που διασφαλίζει την ισορροπία, την αυτάρκεια και 
την ελευθερία του ανθρώπου.

Υπ’ αυτό το πνεύμα οργανώνονταν οι αθλητικοί αγώ
νες - και οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, Η 
γυμναστική και η άθληση θεωρούνται όχι μόνον συντε- 
λεστικά στην υγεία και στην αλκή του σώματος μόνον, 
αλλά κυρίως άκρως επιβοηθητικά στην εξέλιξη και πει
θαρχία του πνεύματος: «... ίνα τα σώματα βελτίω έχο- 
ντες υπηρετώσι τη διανοία χρηστή ούση και μη ανα
γκάζονται αποδειλάν δια την πονηριάν των σωμάτων 
και εν τοις πολέμοις και εν ταις άλλαις πράξεσιν», λέ
γει ο Πλάτων, την μεγαλειώδη αυτή ιδέα του οποίου υι
οθετεί πλήρως και ο μαθητής του Αριστοτέλης.

σημείωνε στον ημερολό
γιό του: « Δεν με ξενίζει 
που είμαι εδώ. Όλα μου 
φαίνονται τόσο γνώρι
μα.... τόσο φυσικά. Κοι
τώ με πάθος το τοπίο 
αυτό.... Νοιώθω σαν να 
είμαι στον τόπο μου εί
ναι η Ελλάς!». Σε ένα βι
βλίο του, έπειτα, υπο
γράμμιζε: «... Για πάρα 
πολύ καιρό νόμιζα ότι 
υπήρχαν περισσότεροι 
από ένας πολιτισμό, άξιοι 
ν' αγαπηθούν. Τώρα νομί
ζω ότι ο δυτικός μας πολι
τισμός (...) δεν είναι μό
νον ο ωραιότερος, γνωρί
ζω ότι είναι ο μόνος - ναι 
ο ίδιος εκείνος πολιτι
σμός της Ελλάδος, του 
οποίου είμαστε (οι Ευρωπαίοι) οι μόνοι 
κληρονόμοι»!

Ελληνισμός μαζί με τον Χριστιανισμό,
I ήταν το βάθρο για τη δημιουργία ενός 
κοινού πολιτισμού ανάμεσα στους λα

ούς. Κάθε λαός, βέβαια έχει το δικό του πο
λιτισμό. Και οφείλει να διαφυλάξει την μο
ναδικότητα του πολιτισμού του και έτσι να 
υπηρετήσει την ενότητα του Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Η ενώτητα του πολιτισμού της 
Ευρώπης σφυρηλατείται μέσα από την ποι
κιλία και την ιδιομορφία των εθνικών πολιτι
σμών. Χάρις εις τον Ελληνισμό και τον 
Χριστιανισμό είναι η Ευρώπη ενιαία πολι
τιστική μονάδα! Αν η Ευρώπη αρνηθεί την 
κοινή χριστιανική παράδοση, είναι ωσάν να 
επιστρέφει στη φυσική βαρβαρότητα!

Και άγνωστο πόσους αιώνες θα έμενεν εκεί! Διότι η 
δημιουργία και η ανάπτυξη ενός νέου πολιτισμού απαι
τεί τέτοια μήκη χρόνου. Και, ω της ζημίας! Έως τότε 
πρέπει - για να σταθώ μόνον σε μια μορφή του κοινού 
μας Δυτικού Ευρωπαϊκού πολιτισμού, την Τέχνη - να 
μην επισκεφθούμε την Αγία Σοφία της Πόλης μας, την 
Παναγία των Παρισίων, τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, τον 
Μ. Βασίλειο της Μόσχας, τον Άγιο Παύλο του Λονδί
νου...» να μη μεταλάβουμε από το Ορατόριον των Χρι
στουγέννων του Μπαχ και του Βέρντι και του Μόρτσατ 
τα Ρέκβιεμ ή της Εκκλησίας μας την Βυζαντινή μουσική 
και τη θεία Λειτουργία μας_ να μη γευτούμε την ποίηση 
του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ή τους Λόγους του 
I. Χρυσοστόμου και του Δάντη και του Γκαίτε_ να κλεί- 
σουμε τα μάτια μας στον Μυστικό Δείπνο του Ντα Βί- 
ντσι, στις αγιογραφίες των Βυζαντινών ή του Ρουμπλώφ 
και να μην απολαύσουμε το αιδήμον χαμόγελο της Τζι- 
σκόντα ή το θαύμα της θείας ζωγραφικής δημιουργίας 
του Ρούμπενς!

Ιδού, γιατί η Ελλάδα είναι ο θεμελιωτής του Ευρω
παϊκού Πολιτισμού. Έδωσε στην Ευρώπη τις αξίες, τις
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Η γυμναστική και τα αγωνίσματα απέβλεπαν κυρίως 
στο να ετοιμάσουν τους αθλούμενους για τις πρά
ξεις της αρετής: «Ώσπερ δ' Ολυμπίασιν ..., ούτω και 

των εν τω βίω καλών και αγαθών οι πράττοντες ορθώς 
επίβολοι γίγνονται» (Η.Ν. Α9 1099α3).

«Καλόν κ’αγαθόν», όμορφο δηλαδή και ενάρετο, 
ωραίον, αγνό και αληθινό ήταν το πνεύμα, μέσα στο 
οποίον διεξάγονταν οι αρχαίοι Ολυμπιακοί αγώνες, τα 
Ολύμπια, τα αφιερωμένα στον Δία, κάθε 4 χρόνια. Η 
Ολυμπιάδα κατείχε σημαντική θέση στη ζωή των Ελλή
νων, επειδή - συν τοις άλλοις - αποτελούσεν ιερή εκε
χειρία. εξέφραζε δήλα δη ένα ειρηνικό στην πράξη 
πνεύμα. Λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών 
αγώνων κηρυσσόταν σε όλη την Ελλάδα διακοπή των 
εχθροπραξιών και ανακωχή μεταξύ των αναμαχομένων, 
ώστε ελεύθερα και ακώλυτα να μπορούν να μετάσχουν 
όλοι οι αθληταί στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήταν τού
το μία άλλη όψη του τότε Ολυμπιακού πνεύματος: ευ
γένεια και υψηλοφροσύνη! Η νίκη, τώρα, στους αγώ

νες ήταν η μέγιστη στιγμή για έναν 
έλληνα της αρχαιότητας, οφειλόμενη 
και στην εύνοια των θεών, αφού οι θε
ατοί ήταν προσκυνηταί και ο αξονικός 
χαρακτήρας των αγώνων θρησκευτι
κός, χαρακτήρας πανηγυρικός, θρη
σκευτικής εορτής(Ι), όπως το ετόνι- 
ζαν οι «σπονδοβόροι», επισκέπτες 
όλων των πόλεων, προτού αρχίσουν 
οι αγώνες. Μετά την σεβαστή και 
ανέκκλητη απόφαση των Ελλανοδι
κών ο κότινος της ελαίας και η αμά
ραντη φήμη του ήταν η αμοιβή του νι
κητή, μία άλλη, χωρίς υλικά κίνητρα, 
πλευρά και χωρίς ιδιοτέλεια του 
πνεύματος εκείνου. Στους νικητές 
άνοιγε η θύρα της αθανασίας: αν
δριάντες, έργα μεγάλων γλυπτών, 
στήνονταν στα ιερά, όπου είχαν νική

σει, ενώ ποιηταί, 
όπως ο Πίνδαρος, 
συνέθεταν - ολυ- 
μπιόνικους, πυθιό- 
νικους κλπ. - επινί
κιους ύμνους στον 
νικητή και την πα
τρίδα του, δείγμα 
τιμής και δόξας. 
Ένα, ως παρέκβα
ση, επεισόδιο χα
ρακτηριστικό. Κα
τά το 485 π.Χ., 
όταν στους αγώ
νες της Νεμέας 
ένας έφηβος από 
την Αίγινα νίκησε 
στο παγκράτιο, οι 
συγγενείς του ζή
τησαν από το μέγι
στο λυρικό, τον 

Πίνδαρο να συνθέσει ένα επινίκιο ύμνο. Η αμοιβή σε 
δρχ. του ποιητή ήταν αδρά και προτίμησαν να παραγ- 
γείλουν έναν χάλκινον ανδριάντα του νέου. Το «ξανα- 
σκέφθηκαν», όμως, και κατέφυγαν πάλι στον Πίνδαρο, ο 
οποίος έγραψε: «Γλύπτης δεν είμαι για να φτιάχνω 
αγάλματα / που στέκονται στην ίδια βάση πάντα αστί- 
λευτα / Τραγούδι εσύ γλυκό, σ’ όποιο καράβι ανέβα/ 
και σ’ όποια βάρκα, κι’ απ’ την Αίγινα / φέρε παντού 
το μήνυμα για τον Πυθέα του Λάμπωνος / το γυιό τον 
αντρειανό, στα Νέμεα πως πήρε το στεφάνι / νικώ
ντας στο παγκράτιο, πριν ακόμα / το πρώτο χνούδι 
δείξει - σαν το κλήμα / που πρωτανθίσει - στα απα
λά του μάγουλα»!

Ως ζύμη, που όλο «το φύραμα ζυμοί» επεβίωσαν ανά 
τους αιώνες οι Ολυμπιακοί αγώνες, για να καταργηθούν 
από τον Μ.Θεοδόσιο το 394 μ.Χ., αλλά να αποβιώσουν 
το 1896 και έτσι να επιστρέφουν στην ιερή Γη της Ελ
λάδος, που τους εγέννησε, τους εξέθρεψε και τους 
εφόδιασε με ένα πνεύμα αρετής, αγνό, ωραίο και ακα- 
ταπάλαιστο. Όπως το 1896 τα μάτια όλου του κόσμου
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είχαν συγκεντρωθεί στην Αθήνα, έτσι και σήμερα, που η 
Ελλάδα διοργανώνει τους Ολυμπιακούς αγώνες του 
2004, η καρδιά και ο νους όλων των ανθρώπων θα βη
ματίζουν στον ρυθμό της χώρας μας. Η Ελλάδα θα κα
ταστεί ο πλέον ένδοξος τόπος ειρηνικής συναντήσεως 
λαών και φυλών. Και όλοι προσδοκούν στην Ελλάδα 
μας να επιστρέφει και να γιγαντωθεί το ωραίο, το αγνό, 
το μεγάλο, το αθάνατο πνεύμα των Ολυμπίων.

Πολικό ρίγος ευθύνης και χρέους πρέπει να διαποτί- 
ζει τις σκέψεις μας και να Κυβερνά τα βήματά μας_ ρί
γος τιμής, δόξας αλλά κυρίως ευθύνης. Η Ελλάς γίνεται 
πάλιν η πότνια μήτηρ, η σεβαστή Οικοδέσποινα της Αν
θρωπότητας. Η οποία, ερχόμενη εδώ, προσδοκάει να 
συναντήσει τον Ξένιο Δία και την γλαυκή Αθηνά, την θεά 
της σοφίας και σύμβολο της Αρετής.

0 συναγερμός των ελληνίδων συνειδήσεων και η ανύ- 
χτωτη έννοια για μια άψογη διοργάνωση και πλήρη 
επιτυχία των Ολυμπιακών αγώνων των Αθηνών του 

2004 επιβάλλεται να είναι αδιάπτωτη και συνεχής. Μέ- 
χρις ότου σβήσουν τα φώτα και κλείσουν οι αγώνες κα

νένα συνειδητό πολίτη και συνειδητό έλληνα δεν πρέπει 
να τον πιάνει ύπνος! Τόσο βαρύ το χρέος προς την Ελ
λάδα μας, προς την πολυαίωνη Ιστορία μας, προς την 
μεγάλη Ιδέα της αθλήσεως, την Ολυμπιακή Ιδέα, υψη- 
λόκορμο δένδρο που οι πρόγονοί μας εφύτευσαν, δέν
δρο βαθύρριζο «ποιήσαν πολύν καρπόν, δένδρο που 
άπλωσε τα κλαδιά του και ένωσε, ενώνει και θα ενώνει 
ειρηνικά και ελπιδοφόρα κάτω από την σκιά του την Αν
θρωπότητα.

Για την επιτυχημένη πορεία, διοργάνωση και τέλεση 
των Ολυμπιακών Αγώνων υπάρχει ένας σπουδαίος, 
αποφασιστικός, καθοριστικός παράγων - θα έλεγα: η 
βούλησή μας, η θέλησή μας ως λαού και οργανώτριας 
χώρας να επιτύχουμε! Ένα τόσο σημαντικό - αθλητικό 
επικοινωνιακό και οικονομικό - γεγονός παγκόσμιο εί
ναι δύσκολο να αχθεί σε αίσιον πέρας χωρίς τον Εθε
λοντισμό μας, χωρίς την συνειδητή, πρόθυμη, ευγενική 
προσφορά και συνεισφορά μας. Καλούμεθα να συμβά
λουμε με τις όποιες δυνάμεις και γνώσεις στην πραγμά
τωση αυτού του οράματος με την βεβαιότητα πως στο 
δώρο του ότι είμαστε τέκνα αυτής της Ελλάδος, της κοι
τίδας του πολιτισμού και του Αθλητισμού προσφέρομε 
το αντίδωρο της εθελούσιας συμμετοχής μας. Η Ολυ
μπιακή Εμπειρία μας από την συμμετοχή μας αυτή θα 
είναι κατάφορτη όχι μόνον από χαρά, αλλά και από ένα 
μέγα ιστορικό βάρος, αποστολή για μεγάλη, την μέγι- 
στη Ειρηνική Εορτή. Να κάνουμε να παρελάσουν εδώ η 
Αρετή, το Μέτρο, ο Ανθρωπισμός και να ανοίξουν νέοι 
δρόμοι αθλητισμού και πολιτισμού.

ίναι αίτημα των καιρών η Ολυμπιάδα των Αθηνών του 
2004 να είναι Ολυμπιάδα Ήθους, μήπως και η Αν
θρωπότητα ξανάβρει τον Ηθικό της ρυθμό και έτσι η 

Ελλάς μήπως τεθεί στις προφυλακές της Οικουμένης, 
πάλι πρωτοπορούσα και σώζουσα. Η έκκληση για εθε
λοντική συμμετοχή απευθύνεται σε όλους παντού της 
Γης, όπου ζουνέλληνες. Διότι του Ελληνισμού υπόθεση 
είναι αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αθλητές, Εθελοντές, 
θεατές φιλοξενούντες, Απόδημοι, Μαθητές, Φοιτητές,

όλοι όσοι λειτουργούμε και ζούμε εδώ και έξω, σ’ αυτή 
την χώρα και βεβαίως οι Έφεδροι, ας προσφέρουμε τον 
καλλίτερο εαστό μας_ ας μας δονεί η πρωτόγνωρη χα
ρά ότι «θα είμαστε και εμείς εκεί», μαζί με όλη την πα
γκόσμια Ολυμπιακή Οικογένεια, στην ιοστέφανη πόλη 
της Παλλάδας_ ας συνστρατευθούμε όλοι, όπως το 
έκαμναν πάντοτε - στις μεγάλες στιγμές της ευφροσύ
νης και στις κρίσιμες ώρες της ιστορικής οδύνης - «οι 
παίδες των Ελλήνων»:

«Νυν υπέρ πάντων ο αγών»!

Θα «καταστρέψω τον λόγον» προσθέτοντας 3-4 σύ
ντομες, ακροτελεύτιες σκέψεις:

(α) Με την άψογη διοργάνωση και την επιτυχή διεξα
γωγή των Ολυμπιακών αγώνων του 2004, η Μήτηρ των 
αγώνων, η Ελλάς θα αποτρέψει να σαλευθούν τα θεμέ
λια του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και θα εμποδίσει τον 
σύγχρονον άνθρωπο να φθάσει στην παγωμένη κορυφή 
της απελπισίας και της πολιτισμικής του αυτοκτονίας.

(β) Ο Φαύλλος ο Κροτωνιάτης, από τον Κρότωνα της 
Κάτω Ιταλίας (Μ. Ελλάδος), είναι ο Έλλην αθλητής που 
έμεινεν στην ιστορία των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων 
με την απλησίαστη στο «άλμα» επίδοσή του. Τρέχοντος 
μέσα στο διάδρομο και πατώντας έγκυρα την βαλβίδα 
διέγραψε μία τροχιά, η οποία τον έφερε έξω από το 
σκάμμα με την άμμο. Έτσι με το άλμα του ο Φαύλλος 
«υπερέβη τα εσκαμμένα», εξ ου και η γνωστή, θετικής 
τότε σημασίας, φράση. Αλλά και εμείς σήμερα καλού
μεθα να ανταποκριθούμε στο ιερό νεύμα των ιστορικών 
στιγμών και «να υπερβούμε τα εσκαμμένα»!

(γ) Μεγάλο πρόβλημα, στους αγώνες του 1896 των 
Αθηνών, η ασφαλής διαμονή των αθλητών και των επι
σκεπτών. Ο αρχηγός της Αστυνομίας τότε, ο περιβόη
τος Μπαϊρακτάρης, ήταν αμήχανος. Αλλά αιφνιδίως συ
γκεντρώθηκαν στην Πνύκα όλα τα κακοποιό στοιχεία 
και ομόφωνα αποφάσισαν να αναστείλουν τις δραστη- 
ριότητές τους: «Είμαστε πρώτα Έλληνες και μετά κλέ
φτες», ανακοίνωσαν στον Μπάίρακτάρη. Έτσι υπερί- 
σχυσε το ελληνικό φιλότιμο και οι κακοποιοί έγιναν εθε
λοντές για την περιφρούρηση των Αγώνων.

(δ) Ο μέγιστος λυρικός ποιητής του κόσμου, ο Πίνδα
ρος που έγραφε τους περιώνυμους Ολυμπιόνικους, δεν 
έλειπε ποτέ από την Ολυμπία, όπου παρακολουθούσε 
τους Αγώνες. Ο Ποιητής, σαν να προαισθάνθηκε το θά
νατό του, όταν στο φως του ονείρου του φανερώθηκεν 
η Περσεφόνη. - Πίνδαρε, του είπε, σε όλους τους θεούς 
ύψωσες ύμνους, αλλ’ όχι σε μένα. Και ο Πίνδαρος απά
ντησε: - Σε λίγες ημέρες θα σου πω τον ύμνο που πο
θείς. Και πράγματι σε λίγες ημέρες, που παράστεκε στο 
μαρμαρένιο θρόνο σαν θεός, ένα αιφνίδιο ράγισμα της 
καρδιάς - στη μέση των αγωνών στον έστειλε στην πύ
λη της αθανασίας. Ο Πίνδαρος όμως έστειλε σε μας το 
μήνυμα της συμμετοχής ως πολίτες της Ελλάδος, ως 
πολίτες της βαρύτιμης Ιστορίας της, ως πραγματοποι- 
ούς του Ολυμπιακού Συνθήματος: 

citius = ταχύτερα 
altius = ψηλότερα 
fortius = δυνατώτερα.
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Ι ή υ ξ η  από ιον  αρχηγό του F.B.I.
ROBERT S. MUELLER

Ο αρχηγός του FBI, Robert S. M ueller ειτισκέφθηκε τη  
χώρα μας, στο πλαίσιο διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και ΗΠΑ. Με την ευκαιρία αυτή, η Αστυνομι
κή Ανασκόπηση διαμέσου του Νομικού Ακολούθου 
της Αμερικάνικης Πρεσβείας, κ. Robert Clifford, υπέ
βαλε στον κ. M ueller σειρά ερωτήσεων, τις  απαντή
σεις των οποίων παραθέτουμε ακολούθως, με τη βε
βαιότητα ότι θα τις βρείτε ενδιαφέρουσες.

- κ. Mueller πότε ξεκίνησε να λειτουργεί το FBI;

Οι απαρχές της δημιουργίας ενός γραφείου ερευνών 
εντοπίζονται το 1908, όταν ο Γενικός Εισαγγελέας 
Charles J. Bonaparte διέταξε τη δημιουργία ενός μόνι
μου σώματος ερευνητών, τους οποίους έθεσε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι ερευνητές αυ
τοί είχαν κύριο μέλημά τους το χειρισμό όλων των θε
μάτων που έχριζαν ερεύνης και αφορούσαν το Υπουρ
γείο Δικαιοσύνης, πλην ορισμένων αδικημάτων που 
αφορούσαν τραπεζικές απάτες. Το 1909, αυτή η ερευ
νητική ομάδα ονομάστηκε Γραφείο Ερευνών (Β.Ο.Ι.). Το 
1920 είναι μια σημαντική χρονιά για την ιστορία των 
ΗΠΑ, γιατί θεσπίσθηκε η ποτοαπαγόρευση και σημειώ
θηκε αύξηση της εγκληματικής δραστηριότητας. Η 
εγκληματική κουλτούρα της εποχής σηματοδοτήθηκε 
από την άνθιση ομάδων αποτελούμενων από βίαιους 
«γκάνγκστερς», οι οποίοι επωφελούμενοι των διατάξε
ων που αφορούσαν σε κάθε πολιτεία, άλλαζαν συνεχώς 
και ταχύτατα σύνορα, έτσι ώστε να διαφεύγουν τη σύλ
ληψη από την ομάδα ερευνών (1301) που είχε συγκε
κριμένη εδαφική αρμοδιότητα.

Το 1924 ο Γενικός Εισαγγελέας Harlan Stone διόρισε 
τον 29χρονο τότε δικηγόρο John Edgar Hoover Διευθυ
ντή ενός νέου σώματος Πρακτόρων που διέθετε επαγ
γελματική εκπαίδευση. Έτσι, με τη μεθοδική και σταθε
ρή στους στόχους δουλειά του Hoover συστάθηκε το 
Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (F.B.I.), που γνωρί
ζουμε σήμερα. Το 1932 δημιουργείται το εργαστήριο 
τεχνικής Μελέτης του Εγκλήματος, το οποίο ανέλυε πει
στήρια, ερευνούσε μεθόδους επιβολής του νόμου κ.λπ. 
Το 1935 άνοιξε η γνωστή σε όλους μας Εθνική Ακαδη
μία του FBI, η οποία παρείχε υψηλού επιπέδου επαγ

γελματική εκπαίδευση και προετοιμασία για όλες τις μο
νάδες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. Με την πάροδο 
του χρόνου, βέβαια, το φάσμα των εγκλημάτων που 
ερευνά το FBI διευρύνεται. Για παράδειγμα, σας ανα
φέρω ότι η απαγωγή και η δολοφονία του μικρού αγο
ριού του Charles Linbergh το 1932 οδήγησε στη θέσπι
ση του εδαφίου της «Πράξης Ομοσπονδιακής Απαγω
γής», το οποίο επιτρέπει στο FBI να ερευνήσει διασυνο
ριακές απαγωγές.

Μια σειρά από εγκληματικές ενέργειες, στις οποίες 
προέβη η ομάδα του διαβόητου John Dillinger, έδωσαν 
ώθηση στο FBI να επεκτείνει τις αρμοδιότητές του, 
όπως για παράδειγμα να προβαίνει σε διασυνοριακές 
συλλήψεις ή να οπλοφορούν όλοι οι πράκτορες κ.λπ. Ει

δικά το 1935 είναι η χρονιά που το FBI σχετίσθηκε σο
βαρά με την εξάρθρωση γκανγκστερικών ομάδων, με 
αποτέλεσμα οι πράκτορες να κερδίσουν το προσωνύ- 
μιο: «G- men». Έτσι, κι ενώ η απειλή απο τις γκανγκστε- 
ρικές ομάδες άρχισε να μειώνεται, το FBI προχώρησε 
το 1936 και υπό τις διαταγές του Προέδρου Roosevelt, 
σε νέες προκλήσεις. Άρχισε να ασχολείται με την διεθνή 
αντικατασκοπία καθώς και με θέματα εσωτερικής ασφα-
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λείας των ΗΠΑ. Σ’ αυτό το πλαίσιο των διευρυμένων, 
πλέον αρμοδιοτήτων, τον Ιούνιο του 1940 δημιουργή- 
θηκε η Ειδική Υπηρεσία Αντικατασκοπίας (SIS). Από το 
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα, το 
FBI εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε πολύπλευρα και στις 
μέρες μας διαθέτει 11.000 πράκτορες και 25.000 υπαλ
λήλους γενικών και ειδικών καθηκόντων.

- Θα θέλαμε να μας περιγράφετε το ρόλο και τις βα
σικές αρμοδιότητες που έχει το FBI σήμερα.

Ο ρόλος του FBI αφορά στην έρευνα και συλλογή 
αποδεικτικών στοιχείων για εγκλήματα στον εθνικό και 
διεθνή χώρο και αφορά αντίστοιχα στην εξάρθρωση 
εγκλημάτων και στη συλλογή της διαχείρισης πληρο
φοριών τόσο για εγκλήματα κοινού ποινικού δικαίου 
όσο και για θέματα ασφάλειας της χώρας. Εκ των 
πραγμάτων οι αρμοδιότητες του FBI καταλαμβάνουν 
ένα ευρύτατο φάσμα και έχουν εθνικό και υπέρ-εθνικό 
χαρακτήρα.

Αφορούν διαφθορά στους κόλπους της Αστυνο
μίας, του δικαστικού χώρου και γενικότερα του δη
μόσιου βίου, προστασία της χώρας από τρομοκρατι
κές επιθέσεις, αντικατασκοπία, κυβερνοεγκλήματα, 
αστυνομική βαρβαρότητα, κλοπές τραπεζών, απά
τες, εγκλήματα λευκού κολάρου, ληστείες, οικονομι
κή κατασκοπεία κ.λπ.

- Στις προσπάθειές σας αυτές, συνεργάζεστε με 
διεθνείς αστυνομικούς οργανισμούς όπως η Interpol 
και Europol;

Οι σχέσεις μας με τους διεθνείς αστυνομικούς οργα
νισμούς είναι εξαιρετικές. Με την Europol τον περασμέ
νο χρόνο υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας κι 
έτσι έχουν μπει οι στέρεες βάσεις για μια ουσιαστική 
συνεργασία. Με την Interpol η συνεργασία μας είναι 
στενή και σε καθημερινή βάση. Ειδικά στον τομέα 
ανταλλαγής πληροφοριών (με τις «ερυθρές αγγελίες»). 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεδομένης της παγκοσμιο
ποίησης του εγκλήματος, κύριο μέλημά μας αποτελεί η 
βελτίωση του επιπέδου της διεθνούς συνεργασίας, για
τί χωρίς αυτή δεν είναι εφικτή η καταπολέμηση του δια
συνοριακού εγκλήματος.

- Στο εσωτερικό των ΗΠΑ υπάρχουν άλλες υπηρε
σίες ασφαλείας που έχουν παρόμοιες αρμοδιότητες 
με αυτές του FBI;

Υπηρεσία ανάλογη με τη δική μας, δεν υφίσταται στη 
χώρα μας. Υπάρχει σε εξέλιξη όμως ένας σχεδιασμός 
που εφαρμόστηκε δοκιμαστικά και τώρα παίρνει όλο και

διαστάσεις, για τη συ
νεργασία πολλών υπηρεσιών μαζί για την εξάρθρωση 
του εγκλήματος. Η συνεργασία αυτή ονομάζεται Joint 
Task Force και η εφαρμογή της ποικίλλει ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα προβλήματα και τον πληθυσμό της κάθε πολι
τείας. Όταν για παράδειγμα μια πολιτεία αντιμετωπίζει 
πρόβλημα παράνομης δια κίνησης τσιγάρων και κα
πνού, τότε με πρωτοβουλία του FBI συστήνεται Κοινή 
Ομάδα Δράσης αποτελούμενη από πράκτορα ή πρά
κτορες του FBI εξειδικευμένους στον τομέα αυτό, κά
ποιο υπάλληλο από το Υπουργείο Εμπορίου, από υπάλ
ληλο των τελωνείων κ.λπ. η οποία δρα από κοινού και 
συντονισμένα για να υπάρξει το επιθυμητό τελικό απο
τέλεσμα.

- Και η CIA; Ποιος ο ρόλος της για της Ηνωμένες 
Πολιτείες;

Η CIA υπάγεται απευθείας στο Πρόεδρο των ΗΠΑ, 
ενώ η δική μας υπηρεσία υπάγεται στο Υπουργείο Δι
καιοσύνης. Με την υπηρεσία αυτή έχουμε διακριτούς 
ρόλους αλλά και ουσιαστική συνεργασία.

Η CIA (Central Intelligence Agency) είναι Υπηρεσία 
εύρεσης και ανάλυσης πληροφοριών που αφορούν την 
κρατική ασφάλεια των ΗΠΑ και είναι κάτι ανάλογο με τη 
δική σας Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Συλλέγει, 
αξιολογεί και αναλύει πληροφορίες που αφορούν την 
κρατική ασφάλεια. To FBI είναι Υπηρεσία εφαρμογής 
του νόμου, γεγονός που σημαίνει ότι τακτοποιεί, συλ
λαμβάνει και διώκει ή ενίοτε διεισδύει και καταστρέφει. 
Πάντως, η συνεργασία μεταξύ των δύο υπηρεσιών είναι 
ιδιαίτερα στενή. Αυτό φαίνεται και από το μότο που χρη
σιμοποιούμε: «Η πληροφόρηση φέρνει σε πέρας τις επι
χειρήσεις» (intelligence drives operations).

- κ. Mueller, θα θέλαμε στο σημείο αυτό να μας πε-
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Από την επίσκε- ριγράψετε τις δομές του εγκλήματος στις ΗΠΑ και να
ψη του κ. μ0ς ζώσετε κάποια γενικά στοιχεία για τον χάρτη του
Mueller στο ΥΔΤ , ,

εγκλήματος.

εγκλημάτων βίας με τις δολοφονίες να έχουν καλύτε
ρο ποσοστό (64%) εξιχνίασης. Φυσικά, όλα αυτά τα 
στοιχεία μπορούν εύκολα οι αναγνώστες σας να τα
βρουν στο διαδίκτυο.

Μάλιστα, κατ’ αρχήν να σας πω πως στις ΗΠΑ δεν 
υπάρχει εθνική Αστυνομία ανάλογη με αυτήν που έχετε 
εσείς στην Ελλάδα. Κάθε πολιτεία έχει τη δική της τοπι
κή Αστυνομία με τοπικές αρμοδιότητες και κανόνες. Το 
FBI έρχεται να λειτουργήσει σαν «ομπρέλα», για να συ
ντονίσει μία επιχείρηση με διασυνοριακό χαρακτήρα, 
όταν αυτό απαιτείται. Η κάθε τοπική Αστυνομία υποβά
λει τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν εγκληματικές 
δραστηριότητες στην περιοχή της, στην κεντρική μονά
δα βάσης δεδομένων του FBI, που εδρεύει στη Δυτική 
Birginia.

Αφού συλλεχθούν και επεξεργαστούν όλα τα δεδο
μένα στη συνέχεια εκδίδεται η ετήσια Evtaia Αναφο
ρά για την εγκληματική δραστηριότητα. Στις 27 
Οκτωβρίου 2003 εκδόθηκε η Ενιαία Αναφορά για το 
έτος 2002, που έχω τώρα μπροστά μου και έχει πραγ
ματικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Η ανθρωποκτο
νία από δόλο αποτελεί το πιο σοβαρό έγκλημα στην 
ιεραρχία σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία. Έτσι το 
2002 έλαβαν χώρα 16.204 φόνοι με 1% αύξηση από 
το 2001. Παράλληλα, 95.136 βιασμοί τελέστηκαν το 
2002 με 4,7% αύξηση, 420.637 ληστείες, 894.348 ένο
πλες επιθέσεις, 2.2 εκατομμύρια ληστείες, 1,2 εκα
τομμύρια κλοπές αυτοκινήτων κ.λπ. Από τα σοβαρά 
αδικήματα εξιχνιάστηκε το 20% των με συλλήψεις 
που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία μας σε 
επίπεδο εθνικό. Συνολικά εξιχνιάστηκε το 46,8% των

- Τι προσόντα απαιτούνται προκειμένου να προ- 
σληφθεί κάποιος ως πράκτορας από το FBI;

Για να προσληφθεί κάποιος από την υπηρεσία μας ως 
πράκτορας θα πρέπει να πληροί ορισμένα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, όπως και σε κάθε υπηρεσία με 
αστυνομικές αρμοδιότητες. Θα πρέπει πρώτα απ’ όλα 
να είναι Αμερικάνος υπήκοος, να είναι τουλάχιστον 23 
ετών, να έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τρία τουλάχι
στον χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, να έχει καλή 
όραση και καλή φυσική κατάσταση.

Στη συνέχεια γίνεται εκτίμηση των παραπάνω προ
σόντων που μπορεί να διαθέτει ο κάθε υποψήφιος και 
ένας συγκεκριμένος αριθμός από αυτούς λαμβάνει μέ
ρος σε μία γραπτή εξέταση στα μαθηματικά, στην καλή 
χρήση της γλώσσας και σε κάποια ψυχολογικά τεστ. 
Όσοι υποψήφιοι περάσουν επιτυχώς την ως άνω δοκι
μασία υποβάλλονται με τη θέλησή τους σε ανιχνευτή 
ψεύδους, το γνωστό σας πολύγραφο.

- Υπάρχει ολόκληρη φιλολογία για τους τρόπους 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να ξεγελά
σει ένα τέτοιο μηχάνημα;

Σίγουρα, αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τα 
μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι ότι καλύτερο 
μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία ώστε να
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μειώσουμε όσο γίνεται αυτή την εκδοχή.
Αφού λοιπόν ο υποψήφιος επιτύχει και σ’ αυτή τη δια

δικασία, προβαίνουμε πάντα εν γνώση του και με προη
γούμενη έγκρισή του, σε έρευνα του παρελθόντος του, 
που ξεκινά από το πιστοποιητικό γέννησής του. Θα πρέ
πει ο υποψήφιος που θα προσληφθεί από το FBI για εκ
παίδευση να είναι «απολύτου ακεραιότητας». Οι πρά
κτορες δεν φορούν βέβαια στολή, ούτε υπάρχουν βαθ
μοί με την απόλυτη έννοια που υπάρχουν σε ένα αστυ
νομικό σώμα. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες δομές ιε
ραρχίας. Κάθε πράκτορας φέρει όπλο και εκπαιδεύε
ται έτσι ώστε να είναι σε θέση «να θυσιάσει ακόμη και 
τη ζωή του για το καθήκον », αν αυτό χρειαστεί.

Αυτό ίσως σας ξενίσει, αλλά είναι απαραίτητο συ
στατικό της επιτυχίας στην Υπηρεσία μας. Η φήμη πά
ντως της Υπηρεσίας μας είναι αψευδής μάρτυρας για 
την αποτελεσματικότητάς της. Παράλληλα, η επιτρο
πή μελετά και επιμέρους χαρακτηριστικά σε κάθε υπο
ψήφιο, όπως για παράδειγμα κάποια συγκεκριμένη 
προφορά που έχει, ξένες γλώσσες που γνωρίζει, ειδι
κές γνώσεις που διαθέτει και όλα αυτά συνεκτιμούνται 
για την πρόσληψή του.

- Άλλαξε τίποτα στην υπηρεσία σας μετά το χτύπη
μα της 11ης Σεπτεμβρίου; Είναι γνωστό ότι αναλάβα
τε τα ηνία του οργανισμού στις 4 Σεπτεμβρίου του ίδι
ου έτους. Τραγική συγκυρία. Πόσο επηρεαστήκατε 
και π προτεραιότητες δώσατε;

- η πάταξη της δημόσιας διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα,
- η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων,
- η πάταξη του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος,
- καθώς και η αναβάθμισης της τεχνολογίας του ορ

γανισμού.

- Τελειώνοντας, μιλήστε μας λίγο για τα αποτελέ
σματα της επίσκεψής σας στην Ελλάδα;

Κατ’ αρχήν δεν θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα 
που αφορούν τη σύλληψη και τη παραπομπή της τρο
μοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Εξάλλου τα απο
τελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Στην Ελλάδα ήρθα 
αφενός για να αναγνωρίσω έμπρακτα την άριστη δου
λειά που έγινε από τις Ελληνικές Αρχές και να δηλώσω 
ότι το FBI θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ελληνι
κή Αστυνομία με στόχο τη διαλεύκανση και εξάρθρωση 
και του παραμικρού τρομοκρατικού στοιχείου που έχει 
μείνει. Αφετέρου, ήρθα να επιβεβαιώσω ότι ο Οργανι
σμός μου θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για 
όποια βοήθεια θα χρειαστεί η ελληνική κυβέρνηση ενό- 
ψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Τέλος, με την 
επίσκεψή μου ήθελα να δείξω σε όλους, σε πόσο υψη
λό επίπεδο συνεργασίας βρίσκονται οι δύο λαοί μας. Το 
επίπεδο της συνεργασίας μας αποτελεί πραγματικά 
υπόδειγμα άριστης διεθνούς συνεργασίας.

- Κύριε Mueller σας ευχαριστούμε πολύ.

Από την 11η Σεπτεμβρίου άνοιξε μια νέα εποχή για 
τον οργανισμό μας. Παρ’ ότι παραμένουμε πιστοί στα 
πολύ σημαντικά καθήκοντά μας, που αφορούν στη δια
φύλαξη της εθνικής ασφαλείας και την επιβολή του νό
μου, προηγούνται όλων, οι προσπάθειές μας για την 
πρόληψη της τρομοκρατίας, τόσο σε επίπεδο στρατηγι
κής και έρευνας όσο και σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού 
και εκπαίδευσης αυτού.

Βασικός στόχος και αποστολή μας είναι να προλά
βουμε το επόμενο τρομοκρατικό χτύπημα. Μ’ αυτή τη 
σκέψη ενδυναμώνουμε τις Κοινές Ομάδες για την αντι
μετώπιση της Τρομοκρατίας (J.T.T.F.) τόσο σε αριθμό 
(έχουμε 56 γραφεία στις ΗΠΑ) όσο και σε προσωπικό, 
ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της περιοχής.

Ταυτοχρόνως, ενδυναμώνουμε τα γραφεία συνδέ
σμων μας ανά τον κόσμο. Η έμφαση δίνεται στην ενδυ
νάμωση της Διεθνούς Συνεργασίας. Οι προτεραιότητές 
μας όπως αυτές τέθηκαν τον Μάιο του 2002 είναι προ
στασία των Ηνωμένων Πολιτειών

- από τρομοκρατικές απειλές,
- από επιχειρήσεις αντικατασκοπίας,
- από διαδικτυακές επιθέσεις και
- έγκλημα υψηλής τεχνολογίας,

Κι εγώ σας ευχαριστώ, και εύχομαι η Ελληνική Αστυ
νομία να έχει πάντα επιτυχίες.

Υπαστυνόμος A ’ Αρετή ΛΙΑΣΗ 
Ανθ/μος Κωνσταντίνος ΚΟΥΡΟΣ

23



ΚΙΝΔΥΝΟΥ

’ΎΠΟΠΤΟ” χαρακτηρίζεται το άτομο για το οποίο δημι- 
ουργούνται υπόνοιες ότι διέπραξε η πρόκειται να δια· 
πράξει μια παράνομη πράξη, ή μεταφέρει κάτι παράνο
μο, Ύποπτο ακόμη μπορεί να θεωρηθεί ένα άτομο εξαι- 
τίας του Χώρου και του Χρόνου της εμφάνισης του, της 
Συμπεριφοράς του, των Αντικειμένων που μεταφέρει, 
καθώς και των Μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί.

D Ύποπτος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι, κάποι
ος καταζητούμενος κακοποιός, συνεργάτης κα
κοποιού, τρομοκράτης, σχιζοφρενής, ναρκομα
νής, μεθυσμένος, ηδονοβλεψίας, απελπισμένος, 
αργόσχολος, κ.λ.π. ή κάποιος αθώος κάτοικος 

της περιοχής.
Τα ατυχήματα των Αστυνομικών που γίνονται κατά 

την προσέγγιση και την διαδικασία ελέγχου των υπό
πτων ατόμων οφείλονται κατά βάση, στην έλλειψη εκ
παίδευσης - προετοιμασίας και ετοιμότητας, στην βια
σύνη, την υπερβολική αυτοπεποίθηση, την ρουτίνα και 
την μη προσοχή σε σήμα κινδύνου.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου θα εξαρτηθεί( από το 
παρελθόν και το παρόν του Υπόπτου, τις διαθέσεις

Άν γνωρίζεις τον εχθρό και τον εαυτό σου αναμφί
βολα θα νικήσεις.

Άν γνωρίζεις τον εαυτό σου και όχι τον εχθρό τότε 
για κάθε νίκη θα υποστείς και μια ήττα.

Άν δεν γνωρίζεις ούτε τον εαυτό σου ούτε τον 
εχθρό σου, θα υποκύπτεις σε κάθε μάχη.

Σουν Τζου

του, την ψυχολογική του κατάσταση, τα τυχόν όπλα 
και συνεργάτες που διαθέτει, και φυσικά από την δική 
μας ετοιμότητα, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, και 
την αστυνομική εμπειρία να εκτιμούμε σωστά το μέ
γεθος του κινδύνου, από τα Σημάδια κινδύνου που 
προηγούνται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο έλεγχος είναι καλύτερα 
να αναβληθεί προσωρινά όπως:

Α] Όταν ο αριθμός των υπόπτων είναι μεγαλύτερος 
των Αστυνομικών.

Β] Όταν δεν υπάρχουν καλύψεις.
Γ] Όταν ο Χώρος, ο Χρόνος, και οι Καιρικές συνθή

κες δεν μας ευνοούν.
Δ] Όταν ψυχολογικά ή βιολογικά δεν είμαστε έτοιμοι.
Ε] Όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε.
ΣΤ] Όταν από τυχόν πυρά δικά μας ή του Υπόπτου 

κινδυνεύουν αθώοι πολίτες.

Η θέση μας απέναντι στον ύποπτο πρέπει να μας 
παρέχει:

Α] Δυνατότητα κάλυψης.
Β] Ασφαλή απόσταση.
Γ] Ευχέρεια κίνησης, και αλλαγής θέσης.
Δ] Ορατότητα και ως προς Ύποπτο και ως προς συ-
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νεργάτη μας , ή την ομάδα μας.
Ε] Προστασία από διασταυρούμενα πυρά συναδέλφου.

Αντίθετα ο Ύποπτος θα πρέπει να μην έχει ευχέρεια 
κίνησης, καλή ορατότητα, δυνατότητα κάλυψης, και αλ
λαγής θέσης.

Στην θέα του ένστολου αστυνομικού ή στην προστα
γή [«Αστυνομία ακίνητος»], όταν είναι με πολιτική περι- 
βολή, ο Ύποπτος συνήθως θα αντιδράσει ως εξής:

Α] Θα συνεργαστεί για να γίνει ο έλεγχος.
Β] Θα τραπεί σε φυγή.
Γ] Θα επιτεθεί
Δ] Θα συνεργαστεί προσωρινά με σκοπό να χαλαρώ

σει τον αστυνομικό και στην συνέχεια θα επιτεθεί.
Ε] Θα υποστηρίξει ότι είναι συνάδελφος.

Ο έλεγχος του Υπόπτου όταν γίνεται από Αστυνομι
κούς με πολιτική περιβολή, έχει περισσότερα πλεονε
κτήματα, γιατί έχουν την δυνατότητα μιας πιο κοντινής 
οπτικής έρευνας του χώρου στον οποίο βρίσκεται, αλλά 
και του ιδίου του Υπόπτου, πριν του δηλώσουν την ιδιό
τητα τους, και δώσουν τις πρώτες εντολές.

Ο Λόγος που μας έκανε να θεωρήσουμε ένα άτομο 
"Ύποπτο” μαζί με τον Χώρο που βρίσκεται, και τον Χρό
νο που θα αποφασίσουμε να αρχίσουμε τον έλεγχο, θα 
μας καθορίσουν την τακτική που θα ακολουθήσουμε .

Μια καλή προσέγγιση και τοποθέτηση απέναντι στον 
Ύποπτο, μπορεί να τον αποθαρρύνει να επιτεθεί. Ακόμη 
όμως και αν επιτεθεί, θα συμβάλλει σημαντικά στην 
εξουδετέρωση της επίθεσης.

Η διαδρομή που θα διανύσουμε, μέχρι να προσεγγί
σουμε τον Ύποπτο, και να τοποθετηθούμε στις θέσεις 
μας, πρέπει να είναι αυτή που μας δίνει, όχι τις περισ
σότερες , αλλά τις καλύτερες καλύψεις.

Ενημερώνουμε το ” Κέντρο" στις περιπτώσεις που το 
θεωρούμε απαραίτητο, και πριν ακόμη κτίσουμε την τα
κτική που θα προσεγγίσουμε τον Ύποπτο, ερευνούμε 
με γρήγορες ματιές το χώρο, για να εντοπίσουμε τυχόν 
συνεργάτες του [+1], και αντικείμενα που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει εναντίον μας.

Άτομα που είναι πλησίον του Υπόπτου επάνω σε μη
χανάκια, η μέσα σε αυτοκίνητα, θα πρέπει να επιτηρού
νται όσο θα διαρκεί ο έλεγχος μήπως είναι συνεργάτες 
του και τον συνδράμουν.

Ειδικά αν υπάρχει πλησίον του Υπόπτου μηχανή η αυ
τοκίνητο χωρίς αριθμό κυκλοφορίας θα πρέπει να θεω
ρείται ως ισχυρό Σημάδι Κινδύνου!

Παρατηρούμε τον Ύποπτο και προσπαθούμε να κα
ταλάβουμε αν οπλοφορεί, από τον τρόπο που συμπερι- 
φέρεται, τις κινήσεις του, το περπάτημα του, και την εν
δυμασία του.

Θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνος μέχρι να αποδειχθεί 
από τον έλεγχο το αντίθετο, χωρίς όμως να κάνουμε τα
κτικές η νομικές υπερβολές.

Η διαδικασία ελέγχου δεν πρέπει να ξεκινά αν δεν 
βλέπουμε τα χέρια του Υπόπτου.

Καλούμε τον Ύποπτο να έρθει προς εμάς, στο χώρο 
που έχουμε από πριν ελέγξει και δεν πάμε εμείς σε αυ
τόν όταν υπάρχουν σημεία από τα οποία μπορεί να προ- 
κύψει κίνδυνος.

Η πρώτες μας εντολές πρέπει να είναι οι εξής( "Αστυ

νομία ακίνητος, θα σας γίνει έλεγχος, μην κινείτε τα χέ
ρια σας αν δεν σας το πούμε εμείς, γιατί αυτό θα το θε
ωρούμε επικίνδυνο” .

Η Διάθεση του για συνεργασία, θα φανεί από τις πρώ
τες απαντήσεις που θα δώσει, και τις πρώτες κινήσεις 
που θα κάνει.

Στην συνέχεια ανάλογα με το αν θέλουμε να κάνουμε 
σωματική έρευνα, ή απλή εξακρίβωση στοιχείων ταυτό
τητας, δίνουμε τις αντίστοιχες εντολές.

Ο ένας Αστυνομικός ελέγχει, και ο άλλος ή οι άλλοι 
καλύπτουν. Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι Ύπο
πτοι, τότε ελέγχονται ένας- ένας.

Κατά τον χρόνο προσέγγισης και κατά την διάρκεια 
του ελέγχου, προσέχουμε τα χέρια του, γιατί μπορεί να 
πετάξει κάτι που μπορεί να τον ενοχοποιήσει, [ναρκωτι
κά, όπλα, διαρρηκτικά εργαλεία κ.λ.π.],αλλά και να εμφα
νίσει οτιδήποτε που μπορεί να μας εκθέσει σε κίνδυνο.

Οι εντολές μας πρέπει να είναι ευγενικά σκληρές, ενώ 
τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι τα 
απολύτως αναγκαία, ώστε να μην εμπλακούμε σε δικα
στικές περιπέτειες. (Π .Κ. Άρθρο 22 παρ 3).

Ακόμη πρέπει να προσέχουμε να μην θίγεται η προ
σωπικότητα του ατόμου που ελέγχουμε, ιδιαίτερα κατά 
την σωματική έρευνα στην οποία τυχόν θα υποβληθεί, 
στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό. (Π/Δ.141/1991 .Αρθρο 
96 παρ. 4).

Με άλλα λόγια δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω και τί
ποτα λιγότερο από αυτά που απαιτούνται, για να παρα
μείνουμε Ζωντανοί και Ελεύθεροι!

Σε οποιοδήποτε στάδιο της Σωματικής έρευνας, η 
της έρευνας των Στοιχείων ταυτότητας του Υπόπτου, 
βρεθεί κάτι παράνομο, τον δεσμεύουμε αμέσως [Χειρο- 
πέδηση], και στην συνέχεια προχωρούμε σε σχολαστική 
σωματική έρευνα, και έρευνα του χώρου.

Όταν δεν βρεθεί επάνω του κάτι που να τον ενοχο
ποιεί ,του ζητάμε να παραμείνει για λίγο, και αφού ψά
ξουμε καλά τον γύρο χώρο , και το σημείο που αρχικά 
τον είχαμε εντοπίσει , αν δεν προκύψει κάτι άλλο, ση
μειώνουμε τα στοιχεία του, τον ευχαριστούμε για την 
κατανόηση και την συνεργασία, και τον αφήνουμε να 
αποχωρήσει.

Ο «Ύποπτος» 
μπορεί να απο- 
δειχθεί ότι είναι 
καταζητούμε
νος, κακοποιός, 
τρομοκράτης, 
σχιζοφρενής ή 
κάποιος υπερά- 
νω πόσης 
υποψίας!

Επιμέλεια: Χανόπουλος X. Βασίλειος 
Αστυνόμος A '

Εκπαιδευτής Αυτοάμυνας - Αυτοπροστασίας - 
Οπλοτεχνικής Σκοποβολής
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Μ ετά από μια μακροχρόνια εντρύφηση σε περι
πτώσεις ενδοοικογενειακής βίας (κυρίως κατά 
γυναικών και παιδιών) ας μου επιτραπεί, σήμε
ρα, να καταχρασθώ το χρόνο σας και να σας εκ- 
μυστηρευτώ ορισμένες απόψεις στις οποίες 

κατέληξα μετά από αυτήν την πολύχρονη περιπλάνηση.
1) Έχει, άραγε μέλλον η πυρηνική οικογένεια (που πε

ριλαμβάνει τους γονείς και τα ανήλικα παιδιά) όπως λει
τουργεί στο σημερινό κοινωνικό πλαίσιο; Κατ' αρχάς τα 
άτομα που έχουν συμφέρον να διατηρηθεί είναι: 

α) Τα παιδιά πριν αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτη
σία.

β) Οι γυναίκες που δεν δουλεύουν έξω από το σπίτι.
γ) Οι ηλικιωμένοι.
δ) Οι ανήμποροι και οι ανάπηροι.
Το δύσκολο είναι να διατηρήσεις την πυρηνική οικογέ

νεια μέσω της αγάπης και των θετικών συναισθημάτων 
και όχι από υποχρέωση ή για την ικανοποίηση συμφε
ρόντων.

Υπάρχει, άραγε αντίστοιχη γονιδιακή προδιάθεση- 
προςτο καλό και την προσφορά όπως υπάρχει για την ε
πιθετικότητα; Μπορεί δηλαδή να πάρει τη θέση του εγω
ισμού η προσφορά, τη θέση της επιθετικότητας η αγάπη 
και του ατομικισμού η αλληλεγγύη;

Π ροσωπικά θεωρώ ότι η γονιδιακή αυτή προδιάθεση υ
πάρχει. Η κοινωνική εκμάθηση αν και προχωρά με πολύ 
αργά βήματα υπάρχει και αυτή. Ορισμένες, για παρά
δειγμα βαρβαρότητες του παρελθόντος περιορίζονται 
σε συγκεκριμένες περιοχές (που δεν είναι και λίγες π.χ. 
Σομαλία) του πλανήτη μας.

Υπάρχει, άραγε, πιθανότης να συναντηθούν άνδρας και 
γυναίκα ως προς το τι επιδιώκει ο καθένας στο θέμα της σε
ξουαλικότητας παρά τις βιολογικές τους διαφορές;

Και εδώ θεωρώ πως είναι δυνατό αν 
α) Ο άνδρας περιορίσει λίγο τη στερεοτυπική σεξουα- 

λικότητάτου και η γυναίκα, αντίθετα, την αναβαθμίσει.
β) Αν ο καθένας από τους δύο δεν περιορίζεται στην ε

γωιστική ικανοποίηση του/της (σεξουαλικότητα της ε
κτόνωσης), αλλά ικανοποιείται μέσω της ευχαρίστησης 
του/της συντρόφου (σεξουαλικότητατης απόλαυσης). 
Αυτό, βέβαια προϋποθέτει να είναι ο ένας έτοιμος να συ
ζητάει, να ακούει και να καταλαβαίνει τον άλλον.

Σε οργανωμένο και θεσμοθετημένο επίπεδο τα 
πράγματα είναι κάπως πιο εύκολα απ' ότι σε προσωπι
κό ή διαπροσωπικό όπου είναι λιγώτερο θεατό να βγει 
στην επιφάνεια ο «κακός» εαυτός του ανθρώπου. Λέμε 
ο τάδε θέλει να φαίνεται «καλός» «εντάξει» στην ορατή 
του πλευρά. Στο εσωτερικό του «είναι», όμως, το οποίο 
δυστυχώς, εκδηλώνεται στην καθημερινή του συμπερι
φορά, εμφανίζεται ως «κάτι το εντελώς αντίθετο. Σε τε
λική ανάλυση δεν του κοστίζει και τίποτε να «φαίνε- 
ται»καλός. Μάλλον κερδίζει.

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΜΑΓΓΑΝΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΠΑΝΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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Αποκτά την εμπιστοσύνη υποψηφίων «θυμάτων» του και, 
που ξέρεις μπορεί να κερδίσει και τη μετά θάνατο ζωή. Πό
σες φορές δεν μου έχειτύχει να δω ανθρώπους που είναι 
στυγνοί εκμεταλλευτές και εξαιρετικά σκληροί εγωιστές 
να κάνουν το σταυρό τους μπροστά σε μια εκκλησιά; Και 
την πίττα και το σκύλο που λέει και η παροιμία. Αυτό το παι
γνίδι σε δύο ταμπλό, πιστεύω πως είναι εξαιρετικά κοινό 
στην ανθρώπινη φύση. Ακόμη και κακοποιοί πριν τελέσουν 
μίαληστεία μπορεί να επικαλεσθούντο θεό. «Κάνε Θεέ μου 
να μη μεπιάσουν».

Κλασσική περίπτωση είναι του πυρομανή (στον Καναδά) 
που παρακολουθούμενος με κλειστό κύκλωμα στο κελί 
που εκρατείτο φάνηκε να γονατίζει και να παρακαλεί το 
Θεό να «ξεφύγει κι’ αυτή τη φορά». Η, ακόμη, η περίπτωση 
του άνδρα που, γιατί ήπιε ή είναι εκνευρισμένος, χτυπά ή 
κακομεταζειρίσεται τη γυναίκα του και μετά της ζητά συγ
γνώμη με δάκρυα στα μάτια.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμπεριφέρεται, με 
σταθερότητα και συνέπεια. Κάποιος που θέλει να φέρε
ται σωστά Γιατί φαίνεται τουλάχιστο στον κόσμο τούτο, 
να μην του αποφέρει υλικά οφέλη. Αντίθετα, μπορεί να 
χαρακτηρισθεί σαν βλάκας, ηλίθιος, μαλ... χαζός και 
λοιπά. Και είναι ανθρώπινο για ένα τέτοιο άτομο να ξε- 
γλυστρήσει προς τη θρασότητα, τον τυχοδιωκτισμό, 
μήπως δει κι’ εκείνος και η οικογένειά του επιτέλους 
μιαν «άσπρη μέρα».

Αν κάποιος επιμένει να μη το κάνει, μπορεί, τελικά, να 
χαρακτηρισθεί ακόμη και μαζοχιστής από οικείους, φί
λους και τρίτους.

Η κακοποίηση γυναικών πρέπει να εκδωθεί κάτω απ’ 
αυτό το πρίσμα. Συνήθως η γυναίκα είναι για τον άνδρα 
(όταν πάει μετά νερά του) το «καμάρι» του, η εκπλήρωση 
του εγωισμού του, το κτήμα του που τον υπακούει άμεσα 
σ' αυτά που θα επιθυμήσει, η σεξουαλική και συναισθη
ματική του διέξοδος.

Απότηνπλευράτηςη γυναίκα εξαρτάται, είναι παθητική, 
υπομένει μέχρι ν’ αποκτήσει την οικονομική της ανεξαρτη
σία και αυτονομία, οπότε δημιουργείται μία εντελώς νέα 
δυναμική μέσα στην οικογένεια. Ο καθένας από τους δύο 
συντρόφους πρέπει να δειτα πράγματα εντελώς διαφορε
τικά, εφ’ όσον η επικυριαρχία και η υποταγή πρέπει να α- 
ντικατασταθούν από την κατανόηση, την εκτίμηση και τη 
συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων.

Μπορεί, άραγε η κλασσική πυρηνική οικογένεια να α- 
νταποκριθεί σ’ αυτή την πρόκληση; Πιστεύω ότι χρειάζε
ται πολύ δουλειά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Πά
ντως, σημαντικός παράγοντας για να βοηθήσει προς αυ
τή την κατεύθυνση είναι η Επιστήμη. Ψυχολογία, Ιατρική 
-Ψυχιατρική, Κοινωνιολογία. Φαρμακευτική, μπορούν να 
παρέμβουν, αποτελεσματικά σε πολλές περιπτώσεις και 
να συντελέσουν ώστε να αντικατασταθούν τα αρνητικά 
από τα θετικά συναισθήματα.

Τέλος, η Πολιτεία, μέσω της νο
μοθεσίας, μπορεί τουλάχιστον να 
χαράζει τις κατευθύνσεις. Ακόμη 
και αν αυτές καταστρατηγούνται 
με τη πρώτη ευκαιρία, χλευάζο
νται από τους «δραστήριους», 
«καπάτσους» τα «μη κορόιδα», 
τουλάχιστον αποτελούν μία 
γραμμή πλεύσης προς την οποία
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πρέπει να τείνουν τα μέλη της κοινωνίας.
Όταν ο Χριστός είπε «γύρισε και το άλλο σου μάγου

λο», πράγμα που για τους ανθρώπους δεν είναι πάντα, 
εύκολο, δεν εννοούσε να δείξεις δειλία ή βλακεία, αλ
λά μία άρνηση του να μπεις στον κύκλο της βίας καιτων 
ανταποδόσεων που, σε τελική ανάλυση οδηγούν τον 
άνθρωπο στο να παγιδευθεί στον κύκλο του εκκρεμούς 
της βίας
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ΙΟ ΠΑΙΑΙ και α
Ο λόγος μας προς τα παιδιά μας να είναι αληθινός και σω
στός, έλεγε η Γαλλίδα ψυχαναλύτρια Φρανσουάζ Ντολ- 
τώ. Και συνέχιζε: «Θα έπρεπε να είναι η πρώτη φροντί
δα όλων μας, όσοι ασχολούμεθα με τα παιδιά, ανεξαρτή
τως ηλικίας».Βεβαίως, βασική προϋπόθεση είναι οι γο
νείς να μιλούν μεταξύ τους τη γλώσσα της αλήθειας.

Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ- 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡ1Α 

ΤΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ίιατί αυτή η αλήθεια θα φωτίζει άπλετα τις σχέσεις 
τους, γεγονός που θα αντανακλά και στις σχέσεις 
τους με τα παιδιά τους. Το ψέμα του ενήλικα προς 
τα παιδιά έχει ένα αποτέλεσμα εντελώς αντίθετο 
από το αναμενόμενο. Το παιδί διαισθάνεται ότι 

προσπαθούν να το απατήσουν ή ότι κάτι του κρύβουν. 
Τα παιδιά, γενικά, καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα 
πράγματα από αυτά που τους λέμε. Εξ άλλου, οι μεγά
λοι συχνά φοβούνται μήπως ταράξουν την παιδική ψυ
χή και γ ι’ αυτό αποσιωπούν μερικά πράγματα ενώ θα 
‘πρεπε να τα εξηγήσουν, στα μέτρα του παιδιού. (Θά
νατος, διαζύγιο, υιοθεσία, σεξ κλπ.). Θυμάμαι με τ ι πά
θος μια μητέρα παιδιού νηπιαγωγείου αγωνιζόταν να 
κρύψει στο παιδί της το θάνατο του πατέρα του. Κάθε 
τόσο, έφερνε στο σπίτι δέματα με δώρα, με το πρόσχη
μα ότι τα έστελνε ο πατέρας από την Αμερική. Μα τι κά
νετε, της λέγαμε. Μεγαλώνετε το παιδί σας μέσα στο 
ψέμα. Και όταν αποκαλυφθεί, θα σας μισήσει. Αδύνα
τον, όμως, να μεταπεισθεί.

Ένα άλλο χαριτωμένο κοριτσάκι, ευφυέστατο, κατά 
το Φεβρουάριο μήνα παρουσίασε μία κατακόρυφη πτώ
ση στην απόδοσή της. Κλειστό παιδί εκ φύσεως, μονα
δική φωνή διαμαρτυρίας ήταν, η μη απόδοση στην ερ
γασία της. Κατά τα άλλα, ευγενέστατο και πάντα χαμο
γελαστό. Στην επικοινωνία που προσπαθήσαμε να έχου

με με τον πατέρα, μάθαμε ότι ο καρκίνος είχε χτυπήσει 
τη μητέρα και είχε φύγει για τη Σουηδία. Και ο πατέρας 
έσπευσε να μας βεβαιώσει: «Βέβαια, το παιδί δεν ξέρει 
τίποτε». Αλλά το παιδί διαισθάνθηκε έντονα ότι ένας 
τρομερός σεισμός ετάραξε το σπιτικό τους!

Το παράδοξο είναι ότι απαιτούμε από το παιδί την 
αλήθεια, ότι διαρρηγνύουμε τα ιμάτιά μας, όταν αντιλη- 
φθούμε ότι το παιδί, μας λέει ένα ψεματάκι, π.χ. ότι δεν 
έφαγε αυτό τη σοκολάτα. Πως, όμως, θα καταστήσου
με την αλήθεια σεβαστή, όταν το παιδί γνωρίζει ότι οι 
γονείς του του είπαν ή του λένε ψέματα; Θυμάμαι με τι 
απορία, με ολάνοιχτα τα μάτια του, ένα παιδάκι άκουγε 
τη γιαγιά του να λέει στο περιβάλλον ότι ο μπαμπάς του 
έφυγε ξαφνικά από το σπίτι, γιατί η μητέρα του ήταν άρ
ρωστη, ενώ η γιαγιά του γνώριζε ότι η μητέρα του ήταν 
πολύ καλά και ο μπαμπάς είχε φύγει, ύστερα από καυ
γά. Μπορούμε βέβαια, οφείλουμε μάλλον, να μη λέμε τα 
πάντα στο παιδί. Μπορούμε με απλότητα, σύνεση και ει
λικρίνεια να απαντούμε στις ερωτήσεις του και ακόμη 
μπορούμε σε κάποιες περιπτώσεις και να σιωπούμε. 
Γιατί και με τη σιωπή, είναι φορές, που παιδαγωγούμε, 
ακόμη και με το βλέμμα.

Το παιδί ανδρώνεται δια του λόγου. Ενός λόγου, που 
βάζει στο δρόμο της αλήθειας. Ας μη ξεχνάμε ότι μόνο 
ο σωστός λόγος, ο αληθινός, μπορεί να απελευθερώσει 
το παιδί. Το αντίθετο, η καλυμμένη πραγματικότητα δη
λητηριάζει την ύπαρξή του. Όταν λέμε στο παιδί την 
αλήθεια με θέρμη και στοργή, είναι αυτό ακριβώς που 
χρειάζεται για να το καταστήσουμε εσωτερικά ελεύθε
ρο. Ελεύθερο για να αναζητάει κι αυτό με τη σειρά του, 
το αληθινό και δίκαιο και όχι να ικανοποιεί τα ένστικτά 
του και να αναδιπλώνεται στον εαυτό του.

Στην εποχή μας, όμως, για ποιά ελευθερία μιλάμε; Η 
ελευθερία του σημερινού ανθρώπου για την ευθύνη των 
σωστών επιλογών του, καθημερινά μειώνεται. Και όμως, 
λέμε και ξαναλέμε ότι ζούμε στον αιώνα της ελευθε
ρίας. Παράξενη πράγματι ελευθερία! Στην πραγματικό
τητα, βασιλεύει ένας παραφουσκωμένος ατομικισμός 
με όλες τις συνέπειέςτου (απάλειψη ηθικής έννοιας, κά
θε αληθινής αντιμετώπισης της πραγματικότητας, έλ
λειψη κατευθύνσεων εκ μέρους των ενηλίκων στην αγω
γή των παιδιών). Έτσι ο καθένας ισχυρίζεται ότι είναι 
απελευθερωμένος, ενώ στην πραγματικότητα είναι δέ
σμιος των ενστίκτων του. Έχει την εντύπωση ότι είναι 
ελεύθερος και χωρίς περιορισμούς, με το τίμημα μιας 
βαθιάς υπαρξιακής κρίσης.

Πραγματικά ελεύθερος είναι ο υπεύθυνος άνθρωπος 
που αναζητάει στο κάθε τι την αλήθεια και όχι απλώς και 
μόνο, τι του είναι ευχάριστο, εύκολο ή ακόμη, τι περί αυ
τού φρονούν οι πολλοί. Αισθάνεται υπεύθυνος για τις 
πράξεις του και τις επιλογές του. Ελευθερία και υπευ-

«Ο  λόγος μα ς  π ρ ο ς  τα παιδιά μα ς  να είνα ι ai
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θυνότητα είναι το ίδιον της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτά 
τα δύο, όταν συνυπάρχουν, οδηγούν τον άνθρωπο στην 
πραγματική ευτυχία.

Αλλά και τα δύο απαιτούν από νωρίς, διαμόρφωση 
αληθινών κριτηρίων. Και εδώ είναι βασικός ο ρόλος των 
γονιών.

Η αγάπη μας για το παιδί πρέπει να έχει στόχο να το 
οδηγήσει σταδιακά στην αυτονομία του, να του προκα- 
λέσει την επιθυμία να ανεξαρτητοποιείται αργά αλλά 
σταθερά, για να μπορέσει να βρει το δρόμο του. Για να 
φθάσει, όμως σ’ αυτό το στάδιο ωριμότητας, χρειάζεται 
μεγάλος, συνεχής και σταθερός αγώνας. Σ’ αυτόν τον 
αγώνα, το παιδί έχει ανάγκη από την αλήθεια, η οποία 
είναι φορές που θα του βάλει κάποια όρια, κάποιους 
φραγμούς. Το παιδί που δεν εγνώρισε ποτέ την απαγό
ρευση, το παιδί στο οποίο πάντα υποχωρούν, μεγαλώ
νει μέσα σ’ ένα ψεύτικο πέπλο αμφιβολίας, που το περι
βάλλει ακόμη κι όταν γίνει ενήλικας. Είναι τρομερά βλα
βερό και επικίνδυνο για το παιδί αλλά και ψεύτικο, να το 
αφήνουμε να πιστεύει ότι του επιτρέπουμε τα πάντα και 
δεν περιμένουμε τίποτε απ’ αυτό. Γι’ αυτό ακριβώς είναι 
ανάγκη να χαράζουμε μερικά όρια, ανάμεσα στο παιδί 
και στον ενήλικα. Να μάθει το παιδί πως ότι μας ανήκει, 
δεν είναι πάντα και δικό του.

Οι απαγορεύσεις λοιπόν είναι αναπόφευκτες, αν θέ
λουμε να ‘μαστέ σωστοί κι αληθινοί απέναντι στο παιδί 
μας. Αρκεί, πάλι με τη γλώσσα της αλήθειας, να του 
εξηγούμε, γιατί του λέμε όχι «στη συγκεκριμένη περί
πτωση». Η απαγόρευση και συγχρόνως η πειθαρχία 
βοηθούν το παιδί στη διαπαιδαγώγησή του. Μια κοινω
νία, που δεν ξέρει να υπενθυμίζει τις βασικές απαγο
ρεύσεις που προστατεύουν τη ζωή και την αξιοπρέπεια 
του ανθρώπου, διατρέχει τον κίνδυνο να ευνοήσει τη 
βία και την αύξηση της εγκληματικότητας, όπως ακρι
βώς το παρατηρούμε στον εφηβικό πληθυσμό.

Η μεγάλη παιδαγωγός Μαρία Μοντεσσόρι έλεγε ότι 
«Η ελευθερία και η πειθαρχία είναι δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος».

Βέβαια, το οικογενειακό κλίμα μέσα στο οποίο μεγα
λώνει το παιδί, έχει τον πρωταρχικό ρόλο. Εάν είναι αλη
θινό, ήρεμο, χαρούμενο, φιλικό, φωτεινό, θα έλεγα πως 
τότε το παιδί κατανοεί ευκολότερα την σημασία των 
απαγορεύσεων και προσπαθεί να συμμορφωθεί με αυ
τές. Γ ια να γίνουν όμως αυτά, πρέπει, πρώτα απ’ όλα να 
υπάρχει η οικογένεια. Η οικογένεια ήταν και παραμένει 
το θεμελιώδες κύτταρο κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
το οποίο έχει ανάγκη να βρίσκεται σε φυσικό και ψυχικό 
σύνδεσμο με έναν άνδρα, που είναι ο πατέρας και μια 
γυναίκα, που είναι η μητέρα. Η οικογένεια είναι ο τόπος 
της διαδοχής της ζωής, που περνά από την ύπαρξη 
ενός ζευγαριού, που αποτελείται από έναν πατέρα και 
μία μητέρα. Τα διαζύγια δεν αλλάζουν την κατάσταση. 
Δεν υπάρχει «οικογενειακή επανασυγκρότηση». Υπάρ
χει ένα καινούργιο ζευγάρι ή μια καινούργια εστία, γιατί 
το παιδί δεν έχει παρά μόνο μία οικογένεια, ένα μόνο 
πατέρα και μία μόνο μητέρα. Η «κοινωνική οικογένεια» 
ισχύει μόνο στην περίπτωση της υιοθεσίας. Όταν το 
παιδί έχει τους φυσικούς γονείς, αυτό, δηλ. η κοινωνική
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οικογένεια, θεωρείται 
κατάχρηση εξουσίας.

Το παιδί, όσο με
γαλώνει, τόσο περισ
σότερο έχει ανάγκη 
από αληθινά φωτεινά 
παραδείγματα. Ένα 
φωτεινό αστέρι, που 
θα το οδηγήσει στο 
δρόμο του, που θα 
το νοιώσει ιδιαίτερα 
δικό του, που θα γί
νει ο εμπνευστής και 
ο καθοδηγητής του.
Μπορεί να είναι ο 
άγιος που φέρνει το 
όνομά του. Μπορεί 
να είναι ένας ήρωας.
Μια φωτεινή μορφή, 
που θα γίνει το ηρωι
κό πρότυπό του. «Τα 
νιάτα είναι πλασμένα 
για τον ηρωισμό», 
έλεγε ο Γ άλλος ποιη
τής Κλωντέλ. Και τα 
νήπια, θα τολμούσα 
να προσθέσω.

Η Νηπιαγωγός, ματαιοπονούσε να πείσει τα παιδιά 
στο διάλειμμα να χρησιμοποιούν την αμμοδόχο για να 
χτίζουν σπιτάκια και όχι για να ρίχνουν άμμο ο ένας στον 
άλλον. Καθημερινός, συνεχής και αμείλικτος «αμμοπό
λεμος». Τελείωνε ο Οκτώβρης και δεν έβλεπε αποτέλε
σμα. Μα ο Οκτώβρης έχει ένα φωτεινό αστέρι, που λά
μπει και θα λάμπει ανά τους αιώνες. Την 28η Οκτωβρί
ου 1940. Και η Νηπιαγωγός, που με ενθουσιασμό μιλά
ει στα παιδιά για το μεγαλείο της ημέρας, τελειώνει: «Οι 
Έλληνες, τότε, είπαν ΟΧΙ στους Ιταλούς, που θέλησαν 
να επιτεθούν αδικαιολόγητα στη χώρα μας. Κι εμείς σή
μερα θα πούμε όχι στην άμμο. Όποιος ρίχνει άμμο στον 
άλλον δεν είναι γενναίος όπως οι Έλληνες του 1940, 
που πολέμησαν ηρωικά για τη λευτεριά της Πατρίδας 
μας». Και θαυματουργικά, σταμάτησε μια για πάντα ο 
πόλεμος της άμμου! Ποιος είπε ότι μπορούμε να κά
νουμε αγωγή χωρίς παλμό, χωρίς ενθουσιασμό; Και 
προ πάντων, χωρίς την αλήθεια;

Μπορεί, όταν το παιδί μεγαλώσει, να εγκαταλείψει το 
πρώτο του αστέρι. Όταν, όμως, έχει αναπνεύσει τον κα
θαρό αέρα της αλήθειας, τότε, πάντοτε, θα το αναζητά
ει, γιατί αλλιώς θα νοιώθει αιχμάλωτο. Όταν η αλήθεια 
φωτίζει την ψυχή του παιδιού, όσα σύννεφα κι αν πλα
κώσουν, πάλι θα λάμψει η ξαστεριά. Γι’ αυτό είναι ανα
γκαίο και έχουν υποχρέωση οι γονείς να μιλούν στα παι
διά τους από την πιο τρυφερή ηλικία με την γλώσσα της 
αλήθειας. Είναι ένας τρόπος και αυτός, να βοηθηθεί το 
παιδί, από την πιο τρυφερή ηλικία, να βγει από τον εγω
κεντρισμό του, που στην ουσία είναι μια ψεύτικη και πο
λύ επικίνδυνη, αντιμετώπιση της ζωής, τόσο σε σχέση 
με τον εαυτό του όσο και με τους διπλανούς του. Ας το 
μάθουμε ν' ανοίξει την καρδούλα του και στο διπλανό 
του, για να βαδίσει έτσι το δρόμο της εσωτερικής του 
απελευθέρωσης. Παράδειγμα: Αντί να σωριάζει τα δώ-
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ρα και τα παιχνίδια, που του προσφέρουν και να τα κα
ταστρέφει, να μάθει κι αυτό με τη σειρά του να δίνει και 
να υπηρετεί. Και τότε, όντως, απελευθερώνεται βγαίνει 
απ' το κλουβί του εγωκεντρικού και αναπνέει τον αέρα 
της ελεύθερης προσφοράς.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, τις παραμονές των Χρι
στουγέννων, στο Νηπιαγωγείο. Την κυρίως νότα της χα
ράς, την έδινε ο ενθουσιασμός με τον οποίο τα παιδιά 
έφερναν τα δώρα τους «για τα παιδάκια που δεν 
έχουν».

Στο σπίτι της Μαρίας γινόταν πολύ ντόρος γύρω 
από την προετοιμασία για το «Ρεβεγιόν». Η μαμά πή
γαινε κι ερχόταν στα μαγαζιά, αλλά ξεχνούσε να ετοι
μάσει τα δώρα της Μαρίας, για να τα προσφέρει στο 
σχολείο. Η Μαρία βαρέθηκε να περιμένει. Βάζει την 
καρέκλα, ξεκρεμά μόνη της το καινούργιο της φόρε
μα, το βάζει βιαστικά σε μια σακκούλα και το φέρνει 
περήφανη στη δασκάλα! Επί τέλους, τα μάτια της 
έλαμπαν από τη χαρά της προσφοράς. Έτσι, θα έλα
μπαν και τα φτερά του αγγέλου της, στον ουρανό. 
Ήταν γ ι’ αυτό πεπεισμένη!

Οι γονείς ζητούν να τους αναγνωρίζουν τα παιδιά 
τους, να τους αγαπούν. Ίσως γ ι’ αυτό, έστω και υπο
συνείδητα αποφεύγουν συνήθως, να τους μιλήσουν 
αληθινά από το φόβο τάχα, μήπως αντιδράσουν βίαια 
ή ακόμη μήπως έτσι καταπιέσουν την προσωπικότητά 
τους. Οπότε, δεν τα διαπαιδαγωγούν σωστά. Παρα- 
λείποντας, όμως, αυτό το χρέος τους, δεν αντιλαμβά
νονται ότι άθελά τους συνεργούν στο να μην ασκηθεί 
το παιδί τους στην αναζήτηση της αλήθειας και της 
υπευθυνότητας. Γιατί, το να σέβεσαι την προσωπικό
τητα του παιδιού, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφή
νεις χωρίς διαπαιδαγώγηση. Χωρίς να το οδηγείς, 
από πολύ μικρό, σιγά, σιγά αλλά σταθερά , στο δρό
μο της αλήθειας.

Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά το παιδί 
και να το οδηγήσουμε στην δική του απελευθέρωση, 
πρέπει να αποδεσμευθούμε από την εικόνα του παι

διού-βασιλιά. Να αγωνισθούμε 
για να μεταδώσουμε στα παι
διά μηνύματα αληθινά με ηθική 
ακτινοβολία, τα οποία θα μπο
ρέσουν να τα βοηθήσουν να 
οργανώσουν τις επιλογές τους 
και τους τρόπους συμπεριφο
ράς τους. Ώστε, μεγαλώνο
ντας, συνειδητά να έχουν αγα
πήσει την αλήθεια και να την 
επιζητούν κάθε στιγμή, ανε
ξάρτητα από το τ ι αυτό μπορεί 
να τους κοστίζει.

Η ανάπτυξη της εκλογίκευ
σης, ο σχηματισμός της συνεί
δησης και η ορθή σκέψη οφεί
λουν να λάβουν ενεργό μέρος 
στην αγωγή, ώστε το παιδί να 
μαθαίνει να εκλέγει και να προ
σανατολίζει τη διαγωγή του με 
γνώμονα την αλήθεια εκείνη, 
που πηγή της έχει, όχι κάποια 
ιδεολογία αλλά ένα Πρόσωπο. 

Εκείνον που διακήρυξε:«Εγώ ειμι η οδός και η αλήθεια 
και η ζωή».

Διαφορετικά, η συνείδηση του ανθρώπου συσκοτίζε
ται, σχηματίζει ένα είδος χαλαρής ηθικής, χωρίς να έχει 
κανένα σύνδεσμο με την αλήθεια. Όλο και περισσότερο 
τότε, η συμπεριφορά του εμπνέεται από τη γνώμη της 
πλειοψηφίας και όχι από την Αλήθεια, που επιτρέπει τη 
σωστή αξιολόγηση των πραγμάτων και των ανθρωπί
νων πράξεων.

Όταν, όμως, γνώμονας στη ζωή μας γίνεται η γνώμη 
της πλειοψηφίας και όχι η αλήθεια του Θεού, ως απο
τέλεσμα είναι, πολλές φορές, οι λανθασμένες επιλογές, 
ως και η «φυγή» από τη ζωή με ποικίλους τρόπους (ναρ
κωτικά, εκφυλισμός, βία, αυτοκτονία). Φθάσαμε στο ση
μείο να ηρωοποιούμε τους τρομοκράτες, να τους πα
ρέχουμε υπέρ το δέον προνόμια, εν ονόματι τάχα της 
«δημοκρατίας». Αυτό και μόνο αποδεικνύει πόσο η κοι
νωνία μας είναι μπερδεμένη και πόσο λαθεμένη ιδέα 
έχει σχηματίσει για την αληθινή ελευθερία.

Η ζωή μας περνάει μέσα από σωρεία αντιθέσεων. Κι
νείται μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Μεταξύ 
του καλού και του κακού. Ανάμεσα στο φως και στο 
σκοτάδι. Στην αφθονία και στη στέρηση. Ανάμεσα στη 
δημιουργία και στην καταστροφή.

Και ο Μεγάλος Παιδαγωγός, ο Χριστός, δεν έθεσε 
όρια όταν είπε: «Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια 
ελευθερώσει υμάς».Απευθύνθηκε προς πάντας, μι
κρούς και μεγάλους.

Όλοι θέλουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σωστά. 
Όλοι θέλουμε να βάλουμε γερά θεμέλια στη ζωή τους. 
Όλοι θέλουμε να τα βοηθήσουμε να γίνουν σωστοί άν
θρωποι. Όλοι κοπτόμεθα, ιδιαίτερα, σήμερα, για την 
ελευθερία. Ας τα μεγαλώνουμε, λοιπόν, με την αλήθεια, 
που είναι ο Θεός, για να αναπτυχθούν και μέσα στο 
πνεύμα της αληθινής ελευθερίας. «Πάσα δόσις αγαθή 
και παν δώρημα τέλειον» εκ του Θεού εκπορεύεται. Συ
νεπώς και η αλήθεια και η ελευθερία. Και σ’ αυτό συνο
ψίζεται πάσα επιστήμη. Άρα και η Παιδαγωγική.
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Κονία oiouq ...noHiJiCKVOuq
Φαίνεται σαν ψέμα, κι όμως είναι αληθινό! Υπάρχουν 
στην Ελληνική κοινωνία οικογένειες που αριθμούν από 
δεκαπέντε έως δεκαεννιά παιδιά* Ναι! Δεν διαβάσατε 
λάθος. Υπάρχουν κάποιοι ήρωες (γιατί πως θα μπο
ρούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε αλλιώς) που αψη
φούν τις οικονομικές δυσκολίες, την κούραση και την 
προσωπική τους ζωή και αφιερώνονται με έναν μονα
δικό τρόπο στην οικογένεια.

Η«Α. Α.» μεταφέρει στο αναγνωστικό της κοινό 
την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε με τον 
Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων 
των Πολυτέκνων Πατέρα Νικόδημο Μπιλάλη 
για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Πατέρα Νικόδημε, πώς οδηγηθήκατε στη σκέψη να 
δημιουργηθεί σωματείο που να βοηθάει τους πολύτε
κνους;

-Την 1η Οκτωβρίου του 1969, ημέρα Τετάρτη, στη 
Μονή Πετράκη, βατττίστηκαν τέσσερα από τα δέκα παι
διά μιας υπερπολύτεκνης οικογένειας από την Κρήτη. 
Ήμουν περαστικός από την εκκλησία και ρώτησα ποια 
είναι αυτή η οικογένεια. Μου έκανε εντύπωση ότι βάπτι- 
ζαν τα παιδιά τους σε μεγάλη ηλικία λόγο οικονομικής 
ανέχειας. Το τραγικό ήταν ότι τα παιδιά τους είχαν άμε

ση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης γιατί έμεναν σε ένα 
άθλιο ημιυπόγειο δωμάτιο κοντά στο νοσοκομείο «Ευ
αγγελισμός». Μαθαίνοντας λοιπόν για την πραγματικά 
αξιοθρήνητη κατάσταση τους, χωρίς να το θέλω ευαι
σθητοποιήθηκα μέσα μου, γιατί προέρχομαι από πολύ
τεκνη οικογένεια - είμαστε δεκαεφτά αδέλφια. Την άλ
λη μέρα τους επισκέφτηκα στο σπίτι τους και λέω στον 
πατέρα των παιδιών «Θέλω μια φωτογραφία με τα εννιά 
παιδιά σας». Την έβγαλα σε 25 αντίτυπα και έγραψα πί
σω τη διεύθυνση και το τηλέφωνο μου. Τις έβαλα σε φα
κέλους και, όταν συναντούσα κάποιον γνωστό, του έλε
γα «Α, ένα λεπτό αγαπητέ μου φίλε να σου δώσω ένα 
δωράκι μικρό, άνοιξέ το στο σπίτι που θα πας.» Και κά
πως έτσι άρχισαν να μαζεύονται χρήματα.

Τυπώσαμε και ένα μικρό φυλλάδιο όπου γράψαμε τα 
εξής: «Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν οικογένειες με δέ
κα παιδιά και άνω, παρακαλούμε να μας στείλουν μία οι
κογενειακή φωτογραφία και μία οικογενειακή κατάστα
ση». Τίποτε άλλο. Ε! λοιπόν, σε λίγο διάστημα συγκε
ντρώθηκαν διευθύνσεις από όλα σχεδόν μέρη της Ελ
λάδος. Δώδεκα παιδιά από την Γιαννιτσά, δώδεκα από 
την Αιτωλοακαρνανία, έντεκα από την Ηλεία, την Κρήτη, 
Αλεξανδρούπολη, Φλώρινα κ.α. Εκεί διαπίστωσα πόσες 
πολύτεκνες οικογένειες υπάρχουν και πόσα προβλήμα
τα έχουν που αν αρχίσεις να τ ’ απαριθμείς, σου σφίγγε
ται η καρδιά.

Τώρα έχουμε 25.000 οικογένειες, «δόξα το Θεώ». Πο
λύς ο πόνος, δόξα το Θεό.
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Ο κόσμος ανταποκρίνεται;
-Ανταποκρίνεται, όχι όπως θα θέλαμε, γιατί οι ανά

γκες είναι πολλές, αλλά ανταποκρίνεται. Σκεφτείτε μόνο 
πόσα χρήματα έχει ανάγκη τώρα τα Χριστούγεννα μια 
πολύτεκνη οικογένεια πέντε παιδιών για να περάσει τις 
γιορτές! Όταν μάλιστα αυτά τα χρήματα πρέπει να φτά
σουν και για τις 25.000 πολύτεκνες οικογένειες με 10 ή 
15 παιδιά.

Ποιους βοηθάτε, π. Νικόδημε;
«Τον ερχόμενο προς με ου μη εκβάλω έξω.» Θα το 

γράφαμε σε πινακίδα, αλλά ντρεπόμαστε, επειδή είναι 
λόγος του Κυρίου και είναι υπερβολή να γράψουμε 
εμείς κάτι τέτοιο. Όποιος χτυπά την πόρτα είναι δεκτός, 
έχουμε βέβαια κάποιους περιοριστικούς όρους, ή δυνα
τόν να είναι από έξι παιδιά και πάνω, ανήλικα ή σπουδά- 
ζοντα. Αλλά και με ένα ή δύο παιδιά, ή σε άγαμες μητέ
ρες που αντιμετωπίζουν κάποιο λογισμό εκτρώσεως 
της συμπαριστάμεθα να αντιοπαθούν. Έχουμε εξώσεις, 
πλειστηριασμούς, από δάνεια που δεν έχουν πληρώσει 
και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όλοι λοιπόν αυτοί που 
βοηθούνται, με συγκινητικά γράμματα που μας στέλ
νουν, εύχονται για τους δωρητές από τα βάθη της καρ
διάς τους. Μου έγραφε πριν λίγο καιρό μια οικογένεια, 
«όλοι εμείς με πολύ πόνο προσευχόμεθα στο Χριστό 
γι’ αυτούς που μας συμπαραστέκονται και νοιώθουν τα 
προβλήματά μας».

- π. Νικόδημε, Χριστούγεννα! Μια ευχή.
- Το ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός διάλεξε να γεν

νηθεί ανάμεσα σε μια πολύτεκνη οικογένεια, αυτήν του 
Δικαίου Ιωσήφ που είχε επτά παιδιά από την πρώτη του 
γυναίκα, η οποία πέθανε, τέσσερα αγόρια και τρία κορί
τσια - την Σαλώμη, τη Μάρθα, την Εσθήρ, τον Ιάκωβο...

J και το ότι η Παναγία ανέλαβε να τους πλένει, να τους

μαγειρεύει και να περιποιείται τα παιδιά του χήρου Ιω
σήφ, ο οποίος ήταν δίκαιος, καθαρός και αγνός, σημαί
νει ότι ο Θεός ευλογεί την πολύτεκνη οικογένεια. Η ευ
χή μας είναι, όλες οι ελληνικές οικογένειες, αν τουλάχι
στον δεν μπορούν να γίνουν πολύτεκνες, να αγαπούν 
και να βοηθούν τους πολύτεκνους που είναι το μέλλον 
αυτού του τόπου. Ξέρετε, χαίρομαι που το λέω αυτό, 
γιατί οι πολύτεκνοι προσέφεραν πολλά στην Ελλάδα.

π. Νικόδημε, εάν ήθελε κάποιος να επικοινωνήσει 
με την Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων με 
ποιο τρόπο θα μπορούσε;

- Μπορεί να επισκεφτεί τα γραφεία μας που είναι στην 
οδό Ακαδημίας 78Δ, απέναντι από τη Ζωοδόχο Πηγή, 
και στα τηλέφωνα 210-3838496, 210-3822586, επίσης 
μέσα από το περιοδικό μας, το οποίο κυκλοφορεί εδώ 
και 27 χρόνια. Εκτός Σαββάτου απογεύματος και Κυ
ριακής όλες τις άλλες μέρες και για όλο τον κόσμο που 
έχει ανάγκη είμαστε ανοικτά, Σταθμός Πρώτων Βοηθει
ών Απόρων Πολυτέκνων Ελλάδος.

*Στην Ελληνική Αστυνομία Υπάρχουν 350 πολύτεκνοι.

Συνέντευξη: Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Τσινάλης
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ΚΟΣΤΗ! ΠΑΑΑΜΑΣ
60 Χρόνια από το θάνατό του

«Ο ποιητής δεν εργάζεται ούτε διά του ς  πολλούς ού τε 
διά τους ολίγους, Εργάζεται διά τη ν  ποίησιν»

Κ.  Π α λ α μ ά ς .

Γεννήθηκε σας 13 Ιανουάριου 1859 στην Πάτρα. 
Μετά τον πρόωρο θάνατο των γονιών του, εγκατα
στάθηκε στο σπίτι του θείου του στο Μεσολόγγι, 
μια πόλη που το ηρωικό παρελθόν της επηρέασε 
καταλυτικά το έργο του.

Σε ηλικία δέκα ετών έγραψε το πρώτο του ποίημα, 
αλλά και ένα «δραματάκι» και μια «κωμωδία» και ένα 
διήγημα.

Το 1875 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα που εκείνη την 
εποχή άρχιζε να διαμορφώνει τον αστικό της χαρακτή
ρα και ξεκίνησε σπουδές Νομικής στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, τις οποίες αργότερα εγκατέλειψε για να αφο- 
σιωθεί αποκλειστικά στη λογοτεχνία 

Το 1878, κατά την διάρκεια των εορτασμών για την 
επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου, απήγγειλε το ποί
ημά του με τον τ ίτλο «Μισολόγγι», το οποίο την ίδια χρο
νιά δημοσιεύτηκε.

Παντρεύτηκε την Μαρία Αποστόλου Βάλβη, την 
οποία είχε γνωρίσει, όταν έφηβος είχε επισκεφτεί την 
Κεφαλονιά. Γεννιέται αρχικά η κόρη του Ναυσικά και 
αργότερα οι γιοι του, Λέανδρος και Άλκης.

Το 1886, δημοσιεύτηκε το βιβλίο του «Τραγούδια της 
πατρίδος μου», στο οποίο είχαν βρει θέση, όπως ανα
φέρει ο ίδιος ο ποιητής «η μικρή πατρίδα, η Ρούμελη, το 
Μισολόγγι, η επαρχία, το χωριό, το ντόπιο, η Ρωμιοσύ
νη, γιορτές, καθημερινές, το πανηγύρι, ο αργαλειός, τα 
λογής ρωμαίικα γνωρίσματα που με συγκινούν».

Ο Παλαμάς άρχισε να καταξιώνεται με ομιλίες του 
στον Παρνασσό, παρουσιάζοντας στο πνευματικό κοινό 
της Αθήνας τους Κάλβο, Σολωμό, Σούτσο και Κρυστάλ- 
λη, που ήσαν οι κυριότεροι εκφραστές της νεοελληνι
κής ποίησης και το δημοτικό τραγούδι.

Την διετία 1889-1890 βραβεύτηκε στο Φιλαδέλφειο 
ποιητικό διαγωνισμό για τον «Ύμνον εις τηνΑθηνάν» με 
εισηγητή τον Ν. Γ. Πολίτη και την συλλογή «Τα Μάτια 
της Ψυχής μου» με εισηγητή τον Αρ. Προβελέγγιον.

Το 1897 διορίζεται Γραμματέας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, θέση που του εξασφάλισε οικονομική ασφά
λεια και στη οποία παρέμεινε μέχρι το 1928.

Στην ακμή της επιτυχίας του πλήττεται από μια μεγά
λη προσωπική τραγωδία. Πεθαίνει ο μικρότερος γιος 
του, ο Άλκης. Συντετριμμένος ο Παλαμάς αντιμετωπίζει 
την απώλεια του τετράχρονου παιδιού με ένα από τα 
καλύτερα λυρικά του ποιήματα, τον «Τάφο», από τον 
οποίο έμειναν στη μνήμη πολλών οι στίχοι:

Άφκιαστο κι' αστόλιστο
του Χάρου δε σε δίνω.
Στάσου με τ ’ ανθόνερο
την όψη σου να πλύνω...

Το 1900 εκδόθηκε το ποίημα «Οι Χαιρετισμοί της 
Ηλιογέννητης» και ένα χρόνο αργότερα το διήγημα «Ο 
θάνατος του Παλληκαριού», με το οποίο διεύρυνε τους 
στενούς ορίζοντες της αφηγηματικής πεζογραφίας, δη
μιουργώντας στο πρόσωπο του ήρωά του έναν αντι
προσωπευτικό ελληνικό τύπο της εποχής του. Το έργο 
αυτό βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο των ηθογραφιών 
των Καρκαβίτσα και Βλαχογιάννη.

ΤΟ 1903 κυκλοφόρησε το μοναδικό δράμα του Πα- 
λαμά «Τρισεύγενη», το οποίο αποτελείται από τέσσερα 
μέρη. Το δράμα αυτό, παίχτηκε πολλά χρόνια αργότε
ρα στο Εθνικό Θέατρο με πρωταγωνίστρια την Κατίνα 
Παξινού.

Ακολουθούν, «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου» και «Η 
Φλογέρα του Βασιλιά’.

«Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου», στον οποίον η ποίη
ση του Παλαμά εμφανίζεται ατομική, εθνική και πα
γκόσμια. Στον Δωδεκάλογο γίνεται φανερός ο ρόλος 
που αποδίδει ο Παλαμάς στον ποιητή τον οποίο θεω-
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Γεωργίου 
Ροϊλού 
« Ο  ποιητής 
Προβελέγγιος 
αναγιγνώσκων 
έργον του εις  
συγκέντρωση/ 
ποιητών».
Από αριστερά 
προς τα δεξιά: 
Γ. Στρατήγης,
Γ. Δροσίνης,
I. Πολέμης,
Κ. Παλαμάς,
Γ. Σουρής,
Αρ. Προβελέγ- 
γιος. (Φιλολογι
κός Σύλλογος 
«Παρνασσός»).

ρεί οικοδόμο της νέας ζωής που κτίζεται πάνω στα 
ερείπια του παλιού κόσμου που έχει φτάσει στα όριά 
του. Ο Παλαμάς οραματίζεται τον αναγεννημένο άν
θρωπο του μέλλοντος που θα είναι ελεύθερος και δυ
νατός, απαλλαγμένος από τις προλήψεις και τα ελατ
τώματα των συγχρόνων του.

«Η Φλογέρα rou Βασιλιάς της οποίας οι στίχοι γρά
φτηκαν κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα 
(1901-1908), είναι ένα έργο μέσα στο οποίο ο Παλαμάς 
ζωντανεύει ολόκληρο τον μεσαιωνικό ελληνικό κόσμο 
με θέματα παρμένα από το Βυζάντιο, στα οποία οραμα
τίζεται το μέλλον της Ελλάδας. Παράλληλα αναφέρεται 
στην Αθήνα και στους αγώνες του Διγενή. Με το έργο 
αυτό η Ελλάδα απέκτησε το ηρωικό της έπος, στο 
οποίο ο ποιητής έκλεισε την Ελλάδα όλων των αιώνων 
και ένοιωσε βαθιά το μεγαλείο της. Ο ίδιος ο Παλαμάς 
γράφει για την «Φλογέρα του Βασιλιά», ότι είναι «ένα 
από τα γερότερα παιδιά του».

Το 1911 κυκλοφόρησε η συλλογή νοσταλγικών ποιη
μάτων με τον τίτλο «Οι Καημοί της Λιμνοθάλασσας»

Το1926 εξελέγη ακαδημαϊκός, αφού προηγουμένως 
τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. Απο
χώρησε από τη θέση του γραμματέα του Πανεπιστημί
ου και σύντομα ανέλαβε καθήκοντα ως πρόεδρος της 
Ακαδημίας Αθηνών.

Ο Παλαμάς, παράλληλα με την ποιητική του δραστη
ριότητα, άφησε πίσω του ένα υψηλού επιπέδου κριτικό 
έργο, που ήταν σκορπισμένο σε διάφορα λογοτεχνικά 
περιοδικά και το οποίο με πρωτοβουλία του «Ιδρύματος 
Παλαμά» συγκεντρώθηκε στην έκδοση των 
Απάντων του ποιητή.

Η σχέση του Παλαμά με τους ξένους ομότε- 
χνούς του ήταν χαρακτηριστική του μεγέθους 
του. Θαύμαζε τα ξένα επιτεύγματα χωρίς να 
χάνει τίποτα από την εθνική του υπερηφάνεια.
Του είχε απενεμηθεί το μετάλλιο Γκαίτε από 
τον Γερμανό πρεσβευτή στην Αθήνα και εκλέ
χτηκε επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ένω
σης Συγγραφέων (Pen Club). Δέχτηκε το πα
ράσημο της Ισπανικής κυβέρνησης κατέχοντας 
τη θέση του προέδρου του «Ελληνοϊσπανικού 
Συνδέσμου» και το μετάλλιο τη ς «Αμβροσιανής 
βιβλιοθήκης του Μιλάνου».

Ο Παλαμάς δεν ήταν άγνωστος εκτός Ελλά
δας. Στην αγγλική γλώσσα μεταφράστηκαν:
«Ασάλευτη Ζωή», «Η Τρισεύγενη», «Ο θάνατος 
του Παλληκαριού» και στην γαλλική εκτός από 
το τελευταίο, «Ο Τάφος» και «Ο Δωδεκάλογος 
του Γύφτου». Πολλά αποσπάσματα μεταφρά
στηκαν σε διάφορες γλώσσες.

Το 1935, αφού είχε υποστεί ημιπληγία μετα
κόμισε από το σπίτι της οδού Ασκληπιού, που είχε γίνει 
το στέκι του λογοτεχνικού κόσμου της Αθήνας, στην 
Πλάκα.

Τα επόμενα χρόνια οργανώθηκαν πολλές ομιλίες 
στον Παρνασσό για τη πορεία και την σημασία του Πα
λαμά για τα ελληνικά γράμματα. Τότε είναι που του απο
δόθηκε ο Χρυσούς Σταυρός της Λεγεώνος της Τιμής 
από τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας.

Το 1943 πεθαίνει σε ηλικία 84 ετών λίγες ημέρες με

τά τη απώλεια της συζύγου του. Κατά την διάρκεια της 
κηδείας του που έγινε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, 
απαγγέλθηκαν ποιήματα από τους Α. Σικελιανό και Σ. 
Σκίπη. Το συγκεντρωμένο πλήθος έψαλε τον Εθνικό 
Ύμνο. Η κηδεία του Παλαμά έμεινε στην ιστορία σαν 
ένα μοναδικό ξέσπασμα των Αθηναίων κατά των δυνά
μεων Κατοχής.

Παλαμάς υπήρξε αναμφισβήτητα ένας από τους με
γαλύτερους ποιητές του Ελληνισμού. Η σχέση του 
με άλλους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς φαίνε

ται από τα κείμενά του που αναφέρονται σ’ αυτούς.
Πίστευε ότι ο Σολωμός και ο Κάλβος «είναι τα πρώτα 

μαρτύρια λυρισμού που ξανανεννιέται στην Ελλάδα με
τά από χαμό αιώνων». Όταν το 1930 ρωτήθηκε ποιο 
ήταν το σημαντικότερο φιλολογικό και καλλιτεχνικό γε
γονός της τελευταίας εκατονταετίας, απάντησε: «Μαζί 
με την παλιγγενεσίαν του έθνους απέβαλεν το σάβανον 
και η ποίησις με την βοήθειαν των δυο μεγάλων παιδιών 
της, του Σολωμού και του Κάλβου».

Ιδιαίτερη ήταν η σχέση του Παλαμά με τον Λόρδο 
Μπάιρον. Είναι βέβαιο ότι τους ένωνε εκτός από την 
ποίηση και το Μεσολόγγι στο οποίο ο ένας έζησε τα παι
δικά και εφηβικά του χρόνια και ο άλλος πέθανε, σε μια 
περίοδο που η πόλη ζούσε τις πιο δραματικές στιγμές 
της ιστορίας της.

Ο Παλαμάς βλέπει τον Μπάιρον σαν έναν άνθρωπο 
που δεν υπήρξε μόνο ποιητής, αλλά που πρόσφερε τη 
ζωή του για την ιδέα.

Δεν ήρθες με του τραγουδιού σου τον ωραίο θυμό 
ήρθες την ίδια σου τη ζωή στης ιερής θυσίας 
να φέρεις το βωμό,
κι αν έζησες Διόνυσος, ξεψύχησες Μεσαίας.

Ο Παλαμάς λοιπόν στον Σολωμό τιμά τον Ποιητή -Πα
τέρα, ενώ στον Μπάιρον τιμά τον ήρωα που υπήρξε ποι
ητής.

Κατά την διάρκεια όλης της δημιουργικής περιόδου
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Ο Σικελιανός 
κρατά το φέρε
τρο του Παλαμά 
(Φωτ. Γ. Κ. Το- 
πούζη).

του Παλαμά είναι φανερός ο θεμελιώδης ρόλος της 
γλώσσας στη πνευματική ζωή του ελληνικού κράτους. Η 
διαμάχη για το γλωσσικό υπήρξε μια από τις πιο εντυ
πωσιακές ιδιομορφίες στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

Ο Παλαμάς δεν έμεινε αμέτοχος στο πρόβλημα αυτό. 
Το έργο του αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα μνημεία 
της ελληνικής γλώσσας, γιατί είναι ένας ανυπέρβλητος 
γλωσσικός θησαυρός.

Ο Παλαμάς συγκέντρωνε τις λέξεις ή και έπλαθε άλ
λες δικές του με την συνείδηση ότι αυτές είχαν ένα ζω
ντανό ρόλο και με την πίστη ότι έπρεπε να προωθηθεί η 
δημοτική γλώσσα και παράδοση. Ο ίδιος στερέωσε και 
επέβαλλε τον δημοτικισμό.

Στις περί γλώσσας απόψεις του άσκησε επίδραση η 
μελέτη του λόγιου Δ. Βερναρδάκη με τον τίτλο «Ψευ
δαττικισμού έλεγχος».

Ο Ολλανδός φιλόλογος Έσσελιγκ, ο οποίος διακρί- 
θηκε σαν βυζαντινολόγος και νεοελληνιστής, έγραψε: 
«Όποιος θελήσει να μετρήσει τη δύναμιν της ελληνικής 
γλώσσας, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, πρέπει να συ
γκρίνει τον Παλαμά με τον ποιητήν εκείνον, που τοπο
θετώ υψηλότερα και από τον Σοφοκλή και τον Ευρυπί- 
δην, με τον Αισχύλον».

Η ποίηση του Παλαμά είναι διαποτισμένη από πολυ- 
μάθεια. Όχι μόνο στο περιεχόμενο, αλλά και στη μορφή 
τα ποιήματά του είναι πρότυπα για την εκπαίδευση των 
νέων. Η δημιουργία του έχει λοιπόν έναν βαθιά διδακτι
κό χαρακτήρα.

Τα χρόνια που έζησε και δημιούργησε ο Παλαμάς εί
ναι χρόνια που κυριαρχούσε στην πολιτική και κοινωνι
κή ζωή του τόπου η έννοια της Μεγάλης Ιδέας, την 
οποία ο Παλαμάς αντιλαμβανόταν σαν έννοια γενική, 
διαρκή και αναλλοίωτη και την ταύτιζε με το εθνικό ιδε
ώδες και τη ιστορική προοπτική του Ελληνισμού από 
την άλωση της Πόλης και μετά.

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ο Παλαμάς επα
ναπροσδιορίζει το μεγαλοιδεατικό ιδανικό του. Το 1930 
έγραψε: «Μεγάλη Ιδέα είναι και πρέπει να είναι η βαθμι
αία, πολύμοχθος, ηρωική, μαρτυρική, ουδέποτε αυτάρ
κης και εμπρός βλέπουσα πάλη προς ανάπτυξιν, προς

βελτίωσιν προς επικράτησιν».
Ο Παλαμάς διαχώριζε σαφώς τη θέση του 

από τον εθνικισμό. Έγραφε χαρακτηριστικά: 
«Πατριδολάτρης είμαι, όχι εθνικιστής, σιχαίνο
μαι τη λέξη και την ετικέτα».

Ο Παλαμάς θεωρείται αναμφισβήτητα ένας 
από τους εθνικούς μας ποιητές. Αποτελεί μια 
σταθερή αξία, την οποία κανείς δεν αμφισβη
τεί. Είναι όμως βέβαιο ότι άλλοι ποιητές οι 
οποίοι δημιούργησαν κατά την ίδια περίπου 
περίοδο, όπως ο Καβάφης και ο Καρυωτάκης, 
όχι μόνο άφησαν τη σφραγίδα τους στη ποιη
τική δημιουργία του τόπου, αλλά εξακολου
θούν και σήμερα να έχουν ένα σταθερό ανα
γνωστικό κοινό.

Ο Παλαμάς διαβάζεται σήμερα από λίγους 
και εκείνα τα έργα τα οποία γίνονται αντικεί
μενα σχολιασμού, δεν είναι τα μεγάλα συνθετι
κά του αλλά τα μικρά λυρικά κομψοτεχνήματα 
που μας έχει χαρίσει το ταλέντο του. Σήμερα 
δεχόμαστε την ποίηση που διακρίνεται για την 

λιτότητά της και όχι εκείνη που τη χαρακτηρίζει ο στόμ
φος και ο ρητορισμός.

Ο Παλαμάς διαβάζεται από εκείνους που συγκι- 
νούνται από τον λυρισμό του και από την μελαγχολι- 
κή, συχνά σπαρακτική του διάθεση. Τα ποιήματα 
εκείνα που μπορούν και σήμερα να τροφοδοτήσουν 
τις αναζητήσεις των αναγνωστών είναι «Η Φοινικιά», 
ένα έργο στο οποίο συνδυάζονται η στιχουργική δει
νότητα και ο συμβολισμός και «Ο Τάφος», ένα λυρι
κό ποίημα που έχει να κάνει με μια προσωπική μη 
αναστρέψιμη απώλεια.

Εκείνο το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι, ότι ενώ 
το μεγαλύτερο μέρος της ποιητικής δημιουργίας του 
Παλαμά είναι γραμμένο τον 20ο αιώνα, εν τούτοις ο ίδιος 
θεωρείται ποιητής του 19ου αιώνα.

Συγκρίνοντας τον Παλαμά με τον Καβάφη, που πρότει- 
νε μια άλλη ποιητική γραφή, μπορούμε να πούμε ότι ο 
ένας έγραφε για τον αιώνα που έφυγε και ο άλλος για 
τον αιώνα που ερχόταν.

Κι αν ακόμα είναι δύσκολη σήμερα η προσέγγιση ολό
κληρου του έργου του Παλαμά, υπάρχουν τμήματα της 
δημιουργίας του πολυγραφότατου δημιουργού, τα 
οποία εξακολουθούν να συγκινούν, όπως οι στίχοι από 
το ποίημα «Ανατολή»:

Γ !αννιώτικα, σμυρνιώτικα, πολίτικα, 
μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα, 
λυπητερά,
πώς η ψυχή μου σέρνεται μαζί σας! 
Είναι χυμένη από τη μουσική σας 
Και πάει με τα δικά σας τα φτερά.

Ζ. κ.
Βιβλιογραφία:
Καθημερινή 30 Μαρτίου 2003 
Ελευθεροτυπία 24 Οκτωβρίου 2003 
Η Ελληνική Ποίηση. Εκδόσεις Σοκόλη 
Νεοελληνική Ποιητική Ανθολογία Πάπυρου 
Νέα Δομή
Νεοελληνικόν Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ήλιου
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ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ & 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Από 4

r
...... I? T A C T IC A L :

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

θήκες αξεσουάρ από 3.500 δρχ.

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Ζώνες από 7.000 δρχ.

θήκες όπλων από 6.000 δρχ.

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3Α 

III NIJ STANDARD

: SM, MD. LRG, XL, XXL

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΛΩΝ

ΣΤΟ TACTICAL θα βρείτε......
εξειδικευμένο εξοπλισμό, 
όπλα και πυρομαχικά, 
ζώνες και θήκες 
των πιο γνωστών οίκων 
Αμερικής και Ευρώπης 
στη μεγαλύτερη ποικιλία 
που υπάρχει στην Ελλάδα....
Με την ποιότητα των προϊόντων μας 
και τις ειδικές τιμές
στηρίζουμε αυτούς που μας προστατεύουν.

Λ Ι Έ Ι ί :

Δημητσάνας 16,115 22 Αθήνα, τηίΙ. 64.48 527 Βυτίνης 4.115 23 Αθήνα, mil 69.23.095, fax 69.1S.673
w w w . t 3 c t i c 3 l . g r w w w . 3 t e k . g r

http://www.t3ctic3l.grwww.3tek.gr


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

1/12/13 13- 1/12/2003
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M M u & m  9U JiDO·ID
απο την

έ  ΕΝΟΣΗ
Επαναστάσεις πολλές έγιναν στο νησί για να τερ μ α 
τ ισ τε ί η περίοδος της Τουρκοκρατίας. Το 1770, 
1821.. 1841, 1858, 1866, 1878, 1889, 1895-6. Πολύ 
το αίμα των Κρητικών που χύθηκε. Όμως όχι άδικα. 
Κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος. Η μια γενιά Κρη
τικών φ εύγει, η άλλη έρχετα ι. Ο στόχος ένας και κοι
νός. Η απελευθέρωση και η Ένωση.

ΤΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

Τ ο όραμα και διακαής αστός πόθος του κρητικού 
λαού κατά τις διαρκείς επαναστάσεις του κατά 
του Τούρκου, εκπληρώθηκε την 1.12.1913 που 
έγινε και η επίσημη τελετή της Ένωσης με την 
ύψωση της γαλανόλευκης στο φρούριο του Φιρκά 

στο λιμάνι Χανιών. Οι Μεγάλες Δυνάμεις, η χριστιανική 
Ευρώπη, άφησαν έξω από την ελληνική επικράτεια την 
Κρήτη το 1830, βοηθώντας και ενισχύοντας με τον τρό
πο αυτόν τη μουσουλμανική Τουρκία, την οποία θεω
ρούσαν παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολή. Οι ίδι
οι, αρκέστηκαν στον Οργανικό Νόμο το 1868 και στη 
συνέχεια συμφώνησαν σε μερικά προνόμια με τη Σύμ
βαση της Χαλέπας το 1878, τα οποία οι Τούρκοι κατα
στρατήγησαν μέχρι που τα κατάργησαν. Η Κρήτη, στην 
τελευταία δεκαετία του 19° αιώνα, ήταν «καζάνι που 
έβραζε». Η μικρή Ελλάδα, δεν μπορεί να βοηθήσει αν 
και το ήθελε. Περήφανοι οι Κρητικοί και αγέρωχοι «τα 
έπαιξαν όλα για όλα» και η σημαία του Αγώνα υψώνε
ται: «ΚΡΗΤΗ - ΕΝΩΣΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

Οι Τουρκοκρητικοί,- δηλαδή οι Κρητικοί που για δια
φόρους λόγους είχαν προσχωρήσει στο Ισλάμ-, εξα
γριωμένοι, εναντιώνονται στα νέα προνόμια μη μπορώ
ντας να ανεχτούν το ραγιά να έχει τα ίδια με αυτούς δι
καιώματα. Αρχίζουν οι αψιμαχίες που οδήγησαν στην 
έκρηξη. Ο τουρκικός όχλος κλήθηκε από την οθωμανι
κή Τουρκία να αναλάβει και πάλι δράση πυρπολώντας 
τα Χανιά στις 23.1.1897. Αυτή ήταν και η σταγόνα που

ξεχείλισε «το ποτήρι της οργής». Οι Κρητικοί, διώχνουν 
τους Τούρκους από την ύπαιθρο, αναγκάζοντας τους 
να καταφύγουν στα φρούρια των πόλεων,τα οποία πο
λιορκούν, ενώ οι Έλληνες των αστικών κέντρων κατα
φεύγουν στα χωριά. Έτσι, η ύπαιθρος ελευθερώνεται. 
Η κατάσταση είναι έκρυθμη. Πείνα και κακουχίες και 
στα δύο στρατόπεδα. Τον επόμενο μήνα, η Ελλάδα 
στέλνει εκστρατευτικό Σώμα 1.500 ανδρών υπό τον Συ
νταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο, που αποβιβάζεται στο 
Κολυμπάρι, δυτικά των Χανιών και καταλαμβάνει την 
Κρήτη στο όνομα του Έλληνα βασλέα (2.2.1897). Οι 
ντόπιοι οπλαρχηγοί και πολέμαρχοι είναι και πάλι παρό- 
ντες στο κάλεσμα της λευτεριάς. Χατζημιχάλης Γιάννα- 
ρης, Μανουσογιαννάκης, Κριάρης, Κόρακας, ο υπολο- 
χαγός Εμμ. Ζυμβρακάκης, κ. ά. Έλληνες πατριώτες. Οι 
Μεγάλες Δυνάμεις αποβιβάζουν στο νησί αγήματα για 
να τοποθετηθούν ανάμεσα στους αντιμαχόμενους και η 
Κρήτη βρίσκεται πλέον υπό διεθνή κατοχή.

Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα Χανιά, οι Ρώσοι το Ρέθυ
μνο, οι Άγγλοι το Ηράκλειο και οι Γάλλοι το Λασίθι. 
Οριοθετούν ζώνες, απαγορεύοντας στους επαναστά-
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Οριοθετούν ζώνες, απαγορεύοντας στους επαναστάτες 
να πλησιάσουν τις πόλεις σε απόσταση 6 χιλιομέτρων. 
Υπέρτατη αρχή το Συμβούλιο των Ναυάρχων. Στην 
ύπαιθρο αγωνιούν οι επαναστάτες χωρίς ενιαία διοίκη
ση, το εκοτρατευτικό Σώμα υπό την ελληνική σημαία και 
στις Πλακούρες του Ακρωτηρίου, το επαναστατικό 
στρατόπεδο.

Η έκβαση του Ελληνοτουρκικού πολέμου, αναγκάζει 
την ελληνική κυβέρνηση να ανακαλέσει το εκστρατευτι- 
κό Σώμα.

Παρ’ όλες τις ανυπέρβλητες δυσκολίες, λαμπρές σε
λίδες ελληνικής ιστορίας γράφονται την περίοδο αυτή. 
Οι επαναστατημένοι Κρητικοί εξέλεξαν προσωρινή κυ
βέρνηση με τον τίτλο «Εκτελεστικό Συμβούλιο» και άρ
χισαν τις διαπραγματεύσεις του «Κρητικού Ζητήματος» 
με τους τέσσερις Ναυάρχους. Αυτή την περίοδο ανα- 
δεικνύεται η ανυπέρβλητη πολιτική φυσιογνωμία του 
Ελευθερίου Βενιζέλου.

Με την πρόφαση ότι οι επαναστάτες πλησίασαν την 
πόλη των Χανίων και εισήλθαν εντός της απαγορευμέ
νης ζώνης που είχαν επιβάλει οι Μεγάλες Δυνάμεις, 
ενωμένοι οι συμμαχικοί στόλοι βομβαρδίζουν το επανα
στατικό στρατόπεδο στο Ακρωτήρι. Μια οβίδα από ρω
σικό πλοίο σπάει τον ιστό της υψωμένης ελληνικής ση
μαίας και ο οπλαρχηγός Μιχάλης Καλορίζικος δίνει την 
εντολή στον Σπύρο Καγιαλεδάκη ή Καγιαλέ να την ξα- 
ναϋψώσει. Αυτός, κάνει το κορμί του κοντάρι κρατώ
ντας τη σημαία, ψηλά όπως τη λεβεντιά, την περηφάνια 
και την ελληνική ψυχή (15:30' ώρα της 9.2.1897). Ο θαυ
μασμός των Συμμάχων για την ηρωική αυτή πράξη, είχε 
ως αποτέλεσμα το σταμάτημα του βομβαρδισμού.

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Οι Σύμμαχοι επιθυ
μούν και επιδιώκουν την Αυτονομία. Οι Κρητικοί την 
Ένωση.

Η Ρωσία προτείνει την παραχώρηση Αυτονομίας και 
τον διορισμό Ύπατου Αρμοστή προτείνοντας μάλιστα 
τον πρίγκιπα Γεώργιο, δευτερότοκο γιο του Έλληνα βα
σιλιά. Οι Ναύαρχοι προτείνουν στις κυβερνήσεις τους 
την απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων από το 
νησί, πρόταση που εγκρίνεται. Διατάσσεται η εκκένωση 
της Κρήτης από τον τουρκικό στρατό και έτσι ο τελευ
ταίος Τούρκος στρατιώτης φεύγει στις 3.11.1898 μαζί 
με περίπου 48.000 Τουρκοκρητικούς, οι οποίοι προφα
νώς δεν θα είχαν θέση στο νησί χωρίς την υποστήριξη 
του οθωμανικού στρατού, (οι υπόλοιποι θα φύγουν λίγο 
αργότερα, το 1924, με την ανταλλαγή των πληθυσμών). 
Στις 9.12.1898 ο πρίγκιπας Γεώργιος πάτησε το αιματο
βαμμένο νησί σηματοδοτώντας την έναρξη της περιό
δου της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας, που θα λήξει 
με την τελετή της Ένωσης. Οι Ναύαρχοι αποχώρησαν. 
Σχηματίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, και άρχισε η οργά
νωση των Υπηρεσιών.

Πρώτο μέλημα ήταν η παράδοση των όπλων που βρί
σκονταν στα χέρια του λαού. Οι Κρητικοί, παρέδωσαν 
περί τα 80.000 τουφέκια (όχι όλα, όπως έδειξαν τα γε
γονότα που ακολούθησαν) και αμέσως στρώθηκαν στη 
δουλειά για το κοινό καλό, για την ανοικοδόμηση και την 
αναγέννηση του νησιού που τα τόσα χρόνια της μαύρης 
σκλαβιάς είχε παραμεληθεί. Η πόλεις κυριολεκτικά 
έπρεπε να αναγεννηθούν από τις στάχτες τους. Άρχι

ΠΡΟΚΗΡΪΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Χ χ  β ιινχ  -ti όποια ΰηέατητι από μχχ,οών ήβη 
χρόνων xxl t i  όποια. ΰ^ίοτχβΟι i n  ΐχ  τής intxpx- 
τοόβτ,ς πλήρους αναρχίας, αί χχιαοτροφαί τών 
ο ΐχογιν ιιώ ν χ ι ΐ  πι,ο'.ουτιών πας, «ΰριαχο[αίνων ιίς 
τήν βιχθιαιν αχαλίνωτου φχνχτιυμού χχΐ τήν βιαρ- 
«α γή ν  βαρβάρου όχλου ίξή γ ιιρ χ ν  τό  «Οντχόν α ί· 
βΟημχ χαΐ αυνςχίνηααν ολόκληρον τό  ‘ Ελληνικόν.

Ή  αξιοθρήνητος αΰτη χχτά<ιταπ:ς λχού όμ ο- 
ψυλου, όμοθρήβχυυ καί χοινάς ϊχοντος μ »0 ’  η
μών τας τόχας καί τήν ίπτορίαν βέν ήβΰνατο να 
live in i πλέον άνιχτή.

*11 Λ .  Μ . ό ΙΙα σ ιλ ιύ ; τώ ν Ε λλή νω ν  καί 'V -  
ψηλός μου Ιάΰριος άπιφάοιπι νχ 0έπη τέρμ χ  ιις  
τήν χχτάατασιν τχΰτην βιχ τής βτρχτιωτιχής χχ- 
ταλήψ ιως τής νήοου. ___

‘ EV ονόμχτι τής Λ.  Μ .  τού Ιΐαα ιλέως τών 
'Ε λλήνων Ε ιω ρ γ ίου  τού Λ  χχτχλχμβχνω τήν 
•ήοον Κ ρ ή τη ν  χαΐ χηρΰααων τού το  πράς τοί»ς κα
τοίκους της, άν«υ βϊαχρίβιως Ορηοχιόμχτος ή 
ίΟνικότητος, υηόαχομαι iv  όνόμχτι τής Μ ιγα - 
λ ιιό τη τό ς  Χ ο υ  ό τ ι Οχ προατατιΰαω τήν τιμήν, 
τήν ζωήν, τήν πιριουαίχν καί Οχ αιβααΟώ τχς 
0ρ ςβχιυτιχας πιποιΟήσιι; τώ ν κατοίκων της φ ίρων 
πρός αυτούς «ίρήνην κχΐ ίβοπολιτιίαν.

Ό  αρχηγό; τού  πτρχτού τής κατοχής 
X. ΟΛΧΧΟΧ

σαν επιτέλους να γίνονται δημόσια έργα κοινής ωφέλει
ας. Ανοίχτηκαν δρόμοι και οικοδομήθηκαν περίτεχνα 
δημόσια κτίρια.

Οργανώθηκε η Κρητική Χωροφυλακή την οποία εκ
παίδευσαν Έλληνες, Ιταλοί και Μαυροβούνιοι εκπαιδευ
τές, που κλήθηκαν για το σκοπό αυτό στο νησί. Στη συ
νέχεια, το 1907 ιδρύθηκε τακτικός στρατός που ονομά
στηκε Πολιτοφυλακή, επειδή τυπικά ο Σουλτάνος διατη
ρούσε ακόμα την επικυριαρχία (λόγος για τον οποίο και 
είχε παραμείνει μια τενεκεδένια σημαία στο φρούριο 
της νησίδας της Σούδας).

Η δημιουργία της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας δεν 
ήταν ο τελικός στόχος των Κρητικών. Ο πόθος για την 
Ένωση δεν έπαψε να υπάρχει και να πάλλει στις καρ
διές των Κρητικών. Ο Βενιζέλος, σύμβουλος (υπουρ
γός) Δικαιοσύνης, διαφωνεί και έρχεται σε ρήξη με τον 
πρίγκιπα για τους χειρισμούς του πάνω σ’ αυτό το θέμα, 
οδηγώντας στο Κίνημα του Θερίσου (10.3.1905) δρομο
λογώντας έτσι την απομάκρυνση του πρίγκιπα και την 
απολυταρχική άσκηση της εξουσίας του από τα Χανιά

Αριστερά: 
Νεαρός Κρητι
κός αγωνιστής 
υψώνει τη 
σημαία της 
ελευθερίας 
(Πίνακας του 
Δ. Μοντεσά- 
ντου. Εθνικό 
Ιστορικό 
Μουσείο).

Δεξιά: Φωτογρα
φία του πρωτό
τυπου της προ- 
κηρύξεως του 
Τ. Βάσσου προς 
τον Κρητικόν 
λαόν. Το σπου
δαίο τούτο και 
σπανιώτατο 
έντυπο φυλάσ
σεται στο Εθνι
κό Ιστορικό 
Μουσείο.
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Πάνω: Οι βασι
βουζούκοι δια
σκεδάζουν την 
παραμονή της 
σφαγής του 
Ηρακλείου. 
(Χαλκογραφία 
στο Εθνικό Ιστο
ρικό Μουσείο)

-JUO. _______ _______ ________ __ ___ Ϋ

και το διορισμό του μετριοπαθούς πολιτικού Ανδρέα 
Ζαΐμη. Το Κίνημα του Θερίσου μπορεί να μην πέτυχε 
πλήρως τους στόχους του, έδωσε όμως νέα ώθηση στο 
ακανθώδες «Κρητικό Ζήτημα» της εποχής, προκαλώ- 
ντας αλυσιδωτές αντιδράσεις και οδηγώντας τις Μεγά
λες Δυνάμεις στην απόφαση για την εκχώρηση του δι
καιώματος του διορισμού του Ύπατου Αρμοστή στο βα
σιλιά τών Ελλήνων Γεώργιο Α! (14.8.1906) καθιστώντας 
ουσιαστικά την Κρήτη, ελληνική επαρχία.

Ο Ανδρέας Ζαΐμης έφυγε απ’ τα Χανιά στις 30.4.1908 
χωρίς να παραιτηθεί, διευκολύνοντας τη διαδικασία της 
Ένωσης, την οποία οι Κρητικοί είχαν ψηφίσει στις 
24.9.1908.

Λόγω των πολιτικών συγκυριών ή Ένωση έγινε πραγ
ματικότητα και επίσημα με την τελετή έπαρσης της Ελ
ληνικής σημαίας στον ιστό του φρουρίου του Φιρκά στις 
1.12.1913, ενώ ήδη από το 1909 οι στρατιωτικές δυνά

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. ΙΣΤΟ ΡΙΑ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ  Ε Θ Ν Ο Υ Σ, Εκδοτική Αθηνών Αθήνα 

1974.
2. Χ ΑΝ ΙΑ  1252-1940, Γιάννη Τσίβη, εκδόσεις «Γνώση».
2. ΙΣΤΟ ΡΙΑ  Τ Η Σ  ΚΡΗ ΤΗ Σ, Θεοχάρη Δεττοράκη, Ηράκλειο 

1990.
3. Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  1897, αφιέρωμα εφημ «Χανιώτικα Νέα», 

Μάρτιος 1998.
4. Κ Ρ Η Τ Κ Η  Π Ο ΛΙΤΕΙΑ , αφιέρωμα εφημ. «Χανιώτικα Νέα», 

Απρίλιος 2000.
5. Ε Ν Ω ΣΗ , 8 5  Χ ΡΟ Ν ΙΑ  Μ Ν Η Μ Η Σ  Μιχ. Καβσυλάκη, εφημ. 

«Χανιώτικα Νέα», 1/12/1998.
6. Ε Ν Ω Σ Η - εκπλήρωση προαιώνιου πόθου του Κρητικού λα

ού, ιδίου ως άνω, εφημ. «Χανιώτικα Νέα», 1/12/2000.
7. Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Γ ΙΑ Λ Ε Σ  - Κ Α Π Α Λ Ε Δ Α Κ Η Σ  -Στάθης Καγιαλές. 

έκδοση Ν. Α. Χανιών, 1997.

μεις των 4 Δυνάμεων είχαν φύγει απ’ το νησί. (Μετά από 
κάθε σταύρωση έρχεται η Ανάσταση).

Η Ένωση (1.12.1913) της Κρήτης με τη μητέρα Ελλά
δα, ήταν η στιγμή την οποία γενιές και γενιές Κρητικών 
περίμεναν. Η πιο συγκινητική στιγμή της Ένωσης είναι 
όταν δυο γηραιοί αρχηγοί των κρητικών επαναστάσεων, 
ο Χατζημιχάλης Γιάνναρης και ο Αναγνώστης Μάντα- 
κας, παραδίδουν τη σημαία της ελευθερίας στο νεαρό 
πρίγκιπα Γεώργιο, για να την αναρτήσει στον ιστό. Ο 
πρίγκιπας Γεώργιος ευχαρίστησε μεγαλοπρεπούς και 
ξανάδωσε τη σημαία στον Γιάνναρη και τον Μάντακα να 
την αναρτήσουν αυτοί στον ιστό, αναγνωρίζοντας με τη 
στάση του ότι μόνον αυτοί έχουν το δικαίωμα να αναρ
τήσουν την ελληνική σημαία στον ολογάλανο ουρανό 
της Ενωμένης Κρήτης.
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Π Α Π Α Γ Ε
ΣΕ 60 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ Π Ρ Ο Κ Α ΤΑ Β Ο Λ Η
Α Ν Τ ΙΚ Α Τ Α Β Ο Λ Η  ΣΕ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Η  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

INNOVA 125 2050 (44,66 EURO X 60 μήνες)
SFX 50 SCOOTER 1800 (39,22 EURO x 60 μήνες)

SH 125 2859 (62,29 EURO X 60 μήνες)
SH 150 3590 (78,22 EURO x 60 μήνες)

FES 150 NEW 3900 (84,98 EURO X 60 μήνες)
NSS 250 JAZZ 5990 (130,52 EURO x 60 μήνες)

XL 125 VARADER0 4900 (106,77 EURO X 60 μήνες)
XL 1000 11500 (250,58 EURO X 60 μήνες)
XR 125 2800 (61,01 EURO x 60 μήνες)
XL 650 7777 (169,46 EURO x 60 μήνες)
CB 500 6100 (132,91 EURO X 60 μήνες)

CB 600 F HORNER 7950 (173,23 EURO X 60 μήνες)
CBR 600 RR3 11200 (244,04 EURO X 60 μήνες)

CBR1100 XX3 13990 (304,84 EURO x 60 μήνες)
VER 800 F2 12700 (276,73 EURO x 60 μήνες)

Υ“ ΡΗΛΓ
Crypton 105 

TDM 900 
FZ6- fazer

1750
10300
7700

(38,13 EURO X 60 μήνες) 
(224,43 EURO X 60 μήνες) 
(167,78 EURO X 60 μήνες)

KAZER 115 1750 (39 EURO x 60 μήνες)

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΧΩΡΙΣ έξοδα γραμματίων

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198
ΤΙΊλ. 77.03.886, 77.16.670, fax 77.15.498, service 77.01.177

sT  "V,
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Η Τοξοβολία είναι από τα πλέον αρχαία αγωνίσματα. 
Κατά την παλαιολιθική εποχή (35.000 ■ 8.000 πΧ }, η 

χρήση του τόξου και του βέλους ως μέσον κυνηγίου, α
ναπτύχθηκε ανεξάρτητα σε πολλά μέρη του κόσμου. 
Τα τόξα εκείνη την περίοδο δεν ήταν τόσο αξιόπιστα 
στην ακρίβειά τους. Η κυνηγητική δεινότητα οφειλό
ταν περισσότερο στην ικανότητα ανίχνευσης και στην 
παραλλαγή, παρά στην σκοπευτική ικανότητα.

Τ ο τόξο πρωτοεμφανίζεται στη στρατιωτική ιστορία 
το 2.340 πΧ όταν οι Σουμέριοι χρησιμοποίησαν πε
ζικό αποτελούμενο κυρίως από τοξότες . Στην Κί
να υπήρχαν αγώνες τοξοβολίας πολύ πριν από 
3.000 χρόνια. Οι Αιγύπτιοι Φαραώ και οι Ρωμαίοι 

αυτοκράτορες συχνά επιδείκνυαν τις ικανότητες τους 
στην Τοξοβολία. Είναι γνωστό ότι η μυθολογία και η 
ιστορία της Ελλάδος από τον μυθικό Οδυσσέα μέχρι 

ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ την ανεπανάληπτη φυσιογνωμία του μεγάλου Αλεξάν- 
ΜΑΝΟΥΚΗ* δρου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την Τοξοβολία.

Το σύγχρονο άθλημα της Τοξοβολίας πρωτοεμφανίστη- 
κε στην Αγγλία τον 14ο αιώνα όταν το μακρύ τόξο έγι
νε το πλέον σημαντικό όπλο του στρατού της Αγγλίας, 
κατ’ αρχή στην μάχη του Κρεσύ (1346) και αργότερα 
στο Πουατιέ και Άζινκουρτ. Από το 1330 μέχρι το 1414, 
οι Άγγλοι βασιλείς απαγόρευσαν όλα τα υπόλοιπα 
αθλήματα, διότι έκλεβαν χρόνο από την τοξοβολία και 
ένα βασιλικό διάταγμα του 1363 απαίτησε όπως όλοι οι 
Άγγλοι εξασκούνται στην Τοξοβολία τις Κυριακές και τις 
αργίες . Ο πρώτος οργανωμένος αγώνας έγινε στο Φίν- 
σμπουρι της Αγγλίας το 1583 με 3.000 συμμετοχές. Οι 
πρώτοι διεθνείς αγώνες άρχισαν γύρω στο 1900 με 
αγώνες μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Οι αγώνες ήταν τό
σο ικανότητας στην ακρίβεια, όσο και ικανότητας ριξί
ματος βέλους στη μεγαλύτερη απόσταση.

Η Τοξοβολία έκανε την εμφάνισή της στους Ολυμπια
κούς αγώνες του 1900. Το 1931 ιδρύθηκε στο Παρί
σι η Διεθνής Ομοσπονδία Τοξοβολίας (FITA) με 

σκοπό την τυποποίηση των κανονισμών για τους Διε
θνείς αγώνες. Από το 1988 στους Ολυμπιακούς αγώνες 
υπάρχει και το ομαδικό αγώνισμα, που αποτελείται από 
τρεις αθλητές. Ο στόχος που χρησιμοποιείται στους 
αγώνες εξωτερικού χώρου για τις αποστάσεις των 90 
και 70 μέτρων, είναι διαμέτρου 122 εκατοστών. Ο εσω
τερικός κύκλος, ήτοι το άριστα, έχει διάμετρο 12,2 εκα
τοστά. Υπάρχουν άλλοι εννέα ομόκεντροι κύκλοι γύρω 
από αυτόν. Αρχίζοντας από το κέντρο, ανά δύο έχουν 
και διαφορετικό χρώμα, ήτοι κίτρινο, κόκκινο, μπλε , 
μαύρο, και άσπρο. Οι επιτυχίες βαθμολογούνται λαμβά- 
νοντας από 10 βαθμούς για επιτυχία στον εσωτερικό κί
τρινο κύκλο, έως ένα βαθμό για επιτυχία στον εξωτερι
κό άσπρο κύκλο. Υπάρχουν αρκετά είδη αγώνων. Στον 
Ολυμπιακό γύρο, η απόσταση είναι τα 70 μέτρα. Στους 
προκριματικούς αγώνες κάθε αθλητής ρίχνει 72 βέλη σε 
12 εξάδες. Οι πρώτοι οκτώ αθλητές προκρίνονται για 
τους ημιτελικούς, όπου ρίχνουν μόλις 12 βέλη και ξεχω
ρίζουν οι πρώτοι τέσσερις . Κάθε ένας από τους τέσσε
ρις τελικούς διεκδικητές, ρίχνει 12 βέλη για την τελική 
κατάταξη, όπου οι τρεις πρώτοι λαμβάνουν μετάλλια.

Τα κύρια μέρη που αποτελούν το αγωνιστικό τόξο 
είναι:

Το στέλεχος. Αποτελεί τη βάση και το θεμέλιο του 
τόξου. Αυτό είναι το τμήμα που υποστηρίζει όλα τα 
υπόλοιπα παρελκόμενα του τόξου.

Τα Ακρα. Αποτελούνται από πολύ σκληρό ξύλο και 
ανθρακονήματα. Είναι αυτά που προσδίδουν τη δύνα
μη στο τόξο. Η δύναμη του τόξου μετράται σε λίβρες
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(που είναι περίπου μισό κιλό). Τα τόξα διακρίνονται σε 
ξύλινα, με δύναμη 20-30 λιβρών, κράματος αλουμινί
ου με δύναμη 30 - 40 λιβρών και τα πρωταθλητικά από 
κράμα αλουμινίου και άνθρακα με δύναμη 38 - 50 λί
βρες περίπου.

Το στόχαστρο. Πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
ελαφρύ και σταθερό με μεγάλη αντοχή στους κραδα
σμούς. Η μετακίνησή του για τις διορθώσεις γίνεται 
προς τα επάνω και κάτω καθώς και αριστερά, δεξιά.

Οι μπάρες σταθεροποίησης. Απορροφούν τους 
κραδασμούς και δονήσεις του τόξου μετά την βολή, 
ενώ συγχρόνως βοηθούν στην ισορροπία του τόξου.

Το βέλος. Τα βέλη που χρησιμοποιούνται στους 
αγώνες είναι κατασκευασμένα είτε από αλουμίνιο είτε 
από ίνες άνθρακα. Κάθε βέλος φυσικά, είναι προσαρ
μοσμένο στον αθλητή γιατί το μήκος των χεριών διαφέ
ρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, η δε σκληρότητά τους 
που τους προσδίδει τη βέλτιστη πτήση, είναι συνδυα
σμός του μήκους τους και της δύναμης του τόξου. Χρη
σιμοποιούνται τρία φτερά, που εξασφαλίζουν την περι
στροφική κίνηση του βέλους κατά την πτήση.

Η Χορδή. Αποτελείται από ένα αριθμό κυρίως πλα
στικών νημάτων (περίπου 16) και έχει αντοχή στον εφελ- 
κυσμό, κατά πολύ μεγαλύτερη από αντίστοιχης διατο- 
μής χάλυβα.

ίημαντικό ρόλο για μια καλή βολή παίζουν πολλά 
στοιχεία. Η στάση και ισορροπία του σώματος , οι 
κλίσεις και στάσεις των χεριών καρπών και δακτύλων 

, η χαλαρότητα και η ένταση όπου χρειάζονται, οι καλές 
επαφές, η σταθερότητα, η ταύτιση με το υπόλοιπο πε
ριβάλλον, καθόσον ο αέρας επηρεάζει το βέλος ιδιαίτε
ρα στις μεγάλες αποστάσεις, η ηρεμία, η αποφασιστι
κότητα, οι διαδικασίες αμέσως μετά την βολή και τόσα 
άλλα στοιχεία. Το άθλημα της Τοξοβολίας απαιτεί καλή 
φυσική κατάσταση, πειθαρχημένο πνεύμα, ψυχικό έλεγ
χο και εξάσκηση στις βολές. Επειδή η τέχνη της Τοξο-

Αριστερά: 
Σύνθετο τόξο 
που χρησιμοποι
είται και στο 
κυνήγι.

Κάτω: Από το 
πρωτάθλημα το
ξοβολίας Ενό
πλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων 
Ασφαλείας, που 
έγινε στην Πά
τρα στις 
23/11/03, όπου 
την Α' θέση πή
ρε ο Ελληνικός 
Στρατός, την Β' 
η Ελληνική 
Αστυνομία και 
την Γ’ η Ελληνι
κή Αεροπορία,
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Πάνω:
Η παγκόσμια 
πρωταθλήτρια 
τοξοβολίας στο 
Σύνδευ (2000).

βολίας είναι και πνευματικό άθλημα, 
συνδυάζει την ισορροπία σώματος - 
πνεύματος εξασκώντας και τις ψυχικές 
δυνάμεις του αθλουμένου. Είναι δύσκο
λο να περιγράφει ο ενθουσιασμός αυ
τών που ασχολούνται συστηματικά κα
θώς και το τι πραγματικά σημαίνει γι' 
αυτούς η Τοξοβολία. Η περιγραφή ίσως 
που πλησιάζει αρκετά, δίνεται από τον 
Ούγκεν Χέριγκελ στο βιβλίο του «Ζεν και 
Τοξοβολία» όπου αναφέρει ότι « Η Το
ξοβολία αποτελεί ένα αγώνα του τοξότη 
με τον εαυτό του». Μέσα σ’ αυτόν τον 
ισχυρισμό, βρίσκεται η ουσία των προ
τεραιοτήτων που εμπλέκονται. Η βολή 
ενός βέλους απαιτεί οπωσδήποτε μια 
ορισμένη φυσική δύναμη και προσπά
θεια αλλά αυτό σίγουρα δεν είναι το 

πλέον απαραίτητο στοιχείο. Η πνευματική δύναμη, η 
αυτοπειθαρχία και η αυτοπεποίθηση είναι κατά πολύ 
περισσότερο σημαντικά στοιχεία, εφόσον φυσικά επι
διώκεται βελτίωση και πρόοδος στους αγώνες. Αυτά τα 
στοιχεία δεν είναι καθόλου εύκολο να συνδυαστούν, 
ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές. Αυτή ακριβώς η προσπά
θεια χαρίζει μοναδικά συναισθήματα ικανοποίησης και 
ευχαρίστησης. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα που αξιώ
νουν ότι έχουν ομοιότητες, όμως η Τοξοβολία είναι μο
ναδική στο ότι τα τελικά αποτελέσματά της αποτελούν 
ένα Θρίαμβο του υποσυνείδητου επί του συνειδητού. 
Οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα που μετράται 
στο στόχο, κάθε τοξότης μπορεί να αντλήσει ικανοποί
ηση (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) από την νίκη 
του στην προσωπική διανοητική του μάχη.

Ο Αθλητικός Όμιλος Τοξοβολίας «ΑΧΑΙΟΙ» του οποί
ου το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη προέρχονται 
από το ΥΕΘΑ - ΓΕΣ καλούν το προσωπικό της ΕΛΑΣ 
(Τηλ. 2106005738 και 6978220055) να πλαισιώσουν το 
σωματείο απαλλασσόμενοι κάθε οικονομική επιβάρυν
σης έως τον Ιούνιο του 2004, με σκοπό την καλλιέργεια 
και ανάπτυξη της Τοξοβολίας.

* 0  κ. Α .Μ α ν ο ύ κ η ς  ε ίν α ι Π .Υ ./Υ .Ε .Θ .Α ./Γ .Ε .Σ . κ α ι ο  Π ρ ό ε 

δ ρ ο ς  το υ  Α θ λ η τ ικ ο ύ  Ο μ ίλ ο υ  Τ ο ξ ο β ο λ ία ς  «Α χα ιο ί» .
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ

•ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ «ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
• ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ «ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 

•ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Με τη σιγουριά και την αξιοπιστία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ευρώ)

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

B/M /
Φ ορ. Ιπποι 4 5 6 7 8 9 10

6 99,16 108,64 118,13 127,61 137,10 146,59 156,07

C
O

Τ
'- 106,27 116,85 127,43 138,01 148,59 159,17 169,75

9 - 1 0 129,98 142,22 154,45 166,69 178,92 191,16 203,39

11 - 1 2 135,42 148,49 161,57 174,64 187,71 200,78 213,85

13 και άνω 144,27 158,70 173,13 187,56 202,00 216,43 230,86

Η Π ΕΙΡΩ ΤΙΚ Η Σ ΕΛΛΑΔΑΣ & Ν Η ΣΩΝ*

ft/M /
Φ ορ. Ι ιιιιο ι 4 5 6 7 8 9 10

6 74,37 81,48 88,60 95,71 102,83 109,94 117,06

7 -  8 79,70 87,64 95,57 103,51 111,44 119,38 127,31

9 -  10 97,49 106,66 115,84 125,02 134,19 143,37 152,54

11 -  12 101,57 111,37 121,17 130,98 140,78 150,58 160,39

13 και άνω 108,20 119,02 129,85 140,67 151,50 162,32 173,14

* Πλην Ν. Θεσ/νικης & Νήσων Ρόδου, Κέρκυρας, Κρήτης & Εύβοιας 

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
•Α ίτη σ η  Α σ φ ά λ ισ η ς  Τ η λ εφ ω ν ικ ώ ς  «Π α ρά δοσ η  Σ υ μ β ο λ α ίο υ  σ το  Χ ώ ρ ο  σ α ς  
• Ά μ εσ η  Α π ο σ το λ ή  Ε ξε ιδ ικ ευ μ έν ο υ  Σ υ ν ερ γ ά τη  σ το ν  Τόπ ο του  Α τυ χ ή μ α το ς  

•Κ ά λ υ ψ η  Ια τρ ικώ ν  Δ α π α ν ώ ν  σ ε Ε λλά δ α  & Ε ξω τερ ικό  
•Δ ιε κ δ ίκ η σ η  Α π ο ζη μ ιώ σ εω ν  Τ ρ ο χ α ίο υ  Α τυ χ ή μ α το ς

π α  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
τ η λ  210 6532565 κ α θ η μ ε ρ ιν ά  9:00 - ι&οο

M iG  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ 1 Κ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ
Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α  5, Χ Ο Λ Α Ρ Γ Ο Σ
Τ Η Λ : 2 1 0  6 5 3 2 5 6 5
F A X : 2 1 0  6 5 2 6 0 8 1
e m a il:  m ig f in s @ o te n e t.g r
w e b : w w w .m ig .w x s .o rg

e v v c r a a
I N S U R A N C E  C O  S A. 

Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  ΑΣΦ ΑΛ ΙΣΤ ΙΚΗ  ΕΤΑΙΡ ΙΑ

mailto:migfins@otenet.gr
http://www.mig.wxs.org
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Οι εορτές των Χριστουγέννων είναι μια σημαντική ευ 
καιρία της ζωής μας, για να δούμε το νόημά τους, ν’ α
ναπαυθούμε και να χαρούμε, και παίρνοντας δυνάμεις 
να συνεχίσουμε την πορεία μας. Η ζωή δίχως τις εορτές

Οι εορτές όμως δεν
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V ^  τσι, η εορτή των Χριστουγέννων δεν εξαντλείται 
σε μακρινά ταξίδια, ξενύχτια, διασκεδάσεις και 
δώρα. Ο Χριστός γεννήθηκε κι έγινε άνθρωπος, 
για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Έγινε σαν κι εμάς 

L  για να μας καταλάβει και να τον καταλάβουμε και 
να μας βοηθήσει. Σε μια βυζαντινή εικόνα βλέπουμε να 
εικονίζεται στη μέση ο Χριστός σπαργανωμένος, σ’ ένα 
σπήλαιο, ανάμεσα σε ζώα. Κεντρική θέση έχει η μητέρα 
του, η Παναγία, η πάνω απ’ όλες τις αγίες, η πιο σεμνή, 
ταπεινή και καθαρή γυναίκα του κόσμου. Πιο κει ο μνή- 
στορας Ιωσήφ, ένας ιδιαίτερα αγαθός και σοβαρός άν
θρωπος, ο οποίος συνέδρασε σημαντικά στο μεγάλο 
μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Χριστού. Πρώτοι 
προσκυνητές του νεογεννηθέντος, τρεις Μάγοι από την 
Ανατολή. Πρόκειται για ανθρώπους όχι της μαγείας,

που πολύ ταλαιπωρεί ορισμένους και σήμερα, αλλά της 
επιστήμης. Η επιστήμη δεν φοβάται ή αρνείταιτον Θεό, 
αλλά τον σέβεται και τον προσκυνά, ούτε η Εκκλησία 
αρνείται την επιστήμη και την υποπτεύεται. Δεύτεροι 
προσκυνητές του γεννηθέντος Χριστού, οι απλοί και τα
πεινοί βοσκοί της Βηθλεέμ, που αγρυπνούσαν στην ερ
γασία τους. Ο Χριστός ήλθε και για τους μορφωμένους 
και τους αμόρφωτους, για όλους. Οι άγγελοι μεταφέ
ρουν στους βοσκούς μήνυμα ειρήνης.

Ιδιαίτερα ο κόσμος μας σήμερα είναι αρκετά ανειρή
νευτος, ανήσυχος, ανασφαλής, φοβισμένος, ταραγμέ
νος, αγχωμένος και ταλαιπωρημένος. Πολλοί ειρηνιστι- 
κοί σύλλογοι, πολλοί λόγοι περί ειρήνης, αλλά η ειρήνη 
δυστυχώς απουσιάζει. Η ειρήνη ξεκινά από μέσα μας. 
Αν ο άνθρωπος δεν έχει φθάσει σ’ ένα ικανό μέτρο αυ- 
τογνώσίας, δεν έχει μία αγαθή σχέση με τον Θεό, δεν

μπορεί να είναι ειρηνικός κι ισορροπημένος. Κυρίως ει
ρηνικός είναι ο γνήσια κι αληθινά ταπεινός. Ο ειρηνικός 
είναι πάντα χαρούμενος. Ο Ειρηνάρχης, Ειρηνοτρόφος 
και Ειρηνοδότης Χριστός αξίζει να πλησιαστεί, για να 
μας προσφέρει την τόσο αναγκαία αυτή χάρη.

Το Άγιον Όρος, το Περιβόλι της Παναγίας, με τον 
υπερχιλιόχρονο μοναχισμό του, αποτελεί θα λέγαμε μια 
νέα Βηθλεέμ, αφού οι μοναχοί αγωνίζονται να φιλοξε
νούν στις καρδιές τους τον Χριστό. Η ειρήνη τους, η 
ηρεμία τους, η γαλήνη κι η μυστική χαρά τους είναι τα 
στοιχεία της κάποιας φανερώσεως αυτής της σχέσεως 
με τον νεογεννηθέντα.

Στο τέλος ενός χρόνου και στην αρχή ενός άλλου γί
νονται απολογισμοί και προϋπολογισμοί. Στην ησυχία 
μιας ώρας, που αξίζει να χαρίσει ο καθένας στον εαυτό 
του, ας ανακαλυφθεί η αιτία της απουσίας της αληθινής 
χαράς από τη ζωή. Θα’ ναι κρίμα να εορτάζονται Χρι
στούγεννα δίχως Χριστό κι η Πρωτοχρονιά να σημαίνει 
τη συνέχιση ενός ίδιου χρόνου δίχως ουσιαστική αλλα
γή, νόημα και περιεχόμενο στη ζωή.

Με τις λιτές κι απλές αλλά εγκάρδιες κι αδελφικές 
σκέψεις από τον ιερό Άθωνα ταπεινά ευχόμεθα ο Γεν- 
νηθείς για τη σωτηρία του κόσμου Χριστός να εμπνέει 
όλους στον δρόμο της ένθεης ειρήνης, που θα προ
σφέρει την άυλη εκείνη χαρά για την οποία ανησυχεί ο 
σύγχρονος, κουρασμένος άνθρωπος. Οι ευχές μας αυ
τές οι θερμές απευθύνονται σε όλους εκείνους που νυ
χθημερόν μοχθούν για τη διατήρηση της τάξης, την τή
ρηση του νόμου, την πάταξη της αδικίας, την επικράτη
ση της ασφάλειας, με πολίτες εύτακτους και νομοτα
γείς που διψούν για ειρήνη. Ειρήνη Χριστοφόρα, ειρήνη 
αγλαόκαρπη, ειρήνη προσωπική, ειρήνη μόνιμη, ειρήνη 
χαροποιό και γλυκόφθογγη.

Έτη πολλά κι ευλογημένα.
Το νέο έτος να είναι ειρηνικό.

Κυρίως ειρηνικός είναι ο γνήσια κι αληθινά ταπεινός.
Ο ειρηνικός είναι πάντα χαρούμενος.

Του Αγιορείτη 
Μοναχού Μωυσή
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Υπήρξε ένα φαινόμενο πέρα και έξω από τα όρια της 
γνωστής στον σημερινό άνθρωπο επιστήμης, όμως, ε
ντός των πλαισίων του γενικότερου φυσικού νόμου ή ή
ταν μια θεία και υπερφυσική δύναμη κατευθυνόμενη α
πό την βούληση του Θεού η οποία υπό μορφή άστρου
οδήγησε τους Μάγους στη σπηλιά, στην οποία κατοι
κούσε ο μικρός Χριστός;

Ϊ ο περίφημο άστρο της Βηθλεέμ, το οποίο αναφέ- 
ρεται επισήμως μόνο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέ
λιο, φαίνεται πως, 2.000 χρόνια μετά την αναφορά 
της πιθανής εμφάνισής του, κρατεί ακόμα αρκετά 
καλά τα μυστικά του. Είναι γεγονός ότι η διεθνής 

βιβλιογραφία έχει κατακλυστεί από χιλιάδες άρθρα και 
εκατοντάδες βιβλία, που το καθένα παρουσιάζει την δι
κή του εκδοχή και παρέχει τις δικές του πληροφορίες γ ι’ 
αυτό το δυναμικό σύμβολο των Χριστουγέννων. Εν τού- 
τοις ακόμα και σήμερα οι απαντήσεις φαίνονται περιο
ρισμένες και οι διάφοροι μελετητές αποδέχονται την 
άποψη ότι το άστρο που περιγράφεται από τον Ευαγ
γελιστή Ματθαίο στην Καινή Διαθήκη είναι ένα καθαρά 
αστρονομικό φαινόμενο :

«Ιδού μάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσό
λυμα... είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και 
ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ». (Ματθ. Β’, 1-2).

Σύμφωνα με την ευαγγελική περικοπή σοφοί Μάγοι 
«από ανατολών» καθοδηγούμενοι υπό του αστέρος, ήρ
θαν από κάποια ανατολική χώρα στην Ιερουσαλήμ και 
από εκεί στην Βηθλεέμ, για να προσκυνήσουν τον μικρό 
Ιησού.

Οι Μάγοι θεωρούνταν οι πανεπιστήμονες της εποχής 
τους. Άνθρωποι σοφοί, δάσκαλοι, ερευνητές, ιερείς, 
αστρονόμοι και αστρολόγοι με την έννοια ότι. μέσω της 
παρατήρησης κάποιων αστρικών κύκλων (σάρος, ηλια- 
κές-σεληνιακές εκλείψεις), πίστευαν ότι μπορούσαν να 
προλέγουν την θέληση του Θεού για μακροημέρευση 
του βασιλέως και νίκες του στρατού. Μ’ αυτήν την έν
νοια Μάγος και όχι αστρολόγος μπορεί να θεωρηθεί 
από όσους δεν γνώριζαν τον Θεό της Παλαιός Διαθή
κης ο προφήτης Δανιήλ (Δανιήλ Β’, 48), που πρόσφερε 
τις υπηρεσίες του ως σύμβουλος του βασιλιά στην Αυ
λή της Βαβυλώνας. Ο Δανιήλ, άλλωστε, είναι κατά πολ
λούς ο προφήτης εκείνος του Μεσαία επί της Γης (Δα
νιήλ Θ’, 24-26). Συνεπώς, οι σοφοί της Βαβυλώνας γνώ
ριζαν, από την προφητεία του Δανιήλ, τον χρόνο της 
έλευσης του Μεσσία, αλλά όχι τον ακριβή τόπο. Πιθα-
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I1

νώς, λοιπόν, να περίμεναν στον αναμενόμενο χρόνο ένα 
έκτακτο ουράνιο συμβάν που θα τους έδειχνε τον τόπο. 
Και δεν διεψεύσθησαν.

Έφτασαν, λοιπόν, οι Μάγοι στην Ιερουσαλήμ εντελώς 
χαμένοι. Το άστρο είχε εξαφανιστεί και εκείνοι, άρχο
ντες πραγματικοί με τα πλούτη και τη συνοδεία τους, 
στράφηκαν στον βασιλιά της χώρας. Περίμεναν να γεν
νηθεί ένας βασιλιάς και σε βασιλιά αποτάθηκαν. Του μί
λησαν για την εμφάνιση του λαμπρού άστρου και για 
τον συμβολισμό του ζητώντας του να τους υποδείξει 
την τοποθεσία όπου είχε γεννηθεί ο αναμενόμενος Μεσ
αίας. Ο Ηρώδης τα έχασε. Κανείς από το περιβάλλον 
του δεν είχε παρατηρήσει κάτι έκτακτο στον ουρανό. 
Κάλεσε, πάντως, τους σοφούς του Ισραήλ, οι οποίοι ερ
μηνεύοντας την προφητεία του Μιχαία, του είπαν ότι ο 
Μεσαίας θα γεννιόταν στην μικρή κωμόπολη Βηθλεέμ. 
Οι Μάγοι έμαθαν την τοποθεσία γέννησης του Μεσαία 
και καθοδηγούμενοι από το λαμπρό άστρο, το οποίο ξα- 
ναεμφανίστηκε μπροστά τους, βρήκαν το σπίτι όπου κα
τέλυε η αγία οικογένεια, αφού κατά την ευαγγελική 
αφήγηση το άστρο στάθηκε ακριβώς πάνω απ’ αυτήν. 
Μπήκαν στο σπίτι και αντίκρισαν το θείο παιδί μαζί με 
την μητέρα του, αμέσως έπεσαν και το προσκύνησαν. 
Αφού, λοιπόν, οι Μάγοι απέδωσαν 
τις πρέπουσες τιμές στον αναμενό
μενο Μεσσία, φαίνεται ότι ξεκουρά
στηκαν, πιθανώς, για κάποιες ημέρες 
και, όπως ήδη αναφέραμε, αναχώρη
σαν για την μακρινή πατρίδα τους, 
από δρόμο που δεν πέρναγε μέσα 
από την Ιερουσαλήμ.

Δυστυχώς, αν και το πρωτόφαντο 
άστρο περιγράφεται από τον Ευαγ
γελιστή Ματθαίο, και δίνονται κάποια 
επιπλέον στοιχεία από τα απόκρυφα 
Ευαγγέλια, εν τούτοις, δεν υπάρχει 
καμιά άλλη καταγραφή που να επιβε
βαιώνει την εμφάνισή του, την θέση 
του στο στερέωμα ή την φαινόμενη 
λαμπρότητά του από τους ιστορικούς ή τους ικανούς 
αστρονόμους της εποχής εκείνης. Και αυτό ακριβώς εί
ναι το περίεργο, γιατί την εποχή εκείνη, εκτός από την 
Ιουδαία, στις γειτονικές της χώρες άκμαζε η Αστρονο
μία, αφού Βαβυλώνιοι, Πέρσες και Έλληνες Αλεξανδρι
νοί αστρονόμοι - αλλά και οι μακρινοί Κινέζοι και Κορεά- 
τες - εκτελούσαν πολλές, καλές και μακροχρόνιες παρα
τηρήσεις των ουρανίων φαινομένων και σωμάτων, τις 
οποίες στην συνέχεια κατέγραφαν λεπτομερώς.

Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι το αστέ
ρι που παρατήρησαν αρχικά οι Μάγοι, πιθανώς, να είναι 
από εκείνα τα ουράνια φαινόμενα που δεν είναι ορατά 
από όλη την Γη, δηλαδή ένα ιδιόμορφο, σπάνιο αστρο
νομικό φαινόμενο, όπως κομήτης, βολίδα, βροχή διατ- 
τόντων αστέρων, μεμονωμένος απλανής αστέρας, 
αστρική γένεση, καινοφανής αστέρας, εμφάνιση πλανη
τών, σύνοδος Αφροδίτης και Δία, τριπλή σύνοδος πλα
νητών, σφαιρικοί κεραυνοί και άλλα φαινόμενα. Όμως, 
η κατεύθυνση του άστρου της Βηθλεέμ, η διακεκομμέ
νη εμφάνισή του, η έντασή του, η ημερομηνία εμφάνι
σής του, καθώς και η γνώση κάποιων τέτοιων φαινομέ
νων από τους ανατολικούς λαούς της εποχής αποτρέ

πουν από το να υιοθετήσουμε κάποια τέτοια ερμηνεία 
και αυτό γιατί από την μελέτη των περικοπών που ανα- 
φέρονται στο άστρο της Βηθλεέμ, μπορούμε να κάνου
με τις επόμενες επισημάνσεις: 

α. Η φαινόμενη κίνηση των ουρανίων σωμάτων (ανα- 
τολή-δύση) δεν συμπίπτει με την αναφερόμενη κί
νηση του άστρου.

β. Το αστέρι, εκτός από τους Μάγους, δεν παρατη
ρήθηκε από κανένα άλλο λαό με ανεπτυγμένη 
αστρονομία.

γ. Η φαινόμενη λαμπρότητα του αστέρος - φωτεινής 
νεφέλης, γράφεται στα κείμενα ότι σκίαζε ακόμα 
και το φως του Ηλιου. Όμως κανένας άλλος εκτός 
των Μάγων δεν το είχε αντιληφθεί. 

δ. Το αστέρι ανέλαμπε και εξαφανιζόταν ή στεκόταν 
και κινιόταν «κατά το δοκούν» αναίτια ή αναλόγως 
των αναγκών και της περιοχής που βρίσκονταν οι 
Μάγοι. Ένα αστρονομικό αντικείμενο δεν μπορεί 
να παρουσιάζει μια τέτοια συμπεριφορά, 

ε. Το αστέρι έδειξε ένα συγκεκριμένο μικρό τόπο που 
γεννήθηκε ο Ιησούς. Όμως, ένα αστρονομικό αντι
κείμενο, λόγω του ύψους στο οποίο βρίσκεται, δεν 
μπορεί να υποδείξει κάποιο συγκεκριμένο τόπο 

στην επιφάνεια της Γης, παρά μόνο 
κατεύθυνση (προσανατολισμό).

Προκειμένου να υποδειχθεί ένα 
ορισμένο γήινο σημείο, θα πρέπει 
το αντικείμενο να δημιουργηθεί 
στα πολύ χαμηλά στρώματα της 
γήινης ατμόσφαιρας, γεγονός 
αδύνατον για ένα αστρονομικό 
αντικείμενο.

Ο αστέρας της Βηθλεέμ υπήρξε 
ένα φαινόμενο υπερβατικό και υπέρ
λογο, πέρα και έξω από τα όρια της 
γνωστής στον σημερινό άνθρωπο 
επιστήμης. Αυτό δεν σημαίνει, βέ
βαια, ότι το γεγονός, στην περίπτω
ση αυτή, υπήρξε «αφύσικο», «υπε- 

ράνω» ή «έξω» από τα όρια του γενικότερου φυσικού 
νόμου. Σημαίνει, όμως, ότι το εν λόγω φαινόμενο κινού
νταν στα πλαίσια φυσικών νόμων άγνωστων ακόμα στην 
ανθρώπινη επιστήμη. Εφόσον ο Θεός δημιούργησε τον 
φυσικό νόμο, δεν είναι δυνατόν να γίνεται, συγχρόνως, 
και ο μεγάλος παραβάτης του, καταστρατηγώντας τον 
κατά το δοκούν, έστω και σε έκτακτες περιστάσεις, 
όπως είναι η γέννηση του Ιησού. Για τον λόγο αυτό, θα 
μπορούσαμε να δεχθούμε την άποψη ότι φαινόμενα 
όπως το άστρο της Βηθλεέμ, αν βέβαια υπήρξε, κινού
νται εντός του πλαισίου του γενικότερου φυσικού νό
μου, πιθανότατα όμως, έξω από το σύστημα της μέχρι 
σήμερα γνωστής στον άνθρωπο επιστημονικής γνώσης. 
Υπό την έννοια αυτή, περιγράφοντας το αστέρι της γέν
νησης, μπορεί να δεχθούμε τους όρους «υπερβατικό» 
και «μεταφυσικό», ως προς τη φύση του.

Βιβλιογραφία: «Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. - Αστρονομία - 
Ιστορία - Φιλοσοφία» των Επικούρων Καθηγητών Αστροφυ
σικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Στράτου Θεοδοσίου και 
Μάνου Δανέζη. Εκδόσεις Δίαυλος.
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Συχνά η γρίπη συγχέεται με ένα γερό κρυολόγημα, αλ
λά στην ουσία από ιατρική άποψη είναι δύο τελείως 
διαφορετικά πράγματα. Στα συμπτώματα περιλαμβά
νονται κεφαλαλγίες, πόνοι στην πλάτη, βουλωμένη μύ
τη, ερεθισμένος λαιμός, ξηρός βήχας, υψηλός πυρετός 
και γενική εξάντληση.

Τι είναι 
γρίπη;

Είναι οξεία πο
λύ μεταδοτική νό
σος που χαρα
κτηρίζεται από 
εκδηλώσεις από 
το αναπνευστικό
σύστημα όπως 
καταρροή, πόνος 
στο φάρυγγα, βή
χας και έντονα 
γενικά φαινόμενα 
όπως πυρετός, 
γενική κακουχία, 

κεφαλαλγία, ρίγος και διάχυτοι πόνοι. Διαρκεί συνή
θως 2 έως 4 ημέρες, οπότε και υποχωρούν τα οξέα 
συμπτώματα. Δύναται όμως να παραμείνουν μερικά 
όπως βήχας και κακουχία για ημέρες.

Η γρίπη εμφανίζεται με μορφή σποραδικών κρου
σμάτων αλλά και επιδημιών. Στις επιδημίες υπολογίζε

ται ότι προσβάλλονται το 15-20% του ευπαθούς πληθυ
σμού. Επιδημίες γρίπης συμβαίνουν κατά κανόνα τους 
ψυχρούς μήνες και ο μεγαλύτερος αριθμός των νοσού- 
ντων παρουσιάζεται δύο εβδομάδες από την εμφάνιση 
των πρώτων κρουσμάτων.

ΤΟΥ Α/Δ (ΥΓ) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΣΤΑΘΑΚΟ- 

ΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ *

Πού οφείλεται η γρίπη 
και πως μεταδίδεται;

Είναι νόσος που οφείλεται σε ιό και μεταδίδεται με 
σταγονίδια είτε απευθείας από τους πάσχοντες με τον 
βήχα τον πταρμό (πτέρισμα) το φιλί είτε εμμέσως με 
την χρησιμοποίηση σκευών όπως ποτήρι, πιρούνι, κου
τάλι μολυσμένων από το νοσούντα, είτε ακόμα με τη 
χειραψία (χέρια που φέρουν σταγονίδια) αλλά και σπα- 
νίως από άλλα μολυσμένα αντικείμενα.

Η μετάδοση γίνεται από τους πάσχοντες κυρίως τις 
δύο πρώτες μέρες από την εκδήλωση των σύμπτωμά-

οι ροι
των μπορεί όμως να γίνει μετάδοση σπανιότερα από 
άτομο που έχει μολυνθεί και θα εκδηλώσει τα συμπτώ
ματα μετά από 1 έως 3 ημέρες. Αυτό δε γιατί ο ιός της 
γρίπης λέμε ότι έχει επώαση 1 έως 3 ημέρες.

Είναι επικίνδυνη η γρίπη και για ποιους;
Η διαδρομή της γρίπης είναι συνήθως ομαλή και δεν 

προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα, η νόσος γίνεται βαριά 
όταν επιπλακεί από πνευμονία είτε πρωτοπαθή ιογενής 
πνευμονία που παρουσιάζεται νωρίς είτε δευτεροπαθή 
που είναι μικροβιακή και παρουσιάζεται κατά την απο- 
δρομή της γρίπης.

Ένας υγιής οργανισμός μπορεί εύκολα να αντεπε- 
ξέλθει και στις περιπτώσεις εκείνες που παρουσιάζεται 
κάποια επιπλοκή.

Η γρίπη είναι επικίνδυνη μόνο για πολύ ηλικιωμένα 
και εξασθενημένα άτομα με σοβαρά καρδιοαναπνευστι- 
κά προβλήματα.

Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε;
Η προφύλαξη γίνεται:
1) Με το να αποφεύγουμε να παραμένουμε πολύ 

ώρα σε κλειστούς χώρους όπου υπάρχει συνωστι
σμός.

2) Με το να αποφεύγουμε τη στενή επαφή με τους 
πάσχοντες (εκπομπή σταγονιδίων).

3) Με τον εμβολιασμό.
Ειδικότερα για το εμβόλιο πρέπει να γνωρίζουμε ότι 

περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες να νοσήσουμε από 
γρίπη (παρέχει προφύλαξη στο 65-70% των περιπτώσε
ων) η δε διάρκειά του είναι περίπου 8 έως 10 μήνες.

Επειδή υπάρχουν πολλοί τύποι και υπότυποι του ιού 
της γρίπης ο οποίος παρουσιάζει συνεχείς μεταλλάξεις 
οι επιστήμονες παρασκευάζουν συνεχώς νέους τύπους 
εμβολίων με σκοπό να περιορίζουν τις πιθανότητες νό- 
σησης. Έτσι το εμβόλιο συνιστάται να γίνεται και κυ
ρίως από ηλικιωμένους και άτομα με σοβαρά καρδιοα- 
ναπνευστικά προβλήματα.

Ποια είναι η θεραπεία;
Η θεραπεία της γρίπης είναι συμπτωματική. Δηλαδή 

αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα, πυρετός, κεφαλαλ
γία, βήχας. Έτσι χορηγούμε αντιπυρετικά, παυσίπονα, 
αντιβηχικά. Εδώ πρέπει να τονίσουμε την κακή συνή
θεια πολλών να λαμβάνουν αντιβιοτικά διότι δεν γνωρί
ζουν ότι ο ιός δεν καταπολεμάτε με αυτά. Ο γιατρός θα 
αποφασίζει πότε και σε ποιές περιπτώσεις είναι χρήσι
μος η χρήση αυτών.

Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση βι
ταμινών, αποσυμφορητικών και ασπιρινούχων σκευα
σμάτων και ιδίως στα παιδιά. Ο μόνος αρμόδιος να απο
φασίζει για τη χρήση τους είναι ο γιατρός.

* Ο Α /Δ  (Υ Γ) κ. Π α ν α γ ιώ τη ς  Σ τ α θ α κ ό π ο υ λ ο ς  

υ π η ρ ε τ ε ί  σ τ ο  Κ .Ι.Α  Α θ η ν ώ ν .
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του 
Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε απο
στρατεία,

- Με το βαθμό του Ταξιάρχου οι, Ιωάν
νης Μπαλαμάτσιας, Δημήτριος Χρυσι- 
κόπουλος, Αθανάσιος Ρέμπελος, Δη- 
μήτριος Κάντας και Πέτρος Παπαγε- 
ωργίου.

- Με το βαθμό του Αστυν. Δ/ντή οι, Ιω
άννης Μαρκάκης, Μενέλαος Παναγιω- 
τουνάκος, Χαράλαμπος Σωτηρόπου- 
λος, Ναπολέων Λιόλιος, Αλέξανδρος 
Χρονόπουλος, Γεώργιος Αρβανίτης, 
Γεώργιος Μακρής, Ηλίας Τσάτσας, 
Γεώργιος Φλέσσας και Αλκιβιάδης 
Παπαδομαρκάκης.

- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή οι, 
Ευθύμιος Ευθυμιάδης, Χαράλαμπος 
Σπυριδάκης, Γεώργιος Διαμαντής, Πε
ρικλής Ζαμπάρας, Ευάγγελος Σιού- 
τας, Δήμος Αποστολόπουλος, Θεόδω
ρος Αλεξίου, Παντελής Μιχαλτσίδης, 
Γεώργιος Λαμπρούσης, Γεώργιος Κο- 
χράκης, Παναγιώτης Σερπάνος, Θεό
δωρος Ζιώγας, Γεώργιος Παππάς, 
Χρήστος Πετρίδης και Χριστόδουλος 
Προβατάς.

- Με το βαθμό του Αστυν. Α' οι, Εμμα
νουήλ Παπαδάκης και Σπυρίδων Πα- 
παχρήστος.

- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' ο Πα
ναγιώτης Κατσιάμπας.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' ο 
Πέτρος Παυλίδης.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, 
Δημήτριος Παπαθανασίου, Αναστά
σιος Σαχινίδης και Ιωάννης Χρήστου.

- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, 
Θεόδωρος Ινεγλής, Ηλίας Γκόρδας, 
Γεώργιος Δούκας, Μαργαρίτης Μα- 
τζιάρης, Κυριάκος Κεσκεσιάδης, Κων
σταντίνος Τσιπλίδης, Απόστολος Πα- 
παγιαννόπουλος, Σπυρίδων Γεωργα- 
ντάς, Εμμανουήλ Τσουτσουδάκης, 
Ανέστης Μόσχου, Γρηγόριος Κοζίδης, 
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Δημή- 
τριος Καράίσκος, Δήμος Κατσιαμπάς, 
Παντελής Μπάρας, Κωνσταντίνος 
Αλεξόπουλος και Βασίλειος Μούρτος.

- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Κων
σταντίνος Κεχαΐδης, Δημήτριος Καλ- 
πακίδης, Θωμάς Λαζαρίδης, Μιχαήλ 
Κουντούρης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Υπαστυνόμος Α' Ράλλης Νικόλα
ος που υπηρετεί στην Αστυν. Δ/νση Κέρ
κυρας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του σε οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης, τηλ 6936062300, 
2662025188.

Ο Αρχιφύλακας Πολύδωρος Γούσης 
που υπηρετεί στο Τμ. Τροχαίας Ηγουμενί
τσας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Α.Δ. Ημαθίας, της Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης ή της Α.Δ. Χαλκιδικής, τηλ. 
6937708677, 2665027784.

Ο Αρχιφύλακας Θεόδωρος Γούναρης 
που υπηρετεί στον Α.Σ. Καστανέων (έλεγχο 
διαβατηρίων) της Α.Δ. Ορεστιάδας, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του, από οποιαδήποτε υπηρεσίατης Γ.Α.Δ. 
Αττικής, τηλ. 6945995606.

Η Αστυφύλακας Μαρία Θωμαΐδου 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Κομοτηνής της Α.Δ. 
Ροδόπης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό της, από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Α.Δ. Κιλκίς ή της Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης, τηλ. 6973466440, 6972233885.

Η Αστυφύλακας Όλγα Φουρκατσιώτη 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής 
Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρε
σία των Α.Δ. Καστοριάς, Γρεβενών, Κοζά
νης ή Φλώρινας, τηλ. 2467081326, 
6947005488, 6947564406.

Ο Αστυφύλακας Χρήστος Μαλτεπιώ- 
της που υπηρετεί στο Τμ. Τροχαίας Περι
στεριού Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των Α.Δ. Κιλκίς, Χαλκιδικής 
ή της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
6974641086.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. 
Κιλκίς, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
6977023000.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Τ. 
Αγίας Παρασκευής Αττικής, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Γρεβε
νών, Φλώρινας, Κοζάνης ή Καστοριάς, τηλ. 
2467081326.6945764406.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στη ΔΑΕ 
Αττικής/Υ.Μ.Ε.Τ., επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή 
της Α.Δ. Χαλκιδικής, τηλ. 6973414058.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου 
(19.11.2003) του Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης κ. Γεωργίου Φλωρίδη και του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου κ. Φωτίου Νασίακου ανακοινώθηκε 
η ίδρυση τοπικών, αυτοτελών Τμημάτων 
Ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής. Η 
δράση αυτή, εντάσσεται στο οργανωτικό 
και λειτουργικό σχεδίασμά για την ανα
βάθμιση των υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στο πλαίσιο της αντεγκλημα- 
τικής πολιτικής που εφαρμόζει.

Στο πλαίσιο της αντεγκληματικής αυτής 
πολιτικής, η Ελληνική Αστυνομία δεν στο
χεύει μόνο στην πάταξη του οργανωμέ
νου εγκλήματος και της σοβαρής εγκλη
ματικότητας, αλλά και στην αντιμετώπιση 
όλων των μορφών της μικροεγκληματικό- 
τητας που προκαλούν φόβο και ανησυχία 
στους πολίτες, ενώ συντελούν στη δημι
ουργία κλίματος ανασφάλειας.

Ειδικότερα, με την ίδρυση των Τμημά
των Ασφάλειας:

* Επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη οργανω
τική δομή των Υπηρεσιών Ασφάλειας σε 
όλη την επικράτεια.

* Εξασφαλίζεται ενότητα δράσης και 
καλύτερος προγραμματισμός του έργου 
των Υπηρεσιών Ασφάλειας στην Αττική.

* Διευκολύνεται η καθοδήγηση και ο 
συντονισμός των περιφερειακών Υπηρε
σιών Ασφάλειας, χωρίς τη μεσολάβηση 
ενδιάμεσων κλιμακίων που υπάγονται σε 
διαφορετικούς φορείς διοίκησης.

* Εξασφαλίζεται η αμεσότερη ενημέρω
ση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και 
η καλύτερη αξιολόγηση από αυτή των με
θόδων και των τρόπων αντιμετώπισης του 
εγκλήματος.

* Διασφαλίζεται η αποκλειστική διάθε
ση προσωπικού και μέσων στην πρόληψη 
και την εξιχνίαση του εγκλήματος.

* Παρέχεται η δυνατότητα εξειδίκευσης 
του προσωπικού στα θέματα αντιμετώπι
σης όλων των μορφών του εγκλήματος 
και εκμετάλλευσης των επιστημονικοτε- 
χνικών δεδομένων.

* Αποφεύγεται η διάχυση της ευθύνης 
για την προστασία της δημόσιας ασφάλει
ας και την αντιμετώπιση της εγκληματικό
τητας σε κάθε περιοχή της Αττικής.

* Δημιουργούνται οι συνθήκες για την 
ανάπτυξη και την αξιοκρατική ανάδειξη δι
οικητικών στελεχών στον τομέα των Υπη
ρεσιών Ασφάλειας.
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Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΕΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Τη χρονιά που έφυγε, από τα ενεργη

τικά υπόλοιπα της «Αστυνομικής Ανα
σκόπησης» χορηγήθηκε σε 159 αναξιο- 
παθούντες συναδέλφους, το χρηματικό 
ποσό των 98.365 ευρώ. Ως γνωστόν, η 
συνδρομή των συναδέλφων (εν ενερ- 
γεία και εν αποστρατεία) είναι μόνο 
επτά (7) ευρώ το χρόνο, τα οποία καλύ
πτουν και όλες τις δαπάνες έκδοσης και 
διεκπεραίωσης του περιοδικού.

* Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης 
των θεμάτων ασφάλειας σε τοπικό επίπε
δο και συνακόλουθα κατάλληλης αξιοποί
ησής τους σε περιφερειακό και κεντρικό 
επίπεδο.

* Εξυπηρετούνται οι πολίτες με την 
αμεσότερη επέμβαση του θεσμικά αρμό
διου και εξειδικευμένου προσωπικού των 
Υπηρεσιών Ασφάλειας.

Εκτιμάται, ότι τα Τμήματα Ασφάλειας 
σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, 
μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία 
στο έργο αυτό, παρέχοντας στον πολίτη 
ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Θα απο
τελούν τις μονάδες άμεσης επέμβασης

για την εξιχνίαση των εγκλημάτων και τη 
σύλληψη των δραστών.

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εξακο
λουθεί να λειτουργεί ως κεντρική Υπηρε
σία της Αττικής με βασική προτεραιότητα 
την αντιμετώπιση, κυρίως, σοβαρών μορ
φών εγκληματικότητας, όπως το οργανω
μένο έγκλημα, η εμπορία των ναρκωτικών, 
το trafficking και το ξέπλυμα χρήματος 
από παράνομες δραστηριότητες κ.α.

Επίσης, θα είναι υπεύθυνη για την επο- 
πτεία και τον συντονισμό των περιφερεια
κών Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας και των 
Τμημάτων Ασφάλειας της Αττικής.

Τα Τμήματα Ασφάλειας θα στελεχω
θούν με προσωπικό των Γραφείων Ασφά
λειας που ήδη λειτουργούν στα Αστυνομι
κά Τμήματα, ενισχυμένα και με εξειδικευ- 
μένο στη δίωξη του εγκλήματος προσωπι
κό άλλων Υπηρεσιών.

Τα Τμήματα Ασφάλειας πρόκειται να 
στεγαστούν σε χώρους που λειτουργούν 
Αστυνομικά Τμήματα.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ Υ.Δ.Τ.

Την 2.12.2003 πραγματοποιήθηκε σύ
σκεψη στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 
για την εξέλιξη και την προοπτική του Σχε- 
διασμού Ολυμπιακής Ασφάλειας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα 
χειρισμού κρίσεων Ολυμπιακής Ασφάλει
ας, κατά την περίοδο των Ολυμπιακών 
Αγώνων, σε πολιτικό και στρατηγικό επί
πεδο. Επίσης, αξιολογήθηκαν τα συμπε
ράσματα της άσκησης Olympic 
Guardian(4-5 Νοεμβρίου 2003, Στουτγάρ
δη) και δρομολογήθηκαν πρωτοβουλίες 
και συνεργασίες μεταξύ των καθ' ύλη αρ
μοδίων Υπουργείων.

Στη σύσκεψη, εκπροσωπήθηκαν οι βα
σικοί φορείς, που εμπλέκονται στον τομέα 
της Ολυμπιακής Ασφάλειας και στις λει
τουργίες των Ολυμπιακών Αγώνων. Ειδι
κότερα, τη συνάντηση συντόνισε ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος 
Φλωρίδης και εισηγητής ήταν ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος κ. Φώτιος Νασιάκος. Συμμετείχαν 
Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, καθώς 
και υψηλόβαθμα στελέχη με εμπλοκή, 
γνώση και ειδίκευση στην ολυμπιακή προ
ετοιμασία.

Σε δήλωση του ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεώργιος Φλωρίδης, τόνισε τα 
εξής: «Έχουμε εισέλθει στην τελική φάση 
για την προετοιμασία της ασφάλειας των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα στο Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης πραγματοποιούμε 
μια μεγάλη συνεδρίαση και συνάντηση

ΓΕΝΙΚΗ Α ΣΤΥΝΟ Μ ΙΚ Η Δ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΔίΝΣΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΗΣΗ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΗΣΗ ΔΙΩΞΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΖΩΗΣ 

ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑΣ 
ΚΑΙ HSCN

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ
ΔΙΩΞΗΣ

ΝΑΚΩΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΥΠΟΔίΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
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υπηρεσιακά
συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φο
ρέων από την πλευρά του Ελληνικού κρά
τους στην υπόθεση «ασφάλεια». Αυτές οι 
συναντήσεις ξεκίνησαν πριν από λίγο και
ρό, αλλά τώρα συστηματοποιούνται και 
θα ενταθούν όλο και περισσότερο το επό
μενο διάστημα, έτσι ώστε να πετύχουμε 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
Τροποποιήθηκες Κανονιστική Διαταγή 

Κ.Δ. 6/1986 που αφορά τα «Βιβλία Υπηρε
σιών Ελληνικής Αστυνομίας».

• Εκδόθηκε διαταγή αναφορικά με τον 
τρόπο τήρησης του Βιβλίου Αδικημάτων - 
Συμβάντων.

• Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 303/ 2003 (A’- 
257) με το οποίο ολοκληρώνεται η διαδι
κασία μονιμοποίησης Συνοριακών Φυλά
κων και Ειδικών Φρουρών.

Είναι η υπό ανασύνταξη η εγκύκλιος 
διαταγή βάσει νέου νόμου σχετικά με τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Ειδι
κών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο Π.Δ. σχε
τικά με τα προσόντα, κριτήρια, επιλογή, 
εκπαίδευση και καθήκοντα των άμισθων 
εθελοντών ασφαλείας που θα χρησιμοποι
ηθούν για την λήψη μέτρων τάξης, ασφά
λειας και τροχαίας κατά τη διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώ
νων 2004.

Προωθήθηκε σχέδιο Π.Δ. στο Υπουρ
γείο Οικονομίας και Οικονομικών/Γ.Λ.Κ. 
για συνυπογραφή σχετικά με την ίδρυση 
Τμήματος Προστασίας Μαρτύρων, κατά 
τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 
161/1998 και Π.Δ. 1/2001.

Σχέδιο Π.Δ. διαβιβάσθηκε την
28.11.2003 στην Γενική Γραμματεία του 
Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου 
προωθηθεί στο Σ.τ.Ε. για νομική επεξερ
γασία σχετικά με την ίδρυση Αστυνομικού 
Τμήματος Ασφαλείας Λευκάδας και Τμή
ματος Τροχαίας Ζακύνθου.

Σχέδιο νόμου ψηφίστηκε την
18.11.2003 σχετικά με τη θέσπιση διατά
ξεων για τη λειτουργία των «Γραφείων 
Ιδιωτικών Ερευνών» (Detectives).

Σχέδιο Π.Δ. προωθήθηκε στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι- 
κών/Γ.Λ.Κ. για συνυπογραφή σχετικά με 
την ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος στον 
Ταύρο Αττικής.

Σχέδιο απόφασης απεστάλη την

24.11.2003 στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών για συνυπογραφή από τον 
αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την ίδρυση 
και τους όρους λειτουργίας των σκοπευ
τηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στην πε

ριοχή της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν 
οι 39 σπουδαστές της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΡΙΩΝ 
ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Εδώ και λίγα χρόνια λειτουργεί Σχολή 

Πληροφορικής του Ομίλου Κυριών Φίλων 
Αστυνομίας Πειραιά, η οποία παρέχει δω
ρεάν μαθήματα στους αστυνομικούς, 
τους πολιτικούς υπαλλήλους και στα μέλη 
των οικογενειών τους. Όσοι επιθυμούν να 
φοιτήσουν στη Σχολή να επικοινωνήσουν 
με τον Αστυφύλακα Νικόλαο Πατουχέα 
στο τηλ. 210-4296504 κατά τις απογευμα
τινές ώρες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ξεκίνησαν ήδη τα μαθήματα του Τμήμα
τος Μουσικής της Υπηρεσίας Θρησκευτι
κού του Σώματος, για την εκπαιδευτική 
περίοδο 2003 - 2004. Η διδασκαλία θα γί
νεται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού 
Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών κάθε Δευ
τέρα και κατά τις ώρες 16.00’- 18.00’, από 
τον Πρωτοψάλτη κ. Χρήστο Παπαδόπου- 
λο. Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή και 
κάθε σχετική πληροφορία να απευθύνο
νται στη Γραμματεία της Υπηρεσίας Θρη
σκευτικού στο τηλ. 210-7788142.

ΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑ
ΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940 ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
Στο αφιέρωμά μας στους πεσόντες συ

ναδέλφους κατά τον πόλεμο του 1940 και 
την ιταλογερμανική κατοχή, που έγινε στο 
προηγούμενο τεύχος της «Αστυνομικής 
Ανασκόπησης», κάποια βιογραφικά στοι
χεία καταχωρήθηκαν, εκ παραδρομής, 
λανθασμένα. Ακολουθεί η ορθή δημοσίευ
ση αυτών:

- Ψαρουδάκης Γεώργιος του Νικολάου.

Γεννήθηκε το έτος 1914 στον Απόδουλο 
Αμαρίου Ρεθύμνης. Σκοτώθηκε την 
2.8.1944 από πράκτορα των Γερμανών 
στην περιοχή Μυλοποτάμου Ρεθύμνης.

- Γιάννης Γεώργιος του Λάμπρου. Σκο
τώθηκε την 21.5.1941 μαχόμενος στο Ρέ
θυμνο κατά των Γερμανών αλεξιπτωτι
στών.

- Μαρκουλάκης Στυλιανός του Ιωάννη. 
Εκτελέστηκε την 2.6.1941 από τους Γερ
μανούς στον Αλικιανό Χανίων.

- Σωτηρόπουλος Γεώργιος του Αθανα
σίου. Γεννήθηκε το έτος 1920 στο Κοκκι- 
νοχώριο Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. 
Εκτελέστηκε την 28.8.1943 από τους Γερ
μανούς στην Αθήνα.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α., Π.Ο.ΑΣ.Υ., 

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., 
Ε.Α.Π.Σ.

Α.
Πραγματοποιήθηκε την 27.11.2003 κοι

νή συνεδρίαση των Προεδρείων των 
Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών 
προκειμένου να συζητηθούν λεπτομέρει
ες σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση της 
προαναγγελθείσας Πανελλαδικής ένστο
λης διαμαρτυρίας της 9.12.2003 με την 
υποστήριξη και των Ευρωπαϊκών Συνομο
σπονδιών Αστυνομικών και Πυροσβεστών.

Κατ’ αρχή υπήρξε μια εκτίμηση της 
όλης κατάστασης που επικρατεί στον ερ
γασιακό χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Πιο συγκεκριμένα:

Το ώριμο ζήτημα αναγνώρισης της ερ
γασίας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής, 
δυστυχώς δεν βρήκε ακόμα λύση με κα
τάληξη τα γεγονότα της 8/9.10.2003, που 
πλήγωσαν τις καρδιές ολόκληρης της ελ
ληνικής κοινωνίας και δημιούργησαν κλί
μα ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής 
δράσης των Αστυνομικών, Πυροσβεστών 
και Λιμενικών.

Η ελπίδα ότι ενδεχόμενα το προανα- 
φερθέν ζήτημα θα αντιμετωπιζόταν εμμέ
σως μέσα από το πολυδιαφημισμένο μι
σθολόγιο, «έσβησε» και μάλιστα με τον 
πιο αρνητικό τρόπο.

Για το μισθολόγιο, μολονότι υπήρξε και 
γι' αυτό επίσημη δέσμευση ότι θα είναι 
προϊόν διαλόγου, δυστυχώς μονομερώς 
ανακοινώθηκε η χορήγηση μιας πρώιμης 
ετήσιας εισοδηματικής αύξησης χαμηλό
τερης από κάθε άλλο κλάδο εργαζομένων 
στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Η αναγνώριση του έργου μας, η ιδιαιτε
ρότητα της εργασίας μας, οι καθημερινοί
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κίνδυνοι και οι συνθήκες εργασίας κ.ο.κ. 
έμειναν ευχολόγια.

Οι προσδοκίες για ένα μισθολόγιο, που 
θα αίρει τις αδικίες του υφιστάμενου μι
σθολογίου, με την οικονομική ενίσχυση 
των συναδέλφων με λίγα χρόνια υπηρε
σίας που δεινοπαθούν, με την απαιτούμε- 
νη αύξηση του βασικού μισθού (ως συνέ
βη στο Δημόσιο), με την ορθολογικότερη 
κατανομή των συντελεστών (ως συμβαίνει 
στο Δημόσιο), με την ενσωμάτωση επιδο
μάτων (ως συνέβη στο Δημόσιο), με τη 
χορήγηση πραγματικών αποζημιώσεων 
για εργασία τη νύχτα, τις Κυριακές και αρ
γίες, αλλά και για τις υπερωρίες (ως συμ
βαίνει στο Δημόσιο), με τη χορήγηση απο
ζημίωσης για εργασία στην παραμεθόριο 
(ως συμβαίνει στο Δημόσιο), με τη χορή
γηση του επιδόματος Διοίκησης και με 
την αναμόρφωση του συστήματος κρίσε
ων - προαγωγών με τη συμμετοχή μας 
στα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων (κατ' 
αντιστοιχία με το Δημόσιο). Όλες οι ελπί
δες διαψεύσθηκαν. Και δεν έφθανε μόνο 
αυτό, αλλά υπήρξε και το εγχείρημα περι
κοπής των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα 
και αδείας, το οποίο τελευταία στιγμή, 
ύστερα από παρέμβασή μας περισώθηκε.

Το μέγα ζήτημα της θέσης μας κατά την 
τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώ
ρα μας αντιμετωπίζεται με αδιαφορία από 
τους ιθύνοντες. Αγνοούνται:

Ο αριθμός των συναδέλφων που θα με
τακινηθούν από την περιφέρεια, ο χώρος 
διαμονής και υποδοχής μελών οικογενει
ών, ο τρόπος σίτισης, μεταφοράς και πε
ρίθαλψης, ο χρόνος εργασίας, τυχόν απο
ζημίωση, στολή και καθαριότητα αυτής 
αφού επί τρίμηνο και πλέον οι συνάδελφοι 
θα είναι μακριά από τις οικογένειές τους.

Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενι
κοί δεν έχουμε άλλο δρόμο πέρα από τον 
διαρκή αγώνα μας, όσο κοπιώδης και αν 
είναι αυτός.

Β.
Την 18.11.2003 τα Προεδρεία των Ομο

σπονδιών των εργαζομένων στα Σώματα 
Ασφαλείας συναντήθηκαν με την Πρόε
δρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Αθήνα 2004 κ. Γιάννα Αγγελοπούλου - Δα- 
σκαλάκη.

Η συνάντηση που είχε κατ’ αρχάς ενη
μερωτικό χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε 
μετά την εκπνοή του χρονοδιαγράμματος 
που είχε τεθεί από τις Ομοσπονδίες για 
την εξεύρεση λύσεων που αφορούν τη 
διαμονή, σίτιση, περίθαλψη του Αστυνομι
κού, Λιμενικού και Πυροσβεστικού προ
σωπικού, το οποίο θα κινηθεί από την πε

ριφέρεια, ο χρόνος εργασίας, η αποζη
μίωση σε περίπτωση υπερωριακής απα
σχόλησης και το πρακτικό ζήτημα της 
στολής. Η κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στη 
μεγάλη σπουδαιότητα και του ρόλου του 
ανθρώπινου παράγοντα για την επιτυχία 
των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως επίσης 
στην αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων με 
διάλογο με τους ενδιαφερομένους φο
ρείς. Εν αναμονή μέχρι την 31.12.2003 
των πρωτοβουλιών που δήλωσε ότι θα 
αναλάβει η κ. Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη 
και της προσπάθειάς της, για την αντιμε
τώπιση των προαναφερθέντων ζητημά
των, οι Ομοσπονδίες επεσήμαιναν ότι θα 
επανέλθουν δυναμικότερα εντός του Ια
νουάριου 2004, αφού ο χρόνος προετοι
μασίας έχει περιορισθεί επικίνδυνα και 
υπάρχει το ενδεχόμενο να οδηγηθούμε 
στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων με 
σημαντικά και δυσεπίλυτα για τότε προ
βλήματα με απρόβλεπτες συνέπειες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΞΙΑ

Α.
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  ΤΟΥ 10ου ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Στις αρχές του Νοεμβρίου διεξήχθησαν 

στην Κέρκυρα οι εργασίες του 10ου Τα
κτικού Πανελλήνιου Συνεδρίου της 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α., το οποίο ενέκρινε ομόφωνα το 
κατωτέρω Ψήφισμα, όπου περιλαμβάνο
νται θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά αιτήματα.

Θεσμικά
α. Επαναπροσδιορισμός του έργου της 

Ελληνικής Αστυνομίας για οριστική απαλ
λαγή της από έργα ξένα προς την απο
στολή της.

β. Άμεση αναδιάρθρωση των Υπηρε
σιών και ανακατανομή της οργανικής 
τους δύναμης, με βάση τα νέα πληθυ- 
σμιακά και εγκληματολογικά δεδομένα.

γ. Επαναπροσδιορισμός της δράσης 
των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό των 
προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό 
του τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικό- 
τητάς τους (επανεξέταση της στοχοθέτη- 
σησης κ.λπ.).

δ. Θεσμοθέτηση αξιοκρατικού συστή
ματος Κρίσεων - Προαγωγών και εξασφά
λιση αντικειμενικότητας και διαφάνειας 
πλήρη με την συμμετοχή εκπροσώπων 
μας στα οικεία Συμβούλια Κρίσεων - Προ
αγωγών.

ε. Κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, να θεσπισθούν
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αντίστοιχοι «κανόνες ομαλής ετήσιας 
εκροής ανωτάτων στελεχών», ήτοι ανώτα
τος χρόνος στο βαθμό και ποσοστό ετή
σιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύ
νολο των ανωτάτων), προς το σκοπό ίσων 
ευκαιριών ανέλιξης, σε όλους τους ικα
νούς αξιωματικούς και αντιμετώπισης των 
χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.

στ. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και 
εκδημοκρατισμός των Κανονισμών του 
Σώματος με ταυτόχρονη κωδικοποίησή 
τους, ιδιαίτερα δε του Πειθαρχικού Δικαί
ου και εξασφάλιση θεσμών αντικειμενικής 
και διαφανούς λειτουργίας των Πειθαρχι
κών Συμβουλίων με συμμετοχή εκπροσώ
πων μας.

ζ. Βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπα- 
στυνόμων κατά τα ισχύοντα στις Ένοπλες 
Δυνάμεις.

η. Αύξηση των οργανικών θέσεων των 
Αστυνόμων Α’ Τ.Σ. και των αξιωματικών 
ΤΕΜΑ, ο καταληκτικός βαθμός των οποί
ων πρέπει να φτάνει μέχρι τον Αστυν. 
Υποδ/ντή.

θ. Συμπλήρωση - τροποποίηση των δια
τάξεων του νόμου 2265/94 προς διασφά
λιση αδιατάραχτης λειτουργίας των Ενώ- 
σεών μας σύμφωνα με τις προτάσεις μας.

ι. Επανενεργοποίηση των διατάξεων 
του άρθρου 32 του ν. 2168/93 (τέκνα 
αστυνομικών 12%).

ια. Θεραπεία των αρνητικών για το 
αστυνομικό προσωπικό συνεπειών του νό
μου 3169/2003.

ιβ. Εξομοίωση των θυμάτων βίαιου συμ
βάντος - οργανωμένου εγκλήματος με τα 
θύματα τρομοκρατικών ενεργειών.

ιγ. Ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξε
τάσεων σε όλες τις Γεν. Αστυν. Δ/νσεις 
Περιφέρειας.

ιδ. Ριζική αναμόρφωση και ουσιαστική 
αναβάθμιση του αστυνομικού εκπαιδευτι
κού συστήματος, με πραγματική ενσωμά
τωση των παραγωγικών Σχολών στην πα
νεπιστημιακή κοινότητα.

Οικονομικά
α. Χαρακτηρισμός του αστυνομικού 

επαγγέλματος ως «επικίνδυνου» και αύξη
ση συνεπεία αυτού - του επιδόματος «ει
δικής απασχόλησης».

β. Διατήρηση του ενιαίου μισθολογίου 
Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων Ασφαλεί
ας και των ισχυουσών μισθολογικών προ
αγωγών με ενσωμάτωση του «επιδόματος 
ειδικής απασχόλησης» στη βάση υπολογι
σμού της σύνταξης.

γ. Ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων 
στο βασικό μισθό.

δ. Χορήγηση νυκτερινής αποζημίωσης
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υπηρεσιακό
χωρίς περιορισμούς σε όποιον, όποτε και 
για όσο χρόνο εργάζεται νυκτερινό ωρά
ριο, ως και καθιέρωση υπερωριακής απο
ζημίωσης.

ε. Κατάργηση της κρίσης για τις μισθο- 
λογικές προαγωγές.

στ. Επέκταση του «επιδόματος διοίκη
σης» σε όλους τους αξιωματικούς.

ζ. Ισομερής κατανομή της αποζημίωσης 
για παράσταση στα γήπεδα σε όλους 
τους αστυνομικούς που συμμετέχουν με 
οποιοδήποτε τρόπο στην διεξαγωγή των 
πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και μπά- 
σκετ.

η. Ενσωμάτωση του εκλογικού επιδόμα
τος στις μηνιαίες αποδοχές.

θ. Αύξηση της αποζημίωσης εργασίας 
πέραν του πενθημέρου σε 70 ευρώ.

ι. Θεσμοθέτηση «επιδόματος παραμε
θόριων» και προβληματικών περιοχών.

ια. Προκαταβολή του συνόλου της 
εκτός έδρας αποζημίωσης για αποσπά
σεις - προσωρινές μετακινήσεις. 

Ασφαλιστικά
α. Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των 

ασφαλιστικών μας Ταμείων από την εκτέ
λεση καταδικαστικών αποφάσεων και τη 
βεβαίωση πταισματικών τροχονομικών 
παραβάσεων.

β. Κάλυψη του συνόλου του προσωπι
κού στον κλάδο Υγείας.

γ. Ισότιμη συμμετοχή μας στο Δ.Σ. του 
Μ.Τ.Σ.

δ. Απόδοση ΤΑΑΣ σε ποσοστό 98%. 
ε. Βελτίωση των παροχών των Ταμείων 

Επικουρικής Ασφάλισης.

Συνταξιοδοτικά
α. Εξαίρεση του αστυνομικού προσωπι

κού από τις διατάξεις του ν. 2084/92.
β. Επέκταση της ισχύος των διατάξεων 

ν.δ. 142/74 (μάχιμη 5ετία) σε μόνιμη θέση 
για όλο το αστυνομικό προσωπικό.

γ. Επέκταση της «3ετίας Κονδύλη» σε 
όλο το προσωπικό, χωρίς όρους και πε
ριορισμούς.

Β.
Η ΠΟΑΞΙΑ απευθυνόμενη στον κ. 

Υπουργό σχετικά με το αίτημά για ανα
μόρφωση του συστήματος κρίσεων - προ
αγωγών των αξιωματικών του Σώματος με 
αιχμή τη συμμετοχή της στα Συμβούλια 
Κρίσεων προτείνει συγκεκριμένες τροπο
ποιήσεις του Π.Δ.24/1997: 

α. Άρθρο 23, παρ. 2: Οι αξιωματικοί θα 
πρέπει να αξιολογούνται μόνο τακτικά 
κατ’ έτος (20 Ιανουάριου) και όχι έκτακτα 
όταν διακόπτεται η υπηρεσιακή εξάρτηση

αξιολογούντο - αξιολογούμενου τουλάχι
στον δύο μήνες.

Η υφιστάμενη σήμερα κατάσταση μπο
ρεί να οδηγήσει αξιωματικούς σε αξιολό
γησή τους πέντε φορές τον χρόνο χωρίς 
τίποτα να προκύπτει για την εν γένει συ
γκρότησή τους επειδή μέσα σε δύο μήνες 
δεν είναι δυνατόν οι αξιολογούντες να 
σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τους αξιο
λογούμενους.

β. Άρθρο 26. παρ. 5 και επόμενες: 1 .Οι 
γνωματεύοντες να υποχρεούνται να επιδί
δουν στους αξιολογούμενους αντίγραφο 
της Έκθεσης Αξιολόγησης όπως η Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει 
ορίσει. 2. Αν ο αξιολογούμενος βαθμολο
γηθεί από τον αξιολογούντο με βαθμολο
γία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση σε οι- 
ονδήποτε βαθμό να δύναται να υποβάλλει 
ένσταση η οποία εξετάζεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 6.7,8,9.

γ. Άρθρα 28 έως 36: Κατά τις τακτικές 
κρίσεις εκάστου έτους αποστρατεύεται 
τουλάχιστον ένας Αντιστράτηγος και κε
νώνονται (προαγωγές - αποστρατείες) 
τουλάχιστον το 50% των οργανικών θέσε
ων των Υποστρατήγων - Ταξιάρχων και το 
1/3 τουλάχιστον των οργανικών θέσεων 
των Αστυν. Δ/ντών.

δ. Άρθρο 29: Η βαθμολογία που απαι
τείται για την συγκεκριμένη κρίση ενός 
αξιωματικού να μην αναφέρεται σε όλα τα 
επί μέρους ουσιαστικά προσόντα αλλά 
στον γενικό χαρακτηρισμό (π.χ. Γ ια να κρι- 
θεί ένας Αστυν. Δ/ντής, Ταξίαρχος ή Υπο
στράτηγος προακτέος, να απαιτείται να 
έχει βαθμολογηθεί με τουλάχιστον (9) στο 
γενικό μέσο όρο και όχι με τουλάχιστον 
(9) σε όλα τα επί μέρους ουσιαστικά προ
σόντα). Το ίδιο να ισχύει και για τις λοιπές 
διαβαθμίσεις κρίσεων (διατηρητέος - απο- 
στρατευτέος κ.λπ.) και για όλους τους 
βαθμούς. Επίσης, να προβλεφθεί ρητά 
ότι τυχόν μεμονωμένες βαθμολογίες στα 
επί μέρους ουσιαστικά προσόντα δεν λαμ- 
βάνονται υπόψη.

ε. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ:
1. Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων. 

Αρχηγός και δύο Αντιστράτηγοι Στρατού- 
Εκπρόσωπος Π.Ο.ΑΞΙ.Α. (με δικαίωμα λό
γου και όχι ψήφου).

Κρίνει τους Αντιστράτηγους και επανα- 
κρίνει τους Υποστρατήγους και Ταξιάρ- 
χους.

2. Ανώτατο Συμβούλιο. Αρχηγός και δύο 
Αντιστράτηγοι Αστυνομίας- Εκπρόσωπος 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. (με δικαίωμα λόγου και όχι ψή
φου).

Κρίνει τους Υποστρατήγους, Ταξιάρ-

χους. Αστυν. Δ/ντές.
Επανακρίνει τους Αστυν. Υποδ/ντές και 

Αστυνόμους Α'.
3. Ανώτερο Συμβούλιο. Ένας Αντιστρά

τηγος και τρεις Υποστράτηγοι- Εκπρόσω
πος Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Κρίνει τους Αστυν. Υποδ/ντές και Αστυ
νόμους Α’.

Επανακρίνει τους κατώτερους αξιωμα
τικούς.

4. Κατώτερο Συμβούλιο. Ένας Υποστρά
τηγος και τρεις Ταξίαρχοι - Εκπρόσωπος 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Κρίνει τους κατώτερους αξιωματικούς.
- Τα ανωτέρω Συμβούλια εκτός των 

βαθμολογικών προαγωγών έχουν και τις 
αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρ
θρο 35 παρ. 5,6.

- Τα μέλη των Συμβουλίων εκτός της πε
ρίπτωσης που αναφέρονται ρητά επιλέγο
νται κατόπιν κληρώσεως από το σύνολο 
των υπηρετούντων σε κάθε βαθμό.

- Σε όλα τα ανωτέρω Συμβούλια (Πρω
τοβάθμια- Δευτεροβάθμια) μετέχει αιρε
τός εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., ο οποίος 
πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον βαθμό 
μεγαλύτερο από τους κρινόμενους. Το 
ίδιο δέον όπως ισχύσει και για τα Συμβού
λια που αποφαίνονται για την χορήγηση 
μισθολογικών προαγωγών.

- Από τον βαθμό όμως του Αστυν. 
Δ/ντού συμπεριλαμβανομένου και άνω 
επειδή δεν θεωρείται πιθανό να υπάρχει 
αιρετός εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με 
βαθμό μεγαλύτερο των κρινόμενων στα 
Συμβούλια (Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθ
μια) θα πρέπει να μετέχουν κορυφαίοι εκ
πρόσωποι της Ομοσπονδίας μας (Πρόε
δρος, Γεν. Γραμματέας, Αντιπρόεδροι) με 
δικαίωμα μόνο λόγου και όχι ψήφου.

στ, Αστυν. Υποδ/ντές και Αστυν. Δ/ντές 
που μέσα στο έτος διενέργειας των τακτι
κών κρίσεων καταλαμβάνονται από όριο 
ηλικίας ή 35ετία κρίνονται και εφόσον συ
ντρέχει περίπτωση προαγωγής τους προ- 
άγονται στον επόμενο βαθμό άλλως απο
στρατεύονται κατά τις τακτικές κρίσεις.

Τούτο πρέπει να γίνει επειδή αφενός οι 
αξιωματικοί αυτοί παραμένοντες μέχρι 
την ημερομηνία συμπλήρωσης της 
35ετίας ή του ορίου ηλικίας στο τέλος του 
χρόνου δεν ωφελούνται κάτι και αφετέ
ρου διότι πρέπει οι αξιωματικοί που ακο
λουθούν να προάγονται κανονικά κατά τις 
τακτικές κρίσεις προκειμένου η Υπηρεσία 
τους να τους αξιοποιήσει αποδοτικότερα.

ζ. Άρθρο 28 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. γ ’ 
περίπτωση 3: Να καταργηθούν.
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Γ.
Η ΠΟΑΞΙΑ απευθύνετε στον κ. υπουργό 

σχετικά με τις διατάξεις της § 3 του άρ
θρου 2 του ν. 2448/1996, αναφερόμενη 
σε μία κατάφωρη αδικία εις βάρος των εγ
γάμων γυναικών με συναδέλφους τους 
στρατιωτικούς ή αστυνομικούς, οι οποίες 
εφόσον είχαν παιδιά (και μόνο τότε), 
ελάμβαναν επίδομα εξομάλυνσης μισθο- 
λογικών διαφορών μειωμένο κατά 20.000 
δρχ. σε σχέση με τους λοιπούς εγγάμους 
με τέκνα συναδέλφους τους, αφού τα τέ
κνα λαμβάνονταν υπόψη για τον ένα μόνο 
εκ των συζύγων.

Η αδικία αυτή, έγινε ακόμη πιο αισθητή, 
όταν η Πολιτεία, με πνεύμα ισονομίας, 
επέδειξε την οφειλόμενη ευαισθησία και 
προχώρησε στη χορήγηση του οικογενει
ακού επιδόματος, και στους δύο συζύ
γους - δημοσίους υπαλλήλους, αφού η 
συντήρησή της φαντάζει πλέον ως απολί
θωμα αδύναμο να παρακολουθήσει τις 
σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις.

Οι θίγόμενοι από την ανωτέρω ρύθμιση 
έχουν ήδη καταθέσει κατά του Δημοσίου 
αγωγές διεκδίκησης της ως άνω χρηματι
κής διαφοράς και αναμένεται η θετική γι' 
αυτούς δικαστική εξέλιξη. Βεβαίως, αντι
λαμβανόμαστε τις αντιλήψεις (ή σκοπιμό
τητες) της εποχής των ανωτέρω ρυθμίσε
ων, αφού οι, έστω μόνο οικονομικές, δια
κρίσεις σε βάρος των γυναικών δεν ήταν 
την εποχή εκείνη απόλυτα απορριπτέες 
από το σύνολο των πολιτικών φορέων και, 
προφανώς, της εργοδοσίας.

Έκπληξη ωστόσο προκαλεί η εκ νέου 
προκλητική διάκριση σε βάρος των ιδίων 
προσώπων (γυναικών αστυνομικών και 
στρατιωτικών) στο μισθολογικό νομοσχέ
διο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη 
Βουλή των Ελλήνων, το οποίο στο τέταρ
το εδάφιο της § A3 του άρθρου 51 περι
λαμβάνει αυτούσια τη ρύθμιση του 1996, 
περιορίζοντας κατά 70 ευρώ το επίδομα 
εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών 
που χορηγείται στις μητέρες αστυνομι
κούς και στρατιωτικούς, όταν αυτές έχουν 
σύζυγο συνάδελφό τους, συντηρώντας 
με τον τρόπο αυτό, θέλουμε να πιστεύου
με εν αγνοία σας, μία απαράδεκτη κοινω
νική διάκριση σε βάρος εκείνων των προ
σώπων, η προστασία των δικαιωμάτων 
των οποίων αποτελεί ήδη προτεραιότητα 
των αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ για τη 
δική μας χώρα απόλυτη κοινωνική κατά
χτηση (;).

Πρέπει δε επί πλέον να επισημανθεί, ότι 
η διάκριση αυτή αφορά στις έγγαμες γυ
ναίκες και μόνο από τη στιγμή που αυτές

τεκνοποιούν, τιμωρώντας δηλαδή στην 
ουσία η Πολιτεία την τεκνοποίηση, αντί να 
την επιβραβεύσει και να την ενισχύσει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ

Α.
Η ΠΟΑΣΥ με ανακοίνωσή της προς 

τους συναδέλφους παρατηρεί ότι «Τα γε
γονότα της 9ης Οκτωβρίου, όπου οι Ειδι
κές Δυνάμεις με βία έβαλαν τέλος στη 
διαδήλωση των αστυνομικών μπροστά 
στο Υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα, 
την προηγούμενη Πέμπτη. Τέσσερις δια
δηλωτές αστυνομικοί τραυματίσθηκαν 
από τη μαζική ανάπτυξη δακρυγόνων και 
την επακόλουθη καταδίωξη μέσα στο κέ
ντρο της πόλης. Ήταν επόμενο να θορυ
βήσουν, να ενοχλήσουν και να γίνουν 
αντικείμενο καταδίκης από όλη την αστυ
νομική οικογένεια της Ευρώπης.

Ήδη ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συ
νομοσπονδίας Αστυνομικών κ. Kiefer, απέ- 
στειλε σχετική διαμαρτυρία προς τον κ. 
Πρωθυπουργό της χώρας, γνωστοποιώ

ντας ταυτόχρονα το ζήτημα, με τον πιο 
επίσημο τρόπο σε όλους τους επίσημους 
φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από πλευράς δε της Ευρωπαϊκής Συνο
μοσπονδίας Αστυνομικών εκδόθηκε η πα
ρακάτω ανακοίνωση, την οποία μεταφρα
σμένη παραθέτουμε:

«Η EUROCOP ανησυχεί πολύ για την επι
κίνδυνη επίθεση με δακρυγόνα της ομάδας 
καταστολής κατά των διαδηλωτών αστυνο
μικών και απαιτεί επίσημη συγνώμη από την 
ελληνική κυβέρνηση. Οι ειρηνικές διαδηλώ
σεις δεν είναι ανταρσία. Είναι η πρακτική 
άσκηση ενός θεμελιώδους δημοκρατικού 
δικαιώματος. Ο Heinz Kiefer, Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
συγκλονίστηκε από τον τρόπο που η ελλη
νική κυβέρνηση αντιμετώπισε τους διαδη
λωτές αστυνομικούς στην Αθήνα. Αυτό εί
ναι αντιδημοκρατικό. Οι αστυνομικοί δεν εί
ναι σκλάβοι της πολιτείας που τους μαστι
γώνει όταν η συμπεριφορά τους δεν είναι η 
αναμενόμενη. Είναι πολίτες που έχουν το 
δικαίωμα να υπερασπίσουν στο κοινό το δί
καιο συμφέρον τους».

ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Α Ν  Α Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο Υ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ

Των Α/Β ' ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ Κ, 
& Αστ/κα ΠΕΟΡΓΑΛΗ Δ.

Σ τ ις  11S4 σελίδες τω ν  δύο τόμ ω ν  περ ιέχοντα ι:

♦" Ο λοκληρωμένες δικογραφίες με προανακριτικές 
και άλλες υπηρεσιακές ενέργειες.

♦  Δ ιευκρινιστικές σημειώσεις &  όλα τα  έντυπα που 
χρησιμοποιούνται στην πράςη.

"♦ Π ίνακες όλων τω ν  π τα ισμάτων.

•♦•Όλες οι Υπηρεσίες σ τις  οποίες πρέπει να  απευθύνονται 
&  να κοινοποιούνται οι σηματικές αναφορές 
τω ν  ποινικών αδικημάτων.

■♦Τα περισσότερα  αδικήματα του Π Κ &  τω ν  Ειδ. Ποιν. Υόμων. 
τις  ανακριτικές &  λοιπές ενέργειες, 
καθώς και συμπληρωματικά δείγματα εκθέσεων.

, . Τιμή και των δύο τόμων 4Q-
Παραγγελιας:

6944 514409. 210 6812114 . 210 6913065 
210 6913115, 697 2280555. 210 6977401

Τηλ.
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υπηρεσιακό
Β.
Η ΠΟΑΣΥ με ανακοίνωση της απευθύ

νεται στον Αρχηγό του Σώματος μεταφέ- 
ρονιας τη διάχυτη άποψη που επικρατεί, 
ύστερα από την πληθώρα διαμαρτυριών 
από συναδέλφους, «με αφορμή τη χορή
γηση σε αυτούς υπηρεσιακών υποδημά
των μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, με 
την υπ’ αριθ. 4037 σύμβαση συνολικής 
δαπάνης 310.000 περίπου ευρώ. Οι δια
μαρτυρίες αφορούσαν κύρια την ποιότη
τα και την κατασκευή των συγκεκριμένων 
υποδημάτων. Πολλά εξ αυτών ήταν ελατ
τωματικά, και αντί να επιστραφούν ανταλ
λάχθηκαν μεταξύ Διευθύνσεων που δεν 
προέβαλαν «αντίρρηση» οι συνάδελφοι. Η 
Ομοσπονδία ελπίζει και εύχεται πως θα 
δοθούν κάποιες απαντήσεις στη σωρεία 
ερωτημάτων που προέκυψαν από το πα
ραπάνω γεγονός και χρήζουν μιας απά
ντησης.

Γ.
Θέσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. της 

21ης Οκτωβρίου 2003
Το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αφού άφησε να 

διέλθει χρόνος καθώς και η όλη φόρτιση 
από «τα γεγονότα της αποφράδας 
9.10.2003» συνήλθε σε τακτική Συνεδρία
ση και συνεκτίμησε την όλη κατάσταση 
που διαμορφώθηκε εντός και εκτός της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Έχοντας την ομό
φωνη και αδιαίρετη θέση των 51 Πρωτο
βάθμιων Οργανώσεων της χώρας, παρά 
τις καταβληθείσες προσπάθειες για διά
σπαση του συνδικαλιστικού κινήματος 
από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας, κατέ
ληξε ομόφωνα και επίσης αδιαίρετα, 
ύστερα και από την κοινή συνεδρίαση της 
20.10.2003, αλλά και προσπάθεια ενημέ
ρωσης όλων των πολιτικών κομμάτων της 
χώρας, στα εξής:

1. Κύρια ευθύνη για «καταχώρηση» αυ
τής της μελανής σελίδας στην ιστορία της 
Ελληνικής Αστυνομίας φέρει η πολιτική 
ηγεσία και δευτερευόντως η αστυνομική.

Το ανελέητο «μαστίγωμα» των Αστυνο
μικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, που 
ειρηνικά διαδήλωναν, από συναδέλφους 
τους αστυνομικούς σε όλο το κέντρο της 
Αθήνας επί τρίωρο, καταδικάσθηκε από 
όλα τα πολιτικά κόμματα, μηδέ εξαιρου- 
μένου και του κυβερνώντος, καθόσον την
20.10.2003 εμμέσως πλην σαφώς δηλώ
θηκε από τον Γραμματέα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. 
Χρυσοχοίδη, ο οποίος κατά τη συνάντησή 
του με τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών 
των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμε
νικών μεταξύ των άλλων σημείωσε:

«Υπήρξε μία λάθος εκτίμηση της όλης κα
τάστασης κατά τον κρίσιμο χρόνο. Επι
βάλλεται πλέον από κάθε πλευρά για το 
καλό της Αστυνομίας και της ελληνικής 
κοινωνίας να χαμηλώσουν οι τόνοι και να 
αναζητηθεί ο τρόπος εκτόνωσης της όλης 
κατάστασης», προσθέτοντας ότι από 
πλευράς του θα υπάρξει παρέμβαση για 
το ζήτημα αυτό, όπως επίσης και για την 
εύρεση λύσης προς ικανοποίηση του αι
τήματος.

Το γεγονός καταδίκης της απρόκλητης, 
αναιτιολόγητης και παράνομης συμπερι
φοράς της πολιτικής ηγεσίας δια μέσω 
της αστυνομικής, δικαιώνει τον έντιμο 
αγώνα των αστυνομικών. Σύσσωμη η 
αστυνομική οικογένεια διερωτάται τους 
λόγους που ο πολιτικός της προϊστάμενος 
φέρεται με τόση εμπάθεια και κάθε «λίγο 
και λιγάκι» τη λοιδορεί και προσπαθεί να 
την εκθέσει, με αναφορές του τύπου: «ο 
αστυνομικός είναι ο καλύτερα αμειβόμε- 
νος υπάλληλος, καθόσον έχει λάβει αυξή
σεις πάνω από 100%», «ζητά να χαρακτη- 
ρισθεί η εργασία του ως επικίνδυνη και αν
θυγιεινή για να συνταξιοδοτείται σε ηλικία 
35 ετών». Ταυτόχρονα ποιείτο αυτό προς 
τους εκπροσώπους του αστυνομικού συν
δικαλισμού, φθάνοντας έως του σημείου 
να χαρακτηρίσει αυτούς εντός του Κοινο
βουλίου, ως στασιαστές!!!

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι αστυ
νομικοί, δεν είναι σκλάβοι, αλλά κρατικοί 
λειτουργοί με μία ιδιαίτερη αποστολή, οι 
οποίοι έχουν πλήρη συναίσθηση της απο
στολής τους, και οι συνδικαλιστικοί τους 
εκπρόσωποί τους είναι δημοκρατικά 
εκλεγμένοι επί ενός θεσμού συνταγματικά 
κατοχυρωμένου

Για μια φορά ακόμα αναφέρουμε κατη
γορηματικά ότι για τα θλιβερά γεγονότα 
της 9.10.2003 δεν υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι. Υπάρχει η Ελληνική Αστυνομία 
που πληγώθηκε και οφείλουμε όλοι μαζί 
να βοηθήσουμε στην επούλωση των πλη
γών.

2. Στην κατάθεση εγκλήσεων - αγωγών 
κατ’ εκείνων των συγκεκριμένων «συνα
δέλφων» που χρησιμοποίησαν υπερβολι
κή βία, με κίνδυνο ακόμα και της απώλει
ας ζωών!!!

3. Στην πραγματοποίηση Γεν. Συνελεύ
σεων σε κάθε νομό της χώρας, με τη συμ
μετοχή φορέων και της Ομοσπονδίας μέ
χρι την πραγματοποίηση του επόμενου 
γενικού συλλαλητηρίου.

4. Στην πραγματοποίηση, ένστολης δια
μαρτυρίας, με τη συμμετοχή ένστολων 
συναδέλφων από χώρες της Ε.Ε.

5. Στην κατάθεση πρότασης στο επόμε
νο Πανελλαδικό Συνέδριο έτσι, ώστε η 
αποφράδα 9.10.2003 να καθιερωθεί ως 
«Ημέρα Αντίστασης των Αστυνομικών».

Το Δ.Σ. πέρα από το προαναφερθέν με
γάλο ζήτημα ασχολήθηκε διεξοδικά με τα 
τρέχοντα και εκκρεμεί ζητήματα που τα
λανίζουν το αστυνομικό προσωπικό, καθό
σον ο χρόνος κυλάει αμείλικτα, χωρίς να 
υπάρχει πρόοδος. Έτσι, μια αναμενόμενη 
παραγωγική περίοδος, δεδομένου ότι συ
γκεκριμένα αιτήματα είχαν δρομολογηθεί 
προς ικανοποίηση, ενδέχεται να αποδει- 
χθεί «άκαρπη». Πιο συγκεκριμένα:

α) Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κοντά, 
αλλά απάντηση για το χώρο παραμονής, 
το χρόνο εργασίας και τη στολή του αστυ
νομικού προσωπικού δεν έχουμε λάβει.

β) Το βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο 
αστυνομικό προσωπικό αγνοείται, ενώ δυ
σμενέστερες ρυθμίσεις ακύρωσαν τις ελ
πίδες των Ανθυπαστυνόμων (κατάργηση 
εισόδου ΤΕΜΑ λόγω αρχαιότητας), μείω
ση αριθμού εισαχθέντων στη Σχολή Υπα- 
στυνόμων προερχομένων εκ του χαμηλό
βαθμου αστυνομικού προσωπικού, απα
ξίωση των Αστυφυλάκων προερχόμενων 
από Πανελλαδικές Εξετάσεις κ.λπ.

γ) Η παρουσία και αποζημίωση των 
αστυνομικών κατά την πραγματοποίηση 
επαγγελματικών ποδοσφαιρικών κ.λπ. εκ
δηλώσεων. Διερχόμαστε την τρίτη αγωνι
στική περίοδο και αναμένουμε τη σχετική 
απόφαση.

δ) Το πειθαρχικό δίκαιο «κόλλησε» στο 
Σ.τ.Ε., ενώ Π. Δ. με «ιδιαίτερο» ενδιαφέ
ρον «διεκπεραιώθηκαν» μέσα σε μια εβδο
μάδα.

ε) Τέλος, το διαμορφούμενο μισθολογι- 
κά νέο καθεστώς των αστυνομικών αγνο
είται, καθόσον ο Υπουργός Οικονομικών 
αρνήθηκε και αρνείται το διάλογο, ο δε 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης για τα οικονο
μικά θέματα (μιας και επέδειξε μεγάλο εν
διαφέρον για τα υπόλοιπα), μας παραπέ
μπει στο Υπουργείο Οικονομικών.

Δ.
Η ΠΟΑΣΥ με αφορμή τα επεισόδια που 

έγιναν πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια πο
δοσφαιρικού αγώνα των κερδοσκοπικών 
εταιριών ΑΕΚ και Ολυμπιακού, τονίζει ότι 
«η ανάληψη της ευθύνης τέλεσης των 
επαγγελματικών ποδοσφαιρικών αγώνων 
από τις ίδιες τις ΠΑΕ θα σημάνει αμέσως 
και την υποχρέωσή τους να διαφυλάξουν 
το εσωτερικό των γηπέδων με δική τους 
ευθύνη και δικά τους έξοδα και όχι σε βά
ρος του κύριου έργου της Αστυνομίας και
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του ελληνικού λαού. Επιπλέον θα σημάνει 
ότι οι ΠΑΕ αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
να αποκαταστήσουν τις ζημιές των περι
ουσιών των πολιτών που γίνονται από 
οπαδούς των ομάδων αυτών.

Και όμως, διανύουμε την τρίτη ποδο
σφαιρική χρονιά και δεν εφαρμόζεται ο 
ν.2800/2000 που εν μέρει και προσωρινά 
ρυθμίζει την παρουσία των αστυνομικών 
στο εσωτερικό των γηπέδων. Γιατί θα 
πρέπει να συνεχίζεται η κατασπατάληση 
της αστυνομικής δύναμης προς όφελος 
οικονομικών συμφερόντων ανωνύμων 
εταιριών και σε βάρος των Ελλήνων πολι
τών; Ποιος αποζημιώνει τους συναδέλ
φους οι οποίοι τραυματίστηκαν στις συ
μπλοκές; Ποιος αποζημιώνει τους πολίτες 
οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να κα- 
ταστρέφονται;

Ε.
Με επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιο

σύνης και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης η 
ΠΟΑΣΥ επανέρχεται στο αίτημα για συμμε
τοχή στη χορήγηση χρηματικών ποσών 
στους αστυνομικούς που υπηρετούν στα 
σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας από 
τον υπ’ αριθ. 26201/6 ειδικό λογαριασμό της 
Τραπέζης Ελλάδος με την ονομασία «Εύ
ρυθμη λειτουργία Υπηρεσιών Αρμοδιότη
τας του Υπουργείου Δικαιοσύνης», που δια
τηρήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/35400/0022/24- 
7-2000 απόφαση του Γ.Λ.Κ. (Γενική Διεύ
θυνση Μισθών και Συντάξεων).

Με δεδομένη την αγανάκτησή μας για 
την εντελώς απαξιωτική συμπεριφορά της 
Διοίκησης, που δεν ασχολήθηκε ούτε για 
να απαντήσει έστω αρνητικά στο υπ’ 
αριθ. 03/168 από 4.6.2003 σχετικό έγγρα
φό μας, αναγκαζόμαστε να υπενθυμίσου
με το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων. Από 
την γραμματική κιόλας ερμηνεία των δια
τάξεων προκύπτει ότι σκοπός της Διοίκη
σης είναι να συμμετέχουν στον ειδικό λο
γαριασμό όλοι οι υπάλληλοι, μόνιμοι και 
μη, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις υπηρε
σιακές μονάδες της παρ. 2 της άνω από
φασης. Δεν συντρέχει επομένως τελική 
αιτιολογική βάση και δεν είναι σύμφωνα 
με το γράμμα ούτε ασφαλώς με το πνεύ
μα της απόφασης του Γ.Λ.Κ. ο αποκλει
σμός των συναδέλφων που αποδεδειγμέ
να υπηρετούν αποσπασμένοι στα σωφρο
νιστικά καταστήματα, που ανήκουν στο 
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εξάλλου, για όσους η Διοίκηση δεν επιθυ
μούσε τη συμμετοχή στον ειδικό λογαρια
σμό, τους απέκλεισε ρητά με την παρ.3 της

άνω απόφασης, χωρίς πουθενά να αναφέ- 
ρονται και οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι που 
υπηρετούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα 
της χώρας και δικαιούνται κατά τα ανωτέρω 
να συμμετέχουν στον ειδικό λογαριασμό.

ΣΤ.
Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη προς όλους 

τους συναδέλφους ενημερώνει ότι από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδόθηκαν οι υπ' 
αριθ. 2000/43/ΕΚ οδηγία του Συμβουλίου 
της 29.6.2000 (περί αρχής ίσης μεταχείρι
σης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή 
εθνικής τους καταγωγής) και η 
2000/78/ΕΚ οδηγία του Συμβουλίου της 
27.11.2000 (περί διαμόρφωσης γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία).

Η πρώτη οδηγία ήδη υπερισχύει από 
οποιαδήποτε εσωτερική νομοθεσία για το 
θέμα που περιλαμβάνει, η δε δεύτερη 
οδηγία τίθεται σε ανάλογη εφαρμογή από
27.11.2003 (ως γνωστό οι σχετικές οδη
γίες έχουν ισχύ ύστερα από τρία χρόνια 
από την έκδοσή τους).

Οι εν λόγω οδηγίες ( νόμοι πλέον και 
στη χώρα μας) είναι σημαντικές, καθόσον 
πέρα των όσων σημαντικών συμπεριλαμ
βάνουν σε ό,τι αφορά την ίση αντιμετώπι
ση - μεταχείριση εργαζομένων, παρέχουν 
το δικαίωμα στις συνδικαλιστικές οργανώ
σεις να κινήσουν, είτε εξ ονόματος του θί
γόμενου, είτε προς υπεράσπισή του και 
με την έγκρισή του, κάθε δικαστική ή και 
διοικητική διαδικασία προβλεπόμενη για 
τη πραγμάτωση των υποχρεώσεων από 
τις προαναφερθείσες οδηγίες.

Ζ.
Με αφορμή τις εξαγγελίες του ΥΔΤ σε 

ό,τι αφορά την επαναλειτουργία των Τμη
μάτων Ασφαλείας στο λεκανοπέδιο Αττικής 
η ΠΟΑΣΥ συστρατεύεται με ό,τι στοχεύει 
και βοηθά στην αντιμετώπιση της εγκλημα
τικότητας και λειτουργεί υπέρ της ασφάλει
ας του πολίτη. Οφείλει, όμως, ταυτόχρονα 
να σημειώσει το δύσκολο του εγχειρήμα
τος, καθόσον ήδη νευραλγικές Υπηρεσίες, 
όπως τα Αστυνομικά Τμήματα υπολειτουρ
γούν λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμι
κού, με την ιδιαίτερη αναφορά ότι η περίο
δος που διερχόμαστε είναι ιδιαίτερα δύ
σκολη στην διασφάλιση του απαραίτητου 
ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει πραγματο
ποίησης και των Ολυμπιακών αγώνων, οι 
οποίοι θα απορροφήσουν για την ασφά
λεια τους τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις

Ε π ιμ έ λ ε ια : Α ν θ /μ ο ς  Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο ς  Κ Ο Υ Ρ Ο Σ

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αστυφύλακας (Ζ194) 
Παναγιώτης Δήμος. Ο
33χρονος και άγαμος Πα
ναγιώτης την 16.11.2003, 

V εκτελώντας υπηρεσία στην 
J B K ji περιοχή Παγκρατίου Αττι- 

κής, στη βάρδια 17.00’ - 
23.00’ μαζί με τον συνάδελ

φό του Ζ36 Παναγιώτη Πετρούλια, αντιλή- 
φθηκαν μοτοσικλέτα εντούρο να κινείται με 
επικίνδυνους ελιγμούς (σούζες) χωρίς να 
φέρει αριθμό κυκλοφορίας. Οι «Ζητάδες» 
του έκαναν σήμα να σταματήσει αλλά ο οδη
γός του εντούρο τους αγνόησε, με αποτέλε
σμα να τον καταδιώξουν για να τον ακινητο- 
ποιήσουν. Στη συμβολή Β. Κωνσταντίνου και 
Παυσανίου, σχεδόν μπροστά στο άγαλμα 
του Τρούμαν, όπως αργότερα δήλωσαν αυ- 
τόπτες μάρτυρες απέτρεψε στην προσπά- 
θειά του να διαφύγει, κατά τη στιγμή που κι
νείτο (κλώτσησε) τον άτυχο Παναγιώτη, με 
αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. 
Όταν το άψυχο σώμα του βρισκόταν στην 
άσφαλτο το ρολόι έδειχνε 22.55’. Πέντε λε
πτά αργότερα έληγε η βάρδια του.

+ Αστυφύλακας Δημή- 
τριος Γκόβαρης. Γεννήθη
κε το έτος 1981 στην Κατε
ρίνη Πιερίας. Κατετάγη την 

^  27.10199 και υπηρέτησε
στο Α.Τ. Μυκόνου και στην 

■ « ■ 1  ΥΑΤ, απ’ όπου είχε πάρει 
απόσπαση λόγω σπουδών για το A’ Α.Τ. Λά
ρισας. Μία μέρα αφότου είχε γυρίσει με 
φύλλο πορείας από την Λάρισα άφησε την 
τελευταία του πνοή επάνω στην μοτοσικλέ
τα, σε κεντρικό σημείο των Αθηνών. Ήταν 
άγαμος.

+ Ταγματάρχης ε.α. Γεώρ
γιος Θεοδοσίου. Γεννήθη
κε το έτος 1930 στην Αγία 
Τριάδα Αργολίδας. Απο- 
στρατεύθηκε το έτος 1983. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
την 6.9.2003.

+ Αρχιφύλακας ε.α. Ανάρ
γυρος Παπαγεωργίου. Γε
ννήθηκε το έτος 1952 στην 
Τραγάνα Λοκρίδος Φθιώτι- 
δος. Κατετάγη στην τ. Χω
ροφυλακή την 18.3.1975 
και υπηρέτησε σε διάφο

ρες υπηρεσίες της Α.Δ. Χίου. Ήταν έγγαμος 
και είχε ένα τέκνο. Απεβίωσε πρόσφατα λό
γω παθολογικών αιτίων.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ

ΐ

1

ίναι σχεδόν αδύνατον να θυμάται κά
ποιος, χωρίς βοήθημα, όλες τις πα
ραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και τις συνέπει

ες που προβλέπει η καθεμιά απ’ αυτές. 
Το γεγονός αυτό κέ\πρισε το ενδιαφέ
ρον του συνάδελφου Ανθ/μου Λαζά
ρου Λαμπρακάκη, ο οποίος εξέδωσε 
ένα μικρό και εύχρηστο εγχειρίδιο σε 
μέγεθος βιβλίου τσέπης που αφορά

τον Κ.Ο.Κ. και γενικά τη νομοθεσία περί αυτοκινήτου.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια τα οποία πε

ριέχουν:
•  Το Α' κεφάλαιο (όλες τις πταισματικές και πλημμελη- 

ματικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., τα άρθρα του Κ.Ο.Κ., τα 
πρόστιμα που επιβάλλουν οι τροχονόμοι, τους βαθμούς 
ποινής, τα διοικητικά πρόστιμα, τις παραβάσεις για τις 
οποίες προβλέπεται αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας).

» Το Β’ κεφάλαιο (διάφορες παραβάσεις που δεν πε
ριλαμβάνονται στον Κ.Ο.Κ.).

•  Το Γ' κεφάλαιο (τους εθνικούς κωδικούς αριθμούς 
των αδειών οδήγησης, τις πλημμεληματικές παραβά
σεις Κ.Ο.Κ., τις θέσεις των αριθμών πλαισίων οχημάτων 
και πινακίδες σήμανσης).

Το βιβλίο τιμάται: για τους συναδέλφους 7 ευρώ και 
10 ευρώ για τους πολίτες. Για παραγγελίες στα τηλ. 
2431036278, 6972231189.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
TOY ALEXANDER STILWELL 

ΕΚΔ. «ΒΑΣΔΕΚΗΣ», ΤΗΛ. 3819187

ο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει όλα όσα 
πρέπει να γνωρίζετε για να επιβιώσετε 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Οργανωμένο κατά κλίμα και έδαφος και 
διανθισμένο με περισσότερα από διακό
σια σκίτσα, σας καθοδηγεί βήμα - βήμα, 
από την κατασκευή εργαλείων και τη 
συντήρηση της τροφής στην ερημιά, 
μέχρι πώς να βρείτε το δρόμο σας και 
να επιστρέφετε στον πολιτισμό. Βασικά 

θέματα είναι η κατασκευή καταφύγιων, παγίδων, εργα
λείων και σχεδίων, οι πρώτες βοήθειες στην ερημιά 
(από αποκατάσταση μέχρι επείγουσα χειρουργική), η 
τέχνη των κόμπων, αλλά και το πώς να επιβιώσετε σε 
περίπτωση φυσικών καταστροφών και πώς να ξεπερά- 
σετε όλα τα φυσικά εμπόδια. Θα μάθετε, ποια φυτά εί
ναι ασφαλή και ποια δηλητηριώδη, καθώς και ποια ζώα 
είναι επικίνδυνα.

Ο συγγραφέας του βιβλίου έχει υπηρετήσει πέντε 
χρόνια στον αγγλικό στρατό, όπου εκπαιδεύτηκε στις 
ικανότητες επιβίωσης, την παροχή πρώτων βοηθειών 
καθώς και σε τεχνικές διαφυγής και απόδρασης. Επί
σης, έχει γράψει και επιμεληθεί πολλά βιβλία για αθλή
ματα και υπαίθριες δραστηριότητες.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

[ίναι γνωστή στο νομικό της θεω
ρίας και της πράξης η τεράστια 
σημασία της νομολογίας, για την 
ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου, 
ιδιαίτερα του ποινικού, στο οποίο συ

ναντιόνται συχνά αμφισβητούμενα 
νομικά ζητήματα. Έτσι, η ολομέλεια 
του Αρείου Πάγου, ως ανώτατο δι
καστικό όργανο, δημιουργεί νομο

λογία, η οποία επιτελεί ουσιαστικά ισά
ξια λειτουργία με αυτόν τον ίδιο τον ποινικό νόμο.

Το εν λόγω βιβλίο περιλαμβάνει όλες στις αποφάσεις 
της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το έτος 1950 
(χρόνο θέσπισης του Π.Κ. και του Κ.Π.Δ.) έως και το 
2002. Οι αποφάσεις με όλα τα στοιχεία τους (αριθμός, 
σύνθεση, τυχόν παριστάμενοι συνήγοροι, περίληψη κρι- 
θέντων ζητημάτων), παρατίθενται ολόκληρες, ενώ στις 
υποσημειώσεις αναφέρονται οι επελθούσες νομοθετι
κές μεταβολές. Στο τέλος του έργου, ο αναγνώστης 
μπορεί να συμβουλευτεί το αναλυτικό αλφαβητικό ευ
ρετήριο, που παραπέμπει στο σύνολο των αποφάσεων. 
Το έργο, αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο, για κάθε 
εφαρμοστή του ποινικού δικαίου (δικαστή, εισαγγελέα, 
δικηγόρο, αστυνομικό κ.λπ.).

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΦΩΤΟ Π ΟΥΛΟΥ

ΕΚΔ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 
ΤΗΛ. 2103836754

, Γ να ανάλαφρο βιβλίο για τα παι
διά, σαν διήγημα, που θα τα βοη- 

—— θήσει να γνωρίσουν τον κόσμο 
της εθνικής μας μουσικής (βυζαντι
νής και δημοτικής), είναι το βιβλίο 
«Μουσική προπαιδεία για παιδιά». 
Ο φιλόμουσος και πολύτεκνος (11 

, παιδιά) δικηγόρος έγραψε ένα 
προσεγμένο και καλαίσθητο βι

βλίο μουσικής για παιδιά, που μέσα 
από εφευρηματικές διηγήσεις, θεωρητικές αναλύσεις 
και παραδείγματα από την εκκλησιαστική και δημοτική 
μουσική, εκλαϊκεύει την εν λόγω επιστήμη.

Όχι όμως για να την απλοποιήσει, αλλά για να ανα- 
δείξει την ασύγκριτη παιδαγωγική της σημασία για το 
σύγχρονο άτομο, την ελληνική οικογένεια και τον πολι
τισμό της πατρίδας μας.

«Οι παλαιοί Έλληνες είχαν την μουσική «παιδεία» και 
«παιδι-ά». Για να κάνουν, δηλαδή, καλούς ανθρώπους 
και για παιχνίδι».

Κ.Κ.
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Τώρα μπορείτε κι εσείς να ανανεώσετε τη σχέση σας 

με το σπίτι σας. Γιατί η Αγροτική Τράπεζα καινοτομεί 

και πρώτη παρουσιάζει Επισκευαστικά Δάνεια 

που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. 
Με ανταγωνιστικό επιτόκιο 3,7% σταθερό τον πρώτο 

χρόνο και χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο από 
το δεύτερο (επιπλέον 0,12% ειοφορά του Νόμου 

128/75), η Αγροτική Τράπεζα στηρίζει τώρα και την 

επισκευή του σπιτιού σας.

Επίσης κερδίστε μία σειρά προνομίων όπως:

• Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή τον πρώτο χρόνο.
• Προεξόφληση υπολοίπου επισκευαστικού δανείου,

ώστε να επωφεληθείτε από τα σημερινά χαμηλά επιτόκια.
• Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 25 χρόνια.

Ελάτε κι εσείς λοιπόν να μάθετε περισοότερα για τα Επισκευαστικά μας Δάνεια, 

σ ’ ένα από τα 4 4 9  καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

800 I I 54000 Στηρίζει τις επιλογές σας!

www.ate.er

Ανανεώνει τη σχέση σας 
...με το σπίτι!

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

http://www.ate.er
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ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ «ΥΨΗΛΟΥ» ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ϊε γνώση της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων πε
ριήλθαν στοιχεία για κύκλωμα το οποίο δραστηριο
ποιείται στην έκδοση βεβαιώσεων σε ενδιαφερομέ
νους υποδίκους για ναρκωτικά, προκειμένου στις εκ- 
κρεμούσες δίκες να τύχουν των ευεργετικών διατάξε

ων του άρθρου 24 του Νόμου περί ναρκωτικών. Στα 
πλαίσια διερεύνησης των στοιχείων συγκεκριμένος 
υπόδικος υπέδειξε ως βασικό μεσάζοντα έναν υπήκοο 
Ιράκ, ο οποίος στη συνέχεια τέθηκε υπό παρακολού
θηση για να καταγραφεί η δράστηριότητά του. Αστυ
νομικός της Δ/νσης Εσωτ. Υποθέσεων προσποιούμε
νος ότι εκκρεμεί σε βάρος του δίκη για ναρκωτικά, 
αφού συστήθηκε στον ανωτέρω σαν φίλος του υπόδι
κου, του ζήτησε να μεσολαβήσει για την έκδοση βεβαί
ωσης για την απαλλαγή του στην εκκρεμούσα δίκη. Για 
το σκοπό αυτό και προκειμένου να καθοριστεί το ακρι
βές ποσό, τόσο για τη σχετική βεβαίωση όσο και για 
την αμοιβή του ως μεσάζοντα, είχε μαζί του συνεχείς 
τηλεφωνικές επικοινωνίες για αρκετό χρονικό διάστη
μα. Όταν τελικά συμφωνήθηκε ως ανταμοιβή το ποσό 
των 20.000 ευρώ, όρισαν συγκεκριμένη ημερομηνία και 
τόπο για να γίνει η ανταλλαγή. Σε συντονισμένη αστυ

νομική επιχείρηση, στον τόπο που συμφωνήθηκε για 
την ανταλλαγή, συνελήφθη ο Ιρακινός υπήκοος αμέ
σως μετά την παράδοση από τον «υπόδικο» αστυνομι
κό του χρηματικού ποσού, το οποίο ήταν σε προσημει
ωμένα χαρτονομίσματα. Στην έρευνα που έγινε στην 
οικία του και σε καφετέρια, στην οποία είναι αφανής 
ιδιοκτήτης, βρέθηκαν σε νάιλον αυτοσχέδιες συσκευα- 
σίες και κατασχέθηκαν α) ηρωίνη βάρους 4.318 γραμ
μαρίων, β) κοκαΐνη βάρους 130 γραμμαρίων, γ) ηρωί- 
νη-κοκαΐνη βάρους 40 γραμμαρίων και δ) μια καρτέλα 
10 δισκίων hypnosedon. Σε νομότυπη έρευνα που έγι
νε στην οικία υπηκόου Μαρόκου, με την οποία ο ανω
τέρω διατηρεί σχέσεις, βρέθηκε και κατασχέθηκε μι- 
κροποσότητα ινδικής κάνναβης. Εξεταζόμενος ο αλλο
δαπός δεν κατονόμασε πρόσωπα που συμμετείχαν στο 
κύκλωμα και ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα προορίζο
νταν για τον εαυτό του, ενώ η αλλοδαπή δήλωσε ότι 
την ανευρεθείσα ποσότητα την είχε προμηθευτεί από 
τον ανωτέρω χωρίς χρήματα και την είχε για προσωπι
κή της χρήση. Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
με την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους 
στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Α στυνομικοί του ΤΑ Χανίων μετά από διεξοδική 

έρευνα και σωστή αξιολόγηση των στοιχείων που 

προέκυψαν για τους δράστες της κλοπής από το 

κατάστημα πώλησης ναυτιλιακών ειδών, συνέλαβαν 

εντός των ορίων του αυτοφώρου α)έναν ημεδαπό άν- 

δρα β)τρεις ημεδαπούς ανήλικους και γ)έναν Αλβανό 

ανήλικο. Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι (β) και 

(γ), με την προτροπή του (α), αφού διέρρηξαν την κε

ντρική είσοδο του καταστήματος πώλησης ναυτιλιακών 

ειδών, παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν 

το χρηματικό ποσό των 39.100 ευρώ. Εξεταζόμενοι οι 

ανήλικοι δράστες δήλωσαν ότι ο (α), ο οποίος είναι θεί

ος ενός εκ των ημεδαπών ανηλίκων, τους προέτρεπε 

να διαπράττουν κλοπές και να του πηγαίνουν τα χρή

ματα. Για το σκοπό αυτό είχε γράψει το τηλέφωνο της 

οικίας του στο μπράτσο του αριστερού χεριού του ανι

ψιού του. Οι ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων βρέθη

κε το ποσό των 6.750 ευρώ προερχόμενο από την κλο

πή, αφού αρχικά ομολόγησαν την πράξη τους, δήλω

σαν ότι από τα χρήματα της κλοπής έδωσαν στον (α) το 

ποσό των 10.485 ευρώ και τα υπόλοιπα τα μοιράστη

καν. Με αυτά αγόρασαν δύο ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, 

δύο τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα με διάφορα εξαρ

τήματα, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. Στην έρευνα που

διενεργήθηκε στην οικία του (α) βρέθηκαν και κατα

σχέθηκαν δύο δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους 

ενός μέτρου τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, 

ενώ σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκε το πο

σό των 1.485 ευρώ προερχόμενο από την κλοπή. Το 

υπόλοιπο ποσό (9.000 ευρώ) το είχε καταθέσει στο Τα

χυδρομικό Ταμιευτήριο. Επίσης, βρέθηκε και ένα ηλε

κτροκίνητο ποδήλατο-μηχανάκι, το οποίο είχαν αγορά

σει οι ανήλικοι δράστες με τα χρήματα της κλοπής. 

Όλα τα χρηματικά ποσά, συμπεριλαμβανομένου και 

του ποσού που ήταν κατατεθειμένο στο Ταμιευτήριο, 

καθώς και τα αντικείμενα που αγοράσθηκαν με τα 

χρήματα από την κλοπή, κατασχέθηκαν και αποδόθη

καν στον παθόντα. Οι συλληφθέντες, εκτός του Αλβα

νού ανήλικου, έχουν απασχολήσει επανειλημμένως 

τις διωκτικές αρχές για διάπραξη κλοπών. Με τη δι

κογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγή

θηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Χανίων εκτός του 

(γ), ο οποίος με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθε

ρος. Σημειωτέον ότι στην δικογραφία που σχηματί

σθηκε ως κατηγορούμενοι αναφέρονταν και οι έχο- 

ντες την επιμέλεια των ανωτέρω ανήλικων δραστών 

διότι παρέλειψαν να τους εμποδίσουν από την τέλεση 

της παραπάνω αξιόποινης πράξης.



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

«ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΤΑΛΟΓΙ/ l m i m n

β ψ  νας άνδρας 45 ετών αφού συστήθηκε με ψεύτικα 

l ·  στοιχεία σε γυναίκα δηλώνοντας ότι τρέφει αι- 

L σθήματα για αυτήν, σύναψε μαζί της σχέση που 

διήρκησε δεκαοκτώ μήνες. Όλο αυτό το χρονικό διά

στημα της έκρυβε ότι ήταν παντρεμένος και κατόρ

θωσε να την πείσει ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. Με 

το πρόσχημα των αισθημάτων που έτρεφε για αυτήν 

και προφασιζόμενος προσωρινά οικονομικά του προ

βλήματα της αποσπούσε σημαντικά χρηματικά ποσά. 

Όταν η παθούσα υποψιάστηκε τις «καλές» κατά τα 

άλλα προθέσεις του συντρόφου της απευθύνθηκε 

στην Αστυνομία. Έτσι, όταν ο ανωτέρω της ζήτησε 

για κάποιο πρόβλημά του το χρηματικό ποσό των 

8.500 ευρώ εκείνη του το κατέβαλε σε προσημειωμέ

να χαρτονομίσματα και συνελήφθει από Αστυνομι

κούς της ΔΑΑ/ΥΔΟΕΑΗ/1οΤμήμα. Ο συλληφθείς οδη

γήθηκε με την κατηγορία της απάτης ενώπιον του Ει

σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Τα χρήματα που είχε 

κατορθώσει να αποσπάσει από την ανυποψίαστη πα

θούσα ανέρχονται στο ποσό των 215.000 ευρώ.

ΕΞΑΡΘ ΗΚΕ ΠΟΛΩΝΩΝ

Ιο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών σε συνεργασία με το 
Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της ΔΑΑ εξάρ
θρωσαν σπείρα αποτελούμενη από δεκατρείς Πο

λωνούς υπηκόους, οι οποίοι είχαν δραστηριοποιηθεί 
σε εκβιασμούς, εμπόριο ναρκωτικών, κλοπές αυτοκινή
των, πλαστογραφίες, ξυλοδαρμούς, σωματεμπορίες 
και άλλα αδικήματα. Συγκεκριμένα πέντε Πολωνοί υπή
κοοι, μετά από ανελέητο ξυλοδαρμό και εκβιασμούς με 
απειλές κατά των ιδίων και των οικογενειών τους κατέ
φυγαν στην ΔΑΑ και κατήγγειλαν τους ομοεθνείς τους. 
Δήλωσαν ότι προκειμένου να τους επιστρέφουν τα δια
βατήρια που τους είχαν αφαιρέσει δια της βίας, εκτός 
του ότι τους ανάγκαζαν να καταβάλλουν διάφορα χρη
ματικά ποσά, τους έβαζαν να κλέβουν αυτοκίνητα και 
να πωλούν ναρκωτικά για λογαριασμό τους. Οι παθό- 
ντες μη γνωρίζοντας τα πραγματικά ονόματα των δρα
στών, τους κατονόμασαν με τα ψευδώνυμα που χρησι
μοποιούσαν και παράλληλα ανέφεραν και όλες τις άλ
λες εγκληματικές δραστηριότητες της ομάδας αυτής, 
που ανάγονται σε κλοπές αυτοκινήτων, σε διακίνηση 
και εμπόριο ναρκωτικών και ιδιαίτερα αμφεταμίνες και 
χασίς, σε πλαστογραφίες διαφόρων εγγράφων (άδειες 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων, πράσινες κάρτες, διαβατή
ρια κλπ),σε ληστείες, σε μαστροπείες, σε κλοπές πορ- 
τοφολιών, σε ξυλοδαρμούς σε εκβιάσεις, με το πρό
σχημα της παροχής προστασίας καθώς και κάθε άλλου 
είδους εκβιάσεις, με θύματα πάντοτε Πολωνούς υπη
κόους. Κατόπιν αυτών, αστυνομικοί των ανωτέρω Τμη

μάτων της ΔΑΑ κατόρθωσαν να τους εντοπίσουν και να 
τους συλλάβουν. Τα στοιχεία δε που συγκέντρωσαν σε 
βάρος των 13 Πολωνών συνηγορούσαν στο ότι πρόκει
ται για οργάνωση εγκληματικής ομάδας. Στην κατοχή 
των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκτός 
των άλλων, μεταλλικά γκλόπς με τα οποία είχαν προξε
νήσει σωματικές βλάβες στους παθόντες, στιλέτα, πολ
λά πολωνικά διαβατήρια σε διάφορα ονόματα, πλαστές 
και κλεμμένες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, διάφορα 
κενά πλαστά έγγραφα όπως πράσινες κάρτες και 
ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων καθώς και μεγά
λες ποσότητες αναβολικών, πρωτεϊνών και συμπληρω
μάτων διατροφής τα οποία είχαν εισάγει και εμπορεύο
νταν παράνομα. Επίσης βρέθηκαν και έξι κλεμμένα ΙΧΕ 
αυτοκίνητα με πλαστά έγγραφα και πλαστές πινακίδες 
κυκλοφορίας. Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγ
γελέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

Μ έλη κυκλώματος υποκλοπής στοιχείων πιστωτι
κών καρτών και κατασκευής πλαστών καρτών 
αποτελούσαν ένας ημεδαπός και ένας Βούλγα

ρος υπήκοος, τους οποίους σταμάτησαν για έλεγχο 
Αστυνομικοί του AT Προμαχώνα Σερρών. Οι προανα- 
φερόμενοι έρχονταν οδικώς από την Βουλγαρία με 
ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ημεδαπού, όταν ακι- 
νητοποιήθηκαν για να ελεγχθεί το όχημά τους. Κατά 
την έρευνα του αυτοκινήτου βρέθηκαν ένας μηχανι
σμός παγίδευσης-ανάγνωσης δεδομένων πιστωτι
κών καρτών, το βιβλίο οδηγιών χρήσεως του μηχα
νήματος αυτού στην βουλγαρική γλώσσα, ένα σύ
στημα καλωδιώσεώντου, ένα πληκτρολόγιο το οποίο 
εφάρμοζε στις αυτόματες ταμειακές μηχανές, μια 
ψηφιακή δισκέτα CD-ROM και δύο λευκές πλαστές 
πιστωτικές κάρτες , εκ των οποίων η μια ενεργή για 
την πραγματοποίηση συναλλαγών και η άλλη ανε- 
νεργή. Δράστες είχαν φροντίσει να κρύψουν επιμε- 
λώς τα αντικείμενα, σε διάφορα σημεία του οχήμα
τος , ακόμη και στο κουτί του φαρμακείου αυτοκινή
του. Όταν στη συνέχεια μετέβηκαν στην οικία του 
ημεδαπού για νομότυπη έρευνα, οι αστυνομικοί βρή
καν έναν αλλοδαπό υπήκοο Ιρλανδίας και πρώην 
υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος είχε στην κατοχή του ένα 
διαβατήριο Ιρλανδίας, έναν φορητό υπολογιστή και 
τέσσερις κλεψίτυπους ψηφιακούς δίσκους εικόνας 
και ήχου. Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8,5 
γραμμάρια ινδικής κάνναβης, τέσσερα φυσίγγια των 
9 mm, δύο γεμιστήρες με 16 συνολικά φυσίγγια των 
9 mm, μια κυνηγετική καραμπίνα, μια φυσιγγιοθήκη 
με 59 φυσίγγια διαμετρήματος 12 mm καθώς και ένα 
πιστόλι ρωσικής προέλευσης, το οποίο ήταν ασυ- 
ναρμολόγητο και τα μέρη του ήταν κρυμμένα μέσα 
σε ένα πολύφωτο και μια τηλεόραση που δε χρησι
μοποιούνταν. Από την έρευνα, δε διαπιστώθηκε χρή
ση τέτοιων πιστωτικών καρτών στον ελλαδικό χώρο. 
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστι
κών αρχών.
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I την Μαυροπηγή Πτολεμαϊδας δύο ημεδαποί κατελή- 
φθησαν να οδηγούν ΙΧΕ αυτοκίνητα με πλαστές 
άδειες ικανότητας οδήγησης. Αφού οδηγήθηκαν στο 

ΤΑ Πτολεμαϊδας ομολόγησαν ότι τα πλαστά διπλώμα
τα τα είχαν εφοδιαστεί από έναν 23χρονο ημεδαπό προ 

ενός έτους, έναντι του ποσού των 1500 και 1800 ευρώ 
έκαστος, με τη μεσολάβηση ενός 20χρονου, ο οποίος 
τους έφερε σε επαφή μεταξύ τους. Τα χρήματα που εί
χαν συμφωνηθεί για την προμήθεια των διπλωμάτων τα 
έδωσαν απευθείας στον ημεδαπό που τους έδωσε τις 
άδειες οδήγησης. Στην έρευνα που διενεργήθηκε τόσο 
στην οικία του 20χρονου, όσο και στην οικία έτερου 
ημεδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ακόμη πλα
στά διπλώματα τα οποία είχαν προμηθευτεί και αυτοί 
από τον 23χρονο έναντι του ποσού των 450.000 δρχ και 
400.000 δρχ αντίστοιχα. Από την προανάκριση προέ- 
κυψε ότι ο ημεδαπός κατά το χρονικό διάστημα από τα 
μέσα του 2000 έως τον Απρίλιο του 2003, είχε εφοδιά
σει με πλαστές άδειες οδήγησης άλλα έξι άτομα αντί 
ανάλογων χρηματικών ποσών, τα οποία και συνελήφθη- 
σαν. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία 
του βρέθηκε μια φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυ
τότητας μαζί με έξι φωτογραφίες ενός άνδρα, τα οποία 
είχε προκειμένου να του εκδώσει άδεια οδήγησης με 
την καταβολή 1.400 ευρώ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι 
απλώς είναι διαμεσολαβητής για την πώληση των πλα
στών διπλωμάτων και τα χρήματα που λάμβανε, αφού 
κρατούσε 100 ευρώ για κάθε άδεια, τα παρέδιδε σε 
ημεδαπό ο οποίος στη συνέχεια τα έδινε σε έναν παλιν- 
νοστούντα ομογενή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα 
στοιχεία του οποίου δε γνώριζε. Από έρευνα της Αστυ
νομίας διαπιστώθηκε ότι ο τύπος αδειών ήταν σύμφω
νος με τις άδειες οδήγησης ευρωπαϊκών κοινοτήτων 
πλην όμως οι κωδικοί αριθμοί των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ήταν επιμε- 
λώς σβησμένοι από τις σφραγίδες των υπηρεσιών αυ
τών, το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου δεν 
ήταν ευκρινώς γραμμένο ενώ οι αριθμοί σειράς των 
εντύπων δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Η 
δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος όλων απεστά- 
λη στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Κοζάνης.

Σ Τ Α  Χ Ν Α Ρ Ι Α  Τ Ο Υ  Χ Α Σ ΙΣ Ο Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ Η

Α στυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης μετά 
από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, τον Ιούλιο 
τρέχοντος έτους εντόπισαν στις Καρυές Λακωνίας 

έκταση τριών στρεμμάτων, στην οποία ήταν εμφυτευ
μένα 1.330 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους από 
0.30 έως 1.80 μέτρα. Η έκταση αυτή ήταν διαμορφωμέ
νη σε επτά βαθμίδες και καλύπτονταν από πυκνή βλά
στηση. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της φυτείας έθεσαν 
υπό παρακολούθηση το χώρο και μετά από καιρό, αφού 
παρατήρησαν ότι κανείς δεν είχε πάει για την περιποίη
ση της καλλιέργειας, αποφάσισαν να εκριζώσουν τα 
δενδρύλλια. Μετά από παρέλευση δύο μηνών και με 
σωστή εκμετάλλευση των στοιχείων που προέκυψαν 
από την προανάκριση, το παραπάνω τμήμα συνέλαβε

έναν Αλβανό υπήκοο ως 
έναν από τους καλλιερ
γητές των δενδρυλλίων. 
Στον χώρο της φυτείας 
είχαν βρεθεί γεωργικά 
εργαλεία, λάστιχα ποτί
σματος, είδη διαμονής, 
ακόμη και τρόφιμα, τα 
οποία αποδεικνύουν ότι 
η καλλιέργεια γινόταν με 
συστηματικό τρόπο. Επί
σης βρέθηκαν 389.30 
γραμμάρια ημικατεργα- 
σμένης ινδικής κάνναβης 

σε δύο νάιλον σακούλες και 300 γραμμάρια σπόροι 
κάνναβης. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχημα
τίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγε
λέα Πλημ/κών Σπάρτης.

« Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Η Σ »  Α Ρ Χ Α ΙΩ Ν

Μαρτυρίες καταδείκνυαν 48χρονο γεωργό να ασχο- 
λείται συστηματικά με ανασκαφές και πωλήσεις 
αρχαίων αντικειμένων. Το Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας 
της Λ/νσης Ασφάλειας Θεσ/κης, μετά από σωστή εκτί
μηση των στοιχείων που διέθετε, κατέλαβε τον ανωτέ

ρω έξω από την οικία του, να μεταφέρει δύο πλαστικές 
σακούλες οι οποίες περιείχαν 552 χάλκινα νομίσματα, 
πέντε χάλκινα βραχιόλια, έξι χάλκινα δακτυλίδια, εννέα 
χάλκινα καρφιά, τριάντα επτά χάλκινα αδιάγνωστα τε
μαχισμένα αντικείμενα καθώς και είκοσι επτά άλλα αρ
χαία αντικείμενα. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στην οικία και στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν εκατόν σαράντα πέντε μολύβδινα ελάσματα, 
εβδομήντα σιδερένια αντικείμενα τεμαχισμένα, είκοσι 
επτά σιδερένια καρφιά, δύο ανιχνευτές ευγενών μετάλ
λων, ένα αργυρό δακτυλίδι, μία γύψινη μήτρα περικε
φαλαίας, δεκατέσσερα μικροαντικείμενα, ένα μικρο- 
σκοπικό δίκαννο όπλο χειρός, τύπου μπρελόκ με εξάρ
τημα εκτόξευσης φωτοβολίδων καθώς και δύο φυσίγ
για κρότου. Τα αρχαία αντικείμενα εξετάστηκαν από 
Αρχαιολόγο, ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις 
προστατευτικές διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου, 
είναι σημαντικής αρχαιολογικής αξίας και χρονολογού
νται από την εποχή του σιδήρου έως τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του 
Εισαγγελέα Πλημ/κών Πέλλας, ενώ τα αρχαία απεστά- 
λησαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας.

Α σ τ /κ α ς  Α γ γ ε λ ικ ή  Σ τό λ η

64



WINTER COLLECTION 2004

&

KARACH ALIOS
ΓΟΥΝΕΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

•  ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -15 % ΣΌΛΕΣ ΤΙΣ ΓΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ★

•  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ !!!

•  ΔΩΡΕΑΝ SERVICE ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ.

★  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ ΠΑ ΜΙΑ ΓΟΥΝΑ ΒΙΖΟΝ 

ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΝΕΙ ΣΤΙΣ 31/01/2004 ★

•  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: (ΕΚΘΕΣΗ) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 173 - ΠΛ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΛ.: 210 8612650, 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ: ΤΕΝΕΔΟΥ 20 -ΚΥΨΕΛΗ. ΤΗΛ.: 210 8641202, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 11- ΚΑΣΤΟΡΙΑ



επικαιρότητα
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

[ε πανηγυρική ατμόσφαιρα 
πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια του νεόδμητου 
Αστυνομικού Μεγάρου Αρκα
δίας από τον Υπουργό Δημό

σιας Τάξης κ. Γεώργιο Φλωρί- 
δη παρουσία του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου κ. Φωτίου Να- 
σίακου.

Το νέο κτίριο της Α.Δ. Αρκα
δίας της οποίας προΐσταται ο 
Αστυν. Δ/ντής κ. Δημήτριος 
Παφίλης, καλύπτει επιφάνεια 
2.500 τ.μ., διαθέτει περιφραγ
μένο χώρο στάθμευσης έκτα
σης 750 τ.μ. για τα υπηρεσια
κά οχήματα και οι χώροι του 
μελετήθηκαν ώστε να επαρ
κούν για τους αστυνομικούς 
και τους πολίτες. Οι χώροι 
κράτησης λειτουργούν στο 
ισόγειο και κατασκευάσθηκαν 
σύμφωνα με τις προδιαγρα
φές της Επιτροπής Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων. Στο υπόγειο 
του κτιρίου κατασκευάσθηκαν 
αίθουσες γυμναστηρίου και 
σκοπευτηρίου, οι οποίες πρό
κειται να εξοπλισθούν με την 
αναγκαία υλικοτεχνική υποδο
μή για να είναι δυνατή η άθλη
ση των αστυνομικών και η εξά
σκησή τους στη χρήση των όπλων.

Ο Αρχηγός του Σώματος στο σύντομο 
χαιρετισμό του διευκρίνισε ότι το νέο κτί
ριο «εντάσσεται στο κτιριολογικό πρό
γραμμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμι
ση των εγκαταστάσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

'Ενα πρόγραμμα, που περιλαμβάνει 
ανέγερση ή αγορά νέων κτιρίων, μεταστέ- 
γαση αστυνομικών Υπηρεσιών σε σύγχρο
να ιδιόκτητα, μισθωμένα ή παραχωρηθέ- 
ντα κτίρια, καθώς και ποιοτική αναβάθμι
ση και ευπρεπισμό των κτιρίων που υπάρ
χουν.

Το πρόγραμμα αυτό, αποτελεί τμήμα 
του γενικότερου λειτουργικού και οργα
νωτικού εκσυγχρονισμού της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Το συνολικό ύψος του κτιριο- 
λογικού προγράμματος, ξεπερνά τα 220 
εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο του κτιριολογικού προγράμ

ματος, εκτός των νέων κτιρίων που έχουν 
κατασκευαστεί, οι περισσότερες αστυνομι
κές Υπηρεσίες, που στεγάζονταν σε μι
σθωμένα οικήματα (περίπου 877) μεταστε
γάστηκαν σε σύγχρονα κτίρια.

Στόχος μας, τα κτίρια που στεγάζουν τις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες, να είναι σύγχρο
να, λειτουργικά, να πληρούν όλες τις ανα
γκαίες τεχνικές προδιαγραφές, να δια
σφαλίζουν αναβαθμισμένες συνθήκες ερ
γασίας για το προσωπικό, καθώς και προ
ϋποθέσεις ταχύτερης εξυπηρέτησης για 
τους πολίτες.

Το νέο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Αρκαδίας, πληροί όλες αυτές τις προ
ϋποθέσεις. Είναι ένα κτίριο ενδεικτικό της 
νέας φιλοσοφίας για την παρουσία και 
δράση της Ελληνικής Αστυνομίας. Μιας 
Αστυνομίας που έχει σχεδίασμά και προ
σανατολισμό, όραμα και προοπτική».

Συνεχίζοντας ο κ. Αρχηγός διαβεβαίωσε 
τους παριστάμενους ότι η Ελληνική Αστυ
νομία δεν εφησυχάζει στις δάφνες που

έχει δρέψει τα τελευταία χρό
νια στον πόλεμο κατά του 
εγκλήματος, αλλά συνεχίζει 
σταθερά το έργο της με άμεσο 
στόχο «την ασφαλή διεξαγωγή 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004! Στο κορυφαίο αυτό 
αθλητικό γεγονός, η Ελληνική 
Αστυνομία έχει τη θέληση, τη 
βούληση και τις δυνατότητες 
να εγγυηθεί τους ασφαλέστε
ρους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Θέλω, στο σημείο αυτό, για 
άλλη μια φορά να εκφράσω 
δημόσια τα  συγχαρητήριά 
μου στον Έλληνα αστυνομικό 
για τη σημαντική προσφορά 
του στην ελληνική κοινωνία».

Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο 
Γεν. Αστυν. Διευθυντής Περιφ. 
Πελοποννήσου Υποστράτηγος 
κ. Αθανάσιος Γκοτσόπουλος, ο 
οποίος αφού μίλησε για τα τε
χνικά χαρακτηριστικά του κτιρί
ου είπε πως «το κτίριο του 
Αστυνομικού Μεγάρου Αρκα
δίας είναι αποτέλεσμα συνε
χούς και επίπονης προσπάθει
ας που καταβλήθηκε τα τελευ
ταία δύο χρόνια, ύστερα από 
τις ανάγκες που δημιουργήθη- 
καν με την ίδρυση του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας 

και την αναδιάρθρωση των περιφερειακών 
Υπηρεσιών του και χωρίς υπερβολή είναι η 
καλύτερη αστυνομική εγκατάσταση στην 
Πελοπόννησο σήμερα, και από τις καλύτε
ρες πανελλαδικά. Το νέο Αστυνομικό Μέ
γαρο αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση του 
επιτελούμενου έργου από την πολιτική και 
υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΔΤ, για τον εκ
συγχρονισμό, τη διαρκή αναβάθμιση και 
βελτίωση τόσο των οργανωτικών δομών 
της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και της θέ
σης του αστυνομικού ως εργαζόμενου στο 
πλαίσιο εφαρμογής μιας σύγχρονης αντε- 
γκληματικής πολιτικής. Με την ειλικρινή 
και αρμονική συνεργασία με τους τοπικού 
φορείς και υπηρεσίες, αλλά και τη συμπα
ράσταση του πολίτη θα προσπαθήσουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις και με αρωγό την 
Πολιτεία να διαμορφώσουμε συνθήκες τέ
τοιες ώστε ο πολίτης να αισθάνεται διαρκή 
ασφάλεια στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρό
μο και να νιώθει τον αστυνομικό δίπλα του 
σαν φίλο και συμπαραστάτη».
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Β Ρ Α ΒΕΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ

ΟΥΡΓΕ
Ε ι α ς

Ιο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, επισκέ- 
φθηκε την 7.11.2003 ο Διευθυντής του 
F.B.I. κ. Robert S. Mueller III, συνοδευ- 
όμενος από τον επιτετραμμένο της πρε
σβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, κ. J. 

Walles και αμερικανική αντιπροσωπεία. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συναντήθηκε 
με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γε
ώργιο Φλωρίδη, τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Φώτιο 
Νασιάκο και τον Διοικητή της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Παύλο Απο- 
στολίδη.

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα, 
η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, για 
την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004.

Ο Διευθυντής του F.B.I. κ. Robert S. 
Mueller III, ως αναγνώριση για τις επιτυ

χίες των ελληνικών Αρχών Ασφαλείας 
στην αντιμετώπιση της εγχώριας τρο
μοκρατίας, βράβευσε τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. 
Φώτιο Νασιάκο, τον Διοικητή της ΕΥΠ, 
κ. Παύλο Αποστολίδη, τον Διευθυντή 
της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών 
Εγκλημάτων Βίας, Υποστράτηγο κ. Στυ
λιανό Σύρρο, τον Διευθυντή της Διεύ
θυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, 
Υποστράτηγο κ. Ευστράτιο Κυριακάκη 
και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κ. Ιω
άννη Διώτη. Τέλος, βράβευσε τον Προϊ
στάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. 
Νικόλαο Τασιόπουλο, για τη μακρόχρο
νη συνεργασία του με το F.B.I., σε θέ
ματα συντονισμού και ανταλλαγής πλη
ροφοριών, για την εξιχνίαση σοβαρών 
ποινικών υποθέσεων.
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επικαιράτητα
Ο ΕΟ Ρ Τ Α Σ Μ Ο Σ  ΤΟ Υ  «ΟΧΙ»

μήνυμα του έπους του ‘40 παραμένει δια
χρονικό και μάλιστα αποκτά στις μέρες μας 
ιδιαίτερη βαρύτητα, όπου νέες μορφές κιν
δύνων απειλούν την ατομική και κοινωνική 
μας ελευθερία και ειρήνη. Η διατήρηση της 
ελευθερίας είναι εξίσου δύσκολη όσο και η 
κατάχτησή της. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για όλους εμάς που έχουμε ως αποστολή 
τη διατήρηση της ασφάλειας και της δια
φύλαξη της προστασίας της ζωής των πο
λιτών. Εύχομαι η επέτειος της 28ης Οκτω
βρίου να αποτελέσει αφετηρία της ανανέ
ωσης της αγάπης προς την πατρίδα και την 
ελευθερία. Μια ευκαιρία προβληματισμού 
και εγρήγορσης απέναντι σε κάθε κίνδυνο 
που απειλεί τη ζωή και την ειρηνική διαβίω
ση των πολιτών».

Στην Ημερήσια Διαταγή του ο Αρχηγός 
του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Να- 
σιάκος τόνισε ότι: «Γιιορτάζουμε την ημέρα 
που το έθνος αρνήθηκε για μια ακόμη φο
ρά την υποτέλεια και την υποταγή. Την 
ημέρα που το μεγαλείο της ψυχής του 
Έλληνα, μετουσιώθηκε σε θυσία για το 
υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας. Ως 
Έλληνες αποδείξαμε ότι οι «μεγάλες» 
αξίες και τα ιδανικά κερδίζονται με αρετή 
και τόλμη. Επιβεβαιώσαμε και πάλι ότι η 
υπεροχή ανήκει σε αυτούς που έχουν •«δύ
ναμη ψυχής». Σε αυτούς που είναι έτοιμοι 
να αγωνιστούν και να νικήσουν. Αυτή είναι 
η διαχρονική μας κληρονομιά. Η κληρονο
μιά για το σήμερα και το αύριο. Το σημείο 
αναφοράς, για κάθε μεγάλη πρόκληση. Σή
μερα, η μεγάλη πρόκληση, ο εθνικός στό
χος είναι, για εμάς, η ασφαλής διεξαγωγή 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Είμαι 
σίγουρος ότι θα ανταποκριθούμε με όλες 
μας τις δυνάμεις. Η Ελληνική Αστυνομία θα 
κάνει το χρέος της απέναντι στην ιστορία».

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστη
κε και φέτος σε όλες τις αστυνομι
κές Υπηρεσίες η επέτειος του «ΟΧΙ». 
Επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων 
ήταν η Θεσσαλονίκη, που γιόρτασε συγ

χρόνως την απελευθέρωσή της και τον 
πολιούχο της Άγιο Δημήτριο. Την Ελληνι
κή Αστυνομία εκπροσώπησε ο Αρχηγός

του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Φώτιος 
Νασιάκος. Στο Αρχηγείο τον πανηγυρικό 
της ημέρας εκφώνησε ο Αστυν. Δ/ντής 
Βασίλειος Μωϋσής παρουσία της πολιτι
κής και υπηρεσιακής ηγεσίας.

Στην Ημερήσια Διαταγή του ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Φλωρίδης με
ταξύ άλλων τόνισε ότι: «η επέτειος της 
28ης Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο για την 
Ελλάδα και ιστορικό παράδειγμα και σύμ
βολο θέλησης για όλους τους λαούς που 
επιλέγουν να ζουν ελεύθερα. Το βαθύτερο

ί.ε μια λαμπρή τελετή πραγματοποιή
θηκαν πρόσφατα τα εγκαίνια του νε
όδμητου Αστυνομικού Μεγάρου Κο
μοτηνής, από τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεώργιο Φλωρίδη. Στο νέο κτί

ριο στεγάζονται η Γενική Αστυνομική 
Δ/νση Περιφέρειας Ανατολικής Μακε
δονίας και Θράκης στην οποία προΐστα- 
ται ο Υποστράτηγος κ. Γ εώργιος Κόκκι
νης και η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδό
πης της οποίας προΐσταται ο Αστυν. Δι
ευθυντής κ. Σιδέρης Δολαπτσόγλου.

Η κατασκευή του νέου 
υπερσύγχρονου Αστυνομι
κού Μεγάρου εντάσσεται στο 
κτιριολογικό πρόγραμμα του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
για τον εκσυγχρονισμό και 
την αναβάθμιση των εγκατα
στάσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Ένα πρόγραμμα, που περι
λαμβάνει ανέγερση ή αγορά 
νέων κτιρίων, μεταστέγαση 
αστυνομικών Υπηρεσιών σε

σύγχρονα ιδιόκτητα, μισθωμένα ή πα- 
ραχωρηθέντα κτίρια, καθώς και ποιοτι
κή αναβάθμιση και ευπρεπισμό των κτι
ρίων που υπάρχουν.

Στην τελετή των εγκαινίων χορο
στάτησε ο Μητροπολίτης Μαρωνείας 
και Κομοτηνής κ.κ. Δαμασκηνός και 
παραβρέθηκαν ο Γεν. Γραμματέας 
της Περιφέρειας, βουλευτές του νο
μού, ο νομάρχης ο Διοικητής του Δ’ 
Σώματος Στρατού και εκπρόσωποι 
διαφόρων φορέων.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ Α.Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
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Κατά τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» απονεμήθηκαν από τον Υπουρ
γό Δημόσιας Τάξης τιμητικές διακρίσεις στη Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλη
μάτων Βίας, στη Δ/νση Εγκληματολογιών Ερευνών, στο Αστυνομικό Τμήμα Λέρου 
και στον Αστυνομικό Σταθμό Λειψών. Τιμητική πλακέτα και δίπλωμα έλαβαν:

1„ Ο Διευθυντής της ΔΑΕΕΒ Υποστρά
τηγος κ. Στυλιανός Σύρρος και ο 
Υποδ/ντής της ίδιας Υπηρεσίας Αστυν. Δι
ευθυντής κ. Πολύκαρπος Δημητρόπουλος.

2. Ο Διευθυντής της ΔΕΕ Υποστράτη
γος κ. Ευστράτιος Κυριακάκης και οι 
Υποδ/ντές της ίδιας Υπηρεσίας, Αστυν. 
Δ/ντής κ. Νικόλαος Ζωγράφος, Αστυν. 
Δ/ντής κ. Θεόδωρος Τρυφερής και ο 
Αστυν. Υποδ/ντής κ. Νικόλαος Παντούλας.

3. Οι επικεφαλής των Τμημάτων της 
ΔΑΕΕΒ. Για το Τμήμα Συντονισμού ο 
Αστυνόμος Α' κ. Σωτήριος Ευσταθίου, για 
το Τμήμα Εξακριβώσεων ο Αστυνόμος Α’ 
κ. Γεώργιος Τσερλεντάκης, για το Τμήμα 
Ερευνών ο Αστυν. Υποδ/ντής κ. Ανδρέας 
Κατσαρός, για το Τμήμα Επιχειρήσεων ο 
Αστυνόμος Α’ κ. Αθανάσιος Κατερινόπου- 
λος για το Τμήμα Πληροφοριών ο Αστυνό
μος Α’ κ. Φώτιος Παπαγεωργίου, Για το 
Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών ο Αστυν. 
Α' κ. Γεώργιος Παπουτσάκης.

4. Οι Αστυν. Υπδ/ντές κ. Αθανάσιος Πα
πάζογλου και Ιωάννης Γιαννακούρης του 
Τμήματος Εργαστηρίων της ΔΕΕ.

5. Ο Διοικητής του Α.Τ. Λέρου Υπα- 
στυνόμος Α' κ. Λάμπρος Κούτρας και ο 
Διοικητής του Α.Σ. Λειψών Αρχιφύλακας 
κ. Δημήτριος Κοτσιλάρας και ο Αστυφύ
λακας κ. Σωκράτης Σιάσιος.
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- Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο πραγμα
τοποιήθηκαν σε όλα τα Τμήματα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων οι τελετές Αγιασμού για την 
έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους των Δο
κίμων Αστυφυλάκων (και Συνοριακών Φυλά
κων του ΤΔΑ Ξάνθης). Τα ΤΔΑ συμμετείχαν 
στις κατά τόπους παρελάσεις για τον εορτα
σμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 αποσπώντας 
τα καλύτερα σχόλια (φώτο 1).

- Την 26.10.2003 πραγματοποιήθηκαν στα 
ΤΔΑ Νάουσας, Διδυμοτείχου, Ρεθύμνου, Κο
μοτηνής, Καρδίτσας, Σητείας και Γρεβενών οι 
τελετές ονομασίας- απονομής πτυχίων των 
1.297 νέων Αστυφυλάκων.

- Την 4.10.2003 πραγματοποιήθηκε παρέλαση 
στην πόλη της Ξάνθης με την ευκαιρία της επε
τείου της απελευθέρωσης της πόλης. Το οικείο 
ΤΔΑ συμμετείχε στην παρέλαση με έναν ουλαμό 
ανδρών δευτεροετών Δοκίμων (φώτο 3).

t Λ j f g f  - ",μ 1  I T t f p l W Μ
' mLi- JK i r : . yaWyMiM -.



11

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Αιεξήχθη πρόσφατα τη 3η Διεθνής Συνάντηση Αυτοκίνητων και Μοτοσικλετών 
Αστυνομικών στην Friuli Venezia Giulia της Ιταλίας. Εκτός της διοργανώτριας 
χώρας που συμμετείχε στη Συνάντηση με αντιπροσωπείες από πέντε αστυνο
μικά Σώματα, έλαβαν μέρος αντιπροσωπείες από τις Αστυνομίες της Βουλγαρίας, 
Κροατίας, Σλοβενίας, Αυστρίας, Ουγγαρίας, Λετονίας και Λιθουανίας. Η Ελληνική 

Αστυνομία συμμετείχε για πρώτη φορά με περιπολικό όχημα της Δ/νσης Άμεσης 
Δράσης Αττικής και πλήρωμα τον Αστυν. Υποδ/ντή Διονύσιο Διονυσόπουλο και 
οδηγό τον Αστυφύλακα Παναγιώτη Πατούχα. Η ελληνική ομάδα κατέλαβε την τρ ί
τη θέση, η ομάδα της Λιθουανίας τη δεύτερη και η ομάδα της Polizia Stradale του 
Ουνιτέ, κατέλαβε την πρώτη θέση.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Ιην 5.11.2003 στο προαύλιο της Σχο
λής Αξιωματικών πραγματοποιήθηκε 
τελετή Αγιασμού για την έναρξη του 
νέου εκπαιδευτικού έτους και επιβράβευ
ση των αριστευσάντων Δοκίμων Υπαστυ- 

νόμων κατά το προηγούμενο εκπαιδευτι
κό έτος. Στην τελετή Αγιασμού χοροστά
τησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτική 
Υπηρεσίας Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κι- 
ούλος, ενώ επαίνους απένειμε στους Δο
κίμους ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητι- 
κού/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Αναστάσιος 
Δημοσχάκης (φώτο 2).

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος 
εκπροσώπησε τη Θρησκευτικής Υπηρε
σία της Ελληνικής Αστυνομίας στο Ε’ Πα
νευρωπαϊκό Συνέδριο των Θρησκευτικών 
Υπηρεσιών της Αστυνομίας που πραγμα
τοποιήθηκε στη Φινλανδία. Θέμα του Συ

νεδρίου ήταν η «Πνευματική συμπαρά
σταση στο έργο του αστυνομικού, στην 
οικογένειά του και του αστυνομικού σαν 
πρόσωπο μέσα στην κοινωνία».

•  Ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας του Σώματος Αρχιμανδρίτης 
Νεκτάριος Κιούλος με σκοπό την πνευμα
τική επικοινωνία με το αστυνομικό προ
σωπικό επισκέφθηκε Την Α.Δ, Κιλκίς και 
την Α.Δ. Χαλκιδικής.

Η Α.Δ. Κορινθίας σε συνεργασία 
με το Τ.Τ. Κορίνθου και το Τ.Τ. Ξυλοκά
στρου οργάνωσαν πρόσφατα «Εβδο
μάδα Οδικής Ασφάλειας» που περιλάμ
βανε εκθέσεις τροχαίας (φωτογραφικό 
υλικό, ενημερωτικά φυλλάδια, επισή
μανση επικίνδυνων παραβάσεων κ.λπ.) 
στην Κόρινθο και στο Ξυλόκαστρο που 
τις επισκέφθηκαν πλήθος κόσμου. Επί
σης περιλάμβανε ομιλίες με ομιλητές 
τον Αστυν. Δ/ντή της Α.Δ. Κορινθίας κ. 
Δημήτριο Φούρα, τον πρόεδρο της Επι
τροπής Έρευνας Πρόληψης και Ελέγ
χου Ατυχημάτων κ. Γεώργιο Σκούρτη, 
τον υπάλληλο του Υ.Σ. κ. Κωνσταντίνο 
Δημόπουλο, τον καρδιολόγο κ. Βλάσ- 
σιο Πυργάκη και τον Διοικητή του Τ.Τ. 
Ξυλοκάστρου Αστυν. Α’ κ. Γεώργιο Κο
πανά.

Ο Υποστράτηγος κ. Ευστράτιος 
Κυριακάκης Διευθυντής της Διεύθυν
σης Εγκληματολογικών Ερευνών επι- 
σκέφθηκε πρόσφατα την Γεν. Αστυν. 
Δ/νση Περιφ. Θεσσαλίας στη Λάρισα 
όπου παρουσίασε τις σύγχρονες επι- 
στημονικοτεχνικές υποδομές συστημά
των υψηλής τεχνολογίας και των επί 
μέρους τομέων εργασίας και εργαστη
ρίων, που πρόσφατα παρελήφθησαν 
από το Αρχηγείο μας. Σκοπός της πα
ρουσίασης είναι η ενημέρωση των 
Αστυνομικών, Εγκληματολογικών και 
Δικαστικών Υπηρεσιών για τις δυνατό
τητες που έχουν σήμερα οι Εγκληματο- 
λογικές Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Ε π ιμ έ λ ε ια :
Α ν θ /μ ο ς  Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο ς  Κ ο ύ ρ ο ς
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1, Ν τ . Τ Ζ Α Ι Η Μ Ϊ
Η ouipipcoi; με iouc nuvxpovDuq προΒΠπμαιιημπύς
Η Π. Ντ. Τζαίημς γεννήθηκε το 1920 στην Οξφόρδη και 
μαθήτευσε στο Καίμτψιτζ. Από νωρίς ήθελε να γίνει συγ
γραφέας, όμως κατά την διάρκεια του πολέμου, όπως η 
ίδια είπε χαρακτηριστικά, «το χαρτί ήταν δυσεύρετο» 
και μετά τον πόλεμο έπρεπε να βρει δουλειά να ζήσει 
την οικογένεια της, όταν ο άντρας της που ήταν γιατρός, 
γύρισε από τη μονάδα του με διανοητικές διαταραχές.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια σαν επότπρια δημό
σιας υγείας. Το 1968, προσλήφθηκε στην Διεύ
θυνση Δίωξης Εγκλήματος του Βρετανικού 
Υπουργείου Εσωτερικών, στο τμήμα ιατροδικαστι
κών μελετών. Η εργασία σ’ αυτό τον χώρο της 

έδωσε πολλές γνώσεις σχετικές με την αντιμετώπιση 
του εγκλήματος από μια οργανωμένη υπηρεσία. Μέσα 
στη δουλειά της έμαθε λεπτομέρειες για τον τρόπο ερ
γασίας των αστυνομικών, ιατροδικαστών, εγκληματολο
γ ιώ ν  εργαστηρίων και όλων όσοι εμπλέκομαι από την

πλευρά του νόμου στο έγκλημα. Αυτά που αποκόμισε 
της φάνηκαν πολύ χρήσιμα όταν αργότερα άρχισε να 
γράφει αστυνομικά μυθιστορήματα.

Το πρώτο της βιβλίο με τον τίτλο «Cover her face», κυ
κλοφόρησε το 1962 και όλα τα άλλα που ακολούθησαν, 
σημείωσαν μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Βαδίζοντας στα
θερά στα βήματα του film noir η Τζαίημς, που αντιμετω
πίστηκε- ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες της- σαν μια 
νέα Αγκάθα Κρίση, συνέχισε την παράδοση του αστυ
νομικού μυθιστορήματος, χωρίς να ταυτίζεται με τη με
γάλη μαιτρ και έχοντας μια διαφορετική φιλοσοφία για 
το έγκλημα. Χαρακτηριστικό της γραφής της είναι η ζω
ντάνια των χαρακτήρων και η δεξιοτεχνία με την οποία 
κατευθύνει τη διήγηση, εξυψώνοντας έτσι ένα παρεξη- 
γημένο λογοτεχνικό είδος σ’ ένα επίπεδο υψηλής φιλο
λογίας,

Σήμερα η Τζαίης θεωρείται μαζί με τη Ντόροθι Σέ- 
γιερς και τη Ρουθ Ρέντελ από τις μεγαλύτερες συγγρα
φείς αστυνομικών μυθιστορημάτων. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, σ’ αυτήν οφείλεται η επιστροφή στο προσκή
νιο της ευρωπαϊκής αστυνομικής λογοτεχνίας. Γι’ αυτή 
την επιτυχία της, ονομάζεται βασίλισσα του αστυνομι
κού μυθιστορήματος».

Η συγγραφέας δανείζεται για την συγγραφή των βι
βλίων της πρόσωπα που κάποτε γνώρισε και τα οποία 
την επηρέασαν. Το ίδιο ισχύει για τα τοπία και τους χώ
ρους στους οποίους έζησε, αποτελούν και αυτά πηγές 
έμπνευσης για την συγγραφή των βιβλίων της.

Οήρωαςτης είναι ο επιθεωρητής Άνταμ Νταλγκλίς, θε
ωρείται ότι είναι ο ποιο αληθινός ήρωας- ντετέκτιβ 
της αστυνομικής λογοτεχνίας. Εργάζεται με ρεαλισμό 
και προχωράει τη έρευνα μεθοδικά και αποτελεσματικά. 
Ο Νταλγκλίς εκτός από αστυνομικός είναι ποιητής, γνώ

στης της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, και της μουσι
κής μπαρόκ. Αυτά τα ενδιαφέροντα που δεν περιορίζο
νται σ’ ένα ερασιτεχνικό επίπεδο, δημιουργούν μια εικό
να ελιτίστικη, η οποία όμως αμβλύνεται από την προ
σωπικότητα του ήρωα, ενός πολύ θλιμμένου ανθρώπου 
που έχει χάσει τη γυναίκα και το παιδί του και αυτή η 
απώλεια καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπί
ζει το φόνο.

Η ανακάλυψη του δράστη δεν γίνεται με λογικές 
υπερβάσεις, αλλά η έρευνα ακολουθεί μια συγκεκριμέ
νη ρουτινιάρικη πορεία απαντώντας σε ερωτήματα 
απλά, αλλά καίρια: ποιος από τους υπόπτους είχε το κί
νητρο, την ικανότητα και τη δυνατότητα να διαπράξει το 
έγκλημα; Η λύση που δίνεται τελικά από τον ήρωα της 
Τζαίημς δεν είναι αποτέλεσμα εκμετάλλευσης κάποιας
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συγκυρίας, αλλά έχει σχέση με μια αργή και επώδυνη 
επεξεργασία όλων των δεδομένων, όλων των λεπτομε
ρειών, διαλόγων και εντυπώσεων για να φτάσει στο τε
λικό αποτέλεσμα.

Ο Νταλγκλίς δεν είναι όμως ποτέ το κεντρικό πρόσω
πο στα βιβλία της. Οι βασικοί ήρωες των ιστοριών της 
είναι οι άνθρωποι (ένοχοι και αθώοι) που βρίσκονται γύ
ρω από τον τόπο του εγκλήματος.

Η Τζαίημς δίνει στο αναγνωστικό της κοινό μυθιστο
ρήματα πολύ καλά δομημένα και είναι φανερό ότι όλο 
το κείμενο είναι προγραμματισμένο και επεξεργασμένο 
εκ των προτέρων.

Ο προσεκτικός αναγνώστης έχει από τις πρώτες 50- 
100 σελίδες όλα τα στοιχεία του μυστηρίου και μπορεί 
να παίξει μόνος του τον ντετέκτιβ.

Η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι τα βιβλία της στηρίζο
νται σε μια σταθερή πίστη: ότι ένα ανθρώπινο πλάσμα 
όσο αντιπαθητικό ή ενοχλητικό κι αν είναι, έχει το δικαί
ωμα να ζήσει τη ζωή του. Κανένας λοιπόν δεν έχει το δι
καίωμα να αφαιρέσειτη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Της 
αρέσει να περιγράφει τις κοινωνικές δομές και να διεισ
δύει στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής.

Δεν πιστεύει, όμως, όπως η Αγκάθα Κρίση ό,τι η λύ
ση ενός αινίγματος αποκαθιστά την τάξη και την ηρεμία. 
Μ' αυτόν τον τρόπο ξεπερνά τη βασική σύμβαση των 
αστυνομικών μυθιστορημάτων.

Χαρακτηριστική του τρόπου σκέψης της, είναι η δήλω
ση που έκανε η Τζαίημς για τα βιβλία της: «Πιστεύω ότι 
οι ιστορίες με ντετέκτιβ ανθούν κυρίως σε εποχές όπου 
κυριαρχεί η απογοήτευση και η 
απαισιοδοξία. Στην εποχή μας βιώ- 

νουμε ένα αίσθημα βαθιάς ματαιό
τητας και διάψευσης. Προσπαθή
σαμε να λύσουμε μεγάλα διεθνή 
προβλήματα, όπως η πείνα, ο ρα
τσισμός και η παγκόσμια οικονο
μική κρίση, και αποτύχαμε. Τα 
μεγάλα αυτά προβλήματα φαί
νονται και παραμένουν άλυτα.
Αντίθετα, στις ιστορίες με ντε- 
τέκτιβ, οι γρίφοι όσο δύσκο
λοι κι αν είναι, έχουν κάποια 
λύση. Αυτό μας βοηθάει να 
κατανοήσουμε ότι το σύ- 
μπαν - και το καθετί που 
υπάρχει σ’ αυτό - υπόκειται 
σε μια λογική. Και οι ιστο
ρίες αυτές αποτελούν ιε
ροτελεστίες τάξης και 
λογικής μέσα σ' έναν κό
σμο που αποδιοργανώ- 
νεται καθημερινά όλο 
και περισσότερο».

Εκτός από αστυνομικά βιβλία, συμ
μετέχει σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές με 
θέμα Την τέχνη και ασχολείται με την βιβλιοκριτική. Δι
δάσκει σαν επισκέπτρια καθηγήτρια σε πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ και του Καναδά.

Πολλά από τα βιβλία της με ήρωα τον Άνταμ Νταλ-

γκλίς έχουν μεταφερθεί 
στην μικρή οθόνη στην 
Αγγλία.

Η Τζαίημς έχει επα
νειλημμένα τιμηθεί με 
σημαντικά βραβεία για 
την συγγραφική της 
δράση.
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Federal Bureau uf Investigations
To FBI ή Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευ
νών, όπως είναι η ακριβής μεταφορά του 
στα ελληνικά, αποτελεί τον μεγαλύτερο 
αστυνομικό οργανισμό των Ηνωμένων 
Πολιτειών, που ασχολείται με την έρευ
να και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
για εγκλήματα που διαπράχθησαν στον 
εθνικό και στο διεθνή χώρο.

Οι αρμοδιότητες του FBI καταλαμβάνουν ένα ευ
ρύτατο φάσμα. Αφορούν διαφθορά στους κόλ
πους της αστυνομίας, του δικαστικού χώρου και 
γενικότερα του δημόσιου βίου, προστασία της 
χώρας από τρομοκρατικές επιθέσεις, αντικατα

σκοπία, κυβερνοεγκλήματα, αστυνομική βαρβαρότητα, 
κλοπές τραπεζών, απάτες, εγκλήματα λευκού κολάρου 
κλπ.

Η έδρα του οργανισμού βρίσκεται στην Ουασιγκτον, 
ενώ η κεντρική μονάδα βάσης δεδομένων εδρεύει στη

Δυτική Βιρτζίνια. Αναμφίβολα, πρόκειται για έναν ορ- 
γανισμό-θρύλο με μακρά ιστορία και παράδοση. Ποι
ος δεν έχει δει ταινίες με τα κατορθώματα των διάση
μων πια πρακτόρων του FBI; Ποιος δεν γνωρίζει τις 
υποθέσεις των Μπόνι και Κλάϊντ, των αδερφών Ντάλ- 
τον ή της συμμορίας του διαβόητου γκάνγκστερ Ντί- 
λινγκερ; Όλα αυτά, δεν γίνεται παρά να σας κεντρί
σουν το ενδιαφέρον για να επισκεφθείτε την ιστοσελί
δα που σας προτείνουμε!

Εκεί θα βρείτε:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προτεραιότητες του FBI
Εσωτερικά του Οργανισμού
Δημοσιεύματα Τύπου
Προγράμματα έρευνας
Διασυνοριακή τρομοκρατία
Τα πλέον καταζητούμενα άτομα στο κόσμο
(most wanted)
Παραρτήματα του Οργανισμού ανά τον κόσμο
Αναφορές και εκδόσεις
Ιστορία του FBI
Συμβουλές για την οικογένεια
Προσλήψεις προσωπικού

ΕΠΙΣΗΣ :
Υποβολή πληροφοριών
Αιτήσεις πρόσληψης
Συνδετικές ιστοσελίδες
Πως να επικονωνήσετε με τον Οργανισμό
Διαδικτυακάς χάρτης

Η σελίδα προσφέρει μηχανή αναζήτησης και τη δυ
νατότητα αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ν.Λ.

74



Kormini kati onsL  / system H ellas

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΤΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ERICSSON
NOKIA
PANASONIC
MOTOROLA
SIEMENS
SAMSUNG
SHARP

EE ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Kcmnuni kati ons

y .

ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑ Μ ΗΛΟ ΤΕΡΕΣ  
ΤΙΜ ΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟ 1€ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ

system Hellas

Ελευθερώτριας 45 Κηφισιά 

010 80.85.110, fax. 010 80.85.114, 0944-305.810, 0944-317.200 ERICSSON  ^

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

από το 1924

ΑΦΟΙ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 τηλ. 2103612651
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
ΚΑΙ Ε1ΙΙ ΙΙΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΖΑΚΕΤ - ΠΟΥΛΟΒΕΡ 
ΜΠΕΡΕΔΕΣ - ΤΖΟΚΕΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΜΠΟΤΑΚΙΑ HI-TECH

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 

ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΑΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΤΗΝ ΜΙΙΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ

98 ευρώ (ραπτικά)

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ 
ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ



a

Ο άνθρωπος από την εμφάνισή του στη γη επιχείρη
σε να δαμάσει τη φύση για να εξυπηρετήσει τις ανά
γκες του. Δεν του έφτασε όμως αυτό, προσπάθησε 
και προσπαθεί να κάνει πράγματα και «έξω από τη 
φύση του», επεδίωξε τα πάντα για να αυξήσει τα ε 
πίπεδα της αδρεναλίνης στο αίμα του. Έτσι δοκίμα
σε να πετάξει, να κολυμπήσει, να καταδυθεί, να α- 
ναρριχηθεί και να περπατήσει πάνω στο πυκνό χιό
νι. Αφού τα κατάφερε με όλα τα παραπάνω και κάλυ
ψε τις ανάγκες του, προχώρησε ακόμα πιο πέρα και 
τις δράσεις του αυτές τις ανέδειξε σε αθλήματα και 
μάλιστα ολυμπιακά. Ένα από αυτά είναι και το σκι.

Ιστορική αναδρομή του σκι
Η ιστορία του σκι είναι μακρινή και δύσκολα μπορού

με με ακρίβεια να εντοπίσουμε τις απαρχές του. Σε νη
σί της Βόρειας Νορβηγίας ανακαλύφθηκαν τοιχογρα
φίες που απεικονίζουν ανθρώπους με σκι. Οι ειδικοί επι
στήμονες εκτιμούν ότι έγιναν περίπου το 2000 π.χ.

Εκείνοι που χρησιμοποίησαν πρώτοι τα σκι σε ευρεία 
κλίμακα ήταν οι κάτοικοι των Σκανδιναβικών χωρών 
(Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φιλανδία) και της Βόρειας 
Ρωσίας. Εξ αιτίας των ιδιαίτερων κλιματολογικών συν
θηκών, πολύ χιόνι για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχαν 
προβλήματα στις μετακινήσεις τους. Έτσι για να καλύ- 
ψουν τις ανάγκες επιβίωσής τους έμαθαν να προσαρμό
ζονται σ’ αυτές τις συνθήκες και να χρησιμοποιούν το 
σκι για να μετακινούνται και κυρίως για να κυνηγούν. Με 
αυτόν τον τρόπο κάλυπταν μεγάλες και δύσκολες δια
δρομές σε χιονισμένο έδαφος, σύντομα και εύκολα. Για
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πέδιλα χρησιμοποιούσαν ένα ζευγάρι μακρόστενες ξύ
λινες σανίδες, τις οποίες έδεναν σε παπούτσια ή μπότες.

Η ευρεία χρήση του σκι στις Σκανδιναβικές χώρες 
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είχαν θεούς του 
σκι, όπως τον Θεό Skade και τον Uilr, θεό των κυνηγών 
με τα σκι.

Αργότερα το σκι χρησιμοποιήθηκε και σε πολεμικές 
επιχειρήσεις. Το 1520 ο Γουστάυος Βάζα, ο πρώτος βα
σιλιάς της νεώτερης Σουηδίας, με τη βοήθεια σκιέρ κα- 
τάφερε να ελευθερώσει τη χώρα του από τους Δανούς. 
Σήμερα όλοι σχεδόν οι σύγχρονοι στρατοί έχουν ειδι
κές μονάδες χιονοδρόμων, τους λεγάμενους αλπινι
στές.

Αν και το σκι ανακαλύφθηκε πριν εκατοντάδες χρόνια, 
στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε να γίνεται δημοφιλές 
σαν άσκηση και ψυχαγωγία, και αυτό έγινε με την εξέλι
ξη του τρόπου πρόσδεσης των σκι στις μπότες. Η βελ
τίωση αυτή ήταν καθοριστική και το σκι άρχισε να εξα
πλώνεται ραγδαία σαν μέσο άθλησης και ψυχαγωγίας.

Το 1924 ιδρύθηκε η Διεθνής ομοσπονδία Σκι (F.I.S.), 
φορέας που διοικεί το άθλημα και την ίδια χρονιά ορ
γανώθηκαν οι πρώτοι χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες 
στο Chaoionix της Γαλλίας, με μεγάλη επιτυχία. Η χώ
ρα μας έλαβε μέρος για πρώτη φορά στους χειμερι
νούς ολυμπιακούς αγώνες του 1936.

Το σκι τρόπος άσκησης και αναψυχής
Το να βρίσκεσαι σε υψόμετρο 2000 περίπου μέτρων 

και να γλιστράς πάνω στο πυκνό χιόνι, να τσουλάς στις 
πλαγιές των βουνών σαν σίφουνας είναι κάτι το φαντα
στικό. Όσοι το έχουν δοκιμάσει λένε ότι το σκι είναι το 
καλύτερο, το πιο συναρπαστικό άθλημα. Είναι μια περι
πέτεια, μια επαφή με τη φύση, με τα βουνά.

Εκατομμύρια άνθρωποι στη γη ασχολούνται με αυτή 
τη δραστηριότητα, που συνδυάζει τη σωματική άσκηση 
και την συναρπαστική διασκέδαση. Δραστηριότητα που 
σε αυτή ενώνονται η ταχύτητα, η μοναχικότητα και η 
παρέα ταυτόχρονα, ο ήλιος, ο αέρας και ο έντονος χτύ
πος της καρδιάς. Δραστηριότητα που έλκει σαν μαγνή
της κοντά της και τους πιο αδρανείς ανθρώπους, γιατί 
συνδυάζει την συγκίνηση, την ταχύτητα και την γοητεία 
του χιονισμένου βουνού.

Είδη σκι.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σκι. Το αλπικό σκι, όπου 

ο σκιέρ κατεβαίνει απότομες πλαγιές, το κλασικό ή νορ
βηγικό σκι που γίνεται σε πιο ομαλές πίστες, σχεδόν 
επίπεδες και το ελεύθερο σκι, εκείνο δηλαδή που είναι 
πιο γνωστό και με αυτό ασχολούνται, όσοι επισκέπτο
νται τα διάφορα χιονοδρομικά κέντρα.

Σκι και ασφάλεια
Όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την ηλικία τους 

μπορούν να ασχοληθούν με το σκι, αρκεί να έχουν κα
λή υγεία, καλή φυσική κατάσταση και να ακολουθούν 
πιστά τους παρακάτω κανόνες ασφάλειας:

* Να μάθουν καλά τον χειρισμό του εξοπλισμού 
τους και να μπορούν να διαπιστώνουν σ’ αυτόν 
επικίνδυνες φθορές.

•  Να διαλέγουν προσεκτικά το βαθμό δυσκολίας της 
πίστας, σύμφωνα με το επίπεδό τους.

• Να ακολουθούν πιστά τις πινακίδες σήμανσης που 
είναι τοποθετημένες στις πίστες.

• Να μάθουν τη χρήση των αναβατήρων, προσέχο
ντας τις πινακίδες που βρίσκονται πριν απ’ αυτούς.

• Να πειθαρχούν στις συμβουλές και τις υποδείξεις 
των υπευθύνων του χιονοδρομικού κέντρου.

• Να κάνουν σκι προσεκτικά ελέγχοντας την πο
ρεία τους .

• Να σέβονται τους σκιέρ που προηγούνται.
• Να μη σταματούν σε αθέατα ή στενά σημεία της 

πίστας.
• Να μη σταματούν στη μέση της πίστας.
• Να κάνουν προσπεράσεις με μεγάλη προσοχή.
• Να ελευθερώνουν την πίστα το συντομότερο δυνα

τό σε περίπτωση πτώσης τους.
• Να σταματούν στο σκι αν κουραστούν.
• Να μην απομακρύνονται από την πίστα και ιδιαίτε

ρα αν είναι μόνοι τους.

Χιονοδρομικά κέντρα
Αν δει κάποιος ένα γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας 

θα διαπιστώσει ότι εκτός, από τα νησιά με τις πανέ
μορφες παραλίες και τη γαλάζια θάλασσα, το ανά
γλυφο της χώρας μας χαρακτηρίζεται από μεγάλα βου
νά, ιδανικούς τόπους για σκι και με μοναδικές τοποθε
σίες για διασκέδαση.

Η εποχή για το σκι ξεκινά συνήθως τον Δεκέμβριο και 
διαρκεί μέχρι τα μέσα Μαΐου. Λειτουργούν σε όλη την 
Ελλάδα 18 χιονοδρομικά κέντρα στα οποία υπάρχουν 
σχολές εκμάθησης σκι και καταστήματα πώλησης ή 
ενοικίασης κατάλληλου εξοπλισμού (σκι, δέστρες, μπό
τες, μπαστούνια, κράνη, ρουχισμό).
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Τα πιο γνωστά χιονοδρομικά 
κέντρα είναι τα παρακάτω:

Παρνασσός (2.300 μ.)
Η Μύκονος το καλοκαίρι και ο 

Παρνασσός το χειμώνα. Το πιο πο
λυσύχναστο χιονοδρομικό κέντρο 
της Ελλάδας βρίσκεται σε απόστα
ση 24 χλμ. από την Αράχωβα. Στον 
Παρνασσό λειτουργούν τρία χιονο

δρομικά κέντρα. Τα δύο πρώτα βρίσκονται στα Κελλά- 
ρια (1.950 μ.) και στο Φτερόλακκα (1.800 μ.), όπου λει
τουργούν μια τηλεκαμπίνα, 6 εναέριοι και 7 συρόμενοι 
αναβατήρες και υπάρχουν 20 πίστες συνολικά για σκιέρ 
όλων των επιπέδων. Στη θέση Γεροντόβραχος (1.800 μ.) 
βρίσκεται το τρίτο κέντρο με 4 πίστες κατάβασης και 3 
συρόμενους αναβατήρες. Στον Γεροντόβραχο βρίσκο
νται και οι εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού ομίλου φίλων 
του σκί.

Τηλέφωνα: Κελλάρια - 2234022695 & Φτερόλακκας

Καϊμακτσαλάν (2.480 μ.)
Η «λευκή κορυφή» όπως μετα

φράζεται το όνομά της, βρίσκεται 
πολύ κοντά στην Πέλλα. Διαθέτει 14 
πίστες και 6 αναβατήρες και άφθο
νο χιόνι, το μεγαλύτερο διάστημα 
του χρόνου.

Τηλέφωνα: Καϊμακτσαλάν
2381082169

- 2234022373

Βασιλίτσα (2.240 μ.)
Στην Πίνδο και σε απόσταση 45 χλμ. από τα Γρεβενά 

βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, με 
12 πίστες. 2 εναέριους αναβατήρες, 1 συρόμενο και 
baby lift και φυσικά πανέμορφη θέα.

Τηλέφωνα: Γρεβενά - 2462084100

Χελμός (2.100 μ.)
Το μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της Πελοποννή- 

σου, βρίσκεται στη θέση Βαθιά Λάκκα και απέχει 14 
χλμ. από τα Καλάβρυτα. Πρόκειται για ένα καινούριο και 
σύγχρονων απαιτήσεων κέντρο, που διαθέτει 6 πίστες, 
3 ski lifts και 1 εναέριο αναβατήρα.

Τηλέφωνα: Χελμός- 2692022611

Βέρμιο (2.000 μ.)
Εδώ έχουμε τα δυο μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέ

ντρα της Βόρειας Ελλάδας. Το ένα βρίσκεται στο Σέ- 
λι, σε υψόμετρο 1.500 μ. και απέχει 24 χλμ. από τη Βέ
ροια. Εκεί θα βρείτε 12 πίστες κατάβασης όλων των κα
τηγοριών, 2 πίστες αντοχής και 3 παιδικές, 8 αναβατή
ρες και 1 παιδικό lift. Το δεύτερο χιονοδρομικό κέντρο 
είναι στη θέση Τρία- Πέντε Πηγάδια (1.465-2.000 μ.) μό
λις 17 χλμ. από τη Νάουσα. Διαθέτει 4 πίστες, 3 πίστες 
αντοχής, 7 ski lifts και 1 εναέριο αναβατήρα.

Τηλέφωνα: Σέλι - 2331049226 & Τρία-Πέντε Πηγά
δια - 2332044981

Βελούχι (1.840 μ.)
Στη θέση Διαβολότοπος, 12 χλμ. από το πανέμορφο 

Καρπενήσι, βρίσκεται ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρσ 
μικά κέντρα με ραγδαία κοσμοπολίτικη άνοδο. Λειτουρ
γούν 2 πίστες κατάβασης, 3 συρόμενοι και 2 εναέριοι 
αναβατήρες. Από εδώ μπορείτε να απολαύσετε τα κα- 
ταπράσινα Ευρυτανικά βουνά, τα γεμάτα από έλατα, 
οξιές και πεύκα και τα γραφικά ορεινά χωριουδάκια.

Τηλέφωνα: Βελούχι - 2237023506

Φαλακρό (1.720 μ.)
Μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο εντοπίζουμε αυτό το 

χιονοδρομικό κέντρο με τις 4 πίστες και τους 4 συρόμε
νους αναβατήρες, 43 χλμ. από την Δράμα. Προσφέρει 
πολλές εναλλακτικές επιλογές οικολογικού τουρισμού.

Τηλέφωνα: Φαλακρό - 2522041822

Πισοδέρι (1.650 μ.)
Πολύ κοντά στην όμορφη Φλώρινα και πολύ κοντά 

στις Πρέσπες και το Νυμφαίο βρίσκεται το χιονοδρομι
κό κέντρο του Πισοδερίου

Τηλέφωνα: Πισοδέρι - 2385029939

Μαίναλο (Έ600_μ.)
Πολύ κοντά στα γραφικά χωριά Βυτίνα, Δημητσάνα και 

Στεμνίτσα, βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο του Μαινά- 
λου, 30 χλμ. από την Τρίπολη Έχει 5 πίστες και 3 lift.

Τηλέφωνα: Μαίναλο - 2796022227

Λαϊλιάς (1.600 μ.)
Μικρό κέντρο με 2 πίστες και 3 αναβατήρες, που βρί

σκεται 25 χλμ. από τις Σέρρες.
Τηλέφωνα: Λαϊλιάς - 2321053790

Μέτσοβο (Έ350 μ.)
Δύο ακόμη χιονοδρομικά κέντρα στην Πίνδο, το ένα 

στη θέση Κρακόλμ 2 χλμ. από το Μέτσοβο, σε υψόμε
τρο 1.350 μ. με 2 πίστες, έναν εναέριο αναβατήρα και 
σύστημα τεχνητού χιονιού, και το δεύτερο στη θέση Πο- 
λιτσές-Προφήτης Ηλίας, 5 χλμ. από το Μέτσοβο, σε 
υψόμετρο 1.400 μ. με 4 πίστες, 1 πίστα αντοχής και 3 
αναβατήρες.

Τηλέφωνα: Μέτσοβο - 2656041095

Πήλιο (1.100 μ.)
Από τα παλαιότερα και καλύτερα χιονοδρομικά κέ

ντρα της Ελλάδος. Σε απόσταση 27 χλμ. από το Βόλο, 
στην τοποθεσία Αγριόλευκες, το χιονοδρομικό κέντρο 
διαθέτει 3 πίστες, 1 πίστα αντοχής και 1 παιδική καθώς 
και 2 αναβατήρες.

Τηλέφωνα: Πήλιο - 2421029136

Βιβλιογραφία:
Περιοδικό «ΚΟΡΦΕΣ» του Ε.Ο.Σ. Αχαμνών

Π Υ  Π ε τ ρ ά κ η  Α ν α σ τ α σ ία
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ΪΤΕΕΑΟΚΑΘΑΡΙΪΤΗΡΙΑ 
MEGA STAR

Τα 40 χρόνια πείρας μας
στον καθαρισμό & Βαφιί δερμάτινων, καθαρισμό & λίπανση γουναρικών,

αλλαγές χρωμάτων δερμάτινων
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ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
εριφανής τάφος 
του 4ου π.Χ. αι
ώνα που κατα

σκευάστηκε στο κέ
ντρο της Αλικαρνασ
σού, προς τιμήν του 
Μαυσώλου (377- 
353π.Χ,), σατράπη 
της Καρίας. Το μνη
μείο σχεδιάστηκε 
από τους αρχιτέκτο
νες Σάτυρο και Πυ- 
θέα. Η κατασκευή 
ολοκληρώθηκε πο
λύ αργότερα, όταν ο 
Μαύσωλος και η 
αδελφή και σύζυγος 
του Αρτεμίσια που 
συνέχισε την κατα
σκευή, είχαν πια πε- 
θάνει.

Το μνημείο αυτό 
θα ήταν ένας αισθη

τικός θρίαμβος για τον Μαύσωλο που προσπαθούσε να 
συνενώσει στη μεγάλη αυτή κατασκευή αρχιτεκτονικά 
και γλυπτικά χαρακτηριστικά Ελλήνων, Λυδίων, Αιγυ
πτίων και άλλων λαών της περιοχής.

Ήταν ένα μεγαλοπρεπές κτίσμα ύψους σχεδόν 45μ. 
που κάλυπτε μια έκταση 1.000 τ.μ.

Δυστυχώς από το μνημείο σώζονται ελάχιστα λείψα
να, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρή
ματα που μας δίνουν πληροφορίες για την αρχιτεκτονι
κή του δομή.

Η κάτοψη ήταν σχεδόν τετράγωνη και στηριζόταν πά
νω σ’ έναν στηλοβάτη με διαστάσεις 38 επί 32μ. Επάνω 
βρισκόταν ένα ιωνικό περιστύλιο με 46 κίονες που πε
ριέβαλλε το σηκό. Το οικοδόμημα έφερε τετράκλινη 
στέγη με μορφή βαθμιδωτής πυραμίδας στην κορυφή 
της οποίας βρισκόταν τέθριππο άρμα.

Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατα
σκευή ήταν εξωτερικά ασβεστοκονίαμα και λευκό μάρ
μαρο, ενώ για το εσωτερικό είχε χρησιμοποιηθεί πράσι
νη ηφαιστειακή πέτρα.

Από τις πληροφορίες που έχουμε, οι γλύπτες που 
διακόσμησαν το Μαυσωλείο ήσαν οι

Σκόπας, Βρύαξις, Λεωχάρης και Τιμόθεος. Ο καθένας 
από αυτούς, είχε φιλοτεχνήσει μια πλευρά του. Το τέ
θριππο άρμα πού βρισκόταν στη κορυφή ήταν έργο του 
Πραξιτέλη.

Το κάτω τμήμα του μνημείου το διέτρεχαν δυο ζωφό- 
ροι που παρουσίαζαν δυο από τα πιο δημοφιλή θέματα

της αρχαιότητας, η μια παρουσίαζε τη μάχη Λαπηθών 
και Κενταύρων και η άλλη τη μάχη Ελλήνων και Αμαζό
νων. Πολλά άλλα αγάλματα σε φυσικό μέγεθος ή και με
γαλύτερα, βρίσκονταν πάνω σε βάθρα σε διάφορα ση
μεία του μνημείου.

Τον 15° αιώνα, οι Ιωαννίτες ιππότες χρησιμοποίησαν 
την περιοχή σαν λατομείο, καταστρέφοντας αγάλματα 
για να φτιάξουν ασβεστοκονίαμα. Χρησιμοποίησαν επί
σης τις πέτρες του Μαυσωλείου, για να οχυρώσουν το 
κάστρο της Αλικαρνασσού. Την ίδια εποχή βρέθηκε ο 
ταφικός θάλαμος, ο οποίος λεηλατήθηκε.

Κάποια τμήματα από ανάγλυφα καθώς και τα αγάλ
ματα του Μαυσώλου και της Αρτεμίσιας βρίσκονται στο 
Βρετανικό Μουσείο.

Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ίναι το μνημείο για το οποίο έχουμε τις πιο λίγες πλη
ροφορίες, σε σύγκριση με τα άλλα θαύματα του αρ- 

; χαίου κόσμου. Πιθα
νότατα βρισκόταν στην 
είσοδο του λιμανιού της 
Ρόδου.

Ο Κολοσσός ήταν 
ένα τεράστιο ορειχάλκι- 
νο άγαλμα ύψους 33μ. 
και κατασκευάστηκε 
από τον Χάρη, μαθητή 
του Λυσίππου το 294 
π.Χ. Παρουσίαζε τον 
Θεό Ήλιο που ήταν ο 
προστάτης της Ρόδου.
Ο Θεός είχε ένα αγγελι
κό πρόσωπο πλαισιω
μένο από σγουρά μαλ
λιά και αιχμηρές φλό
γες. Το μνημείο κατα-
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σκευάστηκε για να ευχαριστήσουν οι Ρόδιοι το Θεό 
προστάτη τους για την βοήθεια που τους πρόσφερε κα
τά τη διάρκεια της πολιορκίας που υπέστη η πόλη από 
τον Δημήτριο τον Πολιορκητή. Η πολιορκία αυτή έληξε 
άδοξα για τον Δημήτριο, ο οποίος απογοητευμένος 
έφυγε, αφήνοντας πίσω τις πολιορκητικές μηχανές. Οι 
Ρόδιοι πούλησαν τις μηχανές αυτές και με τα χρήματα 
που πήραν χρηματοδότησαν την έναρξη των εργασιών 
της κατασκευής του αγάλματος.

Ο Κολοσσός ήταν πολύ μεγάλος για να κατασκευα
στεί σαν ένα κομμάτι. Ο Χάρης έφτιαξε πρώτα τα πέλ
ματα τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω σ’ ένα μαρμάρινο 
βάθρο. Μετά κατασκευάστηκαν οι κνήμες και τοποθετή
θηκαν στη θέση τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευά
στηκε κομμάτι- κομμάτι ολόκληρο το άγαλμα.

Επειδή κατά την διάρκεια της κατασκευής, το άγαλμα 
γινόταν όλο και ψηλότερο, δίπλα υψωνόταν ένας λόφος 
από χώμα πάνω στον οποίο πατούσαν οι τεχνίτες και 
συνέχιζαν τις εργασίες. Έτσι, όμως, το άγαλμα δεν ήταν 
ορατό και αποκαλύφθηκε στον δημιουργό του μόνο 
όταν τελείωσε και απομακρύνθηκαν τα χώματα.

Σχετικά με την στάση που είχε το άγαλμα υπάρχει μια 
υπόθεση που λέει ότι ο Θεός Ήλιος στεκόταν με τα πό
δια να στηρίζονται στις δυο πλευρές του λιμανιού. Ανά
μεσα στο ανοικτά πόδια, περνούσαν τα πλοία. Αυτή η 
υπόθεση δεν φαίνεται να στηρίζεται στην πραγματικό
τητα επειδή το μέγεθος του αγάλματος δεν επέτρεπε 
την ασφαλή στήριξή του κατ’ αυτόν τον τρόπο. Πιθανό
τατα ο Κολοσσός στεκόταν με τα πέλματα ενωμένα στις 
φτέρνες και ανοικτά στα δάκτυλα και τα χέρια κολλημέ
να κατά μήκος του σώματος, ή υψωμένα, ή οποιαδήπο
τε στάση που θα έδινε στο άγαλμα σταθερότητα.

Ο Κολοσσός στεκόταν στη θέση του για 50 χρόνια με
τά την αποπεράτωσή του. Γκρεμίστηκε σε σεισμό και τα 
κομμάτια του ορείχαλκου τα οποία διασκορπίστηκαν 
γύρω από το λιμάνι, μεταφέρθηκαν τον 7ο αιώνα από 
έναν έμπορο και πουλήθηκαν σαν πρώτη ύλη.

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ιο τελευταίο από τα επτά θαύματα του αρχαίου κό
σμου είναι ο Φάρος της Αλεξάνδρειας. Κτίστηκε για 
την ασφάλεια των ναυτικών, σ’ ένα από τα πιο εμπο
ρικά λιμάνια της αρχαιότητας. Η κατασκευή του ξεκίνη
σε το 297π.Χ. επί Πτολεμαίου του Α’ και τελείωσε 15 

χρόνια αργότερα, επί Πτολεμαίου του Β’. Για την κατα
σκευή του δαπανήθηκαν περίπου 800 αργυρά τάλαντα.

Ο φάρος ήταν κτισμένος πάνω στο νησί Φάρος, που 
βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού, από το οποίο πήρε 
την ονομασία.

Κατασκευάστηκε με σχέδια του Σώστρατου του Κνί- 
διου, ο οποίος χάραξε το όνομά του βαθιά πάνω στην 
πέτρα. Στη συνέχεια πάνω στο ασβεστοκονίαμα με το 
οποίο καλύφτηκε το οικοδόμημα, χάραξε το όνομα του 
βασιλιά. Μ’ αυτόν τον τρόπο ήξερε ότι το δικό του όνο
μα θα έμενε πάντα για να θυμίζει το έργο του. Ο Φάρος 
αποτελείτο από τρία κύρια τμήματα. Το πρώτο είχε τε
τράγωνη κάτοψη, μετά το κτίσμα γινόταν οκταγωνικό και 
το πιο ψηλό τμήμα του είχε σχήμα κυλίνδρου. Στην κο
ρυφή βρισκόταν μια θολωτή κατασκευή μέσα στην 
οποία, κατά πάσα πιθανότητα, υπήρχε η εστία. Μεγάλη

σημασία είχε η 
απόσταση που 
μπορούσε να δια- 
νύσει το φως ώστε 
να γίνεται ορατό 
από τους ναυτι
κούς.

Σχετικά με το ζή
τημα αυτό υπάρ
χουν διάφορες 
υποθέσεις. Ο Σ. Ε.
Λυκούδης, διευθυ
ντής της υπηρε
σίας των Φάρων, 
υποστήριζε, ότι το 
μεν ύψος του Φά
ρου ήταν 150μ. η 
δε φωτοβολία του 
περίπου 30 μίλια.
Δεν ξέρουμε πως 
ακριβώς λειτουρ
γούσε, αν υπήρχε 
η δυνατότητα να 
κατευθύνεται συ
γκεκριμένα η δέ
σμη του φωτός ή 
και να αυξομειώνε- 
ται η έντασή του.
Δεν είναι επίσης 
βέβαιο αν και πώς 
λειτουργούσε ο φάρος κατά την διάρκεια της ημέρας. 
Δεν αποκλείεται να χρησιμοποιούσαν σήματα καπνού. 
Πάνω από την θολωτή κατασκευή που πιθανότατα φιλο
ξενούσε την εστία, είχε τοποθετηθεί το περιστρεφόμενο 
άγαλμα του Δία, του οποίου το δεξί, μετακινούμενο κά
θετα, χέρι έδειχνε την διεύθυνση του ήλιου.

Στο κάτω τμήμα υπήρχε χώρος για προμήθειες, όπου 
διέμενε και η φρουρά του φάρου. Εκεί υπήρχε μια ρά
μπα που οδηγούσε στην είσοδο. Εσωτερικά υπήρχαν 
σκάλες ή πιθανότερα ράμπες που οδηγούσαν στα υψη
λότερα επίπεδα. Υπέρ της ράμπας δηλώνει το γεγονός 
ότι μέσω αυτής μπορούσαν να σύρονται με μεγαλύτερη 
ευκολία τα υλικά που ήταν απαραίτητα για την κατα
σκευή των επάνω ορόφων του φάρου. Το εσωτερικό 
του φωτιζόταν από παράθυρα και σε κάποια επίπεδα 
υπήρχαν εξώστες για να μπορούν οι φύλακες να επο
πτεύουν την περιοχή. Ο Φάρος, αργά αλλά σταθερά, 
άρχισε να καταστρέφεται από τη στιγμή που αποπερα
τώθηκε. Στις αρχές του 14ου αιώνα ένας ισχυρός σει
σμός έφερε το τελικό κτύπημα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

CHRIS SCARRE «Τα ε β δ ο μ ή ν τα  θ α ύ μ α τα  
το υ  Α ρ χ α ίο υ  Κ ό σ μ ο υ » ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ

ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ «ΗΛΙΟΥ»

Π. Υ. Ζ ω ή  Κ ω σ τα β ά ρ α

*  Ο Λ Ε Σ  ο ι φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς  τ ο υ  κ ε ιμ έ ν ο υ  ε ίν α ι  α π ό  τ ο  β ι 

β λ ίο  «Τα ε β δ ο μ ή ν τ α  θ α ύ μ α τ α  τ ο υ  α ρ χ α ίο υ  κ ό σ μ ο υ »  Ε κ 

δ ό σ ε ις  Β Α Σ Δ Ε Κ Η Σ .
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E O N  I K O  M E T I O B I O  Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Το Π ρ ώ τ η  t e m p o
I t a m o i i iu io  n r  i p o r

Η πορεία του από την ίδρυσή του
Το Πολυτεχνείο γεννιέται το έτος 1837, σχεδόν με 

την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους.Η ίδρυ
σή του στην Αθήνα γίνεται με βασιλικό διάταγμα που 
αναφέρεται στην «περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτε
κτονικήν» και ονομάζεται Τεχνικό Σχολείο. Αρχικά λει
τουργεί μόνο Κυριακές, γιορτές και αργίες προσφέ- 
ροντας μαθήματα σε όσους επιθυμούν να μορφω
θούν ως αρχιτεχνίτες στην αρχιτεκτονική. Η συρροή 
των υποψήφιων μαθητών ήταν τόσο μεγάλη, παρά το 
απομακρυσμένο της περιοχής, ώστε την άνοιξη του 
1840 προστίθεται και σχολείο συνεχούς (καθημερι
νής) λειτουργίας παράλληλα με το κυριακάτικο, ενώ 
πληθαίνουν κι επεκτείνονται τα μαθήματα. Τότε το 
«Πολυτεχνείο» εγκαθίσταται σε δικό του κτίριο στην 
οδό Πειραιώς. Με το ζήλο των μαθητών και των διδα
σκόντων το σχολείο αναπτύσσεται συνεχώς και ανυ
ψώνεται η στάθμη του.

Οι πρώτες μεταρρυθμίσεις και 
η μετεγκατάσταση (1871) στο ιστορικό 
συγκρότημα Πατησίων.

Σύντομα το Σχολείο αναβαθμίζεται, για να ανταποκρι- 
θεί στις γενικότερες ανάγκες της εγχώριας ανοικοδό
μησης και Βιομηχανίας. Η διάρκεια των σπουδών επιμη
κύνεται, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέα μαθήματα 
και η διοίκηση ασκείται από την «Επιτροπή εμψυχώσε- 
ως της Εθνικής Βιομηχανίας». Όμως η περιορισμένη 
χωρητικότητα της οικίας Γ. Βλαχούτση, στην οδό Πει
ραιώς (όπου αργότερα στεγάσθηκε το Ωδείο Αθηνών), 
δεν επιτρέπει την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων 
του Σχολείου.

Έτσι, το 1871 αρχίζει η μετεγκατάσταση του Σχολεί
ου σε καινούργια κτίρια, επί της οδού Πατησίων. Ιστορι
κά κτίρια που πρώτος οραματίσθηκε ο Νικόλαος Στουρ- 
νάρης. «Με τα υπόλοιπα χρήματα της καταστάσεως 
μου», έγραφε το 1852 στη διαθήκη του, «να κτισθή εις
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Αθήνας εν λαμπρόν Πολυτεχνείον...», οδηγώντας και 
τους συγγενείς και συμπολίτες του από το Μέτσοβο, 
Μιχαήλ Τοσίτσα, Ελένη Τοσίτσα και Γεώργιο Αβέρωφ, 
να ενστερνισθούν την ιδέα του και να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα του.

Η μετάβαση στη σημερινή δομή 
και οργάνωση των σπουδών.

Το 1887 με τη θεσμοθέτηση των τετραετούς φοίτη
σης σχολών «πολιτικών μηχανικών» και «μηχανουργών» 
(μετέπειτα μηχανολόγων) το Πολυτεχνικό Σχολείο ή Με- 
τσόβιο Πολυτεχνείο, όπως γίνεται ευρύτερα γνωστό, 
«καταρτίζει άνδρες ανώτατης τεχνικής μόρφωσης για 
τη δημόσια υπηρεσία, τη βιομηχανία και την οικοδομή» 
εφάμιλλους «προς τους αποφοιτούντας εκ των μεγά
λων τεχνικών της Ευρώπης σχολών» και με νόμο του 
1914 το Ίδρυμα καθιερώνεται ως «Εθνικό Μετσόβιο Πο
λυτεχνείο» (Ε.Μ.Π.).

Η τελευταία ριζική μεταρρύθμιση στην οργάνωση και 
διοίκηση του Ιδρύματος πραγματοποιείται το 1917 με 
ειδικό νόμο όπου Το Ε.Μ.Π. αποκτά πέντε Ανώτατες 
Σχολές: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων-Ηλεκτρο- 
λόγων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών 
και Τοπογράφων Μηχανικών.

Η μετάβαση από το 1917 στη σημερινή οργάνωση των 
σπουδών είναι αποτέλεσμα διαδοχικών προσαρμογών 
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας 
σε συνδυασμό με το εξελισσόμενο σε έκταση και σε βά
θος περιεχόμενο των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Σήμερα διαθέτει εννέα Σχολές που υποδιαιρούνται σε 
42 Τομείς, οι οποίοι καλύπτουν συγκεκριμένα πεδία της 
επιστήμης της Σχολής, προάγοντας τη διδασκαλία και 
την έρευνα.

Δομή και αποστολή του ΕΜΠ 
στον 21ο αιώνα

Το ΕΜΠ δομήθηκε κατά τα πρότυπα του «Ηπειρωτι
κού» (Continental) ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης 
των μηχανικών, με γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών 
και κανονική διάρκεια πέντε ετών. Η μεγάλη εθνική προ
σφορά και η κατάκτηση μιας διεθνώς διακεκριμένης θέ
σης, οφείλεται στις υψηλές δομικές του προδιαγραφές, 
την υψηλή ποιότητα διδασκόντων και διδασκομένων και 
το ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Οι 
απόφοιτοι του ΕΜΠ υπήρξαν ο κεντρικός επιστημονικός 
μοχλός της αυτοδύναμης προπολεμικής ανάπτυξης και 
μεταπολεμικής ανασυγκρότησης της χώρας, στελεχώνο
ντας τις δημόσιες και ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες και 
εταιρείες με επιστήμονες μηχανικούς, που κατά γενική 
ομολογία δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους Ευρω
παίους συναδέλφους τους και παράλληλα κατέλαβαν 
σπουδαίες θέσεις δασκάλων και ερευνητών στην ελληνι
κή αλλά και τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ως κορυφαία θεσμική αποστολή του έχει τη δωρεάν 
παροχή δημόσιας ανώτατης παιδείας, τη διακεκριμένη 
ποιότητα και την προαγωγή των επιστημών και της τε
χνολογίας.

Σήμερα με γενική κινητοποίηση όλου του ανθρώπινου 
δυναμικού του, το ΕΜΠ πραγματοποιεί μια νέα ποιοτική 
αναβάθμιση: Προτάσσεται η γενική αναδιοργάνωση 
των σπουδών και της έρευνας, με σύγχρονο όραμα,

εμπλουτισμό με νέες επιστημονικές και τεχνικοοικονομι- 
κές κατευθύνσεις και ριζική βελτίωση-ανάδειξη των 
υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, 
η προφανής για κάθε σοβαρό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 
ανάγκη λειτουργίας και προσφοράς εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου μέσα από ένα καλά οργανωμένο και 
απολύτως σαφές σύστημα αρχών, στόχων, διαδικα
σιών, καθηκόντων και δικαιωμάτων οδήγησε κατά την 
τριετία 1998-2000 στη σύνθεση, έγκριση και θεσμοθέ
τηση ενός πρωτοποριακού, για τον ελληνικό αλλά και 
τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο των ΑΕΙ, Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας. Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή 
του κατά τη νέα χιλιετία, όπως ρητά εκφράζεται και από 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, είναι όχι μό
νο να κρατήσει τη θέση του ως διακεκριμένου και στο 
διεθνή χώρο, από κάθε άποψη, έγκριτου δημόσιου Πα
νεπιστημιακού Ιδρύματος των επιστημών και της τεχνο
λογίας, αλλά και να ενισχύει συνεχώς τη θέση αυτή, τό
σο ως προς την αποστολή του όσο και ως προς όλες τις 
θεμελιώδεις λειτουργίες του. Όλες οι άλλες στρατηγι
κές, στόχοι και δράσεις πρέπει να είναι συμβατές με αυ
τήν την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή.

Πως διοικείται-Συλλογικά όργανα.
Το ΕΜΠ είναι σήμερα, όπως προκύπτει από τη θε

σμοθετημένη δομή του, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(ΑΕΙ), λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους ως νο
μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εξυπηρέτηση 
αποκλειστικά του δημόσιου συμφέροντος και είναι πλή
ρως αυτοδιοικούμενο.

Το ανώτατο αιρετό όργανο διοίκησης για τη χάραξη 
και εποπτεία του ιδρύματος είναι η Σύγκλητος, στην 
οποία προεδρεύει ο Πρύτανης και συμμετέχουν οι δύο 
Αντιπρυτάνεις, οι Πρόεδροι των Σχολών, εκπρόσωποι 
του Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού καθώς και 
των Φοιτητών από κάθε Σχολή.Η τριμελής Πρυτανεία 
συγκροτείται από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγη
τές, οι οποίοι εκλέγονται ανά τριετία από ειδικό Σώμα με 
τη συμμετοχή όλων των φορέων των εργαζομένων στο 
ΕΜΠ και ενός αριθμού φοιτητών.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την τριμε
λή Πρυτανεία, τον Προϊστάμενο Γραμματείας και εκ
πρόσωπο των φοιτητών. Ανάλογα με τα θέματα, το 
Πρυτανικό Συμβούλιο καλεί στις συνεδριάσεις τους εκ
προσώπους προσωπικού, μεταπτυχιακών φοιτητών, 
προϊσταμένους διοικητικών υπηρεσιών. Το Πρυτανικό 
Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα του ΕΜΠ που δεν 
περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου. Επί
σης, έχει την ευθύνη της εφαρμογής των αποφάσεων 
της Συγκλήτου και εισηγείται στη Σύγκλητο τον προϋ
πολογισμό και το πρόγραμμα έργων του ΕΜΠ.

Η Επιτροπή Ασύλου.Το ακαδημαϊκό άσυλο θεσπί
στηκε αιώνες πριν για την προστασία των επιστημόνων 
που οι ιδέες τους δε συμφωνούσαν με εκείνες της Πο
λιτείας. Σήμερα, η Επιτροπή Ασύλου είναι υπεύθυνη για 
την τήρηση ή άρση του ασύλου. Σε αυτή συμμετέχουν 
ο Πρύτανης, ένα μέλος ΔΕΠ κι ένας φοιτητής εκλεγμέ
νος από τους συγκλητικούς φοιτητές. Οι Συγκλητικές 
Επιτροπές.

Για να Βοηθηθεί η Σύγκλητος στο έργο της προετοι
μασίας και του συντονισμού των δραστηριοτήτων του
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ΕΜΠ, έχει συγκροτήσει εννέα (9] Συγκλητικές Επιτροπές. 
Αυτές αποτελούν τα κορυφαία εισηγητικά όργανα του 
Ιδρύματος, έχουν τριετή θητεία και στελεχώνονται με εκ
προσώπους από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος και τη Δι
οίκηση. Επίσης, υποβάλλουν ετήσιο απολογισμό στη Σύ
γκλητο, προεδρεύονται από μέλη της Τριμελούς Πρυτα
νείας και έχουν εκλεγμένο Αντιπρόεδρο, συντονιστή.

Το ανθρώπινο δυναμικό
Το ΕΜΠ, σύμφωνα με την παράδοση και την αποστολή 

του, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο ανθρώπινο δυναμι
κό του: Οι διακεκριμένοι στη διεθνή επιστημονική κοινό
τητα 744 δάσκαλοι-ερευνητές, σε στενή συνεργασία με 
τα 194 μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και τεχνικού προ
σωπικού. στηρίζουν και ενισχύουν δυναμικά την αδιά
σπαστη ενότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Το 
δύσκολο αυτό ατομικό και συλλογικό λειτούργημα υπο
στηρίζεται διοικητικά από 728 έμπειρους υπαλλήλους 
όλων των κατηγοριών και ανανεώνεται αντλώντας επι
κουρικό έργο αλλά και πολύτιμες νέες ιδέες από 3.000 
μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Πρώτιστο και κύριο σκέλος της αποστολής όλου του 
ανθρώπινου δυναμικού του ΕΜΠ είναι η συνεχής ενίσχυ
ση της ποιότητας και η ουσιαστική επαγγελματική κατάρ
τιση, που εγγυώνται το διεθνές κύρος των σπουδών που 
παρέχονται στους 12.000 φοιτητές του Ιδρύματος.

Η υψηλή ποιότητα σε υλικοτεχνική 
υποδομή.

Στο ΕΜΠ έχουν υλοποιηθεί υψηλών προδιαγραφών έρ
γα υποδομής: σύγχρονα κτιριακά συγκροτήματα με εξο
πλισμένες αίθουσες διδασκαλίας - εργαστηρίων - βιβλιο
θηκών, πλαισιωμένα από ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλ
λον. Σε κάθε έναν από τους 12.000 φοιτητές του Ιδρύμα
τος αντιστοιχούν 28 τ.μ. κτιριακών εγκαταστάσεων, 10 
τ.μ. αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων και 100 τ.μ. 
περιβάλλοντος χώρου, στον οποίο κυριαρχεί το περιποι- 
ημένο πράσινο ενός οργανωμένου πάρκου. Στο πλαίσιο 
ενός ολοκληρωμένου και φιλόδοξου αναπτυξιακού προ
γράμματος προβλέπεται ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια 
θα έχουν καλυφθεί πλήρως και οι τελευταίες κύριες ανά
γκες του Ιδρύματος σε υποδομές.

Το Ε.Μ.Π. πρωτοπορεί στον ελληνικό αλλά και στον ευ
ρύτερο μεσογειακό χώρο και στον τομέα αιχμής των δι
κτύων τηλεματικής: Όλες οι λειτουργίες και οι προηγμένες 
δυνατότητες της κοινωνίας των πληροφοριών είναι διαθέ
σιμες και χρησιμοποιούνται με εκθετικά αυξανόμενους 
ρυθμούς από όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας 
μέσω ενοποιημένου εσωτερικού επικοινωνιακού δικτύου 
και ευρύτατων υπηρεσιών δικτύου δεδομένων.

Για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της Πολυτεχνειακής Κοινότη
τας λειτουργούν τόσο ένα ισχυρό Κέντρο Η/Υ εξοπλισμέ
νο με προηγμένης τεχνολογίας υπολογιστικά συστήματα, 
όσο και εννέα ειδικά εργαστήρια προσωπικών υπολογι
στών για κάθε έναν από τους φοιτητές των αντίστοιχων 
εννέα Σχολών του Ιδρύματος

Μεταπτυχιακές Σπουδές (Μ.Σ)
Διεθνούς Κύρους

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με βάση τη διακεκρι
μένη θέση που κατέχει στο διεθνή χώρο ως έγκριτο Δη

μόσιο Πανεπιστήμιο, χορηγεί τίτλους μεταπτυχιακών 
σπουδών υψηλής στάθμης και διεθνούς κύρους.

Το Ίδρυμα κατατάσσεται δεύτερο στην Ευρώπη σε 
αναθέσεις ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων 
και κατέχει διεθνώς μία από τις πρώτες θέσεις στην πα
ραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές των θετικών επιστη
μών και της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχεται η δυ
νατότητα:

1 . Τα Μονοτμηματικά Προνοάυματα μεταπτυγιακών 
σπουδών.

Αυτά γίνονται στα πλαίσια της Σχολής (συγκεκριμένα 
σε τρεις Σχολές), τα οποία οδηγούν στην απονομή Διδα
κτορικού Διπλώματος μετά την παρακολούθηση ενός 
προγράμματος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων και στη συ
νέχεια στην παραγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου 
που προάγει την επιστήμη.

2. Τα Διεπιοτημονικά-Διατμηματικά προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών.

Τα προγράμματα αυτά, τα οποία λειτουργούν σε όλες 
τις Σχολές, οδηγούν στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώ
ματος Ειδίκευσης και η απόκτηση του τίτλου γίνεται μετά 
την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων που χω
ρίζονται σε εξάμηνα ή τετράμηνα και την εκπόνηση Με
ταπτυχιακής Εργασίας. Οι φοιτητές των παραπάνω προ
γραμμάτων μπορούν να συνεχίσουν για την εκπόνηση 
Διδακτορικού Διπλώματος σε μια από τις συνεργαζόμε- 
νες Σχολές του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

3. Διεπ ιστη μ ο νικά -Δια πάνε π ι στημιακά προγράμματα 
μαΌπτυχιακών σπουδών άλλων ΑΕΙ στα οποία 
συμμετέγει το ΕΜΠ.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχει και σε με
ταπτυχιακά προγράμματα άλλων Ανωτάτων εκπαιδευτι
κών Ιδρυμάτων της χώρας όπως: 1. της Βιοϊατρικής Τε
χνολογίας του Τμήματος Ιατρικής Παν/μίου Πατρών 2. 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνο
λογίας του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και θεω
ρίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ 3. Λογικής και θεωρίας Αλγο
ρίθμων και Υπολογισμού, του Τμ. Μαθηματικών ΕΚΠΑ 4. 
Γλωσσικής Τεχνολογίας του Τομέα Γλωσσολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ 5. Οργάνωσης και Διοίκησης 
Βιομηχανικών Συστημάτων με δύο κατευθύνσεις του Τμ. 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής του Παν/μίου 
Πειραιά Θ.Διδακτικής της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτι
κές Τεχνολογίες, του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ 7.Βιοα- 
νόργανης Χημείας, του Τμήματος Χημείας Πανεπιστημί
ου Ιωαννίνων κ.ά

4. Διδακτορικές Διατριβές
Τέλος η διαδικασία εκπόνησης των Διδακτορικών Δια

τριβών είναι η μόνη που διασφαλίζει την ουσιαστική εμ
βάθυνση στην επιστήμη και την ποιότητα της έρευνας.

Η συνολική διάρκεια της φοίτησης μέχρι και την απο
νομή του τίτλου του διδάκτορα ΕΜΠ, με βάση τις διατά
ξεις του Νόμου, είναι 3 χρόνια κατ’ ελάχιστο και 6 χρόνια 
κατά μέγιστο, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για τα 
μεταπτυχιακά μαθήματα και την απόκτηση του ΜΔΕ. Οι 
θέσεις των υποψηφίων διδακτόρων και οι γνωστικές πε
ριοχές στις οποίες μπορούν να εκπονηθούν διδακτορικές 
διατριβές προκηρύσσονται από τη Σχολή.

Ε π ιμ έ λ ε ια  Π. Υ. Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Χ ο ν δ ρ ο μ α τ ίδ η ς
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ής ΕΥΚΡΙΝΕΣΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

στοιχείο εκείνο του ελληνικού κόκκινου κρασιού που κα
ταπολεμά τις συνέπειες του τσιγάρου.

Αεξιός κόλπος Αριστερός κόλπος Κατά τη διάρκεια του
14ου Ευρωπαϊκού Συνεδρί
ου Καρδιολογίας που 
πραγματοποιήθηκε στις 
αρχές Σεπτεμβρίου στην 
Βιέννη παρουσιάστηκε ένα 
νέο είδος μαγνητικών τομο
γράφων και MR scanner, με 
τα οποία ο γιατρός μπορεί 
πλέον, χωρίς χειρουργική 
επέμβαση να γνωρίζει τη 

κατάσταση των στεφανιαίων αρτηριών. Η εικόνα πουΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ εμφανίζεται στις νέες οθόνες των τομογράφων αποδί
δει πλήρως τις αρτηρίες, ιδιαίτερα δε, όταν κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης, έχουν χορηγηθεί στον ασθενή 
ουσίες που μειώνουν τον καρδιακό παλμό σε επίπεδο 
χαμηλότερο των 70 bpm (χτύποι ανά δευτερόλεπτο), 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από τη χορήγηση 
ενός εμβολίου για την καταπολέμηση του καρκίνου του 
προστάτη είναι ενθαρρυντικά για το μέλλον. Βρετανοί 
επιστήμονες δημιούργησαν εμβόλιο που περιέχει καρκι- 
νικά κύτταρα από θεραπευμένους από τη νόσο ασθε
νείς. Το 50% των ανδρών που μετείχαν στην έρευνα, 
ανταποκρίθηκαν θετικά σε αυτήν την θεραπεία. Το εμ
βόλιο καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου ακόμα και σε 
ασθενείς που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ανα
μένεται να ενταθούν οι εργαστηριακές έρευνες και εάν 
τα αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι θετικά, το εμ
βόλιο θα βγει στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

«ΦΑΡΜΑΚΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ

Κατά τη διάρκεια ετήσιου 
συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Καρ
διολογικής Εταιρείας που πραγ
ματοποιήθηκε στην Βιέννη, ανα
κοινώθηκαν από καθηγητές Καρ
διολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, τα αποτελέσματα μελε
τών για την εξάλειψη των βλαβών 
που προκαλεί το κάπνισμα στις 
αρτηρίες της καρδιάς, με την κα
τανάλωση κόκκινου ελληνικού 
κρασιού. Οι μελέτες έδειξαν ότι 
δύο ποτήρια κόκκινο κρασί εξου

δετερώνουν τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, 
διότι στο κρασί περιέχονται, εκτός από την αλκοόλη, και 
άλλα στοιχεία που βοηθούν στην ανάπλαση των αρτη
ριών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μετά από κάθε τσιγά
ρο πρέπει ο καπνιστής να καταναλώνει 250 ml κρασί, 
αλλά αντίθετα, όπως δήλωσαν οι καθηγητές, οι έρευ
νες συνεχίζονται, ώστε να προσδιορισθεί επακριβώς το

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΕΤΝ 
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Ένα νέο πειραματικό σκεύασμα βοηθάει στη ταχύτε
ρη επούλωση των τραυμάτων ενώ περιορίζει την έκτα
ση της ουλής , σύμφωνα με βρετανική μελέτη που δη- 
μοσιεύθηκε σε επιστημονικό έντυπο. Ερευνητική ομάδα 
δημιούργησε σκεύασμα με βάση φυσική ουσία η οποία 
ανιχνεύεται στα έμβρυα των θηλαστικών. Η δοκιμή του 
σε 300 εθελοντές περιελάμβανε τη χορήγησή του, μέ
σω ενέσιμου διαλύματος, σε δυο τραύματα στην περιο
χή του χεριού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ουλή 
ήταν αρκετά μικρότερη και η διαδικασία επούλωσης του 
τραύματος ήταν ταχύτερη. Καλύτερα ήταν τα αποτελέ
σματα από την χορήγησή του σε άτομα άνω των 60 
ετών, τα τραύματα των οποίων επουλώθηκαν τόσο κα
λά που ήταν αδύνατον από τους γιατρούς να εντοπισθεί 
η ουλή. Εντυπωσιακό επίσης είναι ότι τα σημάδια από 
τα τραύματα ήταν αρκετά μικρότερα. Στόχος των επι
στημών είναι να εξετάσουν κατά πόσο το νέο σκεύασμα 
μπορεί να συμβάλει στην επούλωση των τραυμάτων 
που δεν θεραπεύονται εύκολα όπως τα διαβητικά έλκη 
στα πόδια.

ΤΕΧΝΗΤΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ

r ·  * ]
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Αμερικανοί ερευνητές 
χρησιμοποιώντας ερυθρά 
αιμοσφαίρια ανθρωπίνου 
αίματος δημιούργησαν τε
χνητό αίμα σε μορφή σκό
νης, το οποίο υγροποιείται 
προκειμένου να χρησιμο
ποιηθεί. Το σκεύασμα αυ
τό παράγεται από το αίμα 
που δωρίζεται σε ειδικές 
τράπεζες και δεν μπορεί 
να διατηρηθεί πάνω από 
ορισμένο χρονικό διάστη
μα. Το τεχνητό αίμα μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί 
άμεσα χωρίς να απαιτείται 
ο έλεγχος της ομάδας αί

ματος του ασθενή πριν τη μετάγγιση, γιατί δε δημιουρ
γεί κανένα πρόβλημα συμβατότητας αίματος. Επίσης 
μεταφέρει οξυγόνο σε όλο το σώμα καλύτερα από το 
φυσικό αίμα, αλλά όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές 
επιστήμονες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συ
μπλήρωμα, διότι δεν έχει τις ιδιότητες του ανθρώπινου 
ώστε να το αντικαταστήσει. Η κλινική δοκιμή του σε 
οκτώ ασθενείς σε νοσοκομείο της Σουηδίας έγινε χωρίς 
να παρουσιαστούν μέχρι στιγμής προβλήματα απόρρι
ψης. Εάν αποδειχθεί ότι το σκεύασμα αυτό είναι απόλυ
τα ασφαλές για τον ανθρώπινο οργανισμό, θα αποτελέ- 
σει μια οριστική λύση στο πρόβλημα της έλλειψης αί
ματος καθώς και μια σωτήρια επέμβαση σε περιπτώσεις 
που η μετάγγιση αίματος είναι καθοριστική για την σω
τηρία ενός ανθρώπου.
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ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια ευρωπαϊκού συνεδρίου για τον 
καρκίνο, που έγινε στην Κοπεγχάγη, παρουσιάστηκαν 
αποτελέσματα μικρής κλινικής μελέτης Αμερικανών 
ερευνητών για την καταπολέμηση του καρκίνου του πα- 
γκρέατος. Πρόκειται για την παρασκευή ενός εμβολίου 
που περιέχει πρωτεΐνη που βοηθά τα κύτταρα να αναδο
μηθούν μετά την επίθεση του καρκίνου. Το εμβόλιο ωθεί 
το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού 
να επιτεθεί στα κύτταρα που περιέχουν πρωτεΐνη HSP, 
όπου και εάν βρίσκονται μέσα στο σώμα. Επειδή ο με
γαλύτερος αριθμός πρωτεϊνών HSP περιλαμβάνεται στα 
καρκινικά κύτταρα, το εμβόλιο μπορεί να καταπολεμήσει 
και τον καρκίνο. Οι ασθενείς που μετείχαν στη μελέτη, 
αφού τους αφαιρέθηκε αρχικά ο όγκος, εμβολιάστηκαν 
εντός οκτώ εβδομάδων και το αποτέλεσμα που προέκυ- 
ψε ήταν δύο εξ αυτών να μην παρουσιάσουν τη νόσο με
τά παρέλευση δύο ετών και να επιβιώσουν, ενώ ένας 
ακόμη εξακολούθησε να είναι υγιής μετά από πέντε έτη. 
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι παρά τα πρώιμα θετικά απο
τελέσματα της εφαρμογής, οι κλινικές δοκιμές θα συνε- 
χισθούν σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών, αντιπροσω
πευτικό του γενικού πληθυσμού.

ΕΞΙ ΩΡΕΣ ΑΡΚΟΥΝ...

Μελέτη που δημοσιεύ- 
θηκε σε βρετανικό περιοδι
κό υγείας αναφέρεται σε 
μια νέα μέθοδο, με την 
οποία μέσα σε έξι ώρες 
μπορεί να αποκλεισθεί η 
πιθανότητα καρδιακού εμ
φράγματος σε ασθενείς 
που εισέρχονται στα νοσο
κομεία με ανάλογα συ

μπτώματα. Η νέα μέθοδος βασίζεται στο ηλεκτροκαρ
διογράφημα, με το οποίο η δραστηριότητα του μυο
καρδίου μετράται ανά τριάντα δευτερόλεπτα μέσω ηλε
κτρονικού υπολογιστή, και στον αιματολογικό έλεγχο ει
δικών ενζύμων που απελευθερώνονται όταν καταστρέ- 
φονταιτα κύτταρα του μυοκαρδίου. Η καινοτομία αυτή 
βοηθά στην ακριβή διάγνωση των ασθενών υψηλού κιν
δύνου, στην έγκαιρη χορήγηση φαρμακευτικής αγω
γής, στη μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών 
και την αποφυγή μη αναγκαίας νοσηλείας και τέλος 
στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του ασθενή 
κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ

Το μητρικό γάλα είναι μια από τις πιο πλήρεις και 
πολύτιμες τροφές που η φύση χάρισε στον άνθρωπο. 
Παρ’ όλα αυτά όμως ο σύγχρονος τρόπος ζωής ωθεί τις 
γυναίκες στην επιλογή των προπαρασκευασμένων γα- 
λάτων του εμπορίου για την πρώτη τροφή του νεογέν
νητου. Η ανάγκη ενημέρωσης για τα πλεονεκτήματα 
του γίνεται πιο επιτακτική εάν σκεφτεί κανείς ότι 3.000

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

έως 4.000 βρέφη πεθαί
νουν κάθε μέρα λόγω μη 
επαρκούς θηλασμού. Σύμ
φωνα με ανακοίνωση της 
UNISEF το μητρικό γάλα 
θα πρέπει να αποτελεί την 
αποκλειστική τροφή των 

βρεφών για τους έξι πρώτους μήνες της ζωή τους, για
τί περιέχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία, ορμόνες και αντιο- 
ξειδωτικά που χρειάζεται ένα βρέφος για να μείνει υγιές 
και να αναπτυχθεί σωστά. Ειδικότερα, προστατεύει από 
γαστρεντερικές διαταραχές, από οξείες αναπνευστικές 
λοιμώξεις, ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα και 
εφοδιάζει το βρέφος με πολύτιμα αντισώματα τα οποία 
ο οργανισμός του δεν μπορεί από μόνος του να παρά
γει σε αρκετή ποσότητα. Σημειωτέον ότι σε καταστά
σεις έκτακτης ανάγκης αποτελεί το μόνο ασφαλή τρόπο 
διατροφής των βρεφών, ενώ παράλληλα αυξάνει τις πι
θανότητες επιβίωσης σε περιπτώσεις ελλείψεως ειδών 
πρώτων αναγκών και επιδημιών. Σύμφωνα με την 
UNISEF εάν κάθε μωρό τρέφονταν αποκλειστικά με θη
λασμό μέχρι έξι μηνών και συνέχιζε και μερικούς μήνες 
μετά με κατάλληλη συμπληρωματική διατροφή θα σω
ζόντουσαν περίπου 1.500.000 ζωές κάθε χρόνο.

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

Σ ε μ ία  α π ό  τις πιο σημα
ντικές ανακαλύψεις των τε
λευταίων ετών οδηγήθηκαν 
μετά από μελέτες Αμερικανοί 
ερευνητές. Πρόκειται για ένα 
σκεύασμα το οποίο μπορεί 
και αφαιρεί από τα τοιχώματα 
των καρδιακών αρτηριών την 
αθηρωματική πλάκα και έτσι 
αποφράσσει τις αρτηρίες. FI 
έρευνα πραγματοποιήθηκε 

σε ασθενείς που είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή και 
βασίζονταν στην αύξηση της λιποπρωτεΐνης υψηλή πε
ριεκτικότητας (της «καλής» χοληστερίνης). Έτσι στους 
μισούς από αυτούς χορήγησαν διάλυμα που περιείχε 
συνθετικό συστατικό που μιμείται την δράση της «κα
λής» χοληστερίνης, ενώ στους άλλους μισούς χορήγη
σαν φυσικό ορό. Μετά από ένα μήνα θεραπείας διαπί
στωσαν ότι σε αυτούς που χορήγησαν το σκεύασμα εί
χε μειωθεί ο όγκος της πλάκας στις αρτηρίες ενώ στους 
λοιπούς παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση. Τα αποτελέ
σματα ήταν εντυπωσιακά για τους ερευνητές, τόσο για 
την απόφραξη των αρτηριών αλλά κυρίως για την τα
χεία δράση της συνθετικής αυτής λιποπρωτεΐνης. Πα
ρόλο αυτά όμως μέχρι να φτάσει το σκεύασμα αυτό, 
που θα ανακουφίσει πολλούς καρδιοπαθείς, στα ράφια 
των φαρμακείων, θα περάσουν αρκετά χρόνια.

Links: http://www.in.gr 
http://www.care.gr 
http://www. unisef. gr

Α σ τ /κ α ς  Α γ γ ε λ ικ ή  Σ τό λ η

i
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Τι πάει... η  πει «Την γλώσσα μου  
έδω σαν Ελληνική»

(Ο δ υ σ σ έα ς  Ε λύτης)

Μια σειρά από καθημερινές λέξεις, με σωστή μία από 
τις τρεις εκδοχές...και τις απαντήσεις άμεσες για τυ 
χόν αμφιβολίες σας.

Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, η στήλη μας, 
παραθέτει λέξεις που χρησιμοποιούνται κατά τις 
ημέρες αυτές, και η εννοιολογική τους σημασία 
συγχέεται με την εθιμική τους ερμηνεία.

κάλαντα : Α. εγκωμιαστικές μελωδίες, Β. προεόρτιες 
ωδές, Γ. ευχετήρια τραγούδια 

καλικάντζαρος : Α. μυθική οντότητα, Β. πονηρό πνεύ
μα, Γ, ευκίνητο φάντασμα

μποναμάς : Α. κέρασμα, Β. δώρο, Γ. ευχάριστη είδηση 
σπάργανα : Α. κλινοσκεπάσματα μωρού, Β. παραπε

τάσματα, Γ. λωρίδες υφάσματος για το τύλιγμα μωρού 
φάτνη : Α,. στάβλος, Β, παχνί, Γ. σπήλαιο 
Χριστόψωμο : Α. κομμάτι ψωμιού που κατά τον τεμα

χισμό αφιερώνεται στον Χριστό, Β.. πρόσφορο στην εκ
κλησία την ημέρα των Χριστουγέννων, Γ, ψωμί που πα
ρασκευάζεται την ημέρα των Χριστουγέννων 

σμύρνα: Α, άρωμα που προέρχεται από φυτά, Β, 
αγκαθωτό δέντρο με αρωματικό ρετσίνι, Γ. υλικό που 
χρησιμοποιείται για λιβάνισμα 

φλωρί: Α. τυχερό νόμισμα, Β. χρυσή νομισματική λί
ρα, Γ. βυζαντινό χρυσό κόσμημα 

ποδαρικό: Α. εππαγή της μοίρας, Β. τυχαία συνάντη
ση την πρώτη ημέρα του έτους ή του μήνα, Γ. καλή ή 
κακή τύχη που φέρνει κανείς ως επισκέπτης.

ενσάρκωση: Α. απεικόνιση, Β. προσωποποίηση, Γ, 
συμβολισμός

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

κάλαντα - Γ : ευχετήρια τραγούδια τα οποία κατά πα
ράδοση τραγουδούν παιδιά παραμονές μεγάλων εορ
τών (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια), συγκε
ντρώνοντας χρήματα.

ΕΤΥΜ. καλάνδαι cXar.calendae (dies) οι πρώτες πέ
ντε ή επτά ημέρες (καλένδες) του μηνάς Ιανουάριου 
εορτάζονταν από τους Ρωμαίους με ιδιαίτερη λαμπρό
τητα επειδή συνέπιπταν με την αρχή του νέου έτους. 
Από τις καλένδες πήραν και το όνομά τους τα κάλαντα, 
η αρχαιότερη μαρτυρία των οποίων ανάγεται στον 12ο 
αιώνα.

καλικάντζαρος - Β: (λαϊκ.) δαιμόνιο που σύμφωνα με 
νεοελληνικές λαϊκές δοξασίες 

κατοικεί στα έγκατα της γης και βγαίνει στην επιφά
νεια την ημέρα των Χριστουγέννων 

προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση στους ανθρώ
πους και εξαφανίζεται την ημέρα των 

Θεοφάνιων μετά τον αγιασμό, 
μποναμάς ή μπουναμάς - Β: το δώρο, χρηματικό ή

άλλο, που προσφέρεται την πρωτοχρονιά και κατ’ επέ
κταση κάθε φιλοδώρημα ή ευνοϊκή χειρονομία ΕΤΥΜ: 
μεταφορά στην ελληνική της ιταλικής λέξης bona mano 
«καλό χέρι»

σπάργανα - Γ: μακριά και φαρδιά κομμάτια υφάσμα
τος (λωρίδες υφάσματος) που τα χρησιμοποιούσαν πα
λιά για να τυλίγουν τα μωρά, ΦΡΑΣΗ: στα σπάργανα, 
δηλαδή σε νηπιακή ηλικία (κυριολ.), στο ξεκίνημα, στην 
αρχή (μτφ) ΣΥΝ: φασκιές

φάτνη - Β: 1.(κυριολ.)'το παχνί, ο χώρος μέσα στον 
οποίο τοποθετούνται οι ζωοτροφές, 2. το ομοίωμα του 
παχνιού ή του σπηλαίου μέσα στο οποίο γεννήθηκε ο Ιη
σούς με αναπαράσταση της γέννησης.

Χριστόψωμο - Γ: το επτάζυμο ψωμί που έχει ένα 
σταυρό από ζυμάρι στη μέση και παρασκευάζεται με 
μεγάλη ευλάβεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων 
ΣΥΝ: χριστόπιτα

σμύρνα - Β: μικρό αγκαθωτό δέντρο το οποίο εκκρί
νει αρωματικό ρετσίνι, (συνεκδ) το αρωματικό ρετσίνι 
του δέντρου αυτού που προσφέρθηκε ως μύρο στον νε
ογέννητο Χριστό φλωρί ή φλουρί - Γ: χρυσό βυζαντινό 
κόσμημα και κατ’ επέκταση, κάθε παλαιό χρυσό νόμι
σμα που χρησιμοποιείται παραδοσιακά και ως κόσμημα 
(το φλουρί της βασιλόπιτας)

ποδαρικό - Γ: (λαϊκ.) κατά την λαϊκή αντίληψη είναι η 
καλή ή κακή τύχη που μπορεί να φέρει στο σπίτι το άτο
μο που θα μπει πρώτο σε αυτό την πρωτοχρονιά, την 
πρώτη του μήνα ή σε άλλες χρονικά σημαντικές στιγμές 
ΣΗΜ. κάνω ποδαρικό σε κάποιον.

Ενσάρκωση - Β: η απόκτηση υλικής υπόστασης, η 
σαρκική υπόσταση που αποκτά μια πνευματική ύπαρξη, 
(μτφ) το να γίνεται αισθητή μια αφηρημένη έννοια.

ΣΥΝ: προσωποποίηση, υλοποίηση

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Χρίστος ή Χρήστος : Η γραφή Χρίστος συνδέεται με 
το όνομα του Ιησού Χριστού, γεγονός που απορρέει και 
από τον εορτασμό του ονόματος αυτού, την ημέρα των 
Χριστουγέννων. Ωστόσο παράγεται από το επίθετο χρι
στός, δηλαδή ο κεχρισμένος, αυτός που έχει το χρίσμα, 
με αναβιβασμό του τόνου. Η γραφή Χρήστος προέρχε
ται από το επίθετο χρηστός, που σημαίνει αυτός που ζει 
και συμπεριφέρεται σύμφωνα με την ηθική και το δίκαιο, 
πάλι με αναβιβασμό του τόνου.

Θεοφάνια ή Θεοφάνεια : Ο εορτασμός της βάπτισης 
του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό και της φανέρωσης του 
Θεού. Η γραφή με -ει- προέρχεται από την ιδιότητα του 
επιθέτου και την δήλωση της πράξης, θεοφανής-θεσ 
φάνεια, όπως διαφανής-διαφάνεια. Για την ονομασία 
γιορτής σε ουδέτερο πρόσωπο συνήθως τηρείται η 
γραφή με -ι- π.χ. Ίσθμια, Επιφάνια.

Α. Σ.
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Σ. ΠΑΓΩΝΗΣ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 0 220 541

Υπάρχει ένα κατάστημα 
που σας καλύπτει απόλυτα 
κα ι σας παραδίδει αμέσως, 
έτοιμες στολές και παραγγελία, 
εξαρτήσεις κα ι αξεσουάρ

*  Ελληνικής Αστυνομίας
*  Αεροπορίας
*  Στρατού Ξηρός
*  Εμπορικού & Πολεμικού Ναυτικού
*  Λιμενικού Σώματος
*  Πυροσβεστικού Σώματος

f t i f P r

ΐιε η χωρίς 

δικό αας ύίρασιια

- Στολές

- Πουκάμισα

- Παντελόνια

- Πηλίκια

- Παπούτσια
- Ζώνες

- Σήματα & Διακριτικά

- Παράσημα όλων των Σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός

- Θήκες όπλων χαμηλής, 

υψηλής μασχάλης

- Χειροπέδες όλων των τύπων

- Γ κλόμπς

- Αλεξίσφαιρο γιλέκο

- Είδη επιβίωσης

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ,-Fax 061 0 220 541

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
1 ^ 9  ΠΙΣΤΗ

Μια Προσφορά

Ασφαλίζει
με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο

ΤΙ

τα αυτοκίνητα του προσωπικού της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞ0Π0ΥΛ0  
στα τηλ, 6397 150-6014037 

οικ. 60 10 199, κιν. 0944 454983 fax: 6016 459

ARMY CAMP
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛ.ΑΣ, ΣΤΡ/ΚΑΕΙΔΗ

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
ΕΛ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ 

ΣΗΜΑΤΑ ΕΛ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ, 
ΠΗΛΙΚΙΑ  - ΠΑΠΟ ΥΤΣΙΑ 

ΑΡΒΥΛΑ M AGNUM  HI - TEC

ΑΡΒΥΛΑ STARFORCE WATERPROOF 
90 Ευρώ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ - ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ
49 Ευρώ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ 8Β 75 Ευρώ
Γ Υφασμα πελάτη)

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 10 Ευρώ
ΓΥφασμα πελάτη)

Αποστολή με αντικαταβολή σ'ολη την Ελλαδα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΗ Μ ΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Ν. Φ ΛΟ ΥΤΖΗ 25 (ΠΥΛΕΣ ΚΕΔΒ, ΚΕΒΟΠ), 
ΧΑΪΔΑΡΙ Τ Η Λ .21 Ο 5326.379 

210 5810.513

ιυστη μ στα στη 
η DPMLSpfl

Advanced Rei

απορρόφηση της ανάκρουσης

γαλύτερη ευστοχία 
ιυγκέντρωση πυρών

ετα το επιτυχημένο της ξεκίνημα,
PM Systems θα βρίσκεται σύντομα 
ιισσότερα σημεία και με περισσότερα 
ια, για να καλύψει τις απαιτήσεις σας.

Μοντέλα:
GLOCK 19 &  23

’ 20<% \ GLOCK 17, 17L, 22, 34 &  35
)ΡΜ!) CLOCK 21

y  GLOCK PLUS c

service@dpmsystems.com

mailto:service@dpmsystems.com


Σκεπτόμενα ρομπότ Διαπλανητικό in ternet

Ια σύγχρονα ρομπότ, 
αντικατέστησαν επάξια 
τον άνθρωπο σε επανα
ληπτικές εργασίες εργο
στασιακών γραμμών παρα

γωγής, εκτελώντας με μα
θηματική ακρίβεια τις εργα
σίες για τις οποίες προ
γραμματίζονται, αλλά δεν 
έχουν τη δυνατότητα να 
σκεφθούν και να δράσουν 
αυτόνομα. Η αυτονομία των 
ρομπότ, δηλαδή η δημιουρ
γία τεχνητής νοημοσύνης, 

είναι το ζητούμενο της επιστημονικής κοινότητας τα τε
λευταία -τουλάχιστον-15 χρόνια. Προς αυτή την κατεύ
θυνση, βρετανική επιστημονική ομάδα διεξάγει ενδελε
χείς έρευνες ελπίζοντας ταυτοχρόνως να αυξήσει τη 
γνώση του ανθρώπου γύρω από την ίδια τη φύση της 
ανθρώπινης νοημοσύνης. Η βρετανική επιστημονική 
ομάδα, σκοπεύει να κατασκευάσει ρομπότ. Το οποίο να 
μπορεί να κινηθεί, σταδιακά σε ολοένα και πιο περί
πλοκους χώρους. Αρχικά, με σταθερά εμπόδια και στη 
συνέχεια με κινούμενα έχοντας ως απώτερο στόχο το 
ρομπότ να δημιουργήσει πρότυπα των ικανοτήτων του 
και του περίγυρού του για να επιβιώσει.

Σκουλήκια στο P C !!!
ι ιοί των υπολογιστών πρέπει να γνωρί
ζουμε ότι δεν πεθαίνουν ποτέ. Απλά πα
ραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση. 

Και δόξα το Θεό, κάθε μέρα αυξάνονται και 
πληθύνονταιϋ! Ήδη κυκλοφορούν περίπου
85.000 ιοί, ενώ κάθε μήνα εμφανίζονται άλ
λοι 800. Κάποιοι από αυτούς σταματούν 
μπροστά στα τείχη των προγραμμάτων 
anti-virus, άλλοι, όμως, προκαλούν χάος. 
Και μιλώντας για ιούς, εννοούμε μικρά προ

γράμματα που εξαπλώνονται μέσω δικτύων, αντιγρά
φοντας τον εαυτό τους. Φυσικά δεν γίνονται αντιληπτοί 
από τους χρήστες, γι αυτό και ξοδεύονται πολλά δις για 
τα anti-virus προγράμματα.

Ο πρώτος ιός εμφανίστηκε το 1986 ενώ η εξάπλωση 
τους μέσω e-mail είναι ραγδαία. Οι ιοί μπορούν να δια
γράψουν μέρος ή ολόκληρο το σκληρό δίσκο του υπο
λογιστή, να στείλουν έγγραφα του χρήστη σε άπειρες 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, μα ακόμα και να ακινητοποι- 
ήσουν ολόκληρα υπολογιστικά δίκτυα. Όταν, λοιπόν, ο 
υπολογιστής μας αρχίσει τα περίεργα μηνύματα, τα 
απότομα restart, όταν αναβοσβήνει το λαμπάκι του 
σκληρού δίσκου... ίσως είναι η ώρα να του πείτε 
ΑΝΤΙΟ!!!

[ως το 2005, η NASA θα έχει στείλει στο διάστημα δο
ρυφόρους που θα έχουν την δυνατότητα να συνδέ
ονται στο internet, ήδη, ενώ τα πρώτα διαδικτυακά 
πρωτόκολλα έχουν συνταχθεί. Για να ευοδωθεί όμως 
αυτή η προσπάθεια πρέπει να δημιουργηθεί μια μορφή 

δικτύωσης ανάλογη με αυτήν του internet που θα συν
δέει δορυφόρους, διαστημόπλοια, διαστημικούς σταθ
μούς κ.λπ. επιτρέποντας την γρήγορη μεταφορά δεδο

μένων στη NASA. 
Σύμφωνα με το σχε
δίασμά, ο πρώτος 
κόμβος θα δημιουρ- 
γηθεί στον Άρη ενώ 
έως το 2010 επτά δο
ρυφόροι θα ασχο
λούνται αποκλειστικά 
με την επικοινωνία 
γύρω απ' τον κόκκινο 
πλανήτη. Έτσι, όλες 
οι μελλοντικές απο
στολές στον Άρη θα 
έχουν την δυνατότη
τα να επικοινωνούν 
μεσω e-mail με τους 
διαστημικούς σταθ
μούς και τη NASA!!!

Γι’ αυτό να μην ανοίγετε e-mail από αγνώστους, να 
ελέγχετε δισκέτες και cd, και τέλος, εξοπλισθείτε με 
ένα αξιόπιστο anti-virus. Και ποτέ να μην ξεχνάτε ό,τι 
πρέπει να κρατάτε back-up τα αρχεία σας και να ελέγ
χετε τα προγράμματα που κάνετε download.

PC από DNA

ι υπολογιστές του 
μέλλοντος θα αναπνέ
ουν και θα τρέφονται.

Σενάριο επιστημονικής 
φαντασίας; Όχι! Όλο και 
περισσότεροι επιστήμονες 
υποστηρίζουν ότι σύντομα 
το DNA θα αποτελεί τη 
βάση κατασκευής υπολο
γιστών του μέλλοντος. Η 
πρώτη σκέψη έγινε και οι 
έρευνες συνεχίζονται.
Στόχος των επιστημώνων 
να δημιουργηθεί ένα αυτό
νομο computer που θα 
μπορεί να ταξιδεύει και. 
στο διάστημα !!!
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GPS: ουδέν κρυπτόν ■■■

ο σύστημα GPS χρησιμοποιεί 24 δορυφόρους σε έξι 
τροχιακά επίπεδα, για τον εντοπισμό ενός σημείου 
επί του πλανήτη. Μόλις κλειδώσει τα σήματα των δο

ρυφόρων που βρίσκονται πάνω απ’ τον ορίζοντα, δίνει 
τη θέση του σε μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα γεω
γραφικού πλάτους και μήκους. Ο χρήστης μπορεί να 
ζητήσει το υψόμετρο, τη σχετική θέση, την ταχύτητα 
του σχήματός του, τον απαιτούμενο χρόνο για ορισμέ
νο προορισμό, τη διανυθείσα απόσταση, συντεταγμέ
νες οποιουδήποτε σημείου στο χάρτη και φυσικά εάν 
χαθεί να ξαναβρεί το δρόμο του. Η λειτουργία του GPS 
βασίζεται στη γεωμετρική αρχή του τριγωνισμού και 
υπολογίζει τη θέση με μέτρηση της απόστασης άλλων 
γνωστών σημείων αναφοράς. Ένας δείκτης GPS προσ
διορίζει την απόστασή του από ένα δορυφόρο μετρώ
ντας το χρόνο που απαιτείται για να φτάσει έως αυτόν 
ένα ραδιοσήμα.

Επιδημία ηλεκτρονικών κλοπών

Ερευνα για τη 
συμπεριφορά

2.000 ατόμων 
έδειξε ότι ένας 
στους τρεις κατα
ναλωτές δεν κα
ταστρέφει τις 
αποδείξεις αγο

ρών με πιστωτι
κές κάρτες, ενώ σε ποσοστό 19% επιτρέπουν σε τρί
τους να χρησιμοποιήσουν τις πιστωτικές τους κάρτες 
για αγορές μέσω του τηλεφώνου ή του Διαδικτύου. 
Ένας στους πέντε κατόχους πιστωτικών καρτών δεν 
ελέγχει πάντα τους αναλυτικούς λογαριασμούς που 
του αποστέλλουν οι τράπεζες και το 17% δεν ανησυ
χεί αν αφήσει από τα μάτια του τις πιστωτικές του 
κάρτες σε κάποιο κατάστημα.

Η προφανής έλλειψη σχολαστικότητας έχει ως απο
τέλεσμα την αύξηση των περιστατικών απάτης με κλεμ
μένα στοιχεία πιστωτικών τραπεζών -γεγονός που έχει 
πιστοποιηθεί επανειλημμένα στην στήλη flash back του 
περιοδικού. Πολλές φορές στοιχεία από πεταμένες 
αποδείξεις πιστωτικών καρτών ή από αναλυτικούς λο
γαριασμούς τραπεζών χρησιμοποιούνται για παράνο
μες αγορές μέσω τηλεφώνου, φαξ ή του Διαδικτύου.

Γι’ αυτό λοιπόν, οι καταναλωτές πρέπει πάντα να σκί
ζουν ή να φυλάσσουν σε ασφαλές μέρος τις αποδείξεις.

Μέχρι στιγμής, οι νέου τύπου πιστωτικές κάρτες, 
που αντί για την υπογραφή του κατόχου απαιτούν για 
την πραγματοποίηση αγορών την πληκτρολόγηση τε- 
τραψήφιου κωδικού, δεν φαίνονται να περιορίζουν το 
φαινόμενο.

Νοημοσύνη... διαμέσου υπολογιστή

μερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε σύ
στημα με ηλεκτρόδια που εμφυτεύονται στον 
εγκέφαλο και μεταφράζουν τις σκέψεις σε εντο

λές αναγνωρίσιμες από υπολογιστές. Το σύστημα αυ
τό που ονομάζεται «Braingate», θα δο
κιμαστεί σε τετραπληγικούς ασθενείς 
μέσα στο 2004. Οι υπεύθυνοι του προ
γράμματος ελπίζουν ότι η συσκευή 
Braingate θα επιτρέψει σε πέντε εθελο
ντές, που έχουν υποστεί σοβαρές βλά
βες στη σπονδυλική στήλη, να μετακι
νούν τον δείκτη στην οθόνη του υπο
λογιστή με απλές νοητικές εντολές.
■ Το σύστημα Braingate στηρίζεται 
στην ιδιαιτερότητα που έχουν τα παρα
πληγικά άτομα στο ότι ενώ ο εγκέφα
λος τους συνεχίζει να παράγει τα σή
ματα που κανονικά δίνουν εντολή στα 
άκρά να κινηθούν, αυτά δεν αντιδρούν.

Το βασικό στοιχείο του συστήματος 
είναι ένα μικροτσίπ σε μέγεθος χαπιού, 
το οποίο εμφυτεύεται στον εγκέφαλο

και καταγράφει τη δραστηριότητα των νευρώνων με 
100 ηλεκτρόδια, λεπτότερα από μια ανθρώπινη τρίχα 
και λειτουργεί αδιάλειπτα για δύο χρόνια ενώ η αντικα
τάστασή του είναι σχετικά απλή.

Αστ/κας Νόνη Λαζαρίδου
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Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας

“  τον ποιητή Μίλτο 
Σαχτούρη για το 

L  σύνολο του έργου 
του απονεμήθηκε φέ
τος το Μεγάλο Βρα
βείο Λογοτεχνίας. 
«Όνειρα δεν βλέπω 
πια» έχει πει σε μια 
από τις ελάχιστες συ
νομιλίες του (στο πε
ριοδικό “Διαβάζω) ο 
84χρονος ποιητής. Σί
γουρα δεν αποτελού
σε όνειρο για εκείνον 
ούτε η πριν λίγες μέ

ρες κρατική βράβευση του, όμως τιμά και αναγνωρίζει 
ένα μεγάλο ποιητικό μέγεθος που εδώ και καιρό σιωπά. 
Η επιλογή του έγινε με ψήφους 5-4. Η ισχυρή μειοψηφία 
υποστήριζε τη βράβευση του καθηγητή Δημήτρη Μα- 
ρωνίτη. Τα άλλα κρατικά βραβεία που δόθηκαν είναι:

* Το Βραβείο Ποίησης απονέμεται στον Μανώλη 
Πρατικάκη για τη συλλογή του «Το νερό» (εκδόσεις 
«Μεταίχμιο»).

Το Βραβείο Μυθιστορήματος λαμβάνει ο Δημήτρης 
Δημητριάδης για το μυθιστόρημα «Η αθρωπωδία. Μια 
ατελής χιλιετία» (εκδόσεις «Καστανιώτη»).

Το Βραβείο Διηγήματος δίδεται στον Τάσο Γουδέ- 
λη για το βιβλίο του «Η γυναίκα που μιλά» (εκδόσεις 
«Κέδρος»).

Το Βραβείο Δοκιμίου-Κριτικής απονέμεται στον 
Σταύρο Σταυρίδη για την έκδοση «Από την πόλη οθόνη 
στην πόλη σκηνή» (εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα»).

• Το Βραβείο Χρονικού-Μαρτυρίας λαμβάνει ο Πανα
γιώτης Κουσαθανάς για το βιβλίο του «Παραμιλητά Α’. 
Κείμενα για τον πολιτισμό και την ιστορία της Μυκόνου» 
(εκδόσεις «Ινδικτος»),

Βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου στον Ευγέ
νιο Τριβιζά για το βιβλίο του «Οι χελώνες του βαρόνου».

Βραβείο εικονογράφησης παιδικού βιβλίου στην 
Φωτεινή Στεφανίδη για το βιβλίο της «Ένα, δύο, τρία».

Βραβείο βιβλίου γνώσεων για τα παιδιά δόθηκε 
στην Παρή Καλαμαρά για το βιβλίο της «Κόκκινη κλω
στή δεμένη....το παραμύθι των υφασμάτων».

«Έφυγε» ο δημιουργός της «αρπαγής 
της Ευρώπης» και του «Αλφαβητάριου»

χαράκτης και ζω
γράφος Κώστας 
Γ ραμματοπουλος, 

ένας από τους τελευταί
ους κορυφαίους Έλλη
νες καλλιτέχνες της Γε- 
νιάς του 30 σε ηλικία 88 
χρόνων ύστερα από πο
λύχρονη ασθένεια. Γεν
νημένος στην Αθήνα το 
1916, σπούδασε χαρα
κτική και ζωγραφική

στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών και στην 
Α.Σ.Κ.Τ του Παρισιού. Από τις γνωστότερες δουλειές 
τους στο πλατύ κοινό είναι το Εθνόσημο της «Ελληνικής 
Δημοκρατίας» το 1974 και κυρίως οι έγχρωμες εικόνες 
του στο παλιό αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού το 
γνωστό μας «Αλφαβητάριο» του 1949, που λατρεύτηκε 
και εκδόθηκε επανειλημμένως. Φιλοτέχνησε επίσης τα 
δημοφιλή στον παιδόκοσμο «Κλασσικά Εικονογραφημέ
να» («Περσέας και Ανδρομέδα», «Θησέας και Μινώταυ
ρος» κ.α). Ο Κώστας Γραμματόπουλος είχε βραβευθεί 
με το Α’ βραβείο στην Μπιενάλε Βενετίας 1967 και το 
Χρυσό Μετάλλιο στην Μπιενάλε Φλωρεντίας 1974, ενώ 
εκθέσεις του παρουσιάστηκαν στην Εθνική Πινακοθήκη 
και σε πολλές γνωστές γκαλερί.

Η διαδρομή της Εργατιάς

ια α- 
ξ ι ό λ  

- ο γ η  
σειρά ντο
κ ιμαντέρ  
που πα
ρουσιάζε
ται στην 
ΕΤ-1 (Πα
ρασκευή 
2 2 .3  0 ) ,  
ε τοίμασε 
ο γνω

στός σκηνοθέτης Διονύσης Γρηγοράτος με τίτλο «Τα 
όνειρα που γίνανε ζωή» και υπότιτλο «Ψηλαφώντας τα 
ίχνη του εργατικού κινήματος». Με αφορμή μια ερώτη
ση που έγινε στη Βουλή στις 24 Απριλίου 2002 για ένα 
τραγικό περιστατικό που αναφερόταν στην ανατίναξη 
και «εξαέρωση» ενός άτυχου εργάτη σε ώρα δουλειάς, 
τα ίχνη του οποίου δεν βρέθηκαν ποτέ, η εκπομπή ανα
ζητά τα ίχνη του διαχρονικού εργάτη και καταγράφει τα 
επιτεύγματα του εργατικού κινήματος που συνέβαλε 
στη γενικότερη βελτίωση της κοινωνίας. Το ντοκιμαντέρ 
στηρίζεται σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό από ελληνικά 
και διεθνή αρχεία καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές.

Συνολικά το ντοκιμαντέρ αποτελείται από δέκα επει
σόδια. Μην το χάσετε!!

ΕΠΑΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Τ λοι οι μελλοντικοί Ολυμπια- 
: κοί αγώνες θα συνοδεύο- 

ϋ  νται και από το θεσμό της 
Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, απο
φάσισαν τα μέλη της ΔΟΕ, σύμ

φωνα με δημοσίευμα της βρετα
νικής εφημερίδας «Inde- 

pendent».Ta μέλη της Διεθνούς Ολυ
μπιακής Επιτροπής έχουν εντυπωσιασθεί από την 
ώθηση, που έχει δοθεί στο ολυμπιακό πνεύμα γ ι’ αυτό 
και προχώρησαν στη σημαντική απόφαση τους. « Οι 
Έλληνες έκαναν μεγάλο θέαμα την Πολιτιστική Ολυ
μπιάδα», αναφέρει το άρθρο.
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Προιύοειι; ρ  muq μικρούς μας ιρίΠοος
Π Α Ι Δ Ι Κ Ο  Ο Ε Α Τ Ρ  Ο

«Ο Ε Λ Α Φ Ο Β Α Σ ΙΛ ΙΑ Σ »  « Φ ΙΓ Κ Α Ρ Ο »  Γ ΙΑ  Π Α ΙΔ ΙΑ

Η Μεγάλη Κυρία του θεάτρου για παιδιά Ξένια Καλο- 
γεροπούλου, παρουσιάζει στην Παιδική Σκηνή του 
Θεάτρου «Πόρτα», «στη Μικρή Πόρτα», «Τον Έλα- 

φοβασιλιά». Έργο που έγραψε μαζί με τον Θωμά Μο- 
σχόπουλο και είναι βασισμένο στο «Re Cervo» του Βε- 
νετσιάνου Carlo Gozzi.(1720-1806). «Δύο μαγικά μυστι
κά, που του εμπιστεύτηκε ο πατέρας του, προστατεύ
ουν τον καλόκαρδο και εύπιστο βασιλιά Ντεράμο από 
τις παγίδες που θα μπορούσαν να του στήσουν όσοι θέ
λουν το κακό του. Το ένα μυστικό τον βοηθάει να επιλέ- 
ξει και να παντρευτεί μια κοπέλα που τον αγαπά πραγ
ματικά. Τι γίνεται όμως όταν το δεύτερο μυστικό πέφτει 
στα χέρια του χειρότερου εχθρού του;

Στη συναρπαστική αυτή περιπέτεια οι έντεκα πρωτα
γωνιστές του «θα συναντηθούν σ’ ένα δάσος», όπου θα 
συμβούν πράγματα, «που αν δεν τα δεις με τα μάτια 
σου, αποκλείεται να τα πιστέψεις»!

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Θωμάς Μοσχόπουλος 
και η Αίλο Μπάουρ γνωστή από το «Τεάτρ ντε Κομπλισι- 
τέ», τα Σκηνικά-Κοστούμια σχεδιάστηκαν από την Έλλη 
Παπαγεωργακοπούλου,καιτη Μουσική έγραψε ο Νίκος 
Βίττης. Παίζουν οι ηθοποιοί, Κ.Βασαρδάνης, Αλ. Κατέ- 
χης. Μαρία Κορδώνη, Κατερίνα Λούρη, Μαίρη Λούση, 
Λ. Μαλκότσης, Σ.Πτσίκας, Δ. Πλειώνης, Γ. Συμεωνίδης, 
Γ. Τσαμπουράκης και Μ. Χαζαράκης.

Παραστάσεις: Σάββατο στις 15.00, Κυριακή στις
11.00 και στις 15.00. Κάθε Τρίτη στις 21.00 για τους ενή
λικες. Πληροφορίες:«Μικρή Πόρτα», Μεσογείων 50, 
τηλ. 210-7711333.

Ο «Φίγκαρο», ο πιο διάσημος «κου-

Ο Φιγκαρο, ο ρέας», στην Εθνική Λυρική Σκηνή)
πιο διάσημος

«κουρέας» του λυρικού ρεπερτορίου, τραγουδά 
φέτος και για τα παιδιά, αφού η «Εθνική Λυρική Σκηνή» 
τον ενέταξε στο ρεπερτόριο της Παιδικής της Σκηνής. 
Στο θέατρο «Ακροπόλ»,

ο «Κουρέας της Σεβίλης» του Τζοακίνο Ροσίνι, μια 
από τις ωραιότερες και δημοφιλέστερες όπερες του 
ιταλικού ρεπερτορίου, πραγματεύεται την προσπάθεια 
του Δον Μπαρτόλο να παντρευτεί την προστατευομένη 
του Ροζίνα. Εκείνη όμως είναι ερωτευμένη με τον Κόμη 
ντ’ Αλμαβίδα, του οποίου δεν γνωρίζει την πραγματική 
ταυτότητα. Ο Φίγκαρο, ο περίφημος κουρέας της Σεβί
λης, βοηθά στις συναντήσεις των δύο νέων και τη μα
ταίωση των σχεδίων του Μπαρτόλο.

Τα μουσικά μέρη συνδέονται μεταξύ τους με αφήγη
ση και διαλόγους, έτσι ώστε να μην κουράζονται τα παι
διά, να κρατούν το ενδιαφέρον τους ως το τέλος και 
ταυτόχρονα να τα μυήσουν στη μαγευτική μουσική του 
Ροσίνι και τον κόσμο της όπερας 

Η Κάρμεν Ρουγγέρη υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη 
διασκευή. Η μουσική διεύθυνση είναι του Δημήτρη Κα- 
τσίμπα και του Γιώργου Αραβίδη, η μουσική προσαρμο
γή για μικρό σύνολο του Κώστα Κριτσωτάκη, σκηνικά- 
κοστούμιατης Χριστίνας Κουλουμπή, χορογραφίες του 
Πέτρου Γάλλια, και οι στίχοι των τραγουδιών του Αν- 
δρέα Κουλουμπή.

Πρωταγωνιστούν: Ερρίκος Μπριόλας, Νίκος Στεφά
νου, Ελένη Ζιώγα, Διονύσης Σούρμπης, Μιχάλης Κα- 
τσούλης, Χρήστος Αμβράζης, Άγγελος Χατζάς, Μαρία 
Κανελλοπούλου, Τζένη Φραγκούλη, Δήμος Φλεμοτό- 
μος, Άρης Σφακιανάκης.

ΑΚΡΟΠΟΛ-ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ (Ιπποκράτους 9-11. 
Τηλ. :210-3643700).

Κυριακή στις 11.00

A . Κ.
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Η αστυνομία της Μελβούρνης αναγκάστηκε να ζητή
σει δημόσια συγνώμη από την οικογένεια ενός νε
κρού, που δέχθηκε κλήση για παράνομο παρκάρι- 

σμα. Ο τροχονόμος είχε δει ένα αυτοκίνητο παράνομα 
παρκαρισμένο και σταμάτησε να το γράψει. Πλησιάζο
ντας, είδε τον οδηγό ξαπλωμένο στο πίσω κάθισμα και 
θεώρησε πως κοιμόταν. Του χτύπησε το τζάμι κι επειδή 
αυτός δεν ανταποκρινόταν, του έκοψε την κλήση και 
έφυγε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ο 
τροχονόμος δεν προσπάθησε περισσότερο να «ξυπνή
σει» τον οδηγό, γιατί έκρινε πως μάλλον ήταν μεθυσμέ
νος και δεν ήθελε να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του.

ρευνητές των πανεπιστημίων του Σικάγου και του 
Πεκίνου ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν τα αρχαιότε
ρα απολιθώματα σαλαμάνδρας στην Κίνα και τη 

Μογγολία. Η ηλικία, μάλιστα, ορισμένων απολιθωμάτων 
αγγίζει τα 165 εκατομμύρια χρόνια. Κάποια απολιθώμα
τα είναι διατηρημένα σε άριστη κατάσταση, γεγονός 
που επιτρέπει στους επιστήμονες να παρατηρήσουν τις 
λεπτομέρειες οργάνων του αμφιβίου, όπως το στομάχι 
ή τα μάτια. «Αυτό που μας ενθουσιάζει», λέει ο Δρ Νιλ 
Σούμπιν, «δεν είναι τόσο η ηλικία τους, όσο ότι έχουμε 
ανακαλύψει χιλιάδες απολιθωμένες σαλαμάνδρες». «Τα 
πλάσματα που ανακαλύψαμε στην Κίνα», τονίζει ο δρ Κε 
Κιν Γκάο, «είναι συγγενείς των σαλαμάνδρων που ζουν 
σήμερα στην Ασία και τη Βόρειο Αμερική».

Π
ρόσφατα, η σκυλίτσα Ντόσα κτυπήθηκε από αυτο
κίνητο στην πόλη Κλίερλέίκ της Καλιφόρνια. Λίγη 
ώρα αργότερα την είδε ένας αστυνομικός ο οποίος 

πίστεψε ότι αργοπέθαινε και την πυροβόλησε για να μην 
υποφέρει. Αμέσως μετά μετεφέρθη σε κτηνιατρική κλι
νική όπου οι υπεύθυνοι την τοποθέτησαν για δύο ώρες 
στο ψυγείο, με τα νεκρά ζώα.. Ένα κτηνίατρος όμως δεν 
ήταν σίγουρος ότι είχε πεθάνει και άνοιξε το ψυγείο δια
πιστώνοντας ότι η επτάψυχη Ντόσα ήταν ζωντανή!

Οδηγός φορτηγού στην Ταϊλάνδη πέθανε γελώ
ντας στον ύπνο του, σύμφωνα με δημοσίευμα 
εφημερίδας της Μπανγκόκ. Ο 52χρνος Νταμοέν 
Σαέν Ουμ άρχισε να γελάει στον ύπνο του, ξεκαρδί
στηκε για περίπου δύο λεπτά και σταμάτησε να ανα

πνέει, σύμφωνα με περιγραφή της συζύγου του. Το 
δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι η γυναίκα προσπά
θησε να τον ξυπνήσει τη στιγμή που άρχισε να γελά
ει, αλλά εκείνος δεν σταμάτησε.

Κατά την νεκροτομή δεν εντοπίστηκαν σημάδια 
εγκληματικής ενέργειας, οδηγώντας τους ιατροδικα
στές στην εικασία ότι ο Νταμοέν πέθανε από καρδιακή 
ανακοπή. Ο επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας της 
επαρχίας Φραέ, τόπου του συμβάντος, δήλωσε ότι κα
τά τη μακρά σταδιοδρομία του δεν συνάντησε παρό
μοιο περιστατικό.

Ε μπνευσμένοι από το ανδραγάθημα συμπατριώτη 
τους, ο οποίος διέσχισε τη Βόρεια Θάλασσα με βάρ
κα πριν από 17 χρόνια, δύο γενναίοι κάτοικοι των νή

σων Φαρόε ακολούθησαν το παράδειγμα του, πραγμα
τοποιώντας ταξίδι από τις Φαρόες στη Δανία με τζετ 
σκι. Οι δύο ριψοκίνδυνοι Φεροέζοι διήνησαν την από

σταση των 1.667 χιλιομέτρων σε 12 ημέρες, από το Τόρ- 
χαουν, πρωτεύουσα του νησιωτικού αρχιπελάγους των 
Φαρόε στην Κοπεγχάγη, οι οποίοι στην καθημερινή 
τους ζωή εργάζονται για διαφημιστική εταιρεία, διέθε
ταν αρωγή στο επικίνδυνο ταξίδι τους, καθώς φίλοι τους 
ακολουθούσαν με μεγαλύτερο σκάφος, μεταφέροντας 
εφόδια και σωστικά μέσα. Η γενναιότητα των δύο αν- 
δρών, που εναντιώθηκαν στα πλέον επικίνδυνα ύδατα 
της Ευρώπης, ίσως πετύχουν να μας συμφιλιώσουν και 
με τα ενοχλητικά τζετ σκι.

Οδηγώντας το ηλεκτροκίνητο αυτοκινητάκι του πάνω 
στο πεζοδρόμιο, ένα αγοράκι δύο χρόνων έπεσε 
πάνω στον 70χρονο Μπράνισλαβ Ίλιτς, με αποτέλε
σμα αυτός να χτυπήσει στο κεφάλι και να πεθάνει. Σύμ
φωνα με την αστυνομία ο μικρός καμικάζι της ασφάλτου 

προσπάθησε να φύγει από το σημείο του ατυχήματος, 
αλλά τον σταμάτησαν οι περαστικοί. Στον ανήλικο βέ
βαια δεν πρόκειται να απαγγελθούν κατηγορίες, η μαμά 
του όμως καθώς και οι υπεύθυνοι του πάρκου που επέ
τρεψαν στον πιτσιρικά να κινηθεί εκτός ελέγχου, θα 
αντιμετωπίσουν τις νομικές συνέπειες της πράξης του.

ίια πρώτη φορά στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά κατα- 
γράφηκε και η μεταμόσχευση γλώσσας! Σε 42χρονο 
που έπασχε από καρκίνο στη γλώσσα και έπρεπε να 
αφαιρεθεί ένα μεγάλο τμήμα της για να απομακρυνθεί 
ο κακοήθης όγκος, προτάθηκε να μεταμοσχευτεί αντί

στοιχο τμήμα γλώσσας και όχι να ανασυντεθεί με τμή
ματα μυός που λαμβάνονται από κοιλιακούς μυς του ίδι
ου του ασθενούς. Το εγχείρημα έγινε στη Βιέννη, διήρ- 
κεσε 14 συνολικά ώρες και μέχρι στιγμής δεν καταγρά
φονται ενδείξεις απόρριψης του μοσχεύματος. Στον 
ασθενή χορηγούνται συνεχώς φάρμακα για να αποτρα
πεί η απόρριψη, αλλά δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι γιατροί. Αμέσως μετά πρέπει να 
ελεγχθεί η λειτουργία της νέας γλώσσας, αφού είναι 
ένα εξαιρετικά ευαίσθητο όργανο τόσο στη διατροφή 
του ατόμου όσο και στην ομιλία.

νας 52χρονος Αργεντινός δεν κατάφερε να θερα
πεύσει τον πονόδοντο του γιατί είχε πεθάνει πριν 
από 20 χρόνια! Ο Ραφαέλ Λανιζάντε πήγε στο νοσο

κομείο της πόλης του με αφόρητο πονόδοντο. Εκεί 
όμως του αρνήθηκαν την περίθαλψη γιατί σύμφωνα με 
τα αρχεία του νοσοκομείου είχε πεθάνει το 1980. Σοκα- 
ρισμένος ο παθών προσπαθώντας να εξηγήσει το μα
κάβριο μπέρδεμα θυμήθηκε πως το 1979 του είχαν κλέ
ψει το αυτοκίνητο μαζί με όλα τα χαρτιά του. Ίσως ο 
κλέφτης να χρησιμοποιούσε την ταυτότητα και να ήταν 
αυτός που πέθανε ένα χρόνο αργότερα. Την ώρα που η 
αστυνομία προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο, ο Λα
νιζάντε δηλώνει και τυχερός μέσα στην ατυχία του, μια 
και το τελευταίο πράγμα που τον απασχολεί πλέον είναι 
ο πονόδοντος....

[το Ευρωπαϊκό Κέντρο «Carapax» στη Βόρειο Ιταλία 
καταγράφηκε μια περίεργη κλοπή. Άγνωστοι μπήκαν 
νύχτα στις εγκαταστάσεις του και έκλεψαν 90 σπάνιες 
χελώνες, μερικές από τις οποίες ήταν και άρρωστες. Την 
επόμενη βραδιά, κι ενώ οι αρμόδιοι του Κέντρου ακόμη
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δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους για την αποτροπή της 
επανάληψης, οι κλέφτες επανήλθαν και έκλεψαν άλλες 
35 χελώνες, μεταξύ των οποίων και μία από τη Μαδαγα
σκάρη που το κόστος της στο εμπόριο ξεπερνά τα
10.000 ευρώ. Έκπληκτοι οι αρμόδιοι διαπίστωσαν, συ
γκεντρώνοντας πληροφορίες, ότι στην Ευρώπη υπάρχει 
ένα ανθηρό παραεμπόριο σπάνιων χελωνών.

Ε ίκοσι αστυνομικοί έψαχναν μισή μέρα να βρουν ένα 
βρέφος 15 μηνών που είχε εξαφανιστεί από βρεφο
νηπιακό σταθμό της Κοπεγχάγης. Το παιδί τελικά 

ήταν σώο αλλά σε ξένα χέρια, καθώς ένας 75χρονος το 
είχε πάρει από τον σταθμό πιστεύοντας πως ήταν ο εγ- 
γονός του. Βοήθησε βέβαια το γεγονός πως και τα δύο 
παιδιά είχαν το ίδιο όνομα, Τζόνας. Όταν ο αφηρημένος 
παππούς επέστρεψε σπίτι, διαπίστωσε πως η κόρη του 
είχε πάρει τον εγγονό του από τον σταθμό και έσπευσαν 
να επιστρέφουν το ξένο παιδί στη μάνα του, που μόλις 
έμαθε πως ο γιος της αγνοείται εισήχθη σε νοσοκομείο 
σε κατάσταση σοκ!

να αγοράκι τριών χρόνων στη Γερμανία είναι ίσως ο 
νεότερος οδηγός, ή τουλάχιστον προσπάθησε να γί
νει. Σε κάμπινγκ στο Εουσκίρτσεν, στη Δυτική Γερ

μανία, ο πατέρας του μικρού Τόντλερ Γιάνικ είχε το αυ
τοκίνητο του, μια αυτόματη «Ρενό Λαγκούνα», δίπλα στη 
σκηνή τους και ο ίδιος έπαιζε παραπέρα ποδόσφαιρο με 
άλλους παραθεριστές.

Ο τρίχρονος Τόντλερ βρήκε τα κλειδιά του αυτοκινή
του, κάθισε στη θέση του οδηγού, έθεσε σε κίνηση τη 
μηχανή και τράβηξε τον μοχλό των ταχυτήτων προς τα 
πίσω. Αν και τα ποδαράκια του δεν έφθαναν στο γκάζι, 
η θέση του λεβιέ στο αυτόματο κιβώτιο έθεσε σε κίνηση 
τους τροχούς προς τα πίσω. Το αυτοκίνητο με τον νεα
ρό οδηγό διέσχισε τον χώρο του κάμπινγκ, διέλυσε δύο 
σκηνές, τραυμάτισε ελαφρά δύο αγοράκια 11 χρόνων 
και σε ένα ογκώδες εμπόδιο σταμάτησε, ευτυχώς χωρίς 
άλλες επιπτώσεις. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση 
των γονέων.

Μ ια βασιλική τίγρη της Βεγγάλης που δραπέτευσε 
από το κλουβί της επέστρεψε μόνης της σ’ αυτό 
μια ώρα αργότερα. Η Μπιμ (Παντοδύναμη) βγήκε 

από το κλουβί της όταν ο φύλακας ξέχασε την πόρτα 
ανοιχτή. Περιπλανήθηκε για μια ώρα στους δρόμους 
γύρω από τον ζωολογικό κήπο και επέστρεψε αφού 
πρώτα συναντήθηκε με τον φύλακα, ο οποίος λιποθύ
μησε από τον φόβο του. Το πιθανότερο είναι πως η με
γαλόσωμη γατούλα τρομοκρατήθηκε από την κίνηση 
και τη φασαρία της πόλης και επέστρεψε εκεί που ήξε
ρε πως ήταν ασφαλής!!!

Κ ολοκύθες γίγαντες που το βάρος τους ξεπερνά τα 
50 κιλά έδωσε φέτος ένα μποστάνι στο Αζάπικο Σι- 
θωνίας Χαλκιδικής. Με έκπληξη οι αγρότες Γιώργος 

Σταματάκης και η σύζυγος του Ελισάβετ είδαν φέτος το 
μποστάνι τους να γεμίζει από αυτές τις τεράστιες κολο
κύθες, χωρίς μάλιστα να χρησιμοποιούν κάποιο λίπα
σμα, φάρμακα ή κάποια άλλη ουσία και όπως λένε, πε
ριορίζονται σε ένα καλό πότισμα. Το μυστικό, όπως 
ισχυρίζονται οι ίδιοι, κρύβεται μάλλον στον σπόρο, τον

οποίο προμηθεύτηκαν και έσπειραν φέτος, για πρώτη 
φορά, από γνωστούς τους σε ένα γειτονικό χορό. Στο 
ίδιο μποστάνι, πάντως, υπάρχουν και άλλες καλλιέργει
ες με ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, καρπούζια και πε
πόνια, χωρίς όμως να παρατηρείται ανάλογο φαινόμενο 
και με τους άλλους καρπούς. Όσο για τα υπερμεγέθη 
κολοκύθια, μπορεί να προκαλούν τον θαυμασμό του κό
σμου, αλλά παραμένουν σε....αχρηστία.

1 ταν η μοναδική γάτα της Ρωσίας που είχε τα προ- 
Η  σόντα τα οποία πρέπει να χει ένα λαγωνικό. Αυτός 

: ήταν και ο λόγος που είχε αποσπάσει πολλούς 
επαίνους για τις επανειλημμένες επιτυχίες της κατά 
της αιμοσταγούς ρωσικής μαφίας του χαβιαριού. Αυ
τό ακριβώς της κόστισε και τη ζωή. Πριν λίγους μήνες 
την πάτησε ένα αυτοκίνητο, που οι ρωσικές αρχές 
υποψιάζονται ότι ανήκε στη μαφία -ένα μαφιόζικο 
«συμβόλαιο» που έφερε το όνομα της.

Ο Ρούσικ είχε βρεθεί πέρυσι να τριγυρίζει σε ένα 
τελωνειακό φυλάκιο, από όπου τον περιμάζεψαν και 
τον εκπαίδευσαν τελωνειακοί σαν να επρόκειτο για 
αστυνομικό σκύλο. Έκτοτε ο γάτος έγινε η μάστιγα 
της μαφίας στην περιφέρεια της Σταυρούπολης: κά
τω από τη μύτη του δεν μπορούσε πια να περάσει 
ούτε η παραμικρή ποσότητα από το χαβιάρι που με
ταφέρουν λαθραία οι λαθρέμποροι από την Κασπία 
Θάλασσα στη Μόσχα και από εκεί στις επικερδείς 
δυτικές αγορές.

Πανίσχυρες εγκληματικές οργανώσεις ελέγχουν τη 
μαύρη αγορά του χαβιαριού, που ο τζίρος της υπολογί
ζεται σε 1,5 δισ ευρώ. «Μια μέρα ο Ρούσικ πήδηξε ξαφ
νικά πάνω σ’ ένα αυτοκίνητο που περνούσε μπροστά 
από το φυλάκιο και οσμίστηκε αμέσως το χαβιάρι», λέει 
ο Σεργκέι Κοβαλένκο από την υπηρεσία τελωνείων της 
Ρωσίας. «Από τότε αποφασίσαμε να τον θέσουμε στις 
υπηρεσίες μας». Οι ικανότητες του Ρούσικ έγιναν γνω
στές πρόσφατα στο ευρύτερο ρωσικό κοινό Αυτό ήταν 
το μοιραίο λάθος. Τώρα ο Ρούσικ δεν υπάρχει πια. Οι 
ρωσικές αρχές διαπίστωσαν ότι με το αυτοκίνητο που 
τον πάτησε λαθρέμποροι μετέφεραν κάποτε χαβιάρι.

Η τουριστική αστυνομία της Ταϊλάνδης συνέλαβε πέ
ντε Ιάπωνες και έναν Κινέζο, κατηγορώντας τους 
ότι ανήκουν σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης κλεμ

μένων καρτών. Οι συλλήψεις έγιναν ύστερα από πληρο
φορίες της γαλλικής και γερμανικής αστυνομίας για με
ταφορά της δραστηριότητας της σπείρας στην Ταϊλάν
δη. Η συμμορία, με τη βοήθεια κλεμμένων πιστωτικών 
καρτών πραγματοποίησε αγορές αξίας 145.000 ευρώ 
σε Γερμανία και Γαλλία., προτού εφορμήσουν και στα 
μαγαζιά της Ταϊλάνδης, όπου πρόλαβαν να αγοράσουν 
αγαθά αξίας 100.000 ευρώ.

Μετά την έρευνα στα δωμάτια τους, η αστυνομία ανα
κάλυψε 15 τσάντες «Λουί Βουιτόν» και ρολόι αξίας 
1.500 ευρώ. Η αγάπη των μελών της σπείρας για τα πο
λυτελή αγαθά τους πρόδωσε, όμως, καθώς οι φυσιο
γνωμίες τους αναγνωρίστηκαν εύκολα από τους υπαλ
λήλους καταστημάτων, όπου ξόδευαν απλόχερα τα 
χρήματα των θυμάτων τους.

Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Οριζόντια

1) Έτσι λέγεται το ακρωτήρι από όπου πήδησε η 

Σαπφώ.

2) Τσιμουδιά!

3) Στοιχείο του νερού στην καθαρεύουσα.

7) Ψαρόδιχτο.

8) Άρθρο πληθυντικού.

9) Ένας που δε θέλει πολλά.

11) Βασιλοπούλα της αρχαιότητας, που αντίκρι

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

σε τον Οδυσσέα γυμνό και φοβήθηκε.

Κάθετα

1) Χωριό της Κέρκυρας. - Χωρίς αυτή δε θα 

υπήρχε βλάστηση.

3) Αυτό μας φέρνει το νερό στο σπίτι στην κα

θαρεύουσα.

5) Είναι η εποχή του. Σε μερικά μέρη της Ελλά

δας το λένε καστραβέτσι.

6) Ελληνικό νησάκι, που στην αρχαιότητα λεγό

ταν Καλαβρία, και σ’ αυτό αυτοκτόνησε ο Δη

μοσθένης το 322 π.Χ.

7) Ξένο μέρος.

8) Ράτσα, (αλλά η κατάληξη είναι ανορθό- 

γραφη).

9) Τα έχει κάθε κράτος. - Ευθέα.

αστυνόμος Δημητρίου μαζί με δύο άντρες της 
ασφάλειας κατέβηκαν από το περιπολικό και 
χτύπησαν το κουδούνι και την πόρτα του διαμε

ρίσματος του Δημήτρη Ελένή. Πέρασαν 8 μήνες 
που είχε αποφυλακιστεί και υπήρχαν βάσιμες υπο
ψίες οτι ο « λύκος το τρίχωμα του το άλλαξε το 
μυαλό του όμως όχι».

Τους άνοιξε αμέσως. Φορούσε το παλτό του. Δί
πλα του ήταν ακουμπισμένο ένα μεγάλο σακβουα- 
γιάζ.

«Τι συμβαίνει κ. Αστυνόμε;», ρώτησε ο Ελένης.
«Έγινε μια ληστεία στη διπλανή τράπεζα και κά

ποιοι κατέθεσαν ότι ήσουν εσύ.»
Τους έβαλε μέσα στο σπίτι και είπε :
«Ανοησίες. Εγώ έχω μετανιώσει εδώ και αρκετό 

καιρό και δεν πρόκειται να ξανακάνω παρανομίες 
δεν μας σηκώνει πια η φυλακή (και ένας πόνος ζω
γραφίστηκε στο πρόσωπο του). Λείπω εδώ και 3 
μήνες στο χωριό μου και μόλις πριν 3 λεπτά μπήκα 
στο σπίτι μου και άναψα το γενικό διακόπτη του 
ηλεκτρικού αλλιώς δεν θα άκουγα και το κουδούνι. 
Να και το σακβουαγιάζ μου.»

Ο αστυνόμος Δημητρίου όλη αυτή την ώρα πα
ρατηρούσε προσεκτικά ψηλά στο ταβάνι του δω
ματίου σ’ ένα συγκεκριμένο σημείο. Πραγματικά 
όλα έδειχναν εγκατάλειψη. Υπήρχε παντού σκόνη 
και βρωμιά.

«Να σου προσφέρω μια πορτοκαλάδα κ. Αστυ
νόμε; Θέλω να γίνουμε φίλοι. Θέλω να τα έχω κα
λά με την αστυνομία».

Χωρίς να περιμένει απάντηση έφερε μερικά πα- 
γάκια από την κουζίνα και έβαλε μερικά στο ποτή
ρι, πήρε ένα μπουκάλι αναψυκτικό από το τραπέζι 
και γέμισε σχεδόν το ποτήρι. Το πρόσφερε στον 
Αστυνόμο.

«Δεν θέλω να φανώ αγενής αγαπητέ μου αλλά 
δεν θα πιω», είπε ξερά ο Αστυνόμος Δημητρίου.

«Μα, σας παρακαλώ, είστε και σεις άνθρωπος 
που χρειάζεστε λίγη ξεκούραση».

«κ. Ελένή κάνατε μια γκάφα που θα τη θυμόσα
στε μέσα στη φυλακή, τα υπόλοιπα θα τα πούμε 
στο Τμήμα».

« Μα, τ ι λέτε τώρα. Θα αστειεύεστε φυσικά».
«Καθόλου αγαπητέ μου».
Ποια ήταν η γκάφα του Δημήτρη Ελένή. ( Απα

ντήστε σωστά και κερδίστε CD ελληνικής και ξένης 
μουσικής).
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ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο υδραυλικός είναι ο ένοχος, γιατί χωρίς 
να του αναφέρουν τίποτα για το γεγονός της 
κλοπής με τις λίρες εκείνος από μόνος του 
τις ανέφερε.

ΤΑ Λ Ο ΓΙΑ  ΤΩ Ν ΣΟ Φ Ω Ν

Ο Σωκράτης τους πλεονέκτες ανθρώπους τους 
παρομοίαζε προς τις κότες εκείνες, από τις οποίες 
μία καταπίνει ό,τι τύχει να βρεθεί μπροστά της και 
πότε-πότε πνίγεται, οι δε άλλες την ακολουθούν 
από κοντά για να της το αρπάξουν και, τρέχοντος 
πιο πέρα, να πνιγούν κι αυτές με τη σειρά τους.

ΠΛΑΤΩΝ

Ο Διογένης, όταν ρωτήθηκε για το ποια είναι τα 
χειρότερα θηρία, ε ίπ ε: Στα μεν βουνά οι αρκούδες 
και οι λέοντες, στις δε πόλεις οι τελώνες και οι 
πλεονέκτες.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Όσοι κομπάζουν για επιτυχίες τους και πάντα 
πιο πολλά επιθυμούν, χάνουν (αργότερα) την ευ

τυχία τους.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Υπάρχουν άνθρωποι τόσο πλεονέκτες, ώστε θα 
νόμιζες πως πρόκειται να ζήσουνε αιώνια κι άλλοι 
τόσοι σπάταλοι, ώστε θα νόμιζες πως πρόκειται να 
τελειώσουνε τη δεύτερη στιγμή.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αν το χρήμα δεν είναι σκλάβος σου, θα είναι κύ
ριός σου, γ ι’ αυτό ο πλεονέκτης άνθρωπος δεν 
υπολογίζεται σαν πλούσιος, αλλά μάλλον σαν υπό
δουλος στον πλούτο του.

ΒΑΚΩΝ

Ο πλεονέκτης άνθρωπος ζει σα να έγινε μόνο γ ι’ 
αυτόν ο κόσμος, κι όχι αυτός για τον υπόλοιπο κό
σμο.

ΜΠΡΑΟΥΝ

. Η πλεονεξία διδάσκει τους ανθρώπους να είναι 
σκληροί και πανούργοι, εριστικοί και κακοί, γεμά
τοι έγνοιες και μοχθηρία, μ' όλα αυτά όμως δεν 
κερδίζουν κάτι, διότι δεν τολμούν και να ξοδέψουν 
τη σωρεία των κερδών που συγκέντρωσαν, κατά 
κανόνα, με την αρπαγή.

WILSON

Φ Ω Τ Ο ΓΡ Α Φ ΙΚ Ο  Κ Ο Υ ΙΖ  1

α) Ποιους οδήγησε το αστέρι της Βηθλεέμ; 
β) Ποια ήταν τα ονόματά τους; 
γ) Επέστρεψαν να πληροφορήσουν τον Ηρώδη 

για την εύρεση του Θείου Βρέφους;
(οι πέντε πρώτοι που θα απαντήσουν σωστά θα 

κερδίσουν από ένα αξιόλογο βιβλίο με θέμα τα 
Χριστούγεννα)

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο  Κ Ο Υ ΙΖ  2

Τι συμβολίζει το έμβλημα της Ελληνικής Αστυ
νομίας;

(οι νικητές θα κερδίσουν από ένα CD ελληνικής 
και ξένης μουσικής).

Κ. Τ.
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ:

Νοέμβριο: Κοσμά και Δαμιανό, Δαυίδ, 1. Μι
χαήλ, Γαβριήλ, Αγγέλα, 8. Νεκτάριο, 9. Μηνά,11. 
Χρυσόστομο, 13. Φιλίππου, 14. Ματθαίο, 16. Μα
ρία. 21. Αικατερίνη, 25. Στυλιανό, 26. Ανδρέα, 30.

Δεκέμβριο: Βαρβάρα, Ιωάννη (του Δαμασκη
νού), 4. Σάββα, 5. Νικόλαο, 6. Άννα, 9. Σπυρίδωνα. 
12. Ελευθέριο, 15. Αγλαΐα, 19. Ιγνάτιο, 20. Ανα
στασία, 22. Ευγενία 24. Χρήστο, Χριστίνα, 25. Στέ
φανο. 27.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Φωτογραφικό κουίζ 1:
Ο Σωκράτης
Φωτογραφικό κουίζ 1:
Ο Πλάτωνας

Απάντησαν στο Αστυνομικό πρόβλημα οι: Διο- 
νύσης Κούτρας, Στέλλα Ανοιξιάδου, Γεσθημανή Χο- 
ροζοπούλου, Νικόλαος Πάπαρης, Άννα Φουφουδά- 
κη, Μιχαήλ Τοράκης, Βασίλειος Γκιουλέκας, Αγγελι
κή Γκόρα, Αλεξάνδρα Ζιώγα, Γιώργος Δεληζώνας, 
Μαργαρίτα Τσιμπογιάννη, Σοφία Πανάγου, Γιάννα 
Κοκκολάκη, Τζένη Γαλανοπούλου, Δημήτριος Δημη- 
τρίου, Αναστάσιος Γάκης, Ιωάννης Κονσολάκης, Ιω
άννα Μανουσαρίδου, Χαρίκλεια Παπανίκου, Χρήστος 
Μπατζάκας, Γεώργιος Μπομπότας, Ιωάννης Ρόκος.

Απάντησαν στο φωτογραφικό κουίζ 1 οι: Ευ
άγγελος Τουμπανάκης, Νικόλαος Πάπαρης, Άννα 
Φουφουδάκη, Δέσποινα Μπουζουνιεράκη, Μαρία Το- 
ράκη, Μιχαήλ Τοράκης, Καλλιόπη Μπουζουνιεράκη, 
Βασίλειος Γκιουλέκας, Γεώργιος Γεωργακόπουλος, 
Γιάννα Γκόρα, Γιώργος Δεληζώνας, Πόρνος Ιωάν
νης, Νικολόπουλος Μιχαήλ, Θεόδωρος Πίκουλας, 
Σχίζα Μαρία. Χριστόφορος Κολλιός, Ιωάννα-Γεωργία 
Αθανασούλια, Χρήστος Μπατζάκας, Μαργαρίτα Τσι- 
μπογιάννη, Τζένη Γαλανοπούλου.

Απάντησαν στο φωτογραφικό κουίζ 2 οι: Γε
σθημανή Χοροζοπούλου, Μαρία Τοράκη, Γιώργος 
Δεληζώνας, Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Δέσποινα 
Φαϊτατζίδου,

Υστερόγραφο:
Παρακαλούμε τους αναγνώστες της στήλης μας να 

συμπεριλαμβάνουν με τις απαντήσεις τους απαραίτητα 
το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική τους διεύθυνση και 
την ηλικία τους (για την αποστολή ανάλογου δώρου).

Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας με fax στο 
2106849352, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιο
δικού μας: astana@in.gr

mailto:astana@in.gr


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά

τηγος κ. Φώτης Νασιάκος, εκφράζει την ευαρέσκειά του 
και τα θερμότατα συγχαρητήρια του σε όλο το προσωπι
κό της Ελληνικής Αστυνομίας για την άψογη εμφάνιση 
των πεζοπόρων και μηχανοκίνητων Τμημάτων της Ελλη
νικής Αστυνομίας στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, 
αλλά και για την υποδειγματική λήψη Μέτρων Τάξης, Α
σφάλειας και Κυκλοφορίας κατά τις εορταστικές εκδη
λώσεις που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψω- 

μιάδης σε ευχαριστήρια επιστολή του προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιά- 
κο, αναφέρει μεταξύ άλλωντα εξής:«... Στρατηγέ! η πα
ρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα
λείας στην επιβλητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, έ
δωσε το μήνυμα σ’ όλους πως η ελευθερία είναι για τον 
Έλληνα πάθος ιερό... διαβιβάστε τα συγχαρητήρια του 
Λαού της Θεσσαλονίκης σ’ όλα τα στελέχη των Σωμάτων 
Ασφαλείας γιατί λάμπρυναν με την εντυπωσιακή εμφάνι
σή τουςτις εθνικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.»

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας 

κ. κ. Αμβρόσιος ευχαριστεί σε επιστολή του, τον αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Φώτη Νασιάκο, για τη συμ
βολή του Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις ε
ορταστικές εκδηλώσεις του ιερού προσκυνήματος Εκα- 
τονταπυλιανής Πάρου στις 15 Αυγούστου. Γράφει στην ε
πιστολή του ο κ. Αμβρόσιος. «Αγαπητέ κ. Αρχηγέ, Δεχθεί
τε την έκφρασιν των ενθέρμων ευχαριστιών και της ευ
γνωμοσύνης μας... Αποδεικνύει δε τούτο την αδιάψευ- 
στον αλήθειαν της στενής σχέσεως της Ελληνικής Αστυ
νομίας, ως φρουρού ακοιμήτου, όχι μόνο της τάξεως και 
της ησυχίας, αλλά και των ιερών και των οσίων της πίστε- 
ως μας... Δραττόμεθα εκ παραλλήλου της ευκαιρίας να 
συγχαρώμεντον Αστυνομικό Δ/ντή Κυκλάδων Ταξίαρχον 
κ. Γεώργιον Λέκκαν, διότι η συμμετοχή του εις τας εν γέ- 
νει εορταστικάς εκδηλώσεις της ιεράς πανηγύρεως προ- 
σέδωσεν έτι περισσότερον αίγλη και λαμπρότητα εις αυ
τός. Επίσης να συγχαρώμεν το προσωπικό και τον Διοι
κητή του Α.Τ. Πάρου Αστυνόμο Α' κ. Μιχαήλ Μποζίκη δια 
τηνπλήρην, απόλυτον και υποδειγματικήν ησυχίαν καιτά- 
ξιν αι οποίαι επεκράτησαντόσον εις τηντροχαίαν κίνησιν, 
όσον και εις τη ν ευρύτερην εν γένει Αστυνόμευσιν, εις τας 
εν λόγω εκδηλώσεις...».

Ο Πρέσβης του Ισραήλ κ. Ram Aviram με επιστο

λή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο ευχαριστεί για την ευγενική 
βοήθεια και συνεργασία που παρείχε η Ελληνική Αστυνο
μία στον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Shimon 
Peres και στην ισραηλινή αντιπροσωπεία κατά τη διάρ
κεια της πρόσφατης επίσκεψης τους στην Ελλάδα.

Ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Παυλίδης Γεώργιος ευ

χαριστεί την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης για την πο
λύτιμη βοήθεια που προσέφερε στα πλαίσια των εκδηλώ

σεων των γιορτών «Νέστος 2003».

*  Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγός 

Γεώργιος Αντωνακόπουλος, με επιστολή του, επί τη ευ
καιρία της εορτής του προστάτη της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αγίου Αρτεμίου, εκφράζει τις προσωπικές του ευχές 
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γο κ. Φώτη Νασιάκο και σε όλο το προσωπικό της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

Ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας, με επιστολή 

του προς το Γ ενικό Αστυνομικό Διευθυντή Ξάνθης, Αστυ
νομικό Διευθυντή Σταύρο Μιτακίδη, γράφει μεταξύ άλ
λων τα εξής : «Κύριε Διευθυντά! Σας ευχαριστώ για τη 
θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε κατά την επίσκεψή 
μου στην Ξάνθη και τη διευκόλυνση των μετακινήσεών 
μου στη διάρκεια αυτής.»

*· Το Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ο

ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ εκφράζει 
θερμές ευχαριστίες προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Α
στυνομίας για την επιτυχή και ασφαλή διεξαγωγή του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μοντέρνου Πεντάθλου 
Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών στην Αθήνα.

Το Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥ

ΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΩΜΑ
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ευχαριστεί θερμά το Γ ενι
κό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Πελοποννήσου Υ
ποστράτηγο κ. Αθανάσιο Γκοτσόπουλο, καθώς και το Δι
ευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας Αστυνο
μικό Διευθυντή κ. Δημήτριο Παφίλη και όλους τους Αξιω
ματικούς και Αστυνομικούς Υπαλλήλους της περιοχής, 
για την παραχώρηση κατάλληλου γραφείου στο Αστυνο
μικό Μέγαρο Αρκαδίας για την κάλυψη των στεγαστικών 
τους αναγκών.

Ο κ. Ηλίας Οεοδωράτος, με επιστολή του προς 

τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Φώτη Νασιάκο, εξαιρείτο ήθος καιτην ανθρωπιά του Α
στυφύλακα κ. Γρηγορίου Ρίζου, που υπηρετεί στο Αστυ
νομικό Τμήμα Καλλιθέας, για την επί ωρών συμπαράστα
ση σε δύο άρρωστους ηλικιωμένους, αγνώστους σε αυ
τόν, και τη μεταφορά τους στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίου ευχαριστεί τους 

Άνδρες και τον επικεφαλής της Ο.Π.Κ.Ε. Κολωνού, Υπα- 
στυνόμο Α’ κ. Κοκκιόπουλο Νικόλαο, για την ταχεία σύλ
ληψη των δραστών της διάρρηξης του φαρμακείου του.

Η κα. Έλλη Δ ημητρίου, Γενική Γραμματέας 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με επιστολή της προς 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. 
Φώτη Νασιάκο, τον ευχαριστεί για τη γόνιμη συνεργασία 
και τη μεγάλη διευκόλυνση την οποία παρέχει στο έργο 
τους στα Κρατητήρια Αλλοδαπών Γ υναικών και Ανηλίκων 
στην Αμυγδαλέζα Αττικής.
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» Ο κ ,  Κω νσταντίνος Μ πουρής, εκφράζει τις 

ολόθερμες ευχαριστίες του στους Αστυφύλακες κ. Ιω
άννη Ζαγορίτη και Αθανάσιο Καράμπατου Τμήματος 
Τροχαίας Αλμυρού Βόλου για τη σημαντική βοήθεια 
που του προσέφεραν σε σοβαρό πρόβλημα που αντι
μετώπισε με το αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Αθη- 
νών-Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Γεώργιος Δασκαλάκης ευχαριστεί το Δι

ευθυντή της Άμεσης Δράσης Αττικής, κ. Δημήτρη Γ αλίκα, 
τους Άνδρες της Ομάδας «Ζ» της Άμεσης Δράσης Αττι
κής, Αρχιφύλακα κ. Παναγιώτη Πετρούλια, και τους Α
στυφύλακες κ. Στυλιανό Θεριουδάκη, Χρήστο Δούλγερη, 
Στυλιανό Τριλιανό, Νικόλαο Μανώλα, Κωνσταντίνο Ψυ- 
χάλα, Σταύρο Αλευρομάγειρα, Δημήτρη Πατρινάκο, για 
τη σημαντική διευκόλυνση που του παρείχαν κατά τη με
ταφορά της επιτόκου συζύγου του στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αρκάδων Ζωγράφου «Ο 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ευχαριστεί θερμά το Αρχη
γείο Ελληνικής Αστυνομίας για τη διάθεση Τμήματος 
Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας για την εκδήλωση 
της επετείου 160 χρόνων από το θάνατο του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη.

■*· Η κα. Αναστασία Κανελλοττούλου, Γενική

Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εκφράζει τις 
θερμές της ευχαριστίες προς τις δυνάμεις της Ελληνικής 
Αστυνομίας Λευκάδας για τη θετική συμβολή στην αντιμε
τώπιση των καταστροφικών συνεπειών του σεισμού, που 
έπληξετο νησί της Λευκάδας στις 14 Αυγούστου 2003.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥ

ΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκφράζειτις θερμές της ευχαριστίες στον 
Αστυνόμο Β’ κ. Κυπαρίσση Μποτάίτη, Υπαστυνόμο Α’ κ. Λά
ζαρο Δουλγέρη, Ανθυπαστυνόμο κ. Νικόλαο Πασβαντίδη 
και τον Αστυφύλακα κ. Θωμά Τζιαφτάνη, που υπηρετούν 
στο Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, για την κα
τάσχεση σημαντικής ποσότητας κλεψίτυπων ψηφιακών δί
σκων (DVD), σε έρευνα που έκαναν σε video club.

Ο κ. Λυκίδης Ιωάννης ευχαριστεί θερμά το Α.Τ. 

Αλεξανδρούπολης, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα 
συνέβαλαν στην ανεύρεση του 4χρονου εγγονού του.

Ο κ. Ιωάννης Ιατρίδης, Δήμαρχος Καλλιθέας 

Ρόδου, ευχαριστεί τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο για την απόφαση ί
δρυσης Αστυνομικού Τ μήματος στο Φαλιράκι Ρόδου.

* * Ο κ .  Ανδρεδάκης Σπυρίδων ευχαριστεί θερμά

το Διοικητή της Σχολής Αστυνομίας Διδυμοτείχου, Αστυ
νομικό Υποδιευθυντή κ. Απόστολο Καραγκιοζίδη για την 
προσφορά αίματος των Δοκίμων Αστυφυλάκων γιατη νο
σηλεία της ασθενούς Ανδρεδάκη Άννας.

■· Η εταιρεία  Hellenic Island Services, αντιπρόσωπος 

της αεροπορικής εταιρείας EDELWEISS AIR στην Κρήτη, 
ευχαριστεί την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για τις 
προσπάθειες που κατέβαλε στην επίλυση προβλημάτων 
που παρουσιάστηκαν στην καλοκαιρινή σαιζόντου 2003.

■· Η κα. Μαργαρίτα Ψαλλίδα-Δελατόλα, με επι

στολή της προς το Γ ενικό Διευθυντή Περιφέρειας Στερε
ός Ελλάδας, Ταξίαρχο κ. Ευάγγελο Κυλάφα, ευχαριστεί 
τον Αστυφύλακα κ. Χρήστο Παυλίδη που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Χαλκίδας, γιατη στοργική και φιλάνθρωπη αντιμετώ
πιση αλλοδαπού λαθρομετανάστη που νοσηλευόταν στο 
Νοσοκομείο Χαλκίδας.

» Ο κ .  Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος ευχαρι

στεί με επιστολή του τους Υπαστυνόμο Α’ κ. Μανιδάκη 
Δημήτριο και Ανθυπαστυνόμο κ. Κωνσταντίνο Μπαλίνα 
για την ταχεία σύλληψη της δράστιδας κλοπής αντικειμέ
νων συναισθηματικής γι’ αυτόν αξίας από το σπίτι του.

Ο Αστυφύλακας κ. Κωνσταντίνος Ταρσής, που 

υπηρετεί στο Τ.Τ. Διοδίων Σχηματαρίου, ευχαριστείτο 
Διοικητή του Τμήματος Α/Α κ. Νικόλαο Στεργίου, τους Α
ξιωματικούς και όλους τους συναδέλφους του για την έ
μπρακτη οικονομική και ηθική βοήθεια που του παρείχαν 
κατά τη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο ΚΑΤ μετά από 
τραυματισμό του που υπέστη εν ώρα υπηρεσίας. Τις ίδιες 
ευχαριστίες απευθύνει στον Α/Υ της Α/Δ. Βοιωτίας κ. Α
θανάσιο Παπάδη καθώς και στο Σωματείο Κατώτερων Α
στυνομικών της Α/Δ. Βοιωτίας.

* ·  Ο κ. Α θανάσ ιος Σ τρ α τή ς , Πρόεδρος του

Δ.Σ.Τ.Δ. Ατπκής/ΔΕΑ, με επιστολή του προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιά
κο ευχαριστεί όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στο 
πρόβλημα υγείας που είχε κατά την παραμονή του στο 
Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ.

■· Η σύζυγος του εκλιπόντος επίτιμου Αρχηγού της 

Χωροφυλακής Αντιστράτηγου κ. Καραβίτη Χρίστου, κ. 
Λουκία Καραβίτη, με επιστολή της ευχαριστεί τη Διεύ
θυνση Δημοσίων Σχέσεωντου Υπουργείου Δημόσιας Τά- 
ξης και ιδιαιτέρως τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Χρή
στο Ντζούφρα για την αποστολή Αγήματος καθώς και της 
Μπάνταςτης Ελληνικής Αστυνομίας κατάτηνεκφοράτης 
σορού του συζύγου της.

■· Ο Υπ οστράτηγος Γ.Ε.ΕΘ.Α. κ. Βασίλειος Πα- 

νταζόπουλος εκφράζει τις ευχαριστίες και τα συγχαρη
τήριά του στο αστυνομικό προσωπικό της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Κέρκυρας για τη συνδρομή τους στην ανεύ
ρεση του χαμένου οπλισμού του Εθνοφύλακα Κορμαρή 
Λεωνίδα.

■•■Το Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναιγιάλειος ευχαριστεί την
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Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αίγιου και ειδικότερα τον Α
στυνομικό Υποδιευθυντή Νίκο Νικολακόπουλο και το Δι
οικητή του Α.Τ. Αιγίου Αστυνόμο Α' Διονύση Τσουκαλά 
για τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων 
της ομάδας τους.

b  Ο κ . Νικόλαος Καλατζής ευχαριστεί τους Α

στυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Α/Δ Κιλκίς για το γρήγορο ε
ντοπισμό και σύλληψη των δραστών κλοπής της δίκυκλης 
μοτοσυκλέταςτου.

Η Νίκη Μακίδου, εκφράζει τις θερμές της ευχα

ριστίες προς τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Θεόδωρο 
Χατζόπουλο, Διοικητή Ασφαλείας Λάρισας, ως και στο 
προσωπικό του Τμήματος Ασφάλειας Λάρισας, για την ά
μεση βοήθεια που τις προσέφεραν μετά την κλοπή της 
τσάντας της και την έγκαιρη σύλληψη του δράοτη εντός 
3 ημερών.

Ο Επικεφαλής του γκρουπ ΜΡ BRJEJCHIM Phil, 

του Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Αμυντικών Σπου
δών ευχαριστεί τον Αστυνομικό Διευθυντή Αλεξανδρού
πολης, Αστυνομικό Διευθυντή Νικόλαο Δερμενούδη, για 
τη γενναιόδωρη φιλοξενία που παρείχαν στους σπουδα
στές του κολλεγίου, «άλλα πολύ περισσότερο», γράφει 
στην επιστολή του, «σας είμαστε ευγνώμονες για την ά
ποψη που έχετε σε θέματα αστυνόμευσης και φύλαξης 
συνόρων».

^ Ο κ . Γ  εώργιος Σουλτάτος, Πρόεδροςτης ΠΑΕ

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, ευχαριστεί την Αστυνομική Διεύθυνση Η
ρακλείου για τα άψογα Μέτρα Τάξης που πήρε, στην διε
ξαγωγή του αγώνα της ομάδας του με την ομάδα του Ο
λυμπιακού Πειραιώς.

^  Ο κ. I. Παπανικολάου, Αναπληρωτής Γενικός 

Διευθυντής Γ.Δ. A. Β. Ε., ευχαριστεί θερμά τα στελέχη του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που βοήθησαν στη διοργά
νωση της Φθινοπωρινής Συνόδου του SCI στην Αθήνα.

Η Καθηγούμενη του Ιερού Κοινοβίου Ορμύλιας, 

Νικοδήμη μοναχή, ευχαριστεί με επιστολή της τον Αστυ
νομικό Δ/ντή Χαλκιδικής Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Ασημακό- 
πουλο για τα Μέτρα Τάξης που ελήφθησαν κατά την ημέ
ρα των εγκαινίωντου καθολικού της Μονής των. «Συγχαί- 
ρομεν υμάς, κύριε ταξίαρχε, δια την σοβαρότητα και ευ- 
γένειαντων ανδρώντης Αστυνομίας...», γράφει στην επι
στολή της.

Η ΠΑΛΕΦΙΠ Ηρακλείου ευχαριστεί την Αστυνομι

κή Δ/νση Ηρακλείου για την επιτυχημένη παρουσία της 
στον αγώνα Ο. Φ. Η - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

Ο Ανθ/μος κ. Βώρρος Ανδρέαςπου υπηρετεί στο 

Α.Τ.Λεβιδίου -Αρκαδίας, ευχαριστεί την Ένωση Αστυνο
μικών Υπαλλήλων του Νομού Αρκαδίας για την αμέριστη 
βοήθεια που προσέφερε στον ίδιο σε ποινική του υπόθε

ση. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον πρόεδρο της ένωσης Αστυ
φύλακα, κ. Κυριάκο Γρηγοράκο.

^  Το ζεύγος Αντώνης και Μάρω Μικελίδη ευχαρι

στεί θερμά το A. Τ. Βουλιαγμένης και ιδιαίτερα τον Ανθ/μο 
κ. Ιωάννη Νικολαϊδη και τους Ειδικούς Φρουρούς Θεό
δωρο Ζαχαριουδάκη και Χρήστο Διαμαντίδη, γιατί κατά- 
φεραν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν το 
κλεμμένο αυτοκίνητό τους.

^  Η σύζυγος του εκλιπόντος επίτιμου Αρχηγού της 

Χωροφυλακής Αντιστρατήγου κ. Καραβίτη Χρίστου, κ. 
Λουκία Καραβίτη, με επιστολή της ευχαριστείτο Αρχη
γείο Ελληνικής Αστυνομίας για την αποστολή Αγήματος 
καθώς και της Μπάντας της Ελληνικής Αστυνομίας κατά 
την εκφορά της σορού του συζύγου της.

^  Η Ένωση Ελλήνων παραγωγών Ηχογραφημά-

των, συγχαίρει και ευχαριστεί τους άνδρες και τον Προϊ
στάμενο της ομάδας ΟΠΚΕ 2 Υ/Ακ. Ιωάννη Νικήτα για την 
συνεχή και επιτυχή δραστηριοποίησή τους στον αγώνα 
για την Πάταξη της Κασετοπειρατείας.

Με επιστολή του προςτο Περιοδικό μας ο κ. Αθ. 

Λουκάτος, ευχαριστεί τον Αρχ/κα κ. Σωτήρη Τραχάνη και 
τον Αστυφ/κα κ. Χαράλαμπο Χαλκίδη του Τ.Τ. Πατρών, 
γιατί με πνεύμα αυτοθυσίας βοήθησαν την κόρη του που 
ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών - 
Πατρών. «Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς 
μου», γράφει στην επιστολή του ο κ. Λουκάτος, «για την 
ευγενική συμπεριφορά τους. Τέτοιοι άνθρωποι που α
σκούν εξουσία τιμούν τον εαυτό τους, το Σώμα που υπη
ρετούν αλλά και την Πατρίδα μας».

Το ζεύγος Γεωργίου και Γεωργίας Τζογάνη,

σε επιστολή τους προς τον Δ/ντή της Αστυνομικής Ακα
δημίας, Ταξίαρχο κ. Βασίλειο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ και Αστυνό
μο Α' κ.Γεώργιο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ τις ίδιας Δ/νσης ανα- 
φέρουνταεξής: «Αισθανόμαστετην ανάγκη να επικοινω
νήσουμε μαζί σας για μια ακόμη φορά, ευχαριστώντας 
για το έντονο ενδιαφέρον που μας δείχνεται, ρωτώντας 
κάθε φορά για τη πορεία της ζωής μας και την υγεία μας, 
μετά από τον άδικο χαμό των παιδιών μας Επαμεινώνδα 
(Δόκιμου Αστυφύλακα) και Γιάννη. Σας ευχαριστούμε για 
το αμέριστο ενδιαφέρον που δείχνεται στέλνοντάς μας 
χαιρετισμούς, σε κάθε ευκαιρία που σας δίνεται, τονώνο
ντας το ηθικό μας. (Σας θεωρούμε πολύ δικούς μας αν
θρώπους) . Τ ο Ρέθυμνο και ιδιαίτερα το Τ μήμα Δοκίμων Α
στυφυλάκων θα μείνει βαθιά χαραγμένο στην ψυχή μας, 
γιατί εκεί γνωρίσαμε τους πραγματικούς ανθρώπους. 
Στους Δόκιμους Αστυφύλακες θέλουμε να ευχηθούμε 
δύναμη και καλή επιτυχία στους στόχουςτους. Σε ένα μή
να περίπου θα πάρουν την άδεια για τις εορτές των Χρι
στουγέννων. Τους ευχόμαστε να φτάσουν καλά στις οι- 
κογένειές τους και να επιστρέφουν στη σχολή τους υγι
είς, χωρίς να λείψει κανένας. Στο προσκλητήριο να είναι 
όλοιπαρόντες».

Κ.Τ.
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S Π Ο Υ ΠΕΤΥΧΑ*
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠ Η ΡΕΣΙΑ

1 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡ.ΜΗΧ.ΜΗΧ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔΔΑ
2 ΑΓΓΈΛΑΚΟΥΔΗ ΖΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΤΕΧΝ.ΠΕΤΡ.&ΦΥΣ.ΑΕΡ.ΚΑΒΑΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΕΠΙΑΔΑΣ
3 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕ=ΑΝ. ΔΡΑΚΟΥΛ. ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Τ.Υ.Α. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΩΝΗΣ
6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
7 ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
8 ΑΓΙΟ BAN ΟΓΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦ. ΑΝΑΠΑΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΎΤΕΒΕ
9 ΑΓΟΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΛΗΡ.ΟΙΚ.ΠΑΝ .ΑΘΗΝΩΝ ΑΠ.ΥΠΟΔ.-ΑΥ ΘΗΒΩΝ

10 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ Α.Π.Θ.-ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΠΙΠΗΜΕΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
11 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΙΣΑΜΟΥ
12 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
13 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
14 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΜ.ΝΑΥΤΙΛ.ΣΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
15 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
16 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜ.ΣΧ.&ΕΠΙΚ.-ΤΕΙ ΚΑΠΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ.Ε.Φ.Α.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΠΡΟΥ
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΣΗ ΜΟΝ.ΥΓ. ΥΠΑΠ.Α'-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
19 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ ΧΑΡΑΛ. Σ.Μ.Υ.Ν. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΠΙΚΟΥ
20 ΑΊΒΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΑΜ ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΔΙΕΘ.ΟΙΚ.ΣΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΊΩ
21 ΑΊΔΗΝΟΓΛΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠ.Β -ΓΑΔΠ ΚΡΗΤΗΣ
22 ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΕΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΎΤΕΒΕ
23 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΠΛ.&ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24 ΑΛΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣ. ΣΧΟΛΗ Αζ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΠΡΟΥ
25 ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠ.-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
26 ΑΛΕζΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΠΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΙΔ. ΑΣ. Υ.Δ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
27 ΑΛΕζΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠ.Α'-ΤΑ ΑΡΓΟΥΣ
28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
29 ΑΛΕΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
30 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΝΑΓ. ΠΟΛΥΤ.ΣΧ.Α.Π.Θ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΛΗΤΗΣ
31 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
32 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΕΠ.&ΤΕΧ.ΤΗΛ.ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠΟΝ ΑΠ.Α'-ΔΕΕ
33 ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
34 ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
35 ΑΛΜΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΠΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
36 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθ. ΔΗΜΗΤΡ. ΠΡΑΤΙΩΤ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΠ.ΥΠΟΔ-ΔΑΟΑ
37 ΑΝΑΠΑΣΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΦΙΛ.ΠΑΝΕΠΙΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
38 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΑΒΙΑΣ
39 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΜΗΧ/ΚΩΝΗ/Υ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ
40 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΙΧΘΥΟΚΟΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
41 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ
42 ΑΝΑΣΤΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
43 ΑΝΔΡΕΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΑΠΑΣ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
44 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΙΠ.ΑΡΧ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ ΑΔΘ
45 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
46 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠ/ΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
47 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΠΙΚΗ-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
48 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΜΥΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΤ
49 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΠΑΝ.ΑΙΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΤΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
50 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚ/ΚΗ ΣΧ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
51 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
52 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚ. ΤΕΙ ΛΟΓΙΠΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΥΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟιΗΝΗΣ
53 ΑΝΤΖΑΣ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
54 ΑΝΤΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΜΔΘ
55 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤΎΝ.Α'-ΔΑΑ
56 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΠΗΡΙΩΝ ΥΠΑΠ.Β'-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
57 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝ. Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
58 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΠΑΝΑΓ. ΤΜ.ΓΑΛ.ΦΙΛ.ΑΡΙΠ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΡΕΠΕΝΩΝ
59 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΥΡΓΟΥ
60 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΥΓ.ΠΡ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
61 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΣΧ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΑΣΤΥΝ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚ.ΑΛΕΞΑΝ/ΛΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΥΔΕΖΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΥΔΕΖΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΕΦ.ΠΛ.Δ/ΣΗ ΟΙΚ ΑΣΤ.Α’-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΟΙΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΠ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΔΗΜΟΣ ΤΜ.ΛΑΊΚ.&ΠΑΡ ΜΟΫΣ.-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΑΡΑΒΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΦ.ΠΛ.Δ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΚΑΝΕΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΤΜ.ΕΦ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Σ.Μ.Υ.Ν. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΑΡΓΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ.Μ.Υ.Ν. ΥΠΑΣΤ,Α’-ΔΑΠ
ΑΡΓΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ.Μ.Υ.Ν. ΥΠΑΣΤ.Α’-ΔΑΠ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡ.ΧΑΡΟΚ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΑΡΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΤΕΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΦ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΒΛΥΧΟΥ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΤΣΙΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Β’ ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΛΑΜΙΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΑΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΑΡΗΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΥΔΝ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡ.ΕΠ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΤΜ. Δ/ΣΗΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΦΕΡΩΝ
ΛΥΓΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΛΩΝΟΥ
ΛΥΓΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ. - ΕΤΎΑΠ
ΑΥΖΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΔΗΜ.ΣΧ.&ΤΕΧ.-ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΒΑΒΑΊΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΛΩΣ.&ΦΙΛ.ΠΟΛ.ΠΑΡΕΥΞ.ΧΩΡ.ΔΠΘ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΒΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ
ΒΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΑΑΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΠΕΡΑΙΩΣ-ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΧΑΤΖΗΝ. ΕΜΜΑΝ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α'-Α' AT ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΑΊΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΓΡΑΤ. ΤΜ.ΔΙΔ.ΤΕΧ.ΧΗΦ.ΣΥΣ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡ. Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΒΑΛΛΑ ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΆΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΘΩΜΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΣΤ.Α’-ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΒΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΔΙΑΜΑΝΤ. ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ.
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΒΑΝΑΚΑ ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΣΤ.Α’-ΔΑΕΑ
ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Ε.Α.
ΒΑΡΕΛΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΕΙ-ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΤΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛ.ΦΙΛ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΒΑΣΔΕΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΞ/ΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -ΣΑΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΟΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠ/ΚΗ ΣΧ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΜΜΑΝ. ΣΧ.ΕΠΙΣΤ.ΤΟΥ ΑΝΘ.ΒΟΛΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΤΕΙ ΕΦ.ΠΛΗΡ.&ΠΟΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Υ.-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ. ΔΗΜΗΤΡ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΑΡΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓ. ΠΟΙΜ.&ΚΟΙΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΜΕΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ζΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΜΕΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΈΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΕΦΑΡ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΒΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝ.&ΦΙΛΟΣ.ΘΕΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΒΕΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΣ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘ.
ΒΕΡΓΟΥΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΡΗΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
ΒΙΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΟΙΚ.ΣΧΟΛΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜ.ΗΛ.-ΜΗΧ.ΥΠ.ΠΟΛΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΕ
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΰΔ.-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΒΛΑΧΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓ. ΦΙΛΟΛ.-ΠΑΝΕΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛ.ΠΑΙΔ.&ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΙΕΘΝ.ΕΥΡ.ΣΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕζΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΔΧ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΤ ΘΗΒΩΝ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΠΟΛ.ΕΡΓ.ΥΠΟΔ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΒΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΟΊΔΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΔΕΔ
ΒΟΡΔΩΝΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΠΑΡΧΕΙΩΝ
ΒΟΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΑΜΟΥ
ΒΟΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝ. ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜ.ΕΦ.ΠΛΗΡ. ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΝΟΜ. ΑΣΤ.Β’-ΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β -Σ.Α.Ε.Α.
ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝ.ΥΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΡΙΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΠΟΙΟΤ.ΕΛ.ΑΓΡ.ΠΡ.-ΤΕΙ ΦΛΩΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ ΑΔΘ
ΓΑΒΟΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΕΜΑ
ΓΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΜΗΧ.ΗΛ.ΥΠΟΛ.-ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΑΚΗΛΑΖΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΕΤΗ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΤ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΓΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΘΕΡΜΟΥ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γ ΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΕΦ.ΠΛ.Δ/ΣΗ ΟΙΚ. ΑΣΤ.Α’-ΔΑΟΑ
ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΔΑ
ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΠΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΈΩΤ.&ΠΕΡ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛ.ΑΣΤΥΝ.
ΓΑΡΝΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ-ΠΟΛ.ΕΠ.&ΔΗΜ.Δ/ΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ.ΣΧ.ΠΛΟΙΑΡ.ΗΠ. ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Δ/ΣΗ ΔΙΕΘ.ΕΜΠ.-ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΕΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΜ.ΗΛ.ΜΗΧ.&ΜΗΧ.ΥΠ.ΠΟΛ.ΚΡΗΤ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΈΡΑΝΤΗ =ΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΓΑΛ.ΓΛΩΣΣΑΣ-ΦΙΛΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ ΠΩΛΙΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΥΠΑΤΗΣ
ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΩΝ ΑΣΤΎΝ.Β'- ΕπΑΠ
ΓΕΩΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΗΡ.ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Μ.Υ.Μ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΜ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Υ.-Α’ ΤΣΦ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΑΕΙ ΜΗΧ.ΜΗΧ.ΑΕΡΟΝ.ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΕΜΠΟΡ.&ΔΙΑΦ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΝΔΟΥ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

189 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΤ ΑΕΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
190 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΕ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
191 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΠΕΡ.ΞΑΝΘΗΣ
192 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.-ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
193 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
194 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛ.&ΦΙΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
195 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
196 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΒΡΕΦΟΝ/ΜΩΝ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
197 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
198 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
199 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΙΣΤ.-ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
200 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
201 ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΠ
202 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
203 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΦ.ΠΛ.&Δ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
204 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ
205 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧ.Υ/Η&ΠΛΗΡ.ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
206 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥ. ΕΥΣΤΡΑΤ. ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΙ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΟΛΑΩΝ
207 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
208 ΠΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΠΟΛΙΤ.&ΔΟΜ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ
209 ΓΙΑΚΟΥΒΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΜΟΚΟΥ
210 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ «ΛΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
211 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ.ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
212 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΕΙ ΚΟΜΟΤ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
213 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
214 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΑΚΡΑΤΑΣ
215 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
216 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΖΩΊΚ.ΠΑΡΑΓ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΕΝΔΡΟΠ/ΜΟΥ
217 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ
218 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΤ/ΜΙΑ-ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
219 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ
220 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔ. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΝΘΟΚ.-ΘΕΡΜΟΚ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
221 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘ. ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
222 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
223 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΧΡΗΜ.&ΕΛΕΓΚΤ Π.Υ.-ΓΑΔΠ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
224 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ
225 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΧΡΥΣΩ ΣΧ.ΓΕΩΛ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ’ AT ΠΑΤΡΩΝ
226 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ,ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
227 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΥΡΓΟΥ
228 ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΣ.ΕΠ.&ΤΕΧΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
229 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΣΧ.ΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
230 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΑΚΑΔΗ.ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
231 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧ.ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΜΥΚΗΣ
232 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΑΜΕΙΝ. ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
233 ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥ ΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ
234 ΓΙΑΤΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΠΛΗΡ.ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
235 ΓΙΟΒΑΡΘΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ
236 ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΣΧΟΛ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ.(ΣΜΥ) ΟΠΛΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
237 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
238 ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΜΕΤ.&ΕΠΙΜ.
239 ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝ.ΜΕΤΣ.ΠΟΛΥΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
240 ΓΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
241 ΓΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΕΤτ.Χ.
242 ΓΚΑΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
243 ΓΚΕΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΦΕΡΩΝ
244 ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡ. ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΣΤΆΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
245 ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΛΑΜΙΑΣ
246 ΓΚΙΟΥΡΣΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ-ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
247 ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΙΔ. Δ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
248 ΓΚΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
249 ΓΚΟΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜ. Π ΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΑΧΑΡΩΣ
250 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
251 ΓΚΟΝΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
252 ΓΚΟΣΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Α.Π.Θ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
253 ΓΚΟΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.Δεβ/ΣΗΣ επιχ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
254 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΕΠ.ΣΧ.ΠΛΗΡ.ΣΥΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
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ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΥΠΟΠΡΑΤΗΓΟΣ-ΓΑΔΠ ΠΕΛΆΣΟΥ
ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΧΗΜ.-ΜΗΧ.ΕΘΝ.ΜΕΤΣ.ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΚΥΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΕΦ.ΠΛΗΡ/ΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΛΗΤΗΣ
ΓΟΝΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΟΙΚ.ΕΠΙΠ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΕΦΦ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΟΥΙΔΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛΗΡ.&ΤΗΛ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΟΥΣΗ ΒΑΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΟΥΡΟΥ
ΓΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ.&ΑΓ.ΠΡΟΣΧ.ΗΛ.-ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΕΝΔ.&ΠΑΡ.ΥΦ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣΑΠΟΣΤΟΛ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜ.ΑΛΕΞΑΝ/ΛΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΗΓΟΡίΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΕΜΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΕΦ.&ΠΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ”  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΎΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΠ.Β'-ΑΤ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΠΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΖΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΙΠΟΡ.&ΕΘΝΟΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΑΜΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΠΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΟΡΓ.&Δ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΤ.-ΑΣΦ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛ.ΕΠΙΠ. ΑΣΤΥΝ.Α'-Π ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ ΣΧ.ΗΛΕΚΤΡ.-ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠ.Α’-π ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΫΑ ΔΗΜΟΣΘ. ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΔΑΡΔΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΠΟΛ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΕΖΙ/ΤΕΙ
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΓΙΑΣ&ΔΙΑΤΡ.-ΤΕΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΓΙΟΥ
ΔΕΛΗΒΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΠ.&ΑΡΧ/ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΤΗΝΟΥ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΥΚΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΙ Δ,/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Υ.-ΔΕΔ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΒΙΟΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΥΠΑΠ.Β’ Ε.Α.
Δ'ΕΛΗ ΓΙ ΑΝ ΝΟΠ ΟΥΛΟΣ Αθ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΕΛΗΠΑΘΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ.ΣΗ ΔΙΑΧ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΕΛΗΠΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ " ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΙΑΤΡ.ΕΡΓ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕΙ ΤΜ.ΙΠ.ΕΘΝ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ
ΔΕΡΒΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΓΕΩΠ.&ΤΟΠΟΓΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΠΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΙΔΑΓ.ΤΜΗΜΑ ΑΠ.ΥΠΟΔ.-ΓΑΔΠ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΔΗΜ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΔΗΜΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙΣΕΡΡΩΝ-ΓΕΩΠΛΗΡ.&ΤΟΠΟΓΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΘΕΟΔΩΡ. ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΠΣΕΑ
ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΠΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠ.ΥΠΟΔ.-ΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΙΠΟΡ.&ΕΘΝΟΛ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΠ.Α'-ΑΤ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΤΜ.ΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΕΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛ.Α.Π.Θ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ.-ΑΤ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΠ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΤ/ΤΩΝ ΜΗΧ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΠ.ΥΠΟΔ.-ΔΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚ.ΠΟΛ.ΕΠ.ΘΕ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΚΟΙΝ.Δ/ΣΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΠ.ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΕΡΓΟΘΕΡΑΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΡΓ.-Δ.ΣΗ ΕΠΙΧ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΎΦ.ΕΛ.ΑΣΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΑ
ΔΗΜΤΣΗ ΠΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΦΑΝΟΣ ΠΟΛ.ΣΧ.ΤΜ.ΜΗΧ.ΜΗΧ.ΑΠΘ ΑΠ.Α’-ΠΑΡ.ΣΧ.ΜΕΤ.&ΕΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΘΕΑΤΡ.ΣΠ.ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΣΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΑΠ.Β’=ΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

321 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΠΑΤΡΩΝ
322 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
323 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
324 ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡ. ΦΙΛ/ΚΗ ΠΑΙΔ.ΨΥΧ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-Δ. A. Β/Α.Α
325 ΔΙΠΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ
326 ΔΟΓΚΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
327 ΔΟΝΟΥ ΑΛΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΣΤ.&ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
328 ΔΟΞΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΥΔΑ
329 ΔΟΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
330 ΔΟΥΒΛΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’- Π  ΤΡΙΚΑΛΩΝ
331 ΔΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΤΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΙΑΣΜΟΥ
332 ΔΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΙΑ ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΠΕΡΙΒ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΑΦΝΗΣ
333 ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚ. ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
334 ΔΟΥΜΟΥ ΡΑΧΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΤΕΧΝ.&ΠΕΡΙΒΟΛ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
335 ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗ ΝΕΡΑΝΤΖ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΦΥΤ.ΠΑΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
336 ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜ.ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ.ΘΕΣΣΑΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
337 ΔΡΑΓΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
338 ΔΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΕΡΟΙΑΣ
339 ΔΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
340 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΘΕΜΙΣΤ. ΣΧ.ΕΦ.ΠΛΗΡ.ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
341 ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ.&ΑΡΔ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
342 ΔΡΟΣΟΥ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
343 ΔΡΟΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧ.ΒΑΛΚ.ΑΝ ΣΛ.ΣΠ.ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΒ’ ΤΑΘ
344 ΔΡΟΥΓΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝ ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
345 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ.&ΑΡΔ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
346 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
347 ΕΡΕΊΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ
348 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
349 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ. ΣΟΛΩΝΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
350 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
351 ΕΥΘΥΜΙΔΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ=Δ/ΣΗΣ&Δ/ΣΗΣ ΕΡΓ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
352 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΞΑΝΘΗΣ
353 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
354 ΖΑΒΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
355 ΖΑΒΩΕΡΔΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΧΑΡΑΛ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤ,ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
356 ΖΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΣΧΟΛ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
357 ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
358 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
359 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
360 ΖΑΡΑΊΔΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
361 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠ.ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
362 ΖΑΡΜΠΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΎΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
363 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΤ.Β'-ΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
364 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΤΜ.ΒΙΟΛ.ΓΕΩΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε’ AT ΠΑΤΡΩΝ
365 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
366 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. Τ.Ε.Ε.Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
367 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΙΣΤΟΡ.-ΕΘΝΟΛ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
368 ΖΕΛΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ .'ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜ.ΜΑΘΗΜΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ=ΑΔΔ
369 ΖΕΡΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝ.
370 ΖΕΡΙΤΗ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΒΕ
371 ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΜΕΤ.&ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
372 ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΜΕΓΑΡΩΝ
373 ΖΗΣΗ ΦΩΤΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΜ.ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΥΡΑΣ
374 ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΡ.&ΤΕΧΝ.ΥΛ ΑΣΤ.Β’-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
375 ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΣΤΑΤ.ΑΣΦ.ΕΠΙΣΤ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΚΑ
376 ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
377 ΖΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΖΩΤΚ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΟΑΚΑ
378 ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΣΙΝΔΟΥ
379 ΖΙΡΝΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ
380 ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ. ΜΕΤ.ΔΙΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ
381 ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ) ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
382 ΖΟΥΦΙΑΝΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
383 ΖΥΜΤΑΡΟΥΔΗΣ ΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
384 ΖΩΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
385 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΗΤΕΙΑΣ
386 ΖΩΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΔΑΑ
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__________________________________ Z Z 1
387 ΖΩΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ «ΑΠΟΡΙΑΣ
388 ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΠ/ΓΟΣ Ε.Α.
389 ΖΩΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
390 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠ.Β-ΙΔΡ.ΕΞ.ΕΛ.ΑΣ
391 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜ.ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
392 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΝΟΣΗΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
393 ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΎΜΝΑΣΤ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
394 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
395 ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
396 ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΠΟΛΙΤ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ.-ΤΕΙ ΛΑΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΤΕΑΣ
397 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
398 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
399 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΑΓΡΙΝΙΟΥ
400 ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛ. ΗΡΑΚΛΗΣ Σ.Τ.Υ.Α. ΥΠΑΠ.ΒΈ.Α.
401 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ
402 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
403 ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
404 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΟΡΓ./Δ/ΝΣΗ ΕΠ ΥΠΑΠ. Α’- ΓΑΔΑ
405 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ,ΤΕΧΝ .ΑΝΤΙΡΥΠ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
406 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΠΙΧ.ΣΧ.&ΠΛ.ΣΥΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
407 ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΕΦ. ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗ.ΜΕΣΟΛΟΓΠ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
408 ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠ.Β’-ΑΤ ΔΕΝΔΡΟΠ/ΜΟΥ
409 ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΕΣΤΗΣ Π ΑΙΔΑΓ. Ν Η Π. Π ΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΠΑΤΡΩΝ

410 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΟΔ. ΑΣΤΥΝ.Β'-ΓΑΔΠ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
411 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
412 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΑΠΟΣΓΟΛ. ΣΧ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
413 ΘΟΛΙΩΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑιΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΪΝΑΣ-ΤΜ,ΖΩΊΚ.ΠΑΡΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΠΡΟΥ
414 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΟΡΓ.&Λ/ΣΗ ΕΠ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΠ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ
415 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
416 ΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
417 ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΐΡ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
418 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛ.ΤΕΧΝ.&ΕΠ.ΠΑΝ .ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΥΜΗΣ
419 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
420 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.-ΑΡΧΑΙΟΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
421 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΐΡ. ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΕΜΑ
422 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
423 ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΝ.Β'-ΑΤ ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
424 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΟΙΜ.&ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛΟΓ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΝΑΟΥΣΑΣ
425 ΚΑΖΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚ. ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ-ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
426 ΚΑΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΠΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
427 ΚΑΊΜΑΚΑΜΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΟΡΕΠΙΑΔΑΣ
428 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΠ.&ΔΙΑΦ.-ΤΕΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
429 ΚΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΙΠΟΡ.&ΑΡΧ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
430 ΚΑΚΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Α.Π.Θ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
431 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΤΜ.ΔΙΕΘ.ΕΜΠ.-ΤΕΙ «ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ «ΑΠΟΡΙΑΣ
432 ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
433 ΚΑΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΝΗΠ/ΓΩΝ ΠΑΝ .ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
434 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΠΙΚ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
435 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
436 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΈΩΡΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠ.Β'-ΑΤ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
437 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΦΙΛΟΣ/ΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
438 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΘΝ.ΜΕΤΣ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΠ.Α'-ΔΑΔΑ
439 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΈΩΡΠΟΣ Η/Υ ΠΑΤΡΩΝ-ΗΛ.ΜΗΧ.& ΤΕΧΝ. ΥΠΑΠ.Β’ Ε.Α.
440 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΧ.ΠΛΛΤΗΛ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
441 ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΑΛΕζΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
442 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧ.Η/Υ&ΤΗΛ/ΚΩΝ ΔΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΥΠΑΠ.Α’-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
443 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΘΩΜΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΠ.Β’-ΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
444 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΙΣΜΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ
445 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΑΙΓΑΛΕΩ
446 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΕΙΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΨΥΧΙΚΟΥ
447 ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΜ.ΧΡΗΜ/ΚΗΣ&ΤΡΑΠ.Δ/ΣΗΣ ΠΑΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
448 ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σπυρίδων Σ.Μ.Υ.Ν. ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
449 ΚΑΛΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
450 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡ. ΠΑΙΔ.ΝΗΠΙΑΓ.ΠΑΤΡΑΣ-ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
451 ΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΟΕ-ΔΙΕΘ.&ΕΥΡ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
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452 ΚΑΜΙΑΜΒΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
453 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
454 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
455 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
456 ΚΑΛΠΑΚΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
457 ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
458 ΚΑΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
459 ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
460 ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
461 ΚΑΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
462 ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
463 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
464 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
465 ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ
466 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
467 ΚΑΝΑΛΗ ΑΝΘΗ
468 ΚΑΝΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
469 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΓΚΟΛΦΩ 
470; ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦ.
471 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
472 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
473 ΚΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
474 ΚΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
475 ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ.
476 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
477 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
478 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
479 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
480 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
481 ΚΑΡΑΒΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
482 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
483 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ.
484 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
485 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
486 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
487 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
488 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ.
489 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
490 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
491 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
492 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
493 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
494 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΛΕΩΝ
495 ΚΑΡΑΊΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
496 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡ.
497 ΚΑΡΑΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
498 ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
499 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
500 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ.
501 ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
502 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
503 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
504 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
505 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ
506 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚ
507 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
508 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
509 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
510 ΚΑΡΑΝIΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
511 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
512 ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝ. 
513-ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
514 ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
515 ΚΑΡΑΤΑΣΑΣ ΑΝΑΠΑΣΙΟΣ
516 ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
517 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Π.Υ.-ΑΤ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΤΈΛ. ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝΟΛ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΓΕΩΠΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν. ΚΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΜ.ΧΗΜ.ΜΗΧ.ΠΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ.Π.Ψ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Σ.Α.Ε.Α.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΠΛΗΡ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΘΗΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ ,Δ/ΣΗΣ ΠΕΤΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
ΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΟΡΓ &ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.0ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ&Δ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ-ΣΜΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΑ
ΦΩΤΙΟΣ ΕΦ.ΠΛ.Δ/ΣΗ&ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΚΙΛΚΙΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤ/ΛΕΙΟ ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Α.Π.Θ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.ΎΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΟΧΗΜ.ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓ.ΝΗΠΙΑΓ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧ.ΑΡΧ.ΙΣΤΟΡ.-ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΤΑ.Ε.Ε.Φ.Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΒΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΒΟΛΟΥ
ΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΧΑΡΑΛΑΜ. ΤΕΙ ΟΕΣ/ΚΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΝ ΣΑΝΤΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΣΠΑΤΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΘΝΟΛ./ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΔΙΩΞ. ΝΑΡΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΣΧ.ΔΙΕΘ.ΕΜΠΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΛΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΦΑΑΣΕΡΡΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-π ΑΡΤΑΣ
ΩΑΝΝΗΣ Δ/ΣΗ&ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Μ.Υ. ΟΠΛΑ-ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΤΜ.ΓΕΩΠΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΒΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΡΑΨΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΑΙΑΣ-ΤΜ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ.ΕΠΙΚ.ΜΕΣ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ/ΚΟ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔ. ΤΜ.ΜΗΧ.ΜΕΤΑΛ. Ε.Μ.Π. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ. ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ.ΟΡΑΚΗΣ-ΣΧ.ΝΟΜΙΚ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΑΡΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΠΓΠΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΑΛΛΟΔ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΔΙΕΘ.ΟΙΚ.ΣΧ. ΑΝ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΥΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΓΕΡΜΑΝ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ.
ΒΑΊΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΕΧΝ.&ΓΕΩΡ.ΠΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ. Σ.Μ.Υ.(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ιωαννινΩν-τμ.λογοθερ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΕΡΜΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ.Τ.Υ.Α. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΦΔΦ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΚΟΙΝ.ΕΠ.ΤΜ.ΠΟΛ,ΕΠ.Π.ΚΡΗΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΔΗΜΟΣΘΕ ΙΣΤΟΡ.ΑΡΧΑΙΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΒΙΟΧ.ΒΙΟΤΕΧΝ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΗΛ.ΜΗΧ.&Η/Υ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΑΛΑΤΙ ΣΤ ΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΧΝ.-ΓΕΩΠ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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518 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΘΕΟΛ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
519 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛ.Η/Υ ΥΠΑΣΤ.Α’ Ε.Α.
520 ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ·π ΚΙΛΚΙΣ
521 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤ. ΤΜ.ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΙΟΥ
522 ΚΑΡΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΎΠΟΔ.-Α' AT ΓΛΥΦΑΔΑΣ
523 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡ. ΤΜ .ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜ.ΟΙΚ.ΠΑΝ ΠΎ.-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
524 ΚΑΡΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΔΙΑΙΤ.ΔΙΑΤΡ. Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
525 ΚΑΡΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Σ.Ο.Ε.-Δ/ΚΩΝ ΕΠ.&ΤΕΧΝ. ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-Δ.Α.Β/Α.Α.
526 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
527 ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝ. ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
528 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΔΗΜ.ΕΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
529 ΚΑΡΤΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α’-Α’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
530 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΓΑΛ.ΓΛΩΣ.&ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
531 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Λ.ΠΥΡΓΟΥ
532 ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
533 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΔΑΠΟΝΟΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
534 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-Δ/ΣΗ ΓΕΩΡ.ΕΚΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
535 ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
536 ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
537 ΚΑΣΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΕΘ.ΙΣΤ.ΘΕΩ ΑΣΤΎΝ.Α'-Β' Α.ΤΑ. ΑΙΓΑΛΕΩ
538 ΚΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝ. ΟΡΓ.Δ/ΣΗ ΑΓΡ.ΕΚΜ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
539 ΚΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΤ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
540 ΚΑΤΡΑΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
541 ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝ. ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
542 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Ε.Α.
543 ΚΑΤΣΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
544 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
545 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
546 ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ/ΤΩΝ&ΑΡΔ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΔΙΩΞ.ΝΑΡΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ
547 ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
548 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΠΛ. ΑΣΤ.Β'-ΔΑΑ
549 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΛ.&ΦΥΣ.ΠΕΡ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ,/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
550 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
551 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
552 ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤ.ΠΡ.ΑΓ.&ΣΧ. ΠΑΝ.ΡΟΔΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
553 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΒΟΛΟΥ
554 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΑΣ
555 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
556 ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ'ΚΑΣ-ΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
557 ΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝ. ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΚΙΘ
558 ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
559 ΚΑΧΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
560 ΚΑΨΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
561 ΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧ,ΚΑΛ.ΤΕΧ.Α.Π.Θ. ΑΣΤ.Α’-ΟΠΚΕ
562 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΙ ΑΤΩΝ
563 ΚΕΡΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ,ΛΟΓΙΣΤΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔ ΑΘΗΝΩΝ
564 ΚΕΣΣΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦ.-ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
565 ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤ. ΤΜ.ΕΠ.ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΑΡΟΥΣ
566 ΚΕΦΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΕΡΟΙΑΣ
567 ΚΗΠΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΟΝ.Δ/ΣΗΣ ΥΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΠΣΕΑ
568 ΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΡΓ.&Λ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΘΕΣ'ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤΑ ΠΟΛΥΓΎΡΟΥ
569 ΚΙΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
570 ΚΙΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧ.ΚΟΙ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
571 ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
572 ΚΙΟΥΦίΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΧ. ΜΗΧ.Η/Υ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε' AT ΠΑΤΡΩΝ
573 ΚΙΣΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
574 ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
575 ΚΙΤΣΰΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΥΑΠΔ
576 ΚΙΤΣΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
577 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
578 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ,ΠΑΝΑΠΩΤ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
579 ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΩΈΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
580 ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝ.ΙΑΤΡ.ΟΡΓΑΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
581 ΚΟΒΑΛΕΓΓΟΥ ΕΥΦΡΑΝΘΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
582 ΚΟΒΟΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΖΙΧΝΗΣ
583 ΚΟΖΚΟΖΗ ΘΕΑΝΩ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΣΤ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

584 ΚΟΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
585 ΚΟΚΚΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
586 ΚΟΚΚΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

587 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
588 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
589 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
590 ΚΟΚΛΑ ΣΟΦΙΑ
591 ΚΟΚΟΤΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
592 ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
593 ΚΟΛΙΑΝΤΖΑΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ
594 ΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
595 ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
596 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.
597 ΚΟΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
598 ΚΟΛΥΠΕΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
599 ΚΟΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
600 ΚΟΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
601 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
602 ΚΟΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
603 ΚΟΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
604 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
605 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.
606 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ.
607 ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
608 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
609 ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
610 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.
611 ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
612 ΚΟΝΤΟΠΑΥΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤ.
613 ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜ
614 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
615 ΚΟΝΤΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
616 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
617 ΚΟΡΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
618 ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
619 ΚΟΡΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
620 ΚΟΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
621 ΚΟΣΙΩΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
622 ΚΟΣΣΥΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
623 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
624 ΚΟΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
625 ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
626 ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
627 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
628 ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
629 ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
630 ΚΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
631 ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ
632 ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
633 ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑ
634 ΚΟΥΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
635 ΚΟΥΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
636 ΚΟΥΚΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
637 ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
638 ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ
639 ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
640 ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
641 ΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ
642 ΚΟΥΛΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
643 ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧ.
644 ΚΟΥΜΑΣΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
645 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝ.
646 ΚΟΥΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
647 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
648 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΜΜΑΝ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΙΤ.ΕΡΓ.ΥΠΟΔ. Π.Υ.-ΔΤΕ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Α' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ.ΖΩ.&ΠΑ.ΥΔ.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚ.
ΧΑΡΑΛ. ΤΕΙ ΛΟΓΙΠΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΘΕΟΔΩΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΙΝΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ
ΣΑΒΒΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΠ.Β’-ΔΑΘ
ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΦΙΛΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΗΛΕΠΛ.Δ/ΣΗ-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΔΑΠ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΥΛ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧ.ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Υ.-Γ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘ. ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΤΜ.ΕΦ.&ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΕΦ.&ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΜ.ΑΡΧ/ΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ. ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝΕΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α’-ΔΑΟΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ. ΑΣΤ.Α'-ΥΑΒΕ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝ.ΣΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΦΥΣ. ΑΠ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΜΜΑΝ. ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠ.Α’-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΠΛΗΡ.&ΤΗΛΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β’-ΔΕΔ
ΑΝΑΠΑΣ. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Π.Υ.-ΑΤ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ. Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΑΡΤΑΣ
ΧΡΗΠΟΣ ΤΜ.ΕΜΠ.&ΠΟΙΟ.-ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦ.ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗΣ&ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΒΡΕΦ/ΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΘΕΟΔΩΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΧΡΗΠΟΣ ΤΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Δ/ΣΗ& ΟΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΚΙΘ
ΣΟΦΙΑ ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤΑ Β/Α A
ΧΡΗΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΜΑΤ.&ΑΣΦ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ Δ.ΣΗΣ-Σ.Υ.Δ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.-ΣΧ.ΔΙΕΘ.&ΕΥΡ.ΣΠ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΧ,ΜΕΤ.&ΕΠΙΜ.
ΠΕΦΑΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΚΟΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΜΗΧ/ΓΙΑΣ) ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΘΟΚ.-ΑΡΧ.ΤΟΠ.-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΠ.Β'-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΩΝΣΤΑΝ. ΤΜ.ΒΑΛΚ.ΣΠ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΙΡΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Υ.-ΤΣΦ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝ.&ΑΚΟΥΣ.-ΤΕΙ ΡΕΘ ΑΣΤ.ΑΑΠΟΒΙΩΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠ.Β’-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΠΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΙΡΗ ΣΧΟΛ.ΜΟΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠ.Β’-ΑΤ ΔΕΝΔΡΟΠ/ΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

649 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΣΗ ΜΟΝΎΓ.-ΠΡ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
650 ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΕΜΠ.& ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΑΠΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝ.
651 ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΕΣΒΟΥ
652 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
653 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤ.ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
654 ΚΟΥΡΝΙΑΝθΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
655 ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΣΧ.ΔΑΣΟΛ.ΓΈΩΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΟΣΑΤΟΥ
656 ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΙΚΑΙΕΡ. ΤΜ.ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Υ.-ΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
657 ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΟΡΓ.&ΕΚΜ.ΗΡΑΚΛ ΑΠ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

6 ^ 3 658 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Τ.Υ.Α ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
659 ΚΟΥΣΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ Ε.Μ.Π.ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧΑΝ ΑΠ.Δ ΝΤΗΣ-ΔΑΕΑ
660 ΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛ.ΤΡΟΦ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε' ΥΑΘ
661 ΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΎΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
662 ΚΟΥΤΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
663 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Qcnkiu ΦΥΤ.ΠΑΡ/ΓΉΣ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
664 ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΑΓΡ. ΑΝ .ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΟΡΕΣΠΑΔΑΣ
665 ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΠ.Β'-ΤΜ.ΔΙΩΞ.ΝΑΡΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ
666 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡίΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ ΥΠΟΠΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
667 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝ/ΜΪΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΠ. ΥΛΙΚΩΝ ΑΠ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
668 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΥ ΑΙΓΙΟΥ
669 ΚΟΥΤΣΙΒΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧΚΑΣ-Α' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
670 ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΙΑΠΑΙΔ.ΨΥΧΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΖΙΧΝΗΣ
671 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΣΤΟΡ.-ΕΘΝΟΛ.-ΑΕΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
672 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΚΑΝ.ΣΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
673 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΠΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
674 ΚΟΥΤςΟΜΠΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΕΩΤ.&ΠΕΡΙΒΑΛ. ΥΠΑΠ.Β' Ε.Α.
675 ΚΟΥΓΣΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΒΟΛΟΥ
676 KOVIΙυΧΗΗλIU1 ΰΑλΙΛ. ΓΕΩΡΠΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΥΛΗΣ
677 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΤΡ.ΕΠΙΣΚ.ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
678 ΚΟΦΦΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
679 ΚΟΨΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΓΡΑΤ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
680 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ- ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
681 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧ.ΜΗΧ.ΕΘΝ.ΜΕΤΣΟΒ.ΠΟΛΥΐ. ΑΝΘ ΜΟΣ Ε.Α.
682 ΚΡ ΑΜΑΝ ΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΎΛΙΑΝ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
683 ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΜ.ΠΑΙΔ.ΕΚΠ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
684 ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠ.Α’-ΤΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
685 ΚΡΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΜΑΘΙΑΣ
686 ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΠ.ΥΠΟΔ.-ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΎΦ/ΚΩΝ
687 ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ Δ/ΣΗΣ&ΔΙΑΧ.ΕΡΓ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
688 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΙΝ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
689 ΚΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠ.Α'-Π ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
690 ΚΡΟΥΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΗΛΙΑΣ ΕΜΠ.& ΔΙΑΦ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
691 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΓΙΑΝΝΗ ΔΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΜ.ΑΛΛΟΔ.Β/Α ΑΠΙΚΗΣ
692 ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
693 ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ. ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π.Υ.ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
694 ΚΥΡ ΑΝΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠ.Α'-ΑΤ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
695 ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΟΛΥΓΎΡΟΥ
696 ΚΥΡΙΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧ.ΠΛΗΡ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΠΑΤΡΩΝ
697 ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΙΚΟΛΙΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧ.ΟΡΓ.&Δ/ΣΗΣ ΕΠ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΠΑΤΡΩΝ
698 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠ. ΑΠ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
699 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΣΧΟΛΗ ΠΣΕΑ
700 ΚΥΡΙΤΣΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΝΟΜΙΚΟ ΤΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΜΥΡΟΥ
701 ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ Μ ΕΣΟΛΟ ΓΓΙΟ Υ-ΤΜ. ΕΦ. &ΔΙΟ I. Π.Υ.-Γ ΠΑΤΡΩΝ
702 ΚΥΡΚΑΛΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΑΠΩΤ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛΟΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
703 ΚΥΤΙΝΰΥ ΠΑΝΑΓΙΟΙ A ΧΑΡΑΛ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΝΘ.&ΑΡΧΙΤ. ΚΗΠΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
704 ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝ.ΞΑΝΘΗΣ-ΤΜ.ΜΗΧ.ΗΛ ΑΠ.Β'-ΤΣΦ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
705 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
706 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΛΟΓΙΠΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
707 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΝΟΜ.ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΠΡΑΤΗΓΟΣ-ΔΑΟΑ
708 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
709 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
710 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡ. ΕΦΑΡΜ.ΠΛ.Δ/ΣΗ&ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΓΡΕΒ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙΛΚΙΣ
711 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΠΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΖΥΑ ΞΑΝΘΗΣ
712 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ ΚΩΝ ΝΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΠΕΙΡΑΙΑ
713 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ MAP ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΟΥΡ.&ΑΣΙΑΤ.ΣΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
714 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤ. ΟΘΩΝΑΣ ΣΧ.ΤΕΧ.&ΕΛ.ΓΈΩΡ.ΠΡ.ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

715 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
716 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΥ ΚΛΕΟΠ.
717 ΚΩΝΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
718 ΚΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
719 ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
720 ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
721 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
722 ΚΩΣΤΕΡΕΛΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘ.
723 ΚΩΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
724 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
725 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
726 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚ.
727 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
728 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝ.
729 ΚΩΤΟΥΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
730 ΛΑΒΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
731 ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
732 ΛΑΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
733 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
734 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
735 ΛΑΖΑΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
736 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
737 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
738 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
739 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
740 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
741 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
742 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
743 ΛΑΣΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
744 ΛΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
745 ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
746 ΛΑΨΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
747 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
748 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
749 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
750 ΛΕΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
751 ΛΕΦΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
752 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
753 ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
754 ΛΙΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
755 ΛΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
756 ΛΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
757 ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
758 ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
759 ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
760 ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
761 ΛΙΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
762 ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
763 ΛΙΣΓΑΡΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
764 Λ ΠΊΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
765 ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝ
766 ΛΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
767 ΛΟΥΒΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
768 ΛΟΥΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
769 ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
770 ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
771 ΛΟΥΠΟΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡ
772 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
773 ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
774 ΛΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
775 ΛΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
776-ΜΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
777 ΜΑΚΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
778 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΕΣΠ.
779 ΜΑΛΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
780 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΦΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΕΥΣΤΑΘ. Δ/ΣΗ ΟΙΚ.-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
ΑΝΑΣΤ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΑΛΚΙΒΙΑΔ. ΤΜ.ΓΕΩΛ.&ΠΕΡ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΒΛΑΣΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΣ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΦΙΛΟΣ.-ΠΑΙΔ.&ΨΥΧ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΑ.ΚΟΙΝΩΝ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔΔ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΑΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧ.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ.&ΜΜΕ ΠΑΝ.ΑΘΗΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΔΙΑΤΡ.ΔΙΑΙΤΟΛ. ΑΝΘ/ν.ΟΣ-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘ.ΙΣΤ.-ΘΕΩΡ.ΕΠ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΔΑΔΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΕΔΕΣΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΑΓΓ Λ.ΓΛΩΣΣΑΣ-ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΓΕΩΠΛ.&ΤΟΠ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΒΙΟΜΗΧ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤ.-ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΕΦ.ΠΛ.Δ/ΣΗ&ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΧΡΗΜ.&ΕΛΕΓΚΤ. ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΙΝΟΛ.ΤΕΧ.ΠΟΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΑΕΡΟΝ.ΜΗΧ.ΠΑΤΡΑΣ ΑΣΤ.Β'-Α' AT ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦ,ΜΑΘ.ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΙΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ
ΠΑΝΑΓΟΥ. ΦΥΣΙΚΟ ΤΜ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΡ.ΠΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡ. ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝ ΥΠΑΣΎΝΟΜΟΣ Ε.Α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Β’ AT ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΕΑ
ΘΕΟΔΩΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.-ΣΧ.ΕΜΠ.&ΠΟΙΟ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΚ ΚΛΕΙΝΩΝ
ΠΑΝΑΓ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘ.ΕΜΠ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΥΚΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡ. Σ.Μ.Υ.Ν ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΑΣΓΥΝΟΜΟΣ Ε.Α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΕΩΤΕΧΝ.&ΠΕΡΙΒ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΕΦ.ΜΑΘ.&ΦΥΣ.ΕΠΙΣΤ.ΠΟΛΥΤ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β’-Α' AT ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν.ΚΟΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν.ΚΟΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΑΛΛΟΔ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
ΘΕΟΔΩΡ. ΑΕΙ-ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣ. ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛ.ΘΡΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΔΗΜΗΤΡ. ΦΙΛ/ΚΗ ΣΧ.ΤΜ.ΨΥΧ.Α.Π.Θ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΠΑΡ.ΣΧ.ΜΕΤ.&ΕΠ.ΘΕΣ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΔΑΟΑ
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781 ΜΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
782 ΜΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤΎΠΟΔ.-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
783 ΜΑΝΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧ.Δ/ΣΗΣ&ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
784 ΜΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΜ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
785 ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
786 ΜΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
787 ΜΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
788 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΜΗΧ.ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
789 ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΖΩΊΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
790 ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΤΜ.ΒΙΟΧ.&ΒΙΟΤ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΒΟΛΟΥ
791 ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΈΛ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΠΙΧ.ΣΧ.&ΠΛ.ΣΥΣΤ. ΑΝΘ/ΜΟΣ (ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ)
792 ΜΑΝΩΛΗ ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ Π ElΡΑΙΑ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
793 ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΑΣ ΓΑΡΑΖΟΥ ΡΕΘΥΜΝ.
794 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β'-Α' AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
795 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΜ.ΧΗΜ.ΠΑΝ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Υ.-ΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
796 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
797 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΝΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
798 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ
799 ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
800 ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΕΒΕ
801 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
802 ΜΑΡΔΑΚΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
803 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΑ
804 ΜΑΡΚΑΚΗΣΑΛΕζΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΣΤ.Α’ -AT ΣΚΑΛΑΣ
805 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΣΚΑΛΑΣ
806 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΓΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΔΑΑ
807 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΕΥΗΣ
808 ΜΑΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΜ.ΦΥΣΙΚΟΘ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΥΡΓΟΥ
809 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣ.
810 ΜΑΡΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΕΥΚΗΣ
811 ΜΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓ/ΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΣΤΥΝ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ
812 ΜΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜ.&Τ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
813 ΜΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΏΡ. Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ
814 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ
815 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΕΚ.ΠΟΛ.ΠΑΝ.ΠΕΛΛΟΠΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΟΑ
816 ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΡ. ΧΡΥΣΟΣ! ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
817 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
818 ΜΑΤΑΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛΟΛ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
819 ΜΑΤΖΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ-ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
820 ΜΑΤΣΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜ. ΓΑΛ.ΦΙΛΟΛΟΓ. ΠΑΝ .ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
821 ΜΑΤΣΕΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡ. Σ.Μ.Υ.Ν. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
822 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
823 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜ. ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΑΣΤ.Β'-ΔΑΑ
824 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΣ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
825 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚ.ΜΟΝ.ΥΓ.&ΠΡ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
826 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤ.ΧΡΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
827 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
828 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΗΛ/ΚΗ&Δ/ΣΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ
829 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
830 ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΕΜΠ.&ΔΙΑΦΗΜ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΕΛΑΙΟΥ
831 ΜΕΛΛΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦ.ΠΛ.Δ/ΣΗ&ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
832 Μ ΕΛΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

833 ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΣ.ΤΜ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
834 ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ
835 ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΘΑΛΑΣ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ
836 ΜΗΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚ.ΚΑΛ.&ΑΝΘ.-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. Ε.Α.
837 ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΩΚΙΔΑΣ
838 ΜΗΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
839 ΜΗΝΓΚΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡ.
840 ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
841 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
842 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΧ.ΜΗΧ.ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ Π.Υ.-ΑΤ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
843 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ.Μ.Υ.Ν. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΠΕΙΡΑΙΑ
844 ΜΗΤΣΑΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
845 ΜΗΤΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΜΕΣΟΓ.ΣΠΟΥΔ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΗΤΕΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

846 ΜΗΤΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Α'-ΔΑΟΑ
847 ΜΗΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΤΡΑΠΕΖ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
848 ΜΗΤΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ-Δ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
849 ΜΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ.ΣΗ ΕΠΙΧ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΒΟΥΛΑΣ
850 ΜΙΓΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΑΕΥΘΕΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
851 ΜΙΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
852 ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΟΙΚ/ΚΩΝ Π.Υ.-ΔΤΕ
853 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
854 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΒΆΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
855 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΟΑ
856 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΓ.-Δ.ΣΗ ΕΠ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
857 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
858 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΟΣ.&ΚΟΙΝ.ΣΠ.ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΙΡΩΝ
859 ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ-ΔΙΕΘ.ΟΙΚ.ΣΧ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΤΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
860 ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠ.ΣΠΟΥΔ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
861 ΜΟΣΧΟΦΙΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
862 ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜ.ΤΕΧΝ.ΓΕΩΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
863 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΤΕΕΦΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΔΘ
864 ΜΟΥΡΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
865 ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛΙΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
866 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
867 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
868 ΜΟΥΤΣΙΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Α.Π.Θ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ
869 ΜΠΑΖΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΛ.ΤΕΧ. ΑΣΤΥΝ.Β'-ΤΔΝ ΑΕΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
870 ΜΠΑΖΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
871 ΜΠΑΘΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΚΩΝ ΜΟΝ.ΥΓ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
872 ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π Ν.ΙΩΝΙΑΣ
873 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΤΜ,ΖΩΊΚ.ΠΑΡΑΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
874 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
875 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΙΣΤ.&ΑΡΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
876 ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Δ/ΣΗ ΠΕΡΒ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΜΟΚΟΥ
877 ΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΒΙΟΤ.&ΠΕΡ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΤΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
878 ΜΠΑΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡ. ΤΜ.ΜΑΡΚΕΤ.ΕΠΙΚ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΚΑ
879 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΘΩΜΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
880 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΠ.ΔΗ.ΥΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΔΑΔΑ
881 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
882 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
883 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
884 ΜΠΑΛΕΣΤΡΑΒΟΥ ΑΡΓΎΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ Δ/ΚΗΣ ΕΚΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΞΑΝΘΗΣ
885 ΜΠΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΟΣΙ. Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΠΕΙΡΑΙΑ
886 ΜΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Π.Υ.-ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
887 ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΦΙΛ,-ΠΑΙΔ.ΨΥΧ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
888 ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΣΤ.Α’ΤΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
889 ΜΠΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝΤ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
890 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Λ. ΠΥΡΓΟΥ
891 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
892 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠ/Β-ΑΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
893 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
894 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
895 ΜΠΑΜΠΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
896 ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
897 ΜΠΑΝΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΚΛΗΣ ΣΧ.ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
898 ΜΠΑΝΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΛΟΣ.-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ&ΨΥΧ.ΙΩΑΝΝΙΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ
899 ΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ-ΣΜΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
900 ΜΠΑΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ,ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-π ΤΡΙΠΟΛΗΣ
901 ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΑΝΔ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜνΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ
902 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΑΚΑΔΗΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ
903 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
904 ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΧΗΜΙΚΟ ΤΜ.-ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
905 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
906 ΜΠΑΡΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
907 ΜΠΑΣΑΡΑ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΤΩΝ
908 ΜΠΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΓΛ.ΦΙΛ.ΠΟΛ.Π.Χ.ΔΗ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΜΕΝΙΟΥ
909 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΔΙΑΤΡ.ΔΙΑΙΤ.-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΚΥΔΡΑΣ
910 ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΦΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΛΙΜΟΥ
911 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
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912 ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
913 ΜΠΕΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΜ.ΜΗΧ.ΠΑΡΑΓ.&Δ/ΣΗΣ ΠΟΛΥΤ.ΚΡ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΔΑΕΑ
914 ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β'·ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
915 ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΝΕΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΜ.ΠΛ.&ΕΠΙΣ.ΤΕΧ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
916 ΜΠΕΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
917 ΜΠΕΝΕΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΔΑΟΑ
918 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
919 ΜΠΕΣΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
920 ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΤΕΙ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
921 ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
922 ΜΠΙΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΓΕΩΤ/ΓΙΑΣ&ΠΕΡ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤ.Β'-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
923 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΤ,ΠΕΡΙΒ,ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
924 ΜΠΛΑΝΑ ΙΣΙΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΓΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
925 ΜΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΕΦ.ΠΛ.Δ/ΣΗ ΟΙΚ. ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ.ΝΟΜΟΘ.
926 ΜΠΛΙΑΤΣΙΔΟΥ ΚΕΡΑΤΣΟΥΔ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΕΡΓΑΣ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
927 ΜΠΛΙΟΥΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
928 ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΕΥΣΤΡΑΤ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
929 ΜΠΟΖΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ HP. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΦΩΚΙΔΑΣ
930 ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΜΗΧ.ΠΑΡ.&Δ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
931 ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔ.ΨΥΧΟΛ.ΠΑΝ .ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
932 ΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΣ.ΠΑΙΔ.ΨΥΧΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΙΛΙΟΥ
933 ΜΠΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β'- ΓΑΔΑ
934 ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝ.Α'-ΤΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
935 ΜΠΟΥΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/Ν1 ΚΗΣ-ΑγΤΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓ Π.Υ.-ΑΤ ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΑΣ
936 ΜΠΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΕΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΑΛΛΟΔ.ΠΕΙΡΑΙΑ
937 ΜΠΟΥΡΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛ.ΔΑΣΟΛ.&ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒ.ΘΕΣΣΑ Π.Υ.-ΥΤΕΒΕ
938 ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-Management ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
939 ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΜ.ΟΡΓ.&ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ
940 ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΜΕ-ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
941 ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΒΟΛΟΥ
942 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
943 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν.ΖΙΧΝΗΣ
944 ΜΥΛΩΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΟΕ
945 ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
946 ΜΩΡΑΊΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
947 ΝΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OIK/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.-ΑΣΟΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
948 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΔΗ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
949 ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΑΛΕΞ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΚΑΒΑΛΑΣ
950 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧ.ΧΩΡ.ΠΟ.&ΠΕ.ΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
951 ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΈΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΕΜΠ.& ΔΙΑΦΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
952 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
953 ΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
954 ΝΕΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ-ΤΜ.ΖΩΊΚ.ΠΑΡΑΓΩΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
955 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΤΕΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ&ΕΠΙΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
956 ΝΕΣΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΑΝΘΟΚΟΜ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ
957 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . ΣΧ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.Α.Π.Θ. ΑΣΤ.Β’-ΥΠ.ΑΛΛΟΔ.
958 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣ. ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΧ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-π ΒΕΡΟΙΑΣ
959 ΝΙΑΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΡΜΟΚ.ΚΑΛ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
960 ΝΙΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
961 ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΝ ΠΥΡΓΟΥ
962 ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΑΦΝΗΣ
963 ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΤΈΛ. ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Λ.ΠΥΡΓΟΥ
964 ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
965 ΝΙΚΑΚΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠ.ΠΡΟΣΧ.ΗΛΙΚΙΑΣ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
966 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
967 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΣΧ.ΔΑΣΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΘΕΡΜΗΣ
968 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
969 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΠΟΛ.ΤΕΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΕΣΒΟΥ
970 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΦΙΛ.ΠΑΙΔ.ΨΥΧ.-ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
971 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΣΗΣ ΝΑΥΠΗΓΊΚΗ-ΤΕί ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΦΑΔΩΝ
972 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
973 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ/ΑΘΗΝΩΝ Φ.Π.Ψ.-ΨΥΧΟΛΟΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-π Ν.ΙΩΝΙΑΣ
974 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
975 ΝΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΎ.-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
976 ΝΙΤΣΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
977 ΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Μ.Υ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

978 ΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΜ.ΗΑ.ΜΗΧ.&ΤΕΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
979 ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
980 ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Μ.Υ.Ν ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
981 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΓΗΣ-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
982 ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΠΙΣΚ.ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
983 ΝΤΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΥΓ.ΠΡΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
984 ΝΤΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΛ.&ΠΑΙΔΑΓ.ΨΥΧ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
985 ΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜ.ΠΑΝΕΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΔΑΑ
986 ΝΤΑΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Σ.Α.Ε.Α.
987 ΝΤΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
988 ΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΠΑΙΔ.ΝΗΠ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
989 ΝΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-π ΜΕΓΑΡΩΝ
990 ΝΤΕΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΘ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΠΑΡ.ΣΧ.ΜΕΤ.&ΕΠΙ.ΘΕΣ.
991 ΝΤΕΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΒΙΟΛ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
992 ΝΤΟΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
993 ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
994 ΝΤΟΚΟΜΕ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤΥΝ.Α’-ΤΔΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
995 ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΓΕΩΡ.&ΜΗΧ.ΑΡΔ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
996 ΝΤΟΥΜΑ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΛΟΓ.ΧΡΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΜΟΚΟΥ
997 ΝΤΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤΥΝ.Β’- Π ΧΙΟΥ
998 ΝΤΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Η/Υ Ε.Μ.Π. ΑΣΤΎΝ.Β’-ΤΤ ΧΙΟΥ
999 ΞΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΣ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Π.Υ.-ΔΑΠ

1000 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΣΗ Δ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1001 ΞΑΝΘΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΛΧΡΗΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΥΤΕΒΕ
1002 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΣΥΜΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1003 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1004 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΖ’ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1005 ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΊΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
1006 ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
1007 ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
1008 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΥΤΙΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
1009 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΧΑΡΑΛΑΜ. ΤΕΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1010 ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΕΦ.ΞΕΝ.ΓΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ’ AT ΠΑΤΡΩΝ
1011 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧ.ΘΕΤ.ΕΠΙΣΤΗΜ.ΣΑΜΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΛΣ
1012 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣ. ΗΛΕΚΤΡ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
1014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛ.-ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΑΞΟΥ
1016 ΟΞΟΥΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΒΙΟΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
1017 ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΗΡΩ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
1018 ΟΥΖΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1019 ΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
1020 ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΤΕΧΝ.ΠΕΤΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
1021 ΠΑΣΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΦΥΣΙΚΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
1022 ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΟΕ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
1023 ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΙΣΤ.&ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
1024 ΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
1025 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡ.-ΚΜΜΕ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
1026 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
1027 ΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΙΣΤ.ΕΘΝΟΛ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΒΟΛΟΥ
1028 ΠΑΛΕΓΚΑΣ ΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
1029 ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΕίΡΑΙΑ-ΑΕΪ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Σ.Α.Ε.Α.
1030 ΠΑΛΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
1031 ΠΑΜΦΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
1032 ΠΑΝΑΓΕΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΑΘΛΗΤ.-ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΠΕΙΡΑΙΑ
1033 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝ. ΕΜΠ.&Δ/ΣΗΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΔΝ
1034 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ'ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΑ
1035 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΕΦ.ΠΛ.ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1036 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΧΑΡΑΛΑΜ. ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
1037 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΤΜ.ΒΑΛΚ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
1038 ΠΑΝΑΓΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
1039 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
1040' ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
1041 ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1042 ΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΙΧΘΥΟΚΑΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1043 ΠΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΦΑΝ Η Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ -ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
1044 ΠΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΜ.ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝ.ΥΛ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡΓΑΣ
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1045 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤ.&ΑΣΦΑΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ.Α.Β/Α.Α.
1046 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
1047 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΕΡΓΑΣ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΥ
1048 ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΒΕΡΟΙΑΣ
1049 ΠΑΝΤΕΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΤΗΛ/ΚΗΣ &ΛΓΣΗ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΛΕζ/ΡΕΙΑΣ
1050 ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝ. ΧΡΗΜ/ΚΗ&ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Σ.Α.Ε.Α.
1051 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΧ.ΜΗΧ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
1052 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΜ.ΕΛ.ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔ ΑΘΗΝΩΝ
1053 ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΘΡ.&ΙΠΟΡ.ΜΥΤΙΛΗΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
1054 ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΓΕΩΡΠΚ.ΕΚΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
1055 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΜΟΝ. ΥΠΑζ/ΚΩΝ ΠΡΑΤΟΥ ΑΠ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1056 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΔΙΕΘΝ.&ΕΥΡ.ΣΠ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1057 ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
1058 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
1059 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΗΒΩΝ
1060 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
1061 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΜΗΧ.Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
1062 Π ΑΠ ΑΓΙΑΝ Ν Ο Π ΟΥΛΟΥ ΑΡΓ. ΔΗΜΗΤΡ. ΕΜΠ ΗΛ.ΜΗΧ.&ΤΕΧ.Η/Υ ΠΑΤΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΔ
1063 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ
1064 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡ. ΤΕΙ ΛΟΓΙΠΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1065 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΕΧ.ΠΕΤΡ.&ΦΥΣ.ΑΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
1066 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1067 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤ. ΑΘΑΝΑΣ. ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΣΕΡΒΙΩΝ
1068 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΝΕΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ Π.Υ.-Π ΘΗΒΩΝ
1069 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΥΛΙΑΝ. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΗΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΝ/ΑΑ-ΤΕΛ
1070 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΑΡΙΣΤΕΙΔ. ΣΥΝ.ΟΡΓ.& ΕΚΜ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
1071 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΛΙΚ.Γ ΛΩΣ.&ΦΙΛ. ΑΠΘΙΑΠ.Β'-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
1072 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1073 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠ.ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1074 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΕΠΙΧ.ΣΧ.ΠΛ.ΣΥΠ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
1075 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΠ.&ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΒΆΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1076 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ. ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟ. Π.Υ.-ΑΤ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
1077 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΣΕΡΡΩΝ
1078 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ-ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΠ.Β’-Π ΠΕΙΡΑΙΑ
1079 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΔΙΕΘ.ΕΜΠ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
1080 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
1081 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
1082 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
1083 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ Α.Π.Θ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
1084 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΠΑΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠ.Β'-ΑΤ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
1085 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΘΗΒΩΝ
1086 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠ.Β'-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
1087 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1088 ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠ ΑΠ.Δ/ΝΤΗΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
1089 ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΑΠ.Α'-ΔΑΟΑ
1090 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΠΡΑΤ. ΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΑΛΕζ/ΠΟΛΗΣ
1091 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΠΡΑΤ. ΤΕΙ ΔΗΜΟΣ,ΥΓΙΕΙΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΑΛΕζ/ΠΟΛΗΣ
1092 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
1093 ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΑ
1094 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩ ΧΡΗΠΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑ ΑΘΗΝϋΝ
1095 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓ. ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΠ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ
1096 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ. ΧΡΗΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ
1097 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΘΑ ΤΜ.ΠΛΗΡ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΥΡΓΟΥ
1098 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ ΑΠ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ
1099 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΠ.ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΑΠ.Α'-Π ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
1100 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΠΕΙΔ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
1101 ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΛ.&ΤΕΧ.ΥΠΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1102 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ.ΜΗΧ.ΕΘΝ.ΜΕΤΣΟΒ.ΠΟΛΥΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑI ΒΑΡΗΣ
1103 ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΤΜ.ΑΝΘ.ΘΕΡΜ. ΑΠ.Α'-ΔΑΟΑ
1104 ΠΑΠΑΡΕΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΠΦ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
1105 ΠΑΠΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1106 ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧ.ΘΕΤ.ΕΠΙΠ.-ΤΜ.ΦΥΣ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝ ΥΠΑΠ.Β'-ΓΑΔΘ
1107 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΟΛ.ΕΠ.Δ/ΣΙΑ Δ/ΣΗ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
1108 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΜ.ΓΕΩΡ.ΜΗΧ.&ΑΡΔ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΘ
1109 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΝΑΠΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
1110 ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΠΟΣ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ-ΣΧ.Δ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1111 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

1112 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡ.

1113 ΠΑΠΙΓΓΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ

1114 ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ

1115 ΠΑΠΠΑ ΧΑΊΔΩ

1116 ΠΑΠΠΑ! ΒΑΊΟΣ

1117 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1118 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1119 ΠΑΠΠΑΣΧΡΗΣΤΟΣ

1120 ΠΑΡΑΙΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

1121 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ.

1122 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ

1123 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

1124 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1125 ΠΑΡΑΣΧΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1126 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1127 ΠΑΡΙΣΗ ΑΝΝΙΤΑ

1128 ΠΑΣΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

1129 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1130 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘ.

1131 ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ 0ΕΜΙΣΤΟΚΛ.

1132 ΠΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ

1133 ΠΑΤΣΙΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1134 ΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1135 ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

1136 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

1137 ΠΑΦΙΩΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

1138 ΠΕΛΙΤΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

1139 ΠΕΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

1140 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1141 ΠΕΡΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

1142 ΠΕΣΚΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

1143 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

1144 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

1145 ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

1146 ΠΙΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1147 ΠΙΤΕΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

1148 ΠΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

1149 ΠΛΑΚΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1150 ΠΛΑΠΑΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

1151 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

1152 ΠΛΗΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1153 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΣΩΣΑΝΝΑ

1154 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

1155 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ

1156 ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

1157 ΠΟΛΙΤΗ ΟΛΓΑ

1158 ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

1159 ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

1160 ΠΟΛΥΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

1161 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩ

1162 ΠΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1163 ΠΟΡΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1164 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.

1165 ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

1166 ΠΡΑΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1167 ΠΡΙΜΗΚΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

1168 ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

1169 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ.

1170 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟ

1171 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

1172- ΡΑΊΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1173 ΡΑΜΜΟΥ ΗΛΙΑΣ

1174 ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1175 ΡΑΝΤΗ ΟΛΓΑ

1176 ΡΑΠΑΝΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΡΑΔΙΟΛ.ΑΚΤΙΝΟΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ.Α.Β/Α.Α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΓΕΩ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΛ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚ.&ΠΕΡ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΑΤΡ.-ΔΙΑΙΤ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ. ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝ.
ΠΑΝΑΓ. ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ.ΔΟΚ.ΕΡ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΠΑΛΑΙ ΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ. Σ.Σ.Α.Σ. ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΥΠΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ. ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤ,ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΧ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΧΑΡΑΛ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚ.ΕΡΓΑΣΤΗΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΓΕΝΙΣΕΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΟΡΓ.ΔΙΟΙ.ΕΠ, ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΦΙΛΟΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΑΡ.ΜΑΘΗΜ.ΜΕΤΣ.ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΚΕΡΚΥΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ. ΓΎΜΝΑΣΤ.ΑΚΑΔΗΜ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΣΗ &ΔΙΑΧ.ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΥΡΩΝ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΘΝΟΛ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΠΙΤ. ΔΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΣΟΧΟΥ
ΕΜΜΑΝ. ΟΠΑ/Δ/ΘΝΩΝ &ΕΥΡ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΦΩΤΙΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΠΙΜΕΝΙΔ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑΌΡΓ.&Δ/ΣΗ ΕΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΙΣΘ.&ΚΟΣΜΗΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΚΟΙΝ.ΕΚΠ.ΠΟΛ ΑΣΤΥΝ.Β’-ΕΤΎΑΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΣΧ.ΨΥΧ.Α.Π.Θ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΒΟΛΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΙΣΤ.ΑΡΧ.&ΚΟΙΝ.ΑΝΘΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΣΤΕΦΑΝ. ΙΤΑΛ.ΦΙΛ.-ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘ. ΤΜ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΙ ΤΥΠΟΠ.ΔΙΑΚ ΠΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α’ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΜΗΧ.ΣΧ.ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓ. Δ/ΣΗ&ΟΡΓ.ΕΠΙΧ.-ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΙ ΒΟΛΟΥΌΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡ.&Δ/ΣΗ-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΒΑΛΚ.ΣΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Π.Υ.-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝ.ΑΝΤΙΡ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤ.Β'-ΥΠ.ΑΛΛΟΔ.
ΔΗΜΗΤΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΟΑ
ΔΗΜΗΤΡΙ ΣΧ.ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ.ΕΠ.ΠΑΝΤ.ΠΑΝ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΟΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ. ΨΥΧΟΛΟΓ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΧΡΗΜ/ΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛ.ΟΧΗΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΜ.ΑΣΦΑΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ.Α.Β/Α.Α.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΜΑΤ..&ΛΟΓ.ΣΧ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1177 ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ,ΛΟΓΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ’ AT ΠΑΤΡΩΝ
1178 ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-
1179 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ=ΤΜ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
1180 ΡΑΠΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝ.
1181 ΡΑΥΤΟΠΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
1182 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΒΕΡΟΙΑΣ
1183 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜ.ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ/ΤΠΑΚΠ
1184 ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ.ΝΟΜΟΘ.
1185 ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1186 ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΔΤΑ/ΠΗΓΑΣΟΣ
1187 ΡΕΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΛΟΥ
1188 ΡΕΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΚΕΡΑΤΕΑΣ
1189 ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1190 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1191 ΡΟΓΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΧ.ΔΙΕΘ.ΕΥΡ.ΟΙΚ.ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1192 ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ.-ΑΤ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
1193 ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΤΣΦ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ
1194 ΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ.&ΑΕΡΟΝ.ΜΗΧ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Β' Ε.Α.
1195 ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΤ ΜΕΓΑΡΩΝ
1196 ΡΟΥΜΠΗ ΒΑΛΣΑΜΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤ/ΓΟΣ Ε.Α.
1197 ΡΟΥΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΧΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ
1198 ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΕΙ ΧΑΛΙΔΑΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
1199 ΡΟΥΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1200 ΡΟΥΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1201 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛ.ΠΑΙΔ.ΨΥΧ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1202 ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΣΕΛ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΕΣΒΟΥ
1203 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΡΠΟΣ ΤΕΙ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Λ.ΠΥΡΓΟΥ
1204 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠ.ΑΛΛΟΔ.
1205 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΚΤΗΝΙΑΤΡ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
1206 ΣΑΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Υ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙ ΑΤΟΥ
1207 ΣΑΊΤΗ ΘΩΜΑΗ ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΛΑΜΙΑΣ
1208 ΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΙ.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΘΜΙΚΩΝ
1209 ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
1210 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΡΟΔΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΜΟΥΣ.ΣΠ.Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ
1211 ΣΑΚΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΧΡΗΜ.
1212 ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣ/ΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1213 ΣΑΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
1214 ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΜ.ΙΣΤ.-ΑΡΧ.-ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Υ.-ΔΑΠ
1215 ΣΑΜΑΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1216 ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
1217 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1218 ΣΑΜΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΛΗΡ.&ΤΗΛ.-ΠΑΝ .ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ
1219 ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΤΟΑΚΑ
1220 ΣΑΜΣΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑI ΡΟΔΟΥ
1221 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
1222 ΣΑΞΙΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΒΙΟΛ.ΓΕΩΡ.ΚΕΦΑΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΠΕΙΡΑΙΑ
1223 ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΜ.ΗΛ/ΠΑΣ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
1224 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ
1225 ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΔΙΕΘ.ΕΥΡ.ΟΙΚ.&ΠΟΛ.ΣΠ.ΘΕΣ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΕ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1226 ΣΑΡΒΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1227 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΧΟΛΗ Αζ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β’
1228 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΓΑΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1229 ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕζ/ΠΟΛΗΣ
1230 ΣΔΟΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΤΟΣ Ε.Μ.Π.-ΤΜ.ΗΛ.ΜΗΧ.&ΤΕΧ.ΥΠΟΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
1231 ΣΔΡΑΚΑ ΖΩΗ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡ.&ΤΟΠΟΓ.ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
1232 ΣΔΡΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΥΤΕΒΕ
1233 ΣΕΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΥΑΒΕ
1234 ΣΕΊΤΑΡΙΔΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΜΠΟΡ.&ΔΙΑΦΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ
1235 ΣΕΡΔΕΝΕ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
1236 ΣΕΡΙΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΘΕΡΜ.ΦΥΤ.ΚΑΛΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
1237 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΡ.ΜΗΧ.&ΑΔΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
1238 ΣΙΑΠΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1239 ΣΙΑΡΜΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΛΟΠΑ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
1240 ΣΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΤΤΛ. ΣΧ.ΔΙΟΙΚ.&ΕΦ.ΠΛ.ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡ ΑΣΤΥΝ Β'-ΤΔΑ ζΑΝΘΗΣ
1241 ΣΙΑΨΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΜ.ΚΑΛ.&ΑΝΘ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1242 ΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1243 ΣΙΜ0Π0ΥΛ0Υ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ
1244 ΣΙΟΥΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝ.
1245 ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΥΠ.&Δ/ΣΗ ΠΡΟΊΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1246 ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΜΗΧΑΝΟΛ.ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1247 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΕΝΙΣΕΑΣ
1248 ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1249 ΣΙΩΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΧΡΗΜ/ΝΟΜΙΚΟ-ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΑΡΤΑΣ
1250 ΣΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1251 ΣΙΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΙΖΆΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1252 ΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1253 ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΓΕΩΡΓ.ΠΑΝ.ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
1254 ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΑΡΓΎΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΒΡΕΦΟΝ/ΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
1255 ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΚΑΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔΔ
1256 ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΜΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
1257 ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
1258 ΣΚΑΡΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓΙΑΣ
1259 ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡ.ΕΚΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
1260 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
1261 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Σ.Ε.(ΟΠΛΑ) ΑΣΤ.Β'-ΔΑΑ
1262 ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1263 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ.Σ.Φ.Δ.Λ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
1264 ΣΚΡΕΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΩ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1265 ΣΚΡΕΤΤΑΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΧ.ΤΟΥΡ.ΕΠΑΓ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ
1266 ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΠΛΗΡ.&ΤΗΛ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
1267 ΣΜΥΡΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΑΚΑΔ.ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤ.ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Ε’ AT ΠΑΤΡΩΝ
1268 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΟΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1269 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠ.ΟΙΚ,ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΔΑΟΑ
1270 ΣΟΛΟΜΟΥ ΒΑΊΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔ.ΑΚΑΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΛΑΡΙΣΑΣ
1271 ΣΟΥΣΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤΥΝΒ'-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
1272 ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΑΣΤ. Β’ Ε.Α.
1273 ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΟΓ.ΧΡΗΜ.ΟΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΜΟΚΟΥ
1274 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΎΛΙΑΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Α.Π.Θ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ/ΤΕΕΜ
1275 ΣΠΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΧΑΡΑΛ. ΤΜ.ΕΠΙΚ.Μ.Μ.Ε.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ
1276 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗ Μ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1277 ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
1278 ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΣΤ.Β’-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
1279 ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1280 ΣΠΙΤΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1281 ΣΠΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΑΛΛΟΔ.
1282 ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΡΗΓΟΡ. ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1283 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1284 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
1285 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1286 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
1287 ΣΤΑΘΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1288 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
1289 ΣΤΑΊΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
1290 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΔΙΟΝΥΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
1291 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ.ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1292 ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1293 ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ.ΝΟΣ/ΚΗΣ Π.Υ. - ΕΤΎΑΠ
1294 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΜ.ΨΥΧΟΛ.-ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ
1295 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.ΝΟΠΕ-ΑΠΘ ΑΣΤ.Α’-ΥΚΑ/ΤΕ
1296 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
1297 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝ.

1298 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ/ΑΣΦΑΛΤΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΓ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
1299 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΗΛ,ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗ-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝ.
1300 ΣΤΕΡΙΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ
1301 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΑΡΙΣΤ.Π. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
1302 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1303 ,ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΔΙΑΧ.ΠΕΡΒ,&ΦΥΣ.Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
1304 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧ.ΟΡΓ.&Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
1305 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΕΒΕ
1306 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΗΛ/ΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΚΟΖΑΝΗΣ
1307 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΠΑΤΡΩΝ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1308 ΠΕΦ0Π0ΥΛ0Υ ΣΤΑΥΡ. ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1309 ΣΤΟΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 1Τ1ΑΠ.Β -ΤΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1310 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΜ.ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ. 4Π.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦ.
1311 ΣΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΔΕΝΔΡΟΠ/ΜΟΥ
1312 ΣΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 4ΝΘ/ΜΟΣ-ΥΜΔ ΑΘΗΝΩΝ
1313 ΣΤΡΑΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΠΙΧ.ΣΧ.&ΠΛ.ΣΥΣΤ.ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1314 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠ.ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΙΑΝΝΟΥ
1315 ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΓΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1316 ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΦΙΛΟΣ.ΚΟΙΝ.ΕΠ.ΠΑΝ.ΡΕΘΥΜ. ΥΠΑΠ.Α'-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
1317 ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΕΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Υ.-ΔΕΔ
1318 ΣΤΡΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΔΙΑΧ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
1319 ΣΥΓΙΖΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
1320 ΣΥΛΑΊΔΟΥ ΚΟΝΔΥΛΟ ΑΡΓΎΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
1321 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ(ΧΗΜΙΚΩΝ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1322 ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΝΟΣΗΛ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΣΙΝΔΟΥ
1323 ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜ.ΟΡΓ.&Δ/ΣΗΣΑΓΡ.ΕΚ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
1324 ΣΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ-ΣΧΕΔ.ΠΑΡ.ΕΝΔΥΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΥΠΑΤΗΣ
1325 ΣΥΣΜΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠ.&ΤΕΧ.ΥΛ.ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1326 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1327 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΒΙΟΛ.ΓΕΩΡ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
1328 ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
1329 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠ.Β’-ΔΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1330 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1331 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΓ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
1332 ΤΑΚΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Υ.-ΔΑΠ
1333 ΤΑΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ,ΜΗΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
1334 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΕΛΕΥΘΕΡ. ΟΡΓ.&ΔΙΑΧ.ΑΘΛ.ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1335 ΤΑΜΠΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΙΣΤ.-ΕΘΝ.ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
1336 ΤΑΜΠΡΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΔΑΥΙΔ ΤΜ.ΕΚΠ.ΣΧΕΔ.ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ
1337 ΤΑΝΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΚΗΣ
1338 ΤΑΠΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΤΜ. Π ΑΡ. *ΛΑΊ Κ. ΜΟΥΣ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΠΡΟΥ
1339 ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΛ.ΥΠ.ΣΥΣΤΗΜ. Π.Υ. - ΕΤΥΑΠ
1340 ΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
1341 ΤΑΣΚΩΦ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΟΤ.ΕΚΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
1342 ΤΑΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ.ΔΙΕΘ.ΕΜΠ.-ΤΕΊ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ
1343 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
1344 ΤΑΤΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ.ΟΡΓ.&ΕΚΜ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΙΑΣ
1345 ΤΑΧΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ. 

ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ 
ΥΠΑΠ.Α'-ΤΜ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ1346 ΤΕΛΙΟΥ ΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1347 ΤΕΝΕΝΤΕΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΗΝΟΒΙΑ ΑΕΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
1348 ΤΕΡΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
1349 ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΣΟΧΟΥ
1350 ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
1351 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1352 ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
1353 ΤΖΑΝΕ ΒΕΝΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
1354 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
1355 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΑ
1356 ΤΖΕΡΕΜΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
1357 ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΠ.Β’-ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ
1358 ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΜ.ΠΟΛΙΤ.ΕΠ.-ΠΑΝ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΑΠ.Α’-ΤΓ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
1359 ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΠ.Α'-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
1360 ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΠ.Α'-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
1361 ΤΖΙΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤ. ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΓΛΩΣ.ΦΙΛ.&ΠΟΛ.ΠΑΡ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α1 ΑΛΕζ/Ι ΙΟΛΗΣ
1362 ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1363 ΤΖΙΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΠΡΟΥ
1364 ΤΖΟΥΑΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΑ
1365 ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛ.&ΚΟΙΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
1366 ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΓΚΑΔΑ
1367 ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧ.ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
1368 ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΟΕ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1369 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. Δ/ΣΗ ΠΛΗΡ/ΡΙΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
1370 ΤΗΛΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝ.ΜΕΤΣ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΠ.Β'-ΔΑΠ
1371 ΤΙΒΙΚΕΛΗ ΒΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΚΤΗΝΙΑίΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
1372 ΤΟΊΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕ-/ΠΟΛΗΣ
1373 ΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1374 ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝ.ΠΑΙΔ.ΦΛΩΡ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
1375 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1376 ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΕ ΑΣΤ/ΚΑΣ-Τ ΑΑΣ
1377 ΤΟΥΚΤΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1378 ΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ.Τ.Υ.Α ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1379 ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΝΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
1380 ΤΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΡΑΦΗΝΑΣ
1381 ΤΟΥΡΑΣΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΜ.ΘΕΟΛΟΓ.-ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
1382 ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
1383 ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ&ΔΛ ΠΙΕΡΙΑΣ
1384 ΤΡΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ
1385 ΤΡΕΣΙΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΚΥΔΡΑΣ
1386 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣ.&ΦΙΛΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
1387 ΤΡΙΣΚΕΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠ ΒΑΛΚ.ΣΠ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΔΙΩΞ.ΝΑΡΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ
1388 ΤΡΟΥΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΕΠΙΤ.ΔΤΑ
1389 ΤΡΟΧΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΙΟΧ.ΠΑΝΕΠ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
1390 ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤ. ΒΙΟΜ.Δ/ΣΗΣ &ΤΕΧΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
1391 ΤΣΑΚΑΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1392 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1393 ΤΣΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡ.ΕΡΓ/ΡΩΝ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΥ
1394 ΤΣΑΛΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΟΡΓ.ΔΙΟΙΚ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΜΔ ΑΘΗΝΩΝ
1395 ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΤ/ΔΑΕΘ
1396 ΤΣΑΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ.&ΤΕΧΝ.Η/Υ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΔΙΩΞ.ΝΑΡΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ
1397 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
1398 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
1399 ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
1400 ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΟΑΚΑ
1401 ΤΣΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
1402 ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
1403 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΜΕΤ.&ΕΠΙΜΟΡΦ.
1404 ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΣΟΕ-ΤΜ.ΟΡΓ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
1405 ΤΣΑΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1406 ΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ
1407 ΤΣΑΧΡΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΣΗ-ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
1408 ΤΣΕΚΕΣΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΚΑΛΑΣ
1409 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΣΤ.Β’-ΑΔ ΛΕΣΒΟΥ
1410 ΤΣΕΛΙΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
1411 ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΔΙΕΘ.ΕΜΠΟΡ.-ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Π.-ΑΤ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
1412 ΤΣΕΝΕ ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤ, ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΑΟΑ
1413 ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΛΗΡ.&ΜΕΣ.ΜΑΖ.ΕΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1414 ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠ -ΤΜ.ΖΩΊΚ.ΠΑΡ.ΦΛ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΘ
1415 ΤΣΕΠΡΑΊΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΤΡ.-ΔΙΑΙΤ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
1416 ΤΣΕΠΡΑΊΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΤΡ.-ΔΙΑΙΤ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
1417 ΤΣΕΡΠΕΣΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΑ
1418 ΤΣΙΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΦ.ΞΕΝ.ΓΛΩΣ.-ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝ.
1419 ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΛΕΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Π.Υ.-ΤΣΦ ΤΥΧΕΡΟΥ
1420 ΤΣΙΑΚΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΕΙ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤ.Α'-ΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΠΑΤΩΝ
1421 ΤΣΙΑΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
1422 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΜΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
1423 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
1424 ΤΣΙΑΠΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Λ.ΠΥΡΓΟΥ
1425 ΤΣΙΑΠΛΕ ΠΑΓΩΝΑ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ.ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ
1426 ΤΣΙΑΧΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΑΞ/ΚΩΝ ΝΟΣ/ΚΗΣ ΣΑΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
1427 ΤΣΙΑΧΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1428 ΤΣΙΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΟΑ
1429 ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΟΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΟΑ
1430 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1431 ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΜΕΘ.ΙΣΤ.&ΘΕΩΡ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝ. ΥΠΑΣΤ.Β'-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
1432 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ
1433 ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΓΑΔΑ
1434. ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Ε.Α.
1435 ΤΣΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝΕΠ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
1436 ΤΣΙΜΠΕΡΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛ.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ/ΜΗΧ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
1437 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΕΙ ΜΗΧΑΝ/ΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
1438 ΤΣΙΝΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΒΡΕΦΟΝΗΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ
1439 ΤΣΙΟΛΚΑΝΑΚΗ ΒΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΧΡΗΜ.&ΔΙΟΙΚ.ΣΤ.ΤΡΑΠ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

123



IHtl.1 U l. l l  1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1

1440 niOTPA ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛ.ΑΣΤΎΝ.
1441 ΤΣΙΟΤΡΑ ΣΤΎΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
1442 ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΣΑΣ
1443 ΊΤΙΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ.ΕΛΛΣ ΥΠΑΠ.Β'-ΔΕΕ
1444 ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ίΣΤ.ΚόΙΝ.ΑΝΘΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
1445 ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΈΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΒΙΟΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
1446 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΑΠΟΡΙΑΣ
1447 ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
1448 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ. Β ΑΛΚ.ΣΠ.ΠΑΝ/ΜΙΟV ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΑζΙΑΡΧΟΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
1449 ΤΣΙΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΟΙΝ.ΕΡΓ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΑΠ.Α’-ΑΤ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
1450 ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
1451 ΤΙΙΩΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΦίΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΓΔ.ΨΥΧΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤΥΝ.ΒΈ.Α.
1452 ΤΣΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ. Σ.Τ.Υ.Α. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
1453 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
1454 ΤΙΟΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΟΠΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
1455 ΤΙΟΛΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠ.ΥΠΟΔ.-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1456 ΤΙΟΛΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΑΕΡΟΝ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠ.Β'-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1457 ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Σ.Σ.Α.Σ. ΟΙΚΟΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΠ.Β-ΤΤ ΚΑΙ ΕΡΙΝΗΣ
1458 ΤΣΟΠΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧ.ΣΧ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ
1459 ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΥΛΒΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.Μ.Π.-ΣΧ.ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΑΠ.ΒΈ.Α.
1460 ΤΣΟΥΚΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΤΕΒΕ
1461 ΤΣΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΓΛ.ΛΣ ΑΠ.Β'-Β' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1462 ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΝΕΠΩΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΖΙΧΝΗΣ
1463 ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1464 ΤΣΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΕΜΑ
1465 ΤΣΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ
1466 ΤΫΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ.-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
1467 ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΟ Α.Π.Θ. ΑΠ.Α'-ΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1468 ΦΑΒΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
1469 ΦΑΚΙΔΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ ,ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ/ΜIΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΝ ΡΟΔΟΥ
1470 ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΣΤ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
1471 ΦΑΛΚΩΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝ. ΝΟΣΗΛ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1472 ΦΑΛΚΩΝΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1473 ΦΑΜΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜ.ΕΡΓ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΛΙΟΥ
1474 ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝ.ΓΈΩΠΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΐΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
1475 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1476 φαρμακης Σπυρίδων ΑΘΑΝΑΣ. Σ.Μ.Υ.Ν. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1477 ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛ. τμ .ιςτ.αρχ.φιλςχ .πΑΝ.ιωαννιν ΑΠ.Β’-ΓΑΔΘ
1478 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1479 ΦΕΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡ.& ΕΠΙΚ. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΙΟΥ
1480 ΦΕΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΑΓΡ.&ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΛΑΓΚΑΔΑ
1481 ΦΕΡΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΛΑΓΚΑΔΑ
1482 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Σ.Α.Σ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1483 ΦΕΣΚΟΥ ΛΟΡΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΟΑ
1484 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
1485 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡ. ΤΕΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1486 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΙΔ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
1487 ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗ ΕΛΕΓΚ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1488 ΦΛΕΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑζ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1489 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1490 ΦΛΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΔΙΕΘ.ΟΙΚ.ΣΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
1491 ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΜ.ΨΥΧΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΙΔ.Ε-. ΕΛ.ΑΣ
1492 ΦΛΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΣΧ,ΚΟΙΝ.&ΕΚ,ΠΟΛ-ΑΕΙ ΚΟΡΙΝΘ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
1493 ΦΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΙΣΤ.-ΕΘΝΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΛΟΥ
1494 ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
1495 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΧΡΗΜ.ΕΦ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
1496 ΦΟΥΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΠ
1497 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1498 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΡΓΎΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ .ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΧ.ΜΕΤ.&ΕΠΙΜΟΡΦ.
1499 ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΜ.ΗΛ.-ΜΗΧ.&ΜΗΧ.ΥΠΟΛ.ΠΟΛΥΤ Π.Υ.-ΔΕΕ
1500 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ζΑΝΘΗΣ
1501 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΛΗΤΗΣ
1502 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΠΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
1503 ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΟΚλ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ.ΔΗΜ.Δ/ΣΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ
1504 ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧ.ΤΕΧ,&ΕΠ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. αρχ/κΑΣ-δαα

1505 ΦΩΤΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ [ΑΝΑΣΤΑΣ. Τ ” ΒΙΒΛΙΟΘ.&ΣΥΠ.ΠΛ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ
1506 ΦΩΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ.Α.Β/Α.Α.
1507 ΦΩΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΧΡΗΜ/ΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1508 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
1509 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΠ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1510 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΕΜΠ.&ΔΙΑΦ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β' AT ΠΑΤΡΩΝ
1511 ΧΑΛΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗ&ΜΜΕ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
1512 ΧΑΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ.ΛΟΠΠΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ
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i
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗ ΒΑΘΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

151 3 Χ Α Ν Τ Ζ Η  Χ Α Ρ ΙΚ Λ Ε ΙΑ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ ΤΜ .Κ Ο ΙΝ .Δ / Σ Η Σ  Π Α Ν .Θ Ρ Α Κ Η Σ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Α Τ  Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Υ

151 4 Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Α Κ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Σ Χ Ο Λ Η  ΑΣΤ/ΚΩ Ν  ΕΛ.ΑΣ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Α Τ  Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

1515 Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ΙΩ Α Κ Ω Ν /Ν Ο Σ Γ Ε Ω Π Ο Ν ΙΚ Η  Α Θ Η Ν Ω Ν Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Α Τ  Ν Α Υ Π Λ ΙΟ Υ

1516 Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  ΑΦ Ρ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Α Θ Η Ν Ω Ν Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Υ Α Β Ε

1517 Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Σ  Β Λ Α Σ ΙΟ Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Τ Ε Ι ΑΡΤΑΣ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Α Τ  Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΑ Δ Α Σ
1518 Χ Α Ρ Α Τ Ζ Α Ρ Η  Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Η Κ Ω Ν /Ν Ο Σ Δ Α Σ / Ν ΙΑ  Κ Α Ρ Π Ε Ν ΙΣ ΙΟ Υ -Τ Ε Ι Λ Α Μ ΙΑ Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Δ /Ν ΣΗ  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ

1519 Χ Α Ρ Α Τ Σ Α Ρ Η  Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Η Κ Ω Ν /Ν Ο Σ Τ Ε Ι Λ Α Μ ΙΑ Σ -Δ Α Σ Ο Π .Κ Α Ρ Π Ε Ν Η Σ ΙΟ Ύ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Δ Α Π

1520 Χ Α Ρ ΙΣ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ . Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Τ Ε Ι Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ ΙΟ Υ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-ΤΤ  Ρ Ο Δ Ο Υ

1521 Χ Α Ρ ΙΤ Ο Σ  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΕ Ι ΠΛ.&ΤΕΧ.Η/Υ  Λ Α Μ ΙΑ Σ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Α Σ  Β Λ Υ Χ Ο Υ

1522 Χ Α Ρ ΙΤ Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Σ Χ Ο Λ Η  Α Σ Τ Υ Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν  ΕΛ.ΑΣ Υ Π Α Σ Τ . Α '-Τ Μ . M E T .Δ ΙΚ .Λ Α Ρ ΙΣ Α Σ
1 523 Χ Α Ρ Μ Α Ν ΙΔ Ο Υ  Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Α Ε Ι Π Ε ΙΡ Α ΙΑ -Τ Μ .Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΚ Η Σ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Α Τ  Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ
1524 Χ Α Ρ Π Α Ν Τ ΙΔ Η  N IN A Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Τ Μ .Ε Π .Δ Η Μ .Υ Γ .-Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Α Δ  Κ Α Β Α Λ Α Σ

1 525 Χ Α Σ Α Π Η  Σ Τ ΥΛ ΙΑ Ν Η ΚΩ Ν /Ν Ο Σ Ν Ο Μ ΙΚ Η  ΣΧ .Π Α Ν / Μ ΙΟ Υ  Θ Ρ Α Κ Η Σ Α Σ Τ .Β ’-ΤΑ  Σ Π Α Ρ Τ Η Σ

1 526 Χ Α Τ Ζ Α Κ Η Σ  ΕΥΤΎ Χ ΙΟ Σ Μ ΙΧ Α Η Λ Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η -Τ Ε Ι Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Υ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Τ Τ Α  Χ Α Ν ΙΩ Ν
1527 Χ Α Τ Ζ Η  Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Α Π Ο ΣΤ Ο Λ . Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Τ Ρ ΙΚ Α Λ Ω Ν

152 8 Χ Α Τ Ζ Η  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Π Α ΙΔ /Κ Ο  Δ Η Μ .Ε Κ Π . ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Α Σ Τ .Α '-Δ Δ Α Σ

152 9 Χ Α Τ Ζ Η Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Δ Ο Υ  Α Γ Α Θ Η Η Λ ΙΑ Σ Τ Μ .ΙΣ Τ . -Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ .Π Α Ν .Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Σ Ω Ν

153 0 Χ Α Τ Ζ Η Ε Φ Ρ Α Μ ΙΔ Η Σ  ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛ . Σ Χ Ο Λ Η  Α ΣΤ/ΚΩ Ν  ΕΛ.ΑΣ Α Σ Τ .Υ Π Ο Δ .-Α Τ  Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν

1531 Χ Α Τ Ζ Η ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Μ Α Ρ ΙΑ -Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α Ν Ε Ρ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ  Ο Λ ΓΑ Ν Ο Μ ΙΚ Η -Κ Ο Μ Ο Τ Η Ν Η Σ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Δ Α Δ Θ
1532 Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ  ΓΡ Η ΓΟ Ρ . Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Σ ΑΣΤ.Δ/Ν ΤΗ Σ  Ε.Α.

153 3 Χ Α Τ Ζ Η Κ Ω Τ Ο Υ Λ Α Σ  ΓΕ Ω Ρ Γ . Α Π Ο ΣΤ Ο Λ . Π Λ Η Ρ .& ΤΕΧ .Η Λ .ΥΠ .-ΤΕ Ι Λ Α Μ ΙΑ Σ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Α Δ  Λ Α Ρ ΙΣ Α Σ

153 4 Χ Α Τ Ζ Η Κ Ω Τ Ο Υ Λ Α Σ  ΣΠ Υ Ρ ΙΔ . Α Π Ο ΣΤ Ο Λ . Μ Η Χ.Η Λ .Υ Π .Τ Η Λ .& Δ ΙΚ -Α Ε Ι Β Ο Λ Ο Υ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Α Δ  Λ Α Ρ ΙΣ Α Σ

1535 Χ Α Τ Ζ Η Λ ΙΑ Δ Η Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Α Χ ΙΛ Λ ΕΑΣ ΤΕΙ Χ Ρ Η Μ / Κ Ω Ν  Ε Φ .Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Ε Δ Ε Σ Σ Α Σ
1536 Χ Α Τ Ζ Η Μ Α Γ ΙΟ Γ Λ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α ΚΩ Ν /Ν Ο Σ Σ Χ Ο Λ Η  Α ΣΤ/ΚΩ Ν  ΕΛ.ΑΣ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Α Τ  Α Λ Ε Ξ / Π Ο Λ Η Σ
153 7 Χ Α Τ Ζ Η Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Η  Α ΙΚΑΤ. Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ Κ Ο ΙΝ Ω Ν .Δ /Σ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ Τ Α Ξ ΙΑ Ρ Χ Ο Σ  Ε.Α.
153 8 Χ Α Τ Ζ Η Μ Ο Σ Χ Ο Υ  Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Η Σ Α Β Β Α Σ Π Α Ν / Μ ΙΟ  ΠΕΙΡΑ ΙΑ -ΣΧ.ΣΓΤ  & ΑΣΦ .ΕΠ. Α Σ Τ .Β ’-Υ Α Π Δ

153 9 Χ Α Τ Ζ Η Μ Π Ε Η  Π Α Σ Χ Α Λ ΙΝ Α Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Σ Χ Ο Λ Η  Φ ΙΛ Ο Σ .Π Α ΙΔ .Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Φ ΙΛ Υ Ρ Α Σ
154 0 Χ Α Τ Ζ Η Μ Π Ε Η  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α ΕΥΑΓΓΕΛ . Ν Η Π ΙΑ Γ Ω Γ Ω Ν  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Φ ΙΛ Υ Ρ Α Σ
1541 Χ Α Τ Ζ Η  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  ΚΩ Ν /Ν Α Ι Χ Α Ρ Α Λ Α Μ ΣΧ .Ε Μ Π .& Π Ο ΙΟ Τ .Ε Λ .-Τ Ε Ι Δ Υ Τ .Μ Α Κ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Τ Δ Α  Ξ Α Ν Θ Η Σ
154 2 Χ Α Τ Ζ Η Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ . ΕΥΑΓΓΕΛ . ΓΥ Μ Ν Α Σ Τ .Α Κ Α Δ .Θ Ε Σ / Ν ΙΚ Η Σ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Α Τ  Κ .Ν Ε Υ Ρ Ο Κ Ο Π ΙΟ Υ
154 3 Χ Α Τ Ζ Η Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Μ Ε Λ Α Ν Θ ΙΑ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Φ Υ Σ ΙΚ Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  ΙΣ Τ ΙΑ ΙΑ Σ
1544 Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Θ Ω Μ Α Σ Α Σ Τ Ε Ρ ΙΟ Σ Γ Ε Ω Π Ο Ν ΙΑ  Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Π Λ .Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ .
1545 Χ Α Χ Α Ρ ΙΔ Α Κ Η  Μ Α Ρ ΙΑ Ν Α Ε Λ Ε Ν Η Ο ΙΚ /Κ Ο  Π Α Ν / Μ ΙΟ  Α Θ Η Ν Ω Ν Α Σ Τ .Α '-Δ Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
1 546 Χ Ε Ρ ΙΔ Ο Υ  Α Θ Α Ν Α Σ ΙΑ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Τ Μ .Λ Ο Γ .& Χ Ρ Η Μ .-Π Α Ν .Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν . Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Δ Α Ε  Θ Ε Σ / Ν ΙΚ Η Σ
1 547 Χ Ε Ρ ΙΔ Ο Υ  Μ Α Ρ ΙΑ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Τ Μ .Λ ό Γ .& Χ Ρ .-Π Α Ν . Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Δ Α Ε  Θ Ε Σ / Ν ΙΚ Η Σ
1548 Χ Η Ρ Η Σ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Α Ν Α Σ Τ Α Σ . Τ Μ .Φ Ω Τ .Π Α Ρ .-ΤΕ Ι Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Σ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Δ Α Ε Ε Β
1 549 Χ Η Τ Α Σ  Θ Ω Μ Α Σ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Θ Ε Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ Α Σ Τ .Α '-Υ Α  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν
1550 Χ Λ Ο Υ Β Ε Ρ Α Κ Η  Φ Α Ν Ο Υ Ρ ΙΑ Μ ΙΧ Α Η Λ Τ Ε Χ Ν .Γ Ε Ω Ρ Γ .Π Ρ .-Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΑΣΤ .Δ /Ν Τ Η Σ  Ε.Α.
1551 Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ ΙΔ Η Σ  Ν ΙΚΟ Λ . Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Ε .Μ .Π .-Χ Η Μ ΙΚ Ω Ν  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ω Ν Π,Υ./Α '-Δ/ΝΣΗ  Δ Η Μ .Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν
155 2 Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Υ  Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η Β Α Τ Ο Σ Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ Α Σ Τ .Α '-Τ Δ Α  Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν
155 3 Χ Ο Υ Θ Η Σ  ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ ΕΠ ΙΣ Τ .Υ Λ ΙΚ .Π Α Ν /Μ ΙΟ  Π Α Τ Ρ Ω Ν Α Ρ Χ / Κ Α Σ - Π  Μ Ε Γ Α Ρ Ω Ν
1554 Χ Ο Υ Τ Ζ ΙΟ Υ Μ Η  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Σ Π Υ Ρ ΙΔ . Τ Ε Ι Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ -Π Λ .Δ ΙΟ ΙΚ .& Ο ΙΚ Ο Ν . Π.Υ.-ΑΤ  Α Λ Μ Υ Ρ Ο Υ
1555 Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Ε Υ Ρ ΙΠ ΙΔ Η Σ Π Α ΙΔ /Κ Ο  Δ Η Μ .Ε Κ Π . ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Π Ε Ρ . ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν
155 6 Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  ΣΟ Φ ΙΑ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Α Σ Τ .Υ Π Ο Δ .-Α Δ  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν
155 7 Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ Α Θ Α Ν Α Σ . Ε Φ Α Ρ .Π Λ .Π Α Ν / Μ ΙΟ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Τ Μ .Τ Ρ .Λ Α Ρ ΙΣ Α Σ
155 8 Χ Ρ Η Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ  Σ Τ Ε Λ Λ Α ΕΥΑΓΓΕΛ . ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο  Α Ρ Χ /Κ Ο  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Β ' A T  Λ Α Ρ ΙΣ Α Σ
1559 Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ  Μ Α Ρ ΙΑ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Π Α Ν  Ε Π . Π Ε ΙΡ Α ΙΑ -Τ Μ  ,Ο Ρ Γ .& Δ ΙΟ ΙΚ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Α Τ  Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ ΙΟ Υ
156 0 Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Δ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Χ Ο Λ Η  Α ΣΤ/ΚΩ Ν  ΕΛ.ΑΣ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Ε ’ A T  Π Α Τ Ρ Ω Ν
1561 Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ  ΚΩ Ν /Ν Ο Σ Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ Σ Χ Ο Λ Η  ΙΚ Α Ρ Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ  (Α Π Ο Β ΙΩ Σ Α Σ )
1562 Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ . Σ Χ Ο Λ Η  Α ΣΤ/ΚΩ Ν  ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ /Κ Α Σ-ΤΤ  Π Υ Ρ Γ Ο Υ
1563 Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ΑΛΕΞ. ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Ο ΙΚ /Κ Ω Ν  ΕΠ ΙΣΤ . Α Θ Η Ν Ω Ν Α Ν Θ / Μ Ο Σ  Ε.Α.
156 4 Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Τ Μ ,Κ Ο ΙΝ Ω Ν .Λ Ε ΙΤ .-Τ Ε Ι Π Α Τ Ρ Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Π Υ Ρ Γ Ο Υ
156 5 Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Λ Α Κ Η  Ε ΙΡ Η Ν Η Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ ΓΡ Α Φ ΙΣΤ ΙΚ Η -Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Β Ρ Υ Σ Ω Ν
156 6 Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ ΙΔ Η  Ε ΙΡ Η Ν Η Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ . Α Γ Γ Λ ΙΚ Η  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  Α Θ Η Ν Ω Ν Π.Υ.-ΑΤ  Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ ΙΟ Υ
156 7 Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ ΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ΝΙΚ. Π Α Ν Α Γ . ΤΕ Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Α Τ  Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ
156 8 Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Ο Ρ ΙΔ Η Σ  ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Θ Ε Ο Δ Ω Ρ . Π Ο Λ ΙΤ .Ε Π ΙΣΤ .& Δ Η Μ .Δ / Σ Η  Α Θ Η Ν Ω Ν Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Α Τ  Ρ Ο Δ Ο Υ
1569 Χ Ρ Ο Ν Η  ΚΩ Ν /Ν Α Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ ΓΑ Λ Λ ΙΚ Η  Φ ΙΛ Ο Λ .-Α Ρ .Π Α Ν .Θ ΕΣ/Κ Η Σ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Δ Α Δ Α
1570 Χ Ρ Ο Ν Η Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ . Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Δ Α Δ Α
1571 Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ . Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε ΙΟ  Α Θ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ -ΥΤ  Α Θ Η Ν Ω Ν
1572 Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ Σ Χ .Π Α Λ .Δ Η .Ε Κ Π .Π Α Ν .Π Α Τ Ρ Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Υ Α  Π Α Τ Ρ Ω Ν
157 3 Χ Ρ Υ Σ ΙΚ Ο Υ  Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ . Σ Χ .Δ ΙΕ Θ .Ε Μ Π Ο Ρ .Κ Α Σ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Α Ν Θ / Μ Ο Σ - Π  Μ Α Λ Α Κ Α Σ Α Σ
157 4 Χ Ρ Υ Σ ΙΚ Ο Υ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ Ν ΙΚ Ο Λ ΙΤ Σ Α Τ Ε Ι Π Α Τ Ρ Ω Ν -Τ Μ .Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ ΙΚ Η Σ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Α Δ  Α Χ Α ΊΑ Σ
157 5 Χ Ρ Υ Σ Ο Μ Α Λ Λ Ο Σ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ Π Ο Λ ίΤ .Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ε Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Δ Α Ε Α
157 6 Χ Υ Τ Α  Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Δ Η Μ Η Τ Ρ . Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Τ Ρ ΙΚ Α Λ Ω Ν
1577 Ψ Α Λ ΙΔ Α  ΚΩ Ν /Ν Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Ν Η Π ΙΑ Γ Ω Γ Ω Ν  Π Α Τ Ρ Α Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Τ Α  Θ Η Β Ω Ν
157 8 Ψ Α Ρ Α Κ Η  Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Π Α ΙΔ /Κ Ο  Δ Η Μ .Ε Κ Π . Π Α Ν  .Α Θ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Χ Ε Ρ Σ Ο Ν Η Σ Ο Υ
1579 Ψ Α Ρ Α Κ Η  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Ω Ν / Ν Ο Σ Τ Μ .Β ΙΟ Λ .Π Α Ν / Μ ΙΟ Υ  Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Υ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-ΤΤ  Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Υ
1580 Ψ Α Ρ Ο Υ Δ Α Κ Η Σ  Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ . Τ Ε Ι Χ Α Ν ΙΩ Ν -Τ Μ .Φ Υ Σ .Π Ο Ρ & Π Ε Ρ . Α Σ Τ .Δ/Ν ΤΗ Σ-Κ Ι Α Θ Η Ν Ω Ν
1581 Ψ Α Ρ Ο Υ Δ Α Κ Η Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ . ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ -Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ  Ε.Α.
1 582 Ψ Α Ρ Ρ Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Ω Α Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Χ Α Λ Κ ΙΔ Α Σ -Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Α Σ Τ Λ '- Δ Α Α
1583. Ψ Ε Υ Δ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Δ Η Μ .Π Α Ν Ε Π .Θ Ρ Α Κ Η Σ -Τ Μ . ΙΣ Τ .Ε Θ Ν Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Δ / Ν Σ Η  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ω Ν
1584 Ψ Υ Λ Λ Α Κ Η  Μ Α Ρ ΙΑ ΑΡ ΙΣΤΟ Φ . Δ ΙΑ Τ Ρ .& Δ ΙΑ ΙΤ .-Τ Ε Ι Σ Η Τ Ε ΙΑ Σ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Γ Α Δ Π  Κ Ρ Η Τ Η Σ
1 585 Ψ Υ Λ Λ Ο Σ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ Π Ο Λ Υ Τ .Α Θ Η Ν Ω Ν -Τ Μ .Μ Η Χ / Γ Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α Σ
1586 Ψ Υ Ρ Ο Υ Κ Η Σ  Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ Θ Ε Ο Δ Ω Ρ . Ε .Μ ,Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε ΙΟ Υ Π Α Σ Τ .Α ’-Δ Α Π
1 587 Ψ Υ Χ Ο Γ Υ ΙΟ Σ  Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ Σ Χ Ο Λ Η  Α Σ Τ Υ Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν  ΕΛ.ΑΣ Α Ρ Χ / Κ Α Σ -Δ Τ Ε
1588 Ψ Ω Μ Α  Μ Α Ρ ΙΑ Δ Η Μ Η Τ Ρ . Π Α ΙΔ /Κ Ο  Δ Η Μ .Ε Κ Π .Α ΙΓ Α ΙΟ Υ Α Ν Θ / Μ Ο Σ -Υ Α  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν
1589 Ψ Ω Ν Η Σ  ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΕΥΣΤΑΘ . Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ -Τ Μ .Τ Ε Χ Ν .ΓΕ Ω Ρ . Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α Τ  Κ Ο Λ Ω Ν Ο Υ

125



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΔΑΝΟΥΣΗΣ. ΑΣΤΥΝ. 
ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ε.α.

ΟΕΜΑΤΟΝ ΕΤΟΥΣ 20 0 3 *
(α) Κατά θεματικές ενότητες  

και τίτλους;

ΠΟΙΚΙΛΑ
Χαριζάνης Πασχάλης, Η μέλισσα και ο άνθρωπος, 

219, 062-064.
Τσινάλης Κων/νος, Μοντελισμός: Ένα χόμπι για 

όλους, 220, 096-097.
Χονδροματίδης Γεώργιος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε

χνείο, 222, 82-85

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Κωσταράς Γρηγ., Των Τριών Ιεραρχών. Το «τριλα- 

μπές φως»; Γνώση, πίστη, ελπίδα, 217, 078-081.
Αλβανίας Αναστάσιος: Η πολεμική ανεμοθύελλα... και 

η καπηλεία της θρησκείας, 218, 208-211.
Τσινάλης Κων/νος, Η ανάσταση του Χριστού εγγύηση 

για τη δική μας ανάσταση, 218, 214.
Ειρηναίος, μητροπολίτης Λάμπης, Συμβρίτου και 

Σφακίων, Η Παναγία στη ζωή του πιστού. Στήριγμα και 
ελπίδα, 220, 005.

Κόντογλου Φώτης, Αύγουστος: Ο μήνας της Πανα
γιάς, 220, 092-094.

Τσινάλης Κων/νος, Άγιος Αρτέμιος. Προστάτης της 
Ελληνικής Αστυνομίας, 221, 042-044, Το άστρο της Βη
θλεέμ, 222, 46-47, Χριστούγεννα, 222, 48-49

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Μπαμπίλης Χαράλαμπος, Ο αυτοπροσδιορισμός του 

ανθρώπου, 217, 052-053.
Einstein Albert, Πώς βλέπω τον κόσμο..., 217, 098-099.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ελευθεριάδου Μαρία, Αντιμετωπίστε τις οικογενεια

κές συγκρούσεις, 217, 092-093.
Παναγιωτοπούλου - Παπαβασιλείου Β, Η παρούσα 

του πατέρα, 219, 058-060, Το παιδί και η αλήθεια, 222, 
28-30,

Δεσποτέλλης Χρήστος, Οικογένεια και παραβατικό- 
τητα ανηλίκων, 219, 028-033.

Σπυροπούλου Καλλιόπη, Η αυτοεικόνα και αυτοεκτί
μηση του παιδιού. Η επίδραση της οικογένειας, 221, 
106-108.

Μαγγανάς Αντώνιος, 222, 26-27.
Τσνάλης Κων/νος, 222, 32-33

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Μπιλανάκη Ελευθερία, Έφηβοι: Η παρατττωματική 

συμπεριφορά τους και η χρήση ουσών. Αιτιολογικοί πα
ράγοντες που την ερμηνεύουν, 220, 052-054.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κόκκινου Αφροδίτη, Μια «λάθος» φυγή: Αντώνης Σα- 

μαράκης, 1919-2003, 220, 064-065.
Βρακάς Παναγιώτης, Η ευθύνη μας στην ευρωπαϊκή 

καταξίωση του αρχαίου ελληνικού λόγου, 221, 030-031.
Παγώνης Α., Η τιμωρία του σδερά (διήγημα), 218, 

218-220.
Κωσταβάρα Ζωή, Ο Ρέημοντ Τσάντλερ και το αστυ

νομικό μυθιστόρημα, 217, 084-085.
Κωσταβάρα Ζωή, Ζωρζ Σιμενόν: «Ο άνθρωπος που 

έβλεπε τα τρένα να περνούν», 218, 196-197.
Κωσταβάρα Ζωή, Έρικ Άμπλερ, 219, 092-093.
Κωσταβάρα Ζωή, Γιάννης Μαρής: Ο Ζωρζ Σιμενόν 

του ελληνικού αστυνομικού μυθιστορήματος, 220, 086- 
087.

Κωσταβάρα Ζωή, Πατρίτσια Χάισμιθ, η σκοτεινή κυ
ρία της αστυνομικής λογοτεχνίας, 221, 100-101, Κω- 
στής Παλαμάς, 222, 34-36

Κωσταβάρα Ζωή, Π. Ντ. Τζεημς, 222, 72-73

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Χονδροματίδης Γεώργιος, Ελληνικοί χοροί «Δόρα 

Στρατού»: Μισός αιώνας προσφοράς, 219, 050-052.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Κόντογλου Φώτιος, Το αληθινό Βυζάντιο. Η αρχοντι

κή και βασιλική πολιτεία, 219, 094-098.
Κωσταβάρα Ζωή, Μεσοποταμία. Η χώρα του Τίγρη 

και του Ευφράτη, 219, 100-102.
Παυλίδης Αντώνης, Η γενοκτονία των Ελλήνων του 

Πόντου και τα μηνύματα που εκπέμπει, 219, 103.
Κοκκίνου Αφροδίτη, Η Ελλάδα των βαλκανικών πολέ

μων, 219, 104-105.
Κοκκίνου Αφροδίτη, Πλόες... στο Μουσείο Κυκλαδι

κής Τέχνης, 220, 100-101.
Κωσταβάρα Ζωή. Τα Επτά Θαύματα του αρχαίου κό

σμου, 220, 102-104.
Κωσταβάρα Ζωή, Στιγμές της Αθήνας στην καμπή 

των πολιτισμών, 220, 106-108.
Σταυριανουδάκης Γιώργος, 222, 38-40

ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κοκκίνου Αφροδίτη, Ευρώ: Δείγμα πολιτισμού, 217, 

082-083.
Κούρος Κων/νος, Λίνα Νικολακοπούλου: Το «Παν μέ

τρο άριστο καθιστά τον Έλληνα ένα ιδιαίτερο πλάσμα σ’ 
όλο τον πλανήτη, 220, 040-043, Ελένη Γλύκατζη - Αρβε- 
λέρ (συνέντευξη), 217, 072-074
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Γ

Γιωτόπουλος Ντίνος, Συνέντευξη με το γλύπτη και κα
θηγητή της ΑΣΚΤ Κώστα Δομπούλα, 220, 056-058.

Γρηγ. Κωσταράς, Η Ελλάδα ως θεμελιωτής του Ευ
ρωπαϊκού πολιτισμού, 222, 16-19

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Κρομμύδας Βασίλειος, 2003: Το ευρωπαϊκό έτος για 

άτομα με αναπηρίες, 218, 246-247.
Κοκκίνου Αφροδίτη, Η Ευρώπη των 25, 219, 034-035. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παπαγιάννης Γρηγόρης, Μανθάνων οργανισμός και 

διοίκηση γνώσης, 219, 016-022.
Χονδροματίδης Γεώργιος, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο

λιτών, 217, 086-087.
ΔΙΚΑΙΟ
Το «άβατο» του Αγίου Όρους. Ευρωπαϊκό κοινοτικό 

δίκαιο, θρησκευτική ελευθερία και ιδιοκτησία, 220, 060- 
062.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ιωαννίδης Β., Κουτσελίνης Αντ., Έγκλημα: Η κοινω

νιολογική θεώρηση, 217, 036-040.
Βερσή Μερόπη, Ενδο-οικογενειακή βία: Κακοποίηση 

γυναικών, 218, 174-177.
Πανούσης Γιάννης, Το αστυνομικό μυθιστόρημα έχει 

εγκληματολογικό ενδιαφέρον; 220, 030-039.
Βασιλάκη Ερήνη, Αντωνόπουλος Γεώργιος, Η σκια

γράφηση του ψυχολογικού προφίλ του δράστη 
(profiling) εως «εργαλείο» της αστυνομικής έρευνας,
221, 032-034.

Πετρουλάκης Νικόλαος, Αγωγή και τρίτη ηλικία, 218, 
224-227.

ΙΑΤΡΙΚΗ - ΥΓΕΙΑ
Αθανάσογλου Νικόλαος, Μωράίτης Ιωάννης, To laser 

στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όρασης, 218, 238- 
240.

Οι κίνδυνοι των λουσμένων και πώς αντιμετωπίζονται,
219, 106-109.

Τα γυαλιά δεν είναι μόνο... μόδα, 219, 110-112. 
Θεοδοσίου Σταυρούλα, Γυναίκες και καρδιαγγειακά 

νοσήματα, 219, 112-113.
Χαραλαμπίδης Μιχαήλ, Αυχεναλγία - Αυχενικό σύν

δρομο, 220, 098-099.
Χονδροματίδης Γεώργιος, Γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα, 221, 050-054.
Κατσιμπέρης Νικόλαος, Φυσική κατάσταση, αντοχή, 

εργοσπιρομετρία, 221, 114-115.
Σταθακόπουλος Παναγιώτης, Γρίπη, 222, 50.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Λαζαρίδου Νόνη, Columbia: Τελευταία πτήση, 217, 

096-097.
Ψηφιακή φωτογραφία. Όσα θα θέλατε να ρωτήσετε,

220, 112-114.
Λαζαρίδου Νόνη, Διαδίκτυο (Internet), 220, 116-117,

222, 90-91

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κούρος Κων/νος, Νερό: Τα αποθέματα εξαντλούνται,

219, 054-056.

ΤΑΞΙΔΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κωσταβάρα Ζωή, Βυζαντινοί περίπατοι στην Αθήνα, 

217, 076-077, 218, 212-213, 219, 116-117.
Κούρος Κων/νος, Η γη του πυρός, 217, 088-089.
Κωσταβάρα Ζωή, Σκιάθος, 218, 216-217.
Κωσταβάρα Ζωή, Μικρές αποδράσεις, 219, 118-120.
Χονδροματίδης Γεώργιος, Έβερεστ: 50 χρόνια από 

την κατάκτηση της υψηλότερης κορφής του κόσμου,
220, 044-046.

Πετράκη Αναστασία, Οδοιπορικό στον Κόζιακα. Πύλη 
- Ελάτη - Περτούλι, 220, 088-091.

Πετράκη Αναστασία, Δραστηριότητες στη φύση: Πε
ζοπορία - Περπάτημα, 221, 102-105, Το σκι από μέσο 
συγκοινωνίας σε άθλημά και τρόπο αναψυχής, 222, 76- 
78

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αύγουστος 2003: Γεύση Ολυμπιακών Αγώνων, 220, 

024-025.
Φώτου Δήμητρα, Ολυμπιακή εκεχειρία. Τα ψηφίσμα

τα των Ηνωμένων Εθνών, 220, 026-029.
Χρυσή η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της Ελληνικής Αστυνο

μίας, 220, 066-067.
Λιασή Αρετή, Κούρος Κων/νος, «Ζω για τους Αγώνες 

της Αθήνας» (Συνέντευξη με την κ. Γιάννα Δασκαλάκη - 
Αγγελοπούλου), 221, 022-025.

Αβραμίδης Αθανάσιος, Η Ολυμπιάδα του 2004.Πρό
κληση γα το αθλητικό ιδεώδες, 221, 026-029.

Κωσταβάρα Ζωή, Το καλλιμάρμαρο Στάδιο των Αθη
νών, 221, 046-047.

Μανούκης Άγγελος, 222, 42-44

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Καμπανάκης Ιωσήφ, Ο αστυνομικός στον παλαιό ελ

ληνικό κινηματογράφο, 218, 178-181.
Συνάδελφοι που εξελέγησαν σε νομαρχιακές - δημο

τικές εκλογές, 218, 187-191.
Τσινάλης Κων/νος, Δε θα το ξεχάσω ποτέ..., 218, 222-

223.
Στόχοι και προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας 

για το 2003, 219, 008-011.

ΗΓΕΣΙΑ
Νέα ηγεσία του Σώματος, 218, 134-135.
Ο νέος Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης Παντελής 

Τσερτικίδης, 219, 007.
Ο νέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γεώργιος Διαμ. 

Φλωρίδης, 220, 007.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Μαγουλιανίτης Γεώργιος, To Management της ανά

πτυξης των ανθρώπινων πόρων της Ελληνικής Αστυνο-
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μίας ως ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, 221, 036-037.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Θεοδώρου Βασίλειος, Το στρες των αστυνομικών και 

η ΕΑΑΣ, 217, 028-031.
Βερσή Μερόπη, Συμπτώματα και αντιμετώπιση ψυχο- 

τραυματικών διαταραχών μετά από συμμετοχή σε μάχη, 
217, 032-035.

Τσινάλης Κων/νος, Νικόλαος Καραντάκος: Η δύναμη 
της θέλησης, 217, 090-091.

Αδαμόπουλος Αλέξιος. Γνωρίστε τις Υπηρεσίες μας. 
Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών, 219, 038-041.

Αποστολόπουλος Μηνάς. Επικουρικό Ταμείο Υπαλλή- 
λωντ. Αστυνομίας Πόλεων, 221, 018-020.

Αστυνομική Ακαδημία. Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα σε συνεχή αναβάθμιση, 221,014-017.

Τσινάλης Κων/νος, Skid-car: Για γρήγορη και ασφαλή 
οδήγηση, 218, 182-183.

ΔΗΜ Ο ΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ημέρα της Αστυνομίας. Λαμπρός γιορτασμός σε όλη 

την Ελλάδα, 221, 005-011.
68η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 221, 012-013.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
Αστυνομία Εγγύτητας. Το Αστυνομικό Τμήμα επίκε

ντρο της αστυνομικής δράσης, 217,010-011.
Παπανικολάου Γ.Δ., Ο «αστυνόμος» της γειτονιάς και 

η ελληνική πραγματικότητα, 217, 012-015.
Ο Αστυνομικός της γειτονιάς, 218, 158-160.
Ελληνική Προεδρία: Οι προτεραιότητες του Υπουρ

γείου μας, 217, 008-009.
Για την εξασφάλιση ενός χώρου ελευθερίας, ασφά

λειας και δικαιοσύνης, 218, 146-148.
Καθ' οδόν 2001-2005: Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, 

217, 016-017.
Τζέκης Κων/νος, Η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων 

και το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο νομό Αττικής, 217, 
018-020.

Καθ' οδόν 2001-2005: Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, 
220, 020-021.

Χανόπουλος Βασίλειος, Σημάδια κινδύνου (ο ύπο
πτος) 222, 24-25,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλειά σας, 220, 022- 

023.
Αποτελεσματικότεροι κατά των ναρκωτικών, 218, 

150-151.
Αγγελόπουλος Δημήτριος, Κυβερνοχώρος: Το διε

θνές «γίγνεσθαι» στο ελληνικό «είναι», 217, 022-026.
Τσακίρης Θεολόγος, Τα παιδιά και ασφάλεια στο 

internet, 218, 252-253.
Τσινάλης Κων/νος, 1ο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων: 

Πάντα με ευαισθησία κοντά στο παιδί - θύμα, 219, 042- 
044.

Η Ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, 222, 8-11.
Υποστρ/γος Βασ. Κωνσταντινίδης, Ο Σχεδιασμός

Ολυμπιακών Αγώνων, 222, 12-15.
ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Με συνέπεια κατά της τρομοκρατίας, 217, 006-007.
Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Η 11η Σεπτεμβρίου και 

τα μηνύματά της, 217, 042-043.
Αεροπειρατεία σε αεροσκάφος των Τουρκικών Αερο

γραμμών, 218, 140-141.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στεργιούλης Ευάγγελος, Η εσωτερική ασφάλεια στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 218, 162-165.
Γ ια την εξασφάλιση ενός χώρου ελευθερίας, ασφά

λειας και δικαιοσύνης, 219, 012-014.
7η Συνάντηση Αρχηγών Αστυνομιών των Ευρωπαϊκών 

χωρών, 219, 015.
Το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της 

Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 220, 
008-011.

Λιασή Αρετή, Κούρος Κων/νος, Συνέντευξη με τον Γε
νικό Γραμματέα της Interpol Ronald kenneth Noble, 219, 
024-027.

ΕΠΙΣΤΗΜΟ ΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Μενεξής Νικήτας, Βιομετρικά χαρακτηριστικά, 218, 

152-155.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπηρεσία εσωτερικών Υποθέσεων, 218, 142-144.
Κάσσιος Δημήτριος, Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελ

ληνικής Αστυνομίας, 218, 184-186.
Η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 220, 012-015.

ΞΕΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ
Η αστυνόμευση στις ΗΠΑ, 217, 048-051.
Συνέντευξη από τον Αρχηγό του FBI, 222, 20-23.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δανούσης Κων/νος, Μικρή ιστορία της Αστυνομίας 

στην Ελλάδα, 217, 044-047.
Δανούσης Κων/νος, Η Αστυνομία της «εγγύτητας» 

στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, 218, 206-207.
Δανούσης Κων/νος, Τα πρώτα βήματα της Αστυνο

μίας στο νεοελληνικό κράτος, 219, 046-049.
Δανούσης, Η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη από την 

αυγή του 20ού στο κατώφλι του 21ου αιώνα, 220, 016- 
019.

Δανούσης Κων/νος, Προς το Αργυρόκαστρο, 221, 
038-041.

Οι πεσόντες συνάδελφοι κατά τον πόλεμο του 1940 
και την ιταλογερμανική κατοχή, 221,055-078.

(β)

Einstein Albert, 217 098-099.
Αβραμίδης Αθανάσιος, 221,026-029.
Αγγελόπουλος Δημήτριος, 217, 022-026.
Αδαμόπουλος Αλέξιος, 219, 038-041.
Αθανάσογλου Νικόλαος, 218, 238-240.
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Αντωνόπουλος Γεώργιος, 221, 032-034. 
Αποστολόπουλος Μηνάς, 221, 018-020.
Βασιλάκη Ερήνη, 221, 032-034.
Βερσή Μερόπη, 217, 032-035, 218, 174-177.
Βρακάς Παναγιώτης, 221, 030-031.
Γιωτόπουλος Ντίνος, 220, 056-058.
Δανούσης Κων/νος, 217, 044-047, 218, 206-207, 219, 

046-049, 221, 038-041, 220, 016-019.
Δεσποτέλλης Χρήστος, 219, 028-033.
Ειρηναίος, μητροπολίτης 220, 005.
Ελευθεριάδου Μαρία, 217, 092-093.
Θεοδοσίου Σταυρούλα, 219, 112-113.
Θεοδώρου Βασίλειος, 217, 028-031.
Ιωαννίδης Β., 217, 036-040.
Καμπανάκης Ιωσήφ, 218, 178-181.
Κάσσιος Δημήτριος, 218, 184-186.
Κατσιμπέρης Νικόλαος, 221, 114-115.
Κοκκίνου Αφροδίτη, 217, 082-083, 219, 034-035, 219, 

104-105, 220, 064-065, 220, 100-101,222, 92-95. 
Κόντογλου Φώτης, 220, 092-094, 219, 094-098. 
Κούρος Κων/νος, 217, 072-074, 217, 088-089, 219, 

024-027, 219, 054-056, 220, 040-043, 221, 022-025, 222, 
20-23.

Κουτσελίνης Αντ., 217, 036-040.
Κρομμύδας Βασίλειος, 218, 246-247.
Κωσταβάρα Ζωή, 217, 076-077, 217, 084-085, 218, 

196-197, 218, 216-217, 219, 092-093, 219, 100-102, 219, 
116-117, 219, 118-120, 220, 086-087, 220, 102-104, 220, 
106-108, 221, 046-047, 221, 100-101, 222, 34-36, 72-73, 
80-81.

Κωσταράς Γρηγ., 217, 078-081.
Λαζαρίδου Νόνη, 217, 096-097, 220, 116-117, 222, 90-91 
Λιασή Αρετή, 219, 024-027, 221, 022-025, 222, 20-23. 
Μαγουλιανίτης Γεώργιος, 221, 036-037.
Μενεξής Νικήτας, 218, 152-155.
Μπαμπίλης Χαράλαμπος, 217, 052-053.
Μπιλανάκη Ελευθερία, 220, 052-054.
Παγώνης Α., 218, 218-220.
Παναγιωτοπούλου - Παπαβασιλείου Β., 219, 058-060. 
Πανούσης Γιάννης, 220, 030-039.
Παπαγιάννης Γρηγόρης, 219, 016-022. 
Παπακωνσταντίνου Κων/νος, 217, 042-043. 
Παπανικολάου Γ.Δ., 217, 012-015.
Παυλίδης Αντώνης, 219, 103.
Πετράκη Αναστασία, 220, 088-091, 221, 102-105, 222, 

76-78
Πετρουλάκης Νικόλαος, 218, 224-227.
Σπυροπούλου Καλλιόπη, 221, 106-108.
Στόλη Αγγελική, 221, 98-99,110,116, 222, 62-64, 88. 
Στεργιούλης Ευάγγελος, 218, 162-165.
Τζέκης Κων/νος, 217, 018-020.
Τσακίρης Θεολόγος, 218, 252-253.
Τσινάλης Κων/νος, 217, 090-091, 218, 182-183, 218 

214, 218, 222-223, 219, 042-044, 220, 096-097, 221, 042- 
044, 218, 142-144, 222, 32-33, 46-47.

Φώτου Δήμητρα, 220, 026-029.
Χαραλαμπίδης Μιχαήλ, 220, 098-099.
Χαριζάνης Πασχάλης, 219, 062-064.

Χονδροματίδης Γεώργιος, 217, 086-087, 219, 050- 
052, 220, 044-046, 221, 050-054, 222, 82-84,

(γ) <ατά βεμαται

Columbia, 217, 096-097.
Einstein Albert, 217, 098-099.
Internet, 218, 252-253, 220, 116-117.
Interpol, 219, 024-027.
Management Αστυνομίας, 221, 036-037.
Profiling, 221, 032-034.
Scid-car, 218, 182-183.

Αγιο Όρος, 220, 060-062.
Αγιος Αρτέμιος, 221, 042-044.
Αεροπειρατείες, 218, 140-141.
Αθήνα βυζαντινή, 217, 076-077, 219, 116-117, 220, 

106-108.
Αμεση Δράση, 218, 222-223.
Αμπλερ Έρικ, 219, 092-093.
Ανάπηροι, 218, 246-247.
Ανάσταση, 218, 214.
Ανήλικοι, 219, 028-033, 219, 042-044.
Αρβελέρ - Γλύκατζη Ελένη, 217, 072-074. 
Αργοσαρωνικός, 219, 118-120.
Αργυρόκαστρο, 221, 038-041.
Αστυνόμευση ΗΠΑ, 217, 048-051.
Αστυνομία εγγύτητας, 217, 010-011, 217, 012-015, 

218, 158-160, 218, 206-207.
Αστυνομίας ημέρα, 221, 005-011.
Αστυνομίας ιστορία, 217, 044-047, 218, 206-207, 219, 

046-049, 220, 016-019.
Αστυνομική Ακαδημία, 221, 014-017.
Αστυνομικό μυθιστόρημα, 220, 030-039.
Ασφάλεια, 220, 022-023.
Αυτοπροσδιορισμός, 217, 052-053.
Αυχενικό σύνδρομο, 220, 098-099.
Βαλκανικοί πόλεμοι, 219, 104-105.
Βιομετρική, 218, 152-155.
Βυζάντιο, 219, 094-098.
Γενετική, 221, 050-054.
Γη του πυρός, 217, 088-089.
Γιαννουλάτος Αναστάσιος, 218, 208-211.
Γλώσσα, 221, 030-031.
Γυαλιά ηλίου, 219, 110-112.
Γυναικών κακοποίηση, 218, 174-177.
Δασκαλάκη Γιάννα, 221, 022-025.
Διαφθορά, 218, 142-144.
Διήγημα, 218, 218-220.
Διοίκηση γνώσης, 219, 016-022.
Δομπούλας Κώστας, 220, 056-058.
Εβερεστ, 220, 044-046.
Εγκλημα, 217, 036-040.
Εκλογές, 218, 187-191.
ΕΤΎΑΠ, 221,018-020.
Ευρώ, 217, 082-083.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 217, 008-009, 218, 146-148, 218, 
162-165, 219, 012-014, 219, 034-035, 220, 008-011.
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Εθελοντιμός, 222, 16-19 
Εφηβοι, 220, 052-054.
Επτά θαύματα του κόσμου, 222, 80-81 

Ηγεσία, 218, 134-135.
Ηλικιωμένοι, 218, 224-227.
Θαύματα Επτά, 220, 102-104.
Θεσσαλονίκη, 220, 012-015,220,016-019,221,012-013. 
Θρησκευτική Υπηρεσία, 218, 184-186.
Ιεράρχες τρεις, 217, 078-081.
Ιστιοπλοΐα, 220, 066-067.
Κακοποίηση γυναικών, 222, 26-27 

Καραντάκος Νικόλαος, 217, 090-091.
Καρδιακά νοσήματα, 219, 112-113.
Κέντρα Εξυπ. Πολιτών, 217, 086-087. 

Κινηματογράφος, 218, 178-181.
Κόζιακας, 220, 088-091.
Κολύμπι, 219, 106-109.
Κρήτη, 222, 38-40 

Κυβερνοχώρος, 217, 022-026.
Μαρής Γιάννης, 220, 086-087.

Μέλισσα, 219, 062-064.
Μεσοποταμία, 219, 100-102.
Μοντελισμός, 220, 096-097.
Ναρκωτικά, 218, 150-151.
Νερό, 219, 054-056.
Νικολακοπούλου Λίνα, 220, 040-043.
Οικογένεια, 217, 092-093, 222, 28-30, 222, 32-33 

Ολυμπιακή εκεχειρία, 220, 026-029.
Ολυμπιακοί αγώνες, 220, 024-025, 221, 022-025, 221, 

026-029.
Ολυμπιακοή ασφάλεια, 222, 8-11, 222, 12-15 
Οφθαλμιατρική, 218, 238-240.
Παιδί, 218, 252-253, 221, 106-108.
Παλαμάς Κωστής, 222, 34-36

Παναγία, 220, 005, 220, 092-094.
Πατέρας, 219, 058-060.
Πεζοπορία, 221, 102-105.
Πεσόντες αστυνομικοί, 221, 055-078.

Πλόες, 220, 100-101.
Πόλεμος, 218, 208-211.
Πόντος, 219, 103.
Π. Ντ. Τζεημς, 222, 72-73.
Σαμαράκης Αντώνης, 220, 064-065.

Σιμενόν Ζωρζ, 218, 196-197.
Σημάδια κινδύνου, 222, 24-25 

Σκιάθος, 218, 216-217.
Σκι, 222, 76-78.
Στάδιο Αθηνών, 221, 046-047.
Στόχοι, 219, 008-011.
Στρες, 217, 028-031.
Συνεργασία διεθνής, 219, 015.
ΤΑΣ 219, 038-041.
Τρομοκρατία (ΕΛΑ), 217, 006-007.
Τρομοκρατία, 217, 042-043.
Τροχαία ατυχήματα, 217, 016-017, 217, 018-020, 220, 

020- 021.

Τσάντλερ Ρέημοντ, 217, 084-085.
Τσερτικίδης Παντελής, 219, 007.

Υγεία, 221, 114-115.
Φλωρίδης Γεώργιος, 220, 007.
Φωτογραφία ψηφιακή, 220, 112-114.

Χάσμιθ Πστρίτσια, 221, 100-101.
Χορός ελληνικός, 219, 050-052.
Χριστούγεννα, 222, 48-49.
Ψυχοτραυματικές διαταραχές, 217, 032-035.

*  Ο πρώτος αριθμός παραπέμπει στο τεύχος 
(217 - 222) και ο δεύτερος στις σελίδες.

-------------------- -------------------------------------------------------------- --- ---------------------------------------------------------

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23, 151 
23 Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525 - fax: 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη).

•  Έστειλα το  ποσό τω ν ....... ευρώ, με την υπ’ αριθμ...................ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε Φ/Α
το σχετικό παραστατικό.

•  Κατέθεσα στον υπ’ αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τ ω ν ......... ευρώ
και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό.

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό τω ν ........ ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...........................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:....................,....................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:....................................ΤΗΛ:.................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ................................................................

Επισήμανση: Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους 
με τον ανωτέρω τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν θα γίνεται πλέ
ον μέσω των Υπηρεσιών μας.
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