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από τον εκδότη

ε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας γιορτάστηκε με 

ιδιαίτερη λαμπρότητα η «Ημέρα της Αστυνομίας», που συμπί

πτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Αρτεμίου, προ

στάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η «Ημέρα της 

Αστυνομίας», αποτελεί αναμφίβολα την ύψιστη τιμή για την Ελληνική 

Αστυνομία και τον Έλληνα Αστυνομικό, επειδή σηματοδοτεί την προ

σφορά της στην πατρίδα και την κοινωνία, αλλά και την αναγνώριση 

της Πολιτείας στο έργο της.

- Λόγω της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, το 2004 ήταν η 

χρονιά σταθμός στη νεότερη ιστορία της χώρας μας και είμαστε υπε

ρήφανοι ως Αστυνομικοί γιατί με τη συμπαράσταση των πολιτών κα

τακτήσαμε επάξια το χρυσό μετάλλιο στην ασφάλεια των Αγώνων. Η 

Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίθηκε απόλυτα στη μεγάλη αυτή πρό

κληση. Εγγυήθηκε την ασφάλεια των Αγώνων σχεδιάζοντας και εφαρ

μόζοντας με τον καλύτερο τρόπο, ένα πρότυπο δράσης που έχει προ- 

καλέσει διεθνή θαυμασμό και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Εδώ θα πρέπει 

βεβαίως να επισημανθεί, ότι η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας 

στην τεράστια αυτή επιτυχία, δεν αποτιμάται μόνο από το αποτέλε

σμα, αλλά αξιολογείται κυρίως από τις ιδιαίτερες συνθήκες και την 

ιδιομορφία του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας, μέσα στο οποίο 

κλήθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια των Αγώνων.

- Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας άφησαν μια μεγάλη κληρονομιά. Μια 

σημαντική παρακαταθήκη που προδιαγράφει την αυριανή μας προο

πτική και προσδιορίζει το μέτρο της ευθύνης μας απέναντι σε όλα αυ

τά που κατακτήσαμε. Σήμερα είμαστε μια Αστυνομία αποτελεσματική, 

με σύγχρονο εξοπλισμό, με εμπειρία και τεχνογνωσία. Με εκπαιδευ

μένο προσωπικό, με υψηλό ηθικό και αυτοεκτίμηση, με διεθνές κύρος 

και αναγνώριση. Μια Αστυνομία που βρίσκεται κοντά στον πολίτη και 

αποτελεί εγγύηση για την ασφάλειά του.

- Στη μεταολυμπιακή εποχή, για την Ελληνική Αστυνομία, το νέο με

γάλο στοίχημα, η ύψιστη προτεραιότητα είναι η συλλογική ασφάλεια. 

Η ασφάλεια της κοινωνίας και των πολιτών, έτσι ώστε να μπορούν να 

ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

Δεν επαναπαυόμαστε στη δόξα των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν εφησυ

χάζουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το δικό μας έργο, είναι μια διαρ

κής προσπάθεια. Τώρα ξεκινάει για μας μια νέα περίοδος. Ο πήχης εί

ναι ήδη ψηλά. Είναι όμως στο χέρι μας να κάνουμε πράξη τη δέσμευ

σή μας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προ

σφέρουμε, για μια ασφαλή Ελλάδα για πάντα.

- Κλείνοντας και επ' ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, ευχόμαστε σε όλους προσωπική και οικογενειακή 

υγεία και ευτυχία.



Π ε ρ ι ε χ ό η ε ν α

Οι νομικές πράξεις 
της Ε.Ε. κατά τη νέα 
συνταγματική συνθήκη

Σχέδιο
αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνέντευξη με τη 
Δήμαρχο Αθηναίων 
κ. Ντάρα Μπακογιάννη

Η Αστυνομία της 
Εσθονίας

Ο Πέτρος Μάρκαρης 
και το αστυνομικό μυθιστό
ρημα

Χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα

Φωτογραφικό οδοι
πορικό στην Καππαδοκία

Η νέα Ηγεσία του Σώμα
τος

Μηνύματα της Ηγεσίας 
για τα Χριστούγεννα

Εορτασμός της 
«Ημέρας της Αστυνομίας»

Τοπικά συμβούλια 
πρόληψης εγκληματικότητας

Οδοιπορικό 
στα Ιωάννινα

50 χρόνια πνευματι
κής διακονίας της Εκκλησίας 
στην Αστυνομία

46
έθιμα

Χριστουγεννιάτικα



Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2

88 Ο Κάρολος Ντίκενς 86
76

Υπηρεσιακά νέα

Βιβλιοπαρουσίαση

Επιτυχίες των 
Υπηρεσιών

Δραστηριότητες 
στη φύση:
Ορειβατική χιονοδρομία

Λίγα λόγια για το 
savoir vivre

Ιατρικό: Η δυσχέ
ρεια της ρινικής αναπνοής

97
98

Εμμανουήλ Ρόίδης

Θέατρο για τα παιδιά

Πολιτισμικά θέματα90
102 Παράξενα απ’ όλον 

τον κόσμο

100 Το δικαίωμα του 
παιδιού στο θηλασμό

Μ Ο Ν Ι Μ Ε Σ  ΣΤΗ ΛΕΣ

58 Επικαιρότητα

104 
106 
109
112 Τέκνα συναδέλφων 

που πέτυχαν στα ΑΕΙ - ΤΕΙ

127 Ευρετήριο τευχών
έτους 2004

Γιατί το λέμε έτσι;

Σταυρόλεξο

Αλληλογραφία

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ"

"POLICE REVIEW"

Διμηνιαία έκδοση του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 

Bimonthly magazine 
of the Hellenic Police Headquarters 

Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι 151 23, 
τηλ.: 210/6854.609 

23 Kifisias Ave, Marousi, GR 151 23,
Hellas, tel.: 210/6854.609 
Fax: (003-01) 6849.352 
e-mail: astana@in.gr 

Κωδικός Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

* Σύμφωνα με την 9010/1/16-γ από 5/1/01 
απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9010/1/17-α 
από 18-9-2002 (φεκΒ-1244) ομοία, το περιοδικό 

εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια 

του 3ου Τμήματος Ιστορίας-Εκδόσεων 
της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Διευθυντής:
Α/Υ Ιωάννης Λ. Αθανασάκος 

Τηλ. :210/6854.206 
Αρχισυντάκτης:

Υ/Α’ Αρετή Κ. Λιασή 
Βοηθός Αρχισυντάκτη:
Ανθ/μος Κων. Κούρος 

Διαχείριση:
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 

Τηλ.: 210/6828.525 
Συντάκτες:

Αρχ/κας Κων. Τσινάλης,
Αστ/κας Θωμάς Μπούργος,

Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης,
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου,

Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα, Π.Υ. Αναστασία Πετράκη 
Τηλ.: 210/6854.609, 6853.318, 6828.524 

Γ ραμματεία:
Τηλ.: 210/6898.924 

Διαφημίσεις:
Τηλ.: 210/6828.453 

Διεκπεραίωση:
Τηλ: 210/6828.525 

Υπηρεσ. φωτογραφίες:
Φωτογρ. Συνεργείο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Τηλ.: 210/6977.560 
Εκδοτική επιμέλεια: 

"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε.,
Λεύκης 134, 145 65, Κρυονέρι, Τηλ.: 210/8161.301 

Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Βαγγέλης Καλούσης 
Ετήσιες Συνδρομές:

Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 7 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 

Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών, απηχούν 
τις δικές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εξώφυλλο: πίνακας της ζωγράφου Ιωάννας Μέλη.
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Η Νέο Ηγεσία ίου Σώματος
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕϋΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Γ εννήθηκε στο Μαυρίκι Αρκαδίας το 1953. Κατατάχθηκε στην Αστυνομία το 1972 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1977.
Είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας. Υπηρέτησε σε νευραλγικές Υπηρεσίες του Σώματος. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή 

διετέλεσε Υποδιευθυντής και Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.Στο βαθμό του 
Ταξιάρχου και του Υποστράτηγου διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Την 2-3-2002, με το βαθμό του Υποστράτηγου, τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Απικής. Από 1-7-2004 
έως 4-10-2004, ως Διευθυντής του Ολυμπιακού Κέντρου Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.), ήταν επιχειρησιακά υπεύθυνος για την Ασφάλεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων.

Την 5-10-2004 τοποθετήθηκε, ύστερα από απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και προήχθη στο βαθμό του 
Αντιστράπιγου. Μετεκπαιδεύτηκε σε σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα καταπολέμησης διακίνησης ναρκωτικών και 
οργανωμένου εγκλήματος. Συμμετείχε σε διεθνείς συναντήσεις σε διάφορες χώρες του εξωτερικού για θέματα δίωξης ναρκωτικών και 
οργανωμένου εγκλήματος (Η.Π.Α, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, 
Ιράν). Είναι παντρεμένος με την Ευγενία Κορωναίου και έχει δύο παιδιά, τονΔημήτρη 20 ετών (σπουδαστή) και τον Χαράλαμπο 15 ετών 
(μαθητή Λυκείου).

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Γ εννήθηκε 15/7/1947 στην Καμάρα Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Κατατάχηκε στην Αστυνομία στις 4/12/1968. Εξήλθε από τη Σχολή 
Αξιωματικών στις 10/3/77 .Είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης). Υπηρέτησε σε μάχιμες και 

επιτελικές υπηρεσίες.
Εξειδικεύτηκε σε οικονομικά και διοικητικά θέματα.
Στο βαθμό του Ταξιάρχου διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο βαθμό του Υποστράτηγου διετέλεσε Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελ

ληνικής Αστυνομίας.
Σπς 05/10/04 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών και κατέχει τον τίτλο του Επίτιμου Αντιπρόεδρου.
Είναι έγγαμος με τη Φωτούλα Κανέλλου και έχει ένα γιο 19 ετών τον Νικόλαο, σπουδαστή 3ου έτους Σχολής Ικάρων/Τμ. Μηχανικών 

(Σ.Μ.Α.).

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Γ εννήθηκε στο Ισαάκιο Διδυμοτείχου Έβρου, το 19/11/55. ΚατατάχπΊκε στην Αστυνομία στις 13/9/74 και αποφοίτησε από τη Σχολή 
Αξιωματικών το 1977 .Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολέμου και Εθνικής Αμυνας, των σχολών Ξένων Γλωσσών Αστυνομίας και Στρα

τού, όπως και της Γαλλικής Ακαδημίας Αθηνών.
Μετεκπαιδεύτηκε σε Σχολές της Αγγλίας, Αμερικής, Γερμανίας, Αυστρίας, Ιταλίας και συμμετείχε σε ομάδες εργασίας της Ευρω

παϊκής Ένωσης. Υπηρέτησε σε υπηρεσίες Τάξεως, Ασφάλειας, Τροχαίας, Αλλοδαπών, Αεροδρομίων και διαφόρων Εππελείων στην Ατ
τική, τη Θεσσαλονίκη και τη Στερεά Ελλάδα. Στο βαθμό του Ταξιάρχου διετέλεσε διαδοχικά Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέ
ρειας Στερεός Ελλάδας και αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυνη) Αττικής.

Στο βαθμό του Υποστρατήγου διετέλεσε διαδοχικά αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυνπ) Αττικής και προϊστάμενος Κλά
δου Διοικητικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας . Από 1/7/2004 έως 4/10/2004 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής Ολυ
μπιακού Κέντρου Ασφάλειας (Ο.Κ.Α) και είχε την υπηρεσιακή ευθύνη για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Την 05/10/04 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊσταμένου του Επιτελείου του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας .Έγγαμος με τη Μαρία Βλαχούλη, υπάλληλο Υπουργείου Οικονομικών. Έχει δύο παιδιά, τον Σπύρο, πτυ- 
χιούχο ΤΕΦΑΑ και έφεδρο Αξιωματικό Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού και τη Ζωή, φοιτήτρια του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου/Τμήμα 
Διαιτολογίας-Διατροφολογίας (πρωταθλήτρια κολύμβησης σε Ευρωπαϊκούς και Μεσογειακούς Αγώνες, με δύο συμμετοχές σε Ολυ
μπιακούς Αγώνες).

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ εννήθηκε το 1952 στον Αγ. Στέφανο Δομοκού.
Κατατάχτηκε στην Ελληνική Αστυνομία το 1974.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1977.
Υπηρέτησε σε μάχιμες υπηρεσίες.
Στο βαθμό του Ταξιάρχου και του Υποστρατήγου διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. 
Στις 05/10/04 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος. Είναι 

άγαμος.

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ εννήθηκε σπς Μέλαμπες-Ρεθύμνης, το έτος 1950.
Κατατάχτηκε στην Αστυνομία το έτος 1969.

Αποφοίτησε πρώτος από τη Σχολή Αξιωματικών, το έτος 1978.
Υπηρέτησε κυρίως σε μάχιμες Υπηρεσίες της Β. Ελλάδος.
Προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου την 3-3-2001 και τοποθετήθηκε Διευθυνπίς στη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Στο βαθμό του Υποστράτηγου προήχθη την 01-03-2002, παραμένοντας Δ/ντής της Δ.Ε.Ε..
Την 05-10-2004 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και τοποθετήθηκε ιπη θέση του Γενικού Επιθεωρητού Αστυνομίας Βόρειας 

Ελλάδος.
Διετέλεσε για δυο 3ετίες Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κων Κεντρικής Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Αξ/κων Αστυνομίας, της οποίας είναι και επίτιμος Αντιπρόεδρος.
Είναι παντρεμένος με την Μαίρη Παπαμιχαήλ και έχει δύο παιδιά, την Ευαγγελία, πτυχιούχο Σχολής Μεταφραστών-Διερμηνέων και 

τον Μενέλαο, απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής Αριστστέλειου Πανεπιστημίου ΘεσΜκης.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Μηνύμοια inq Ηγεσίας
γ ι α  n q  γ ι α ρ τ ε ι :

ΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

Ε ύχομαι οι Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να φέρουν σε όλους υγεία, γαλήνη και προ
σωπική ευτυχία.

Η χρονιά που πέρασε σηματοδότησε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελληνική Αστυνομία, αλλά και για τη χώ
ρα μας: Την επιτυχημένη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον. Μαζί κερδίσα
με το μεγάλο αυτό εθνικό στοίχημα. Η Ελληνική Αστυνομία απέδειξε ότι είναι σύγχρονη και αποτελεσματική, ικανή 
να σταθεί απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις.

Εύχομαι το 2005 η Ελληνική Αστυνομία να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την τεράστια κληρο
νομιά, χαράζοντας ακόμα περισσότερο καθοριστική πορεία. Καλούμαστε να είμαστε ακόμα περισσότερο κοντά στον 
πολίτη, δίπλα στα καθημερινά του προβλήματα. Έχουμε το χρέος να απαντήσουμε αποτελεσματικά στο αίτημα των 
πολιτών για ασφάλεια και ευημερία.

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και η διεθνής αναγνώριση της πορείας μας με καθιστούν ιδιαίτερα αισιό
δοξο για το μέλλον. Θα ανταποκριθούμε σε όλες τ ις  νέες προκλήσεις με όλες μας τις  δυνάμεις. Και είμαι βέβαιος ότι 
θα τα καταφέρουμε.

ΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΜΜ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Γ ια τ ις  γ ιορ τές των Χριστουγέννων και του Νέου Έ τους επιθυμώ να σας εκφράσω τ ις  ε ιλ ικρ ινείς και εγκάρ
δ ιες ευχές μου γ ια  οικογενειακή και προσωπική ευτυχία, υγεία  και εκπλήρωση των προσδοκιών σας. 

Εύχομαι το  μήνυμα της γέννησης του  Θεανθρώπου να βρει στη κοινωνία μας ζεσ τές και φ ιλόξενες καρδιές, 
γ ια  περισσότερη ανθρωπιά, καλοσύνη και αγάπη.

Είθε, το  άστρο τη ς  Βηβλεέμ, να φωτίσει και να καθοδηγήσει τ ις  πράξεις μας, γ ια  ένα κόσμο δικαιότερο, με 
λιγότερη φτώχεια, και το  κυριότερο με ειρήνη.

Με την ευκαιρ ία θα ήθελα να ευχαριστήσω τ ις  γυνα ίκες και τους  άνδρες τη ς  Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος γ ια  την μέχρι τώ ρα άψογη συνεργασία μας, επιθυμώντας αυτή να συνεχιστεί στον ίδιο 
βαθμό γ ια  το  καλό τη ς  πατρίδας μας και των συμπολιτών μας.

ΙΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ

Κ λείνει μια χρονιά που ήταν γεμάτη προκλήσεις γ ια  όλους μας. Στις προκλήσεις αυτές ανταποκριθήκαμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ξεπερνώντας κάθε πρόβλεψη και κάθε προσδοκία. Πέρα απ’ αυτό, τη  χρονιά 

που κλείνει κάναμε και κάποια μικρά ή μεγάλα βήματα στην κοινή μας προσπάθεια να προσθέσουμε ένα ακό
μη λιθαράκι στο οικοδόμημα που λέγετα ι εύρυθμη λειτουργία  τη ς  Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην εποχή που ζούμε οι προκλήσεις δεν τελειώ νουν ποτέ και γ ι αυτό πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρή
γορση. Ο πολίτης περιμένει από την Αστυνομία πολλά και κυρίως ένα ασφαλές περιβάλλον. Από μας θα εξαρ- 
τηθεί το  τ ι θα του προσφέρουμε.

Ευχαριστώντας όλους γ ια  την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, εύχομαι σε όλες και όλους γ ια  τον Και
νούργιο Χρόνο κατ’ αρχήν υγεία, προσωπική και ο ικογενειακή ευτυχία, καλή πρόοδο και πραγματοποίηση των 
επιθυμιών σας.

ΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ

Ϊ  ήμερα, στο τέλο ς  του 2004, η Ελληνική Αστυνομία διανύει μία από τ ις  πιο σημαντικές περιόδους τη ς  Ιστο
ρ ίας της.

Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας, μας επι
τρέπει να ατενίζουμε το  αύριο με αυτοπεποίθηση, αλλά και με αίσθημα ευθύνης.

Η τεράσ τια  αυτή επιτυχία, γ ια  την οποία αισθανόμαστε όλοι υπερήφανοι αποτελεί αναμφίβολα το  αποκορύ
φωμα, αλλά και το  επ ιστέγασμα μίας σημαντικής προσπάθειας.

Μ ίας προσπάθειας που στηρίχθηκε πάνω από όλα σε όλους εσάς. Η δική σας συμμετοχή, η δική σας συμ
βολή ήταν καθοριστική.

Σήμερα, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά που μαζί κατακτήσαμε και να 
προχωρήσουμε μπροστά.

Στη νέα μας πορεία η δική σας παρουσία, η δική σας συνεισφορά καθορίζει και πάλι τ ις  εξελίξεις.
Η νέα μεγάλη πρόκληση, το  νέο μεγάλο στοίχημα γ ια  όλους εμάς είνα ι η συλλογική ασφάλεια. Είναι το  δ ι

καίωμα των πολιτών να ζουν σε περιβάλλον ασφάλειας, σε συνθήκες που ευνοούν την κοινωνική συνοχή και ευ 
ημερία, τη  σταθερότητα και την  ανάπτυξη.

Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε και πάλι με όλες σας τ ις  δυνάμεις.
Ως Αρχηγός τη ς  Ελληνικής Αστυνομίας προσβλέπω σε εσάς, με απόλυτη εμπιστοσύνη. Με την πεποίθηση 

ότι θα δικαιώσετε τ ις  προσδοκίες όλων μας, σας εύχομαι ολόψυχα γ ια  τ ις  γ ιορ τές των Χριστουγέννων και του 
Νέου Έ τους προσωπική και ο ικογενειακή υγεία και ευτυχία.
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ΑΙΤΥΝΟΜΙΚΗ

2 0 η  Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Υ

Λ α μ π ρ ό ς  ε ο ρ ι α  

ιις Αστυνομικές
Υπηρεσίες

Η Ελληνική Αστυνομία γιόρτασε με ιδιαίτερη λαμπρό
τητα την «Ημέρα της Αστυνομίας» και τη μνήμη του 
προστάτη Αγίου της, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου 
με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις α
στυνομικές Υπηρεσίες της χώρας.

Ϊ την εορτασπκή δοξολογία στην οποία χοροστά
τησε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Σάμου και 
Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος. Το πρωί της 20ης Οκτω
βρίου στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο χώ
ρο της Αστυνομικής Ακαδημίας, παρέστη σύσ

σωμη η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Σώματος, 
τ. Υπουργοί, Γεν. Γραμματείς επίτιμοι Αρχηγοί και 
Υπαρχηγοί, πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματι
κοί, εκπρόσωποι αρχών και φορέων και δόκιμοι των 
Αστυνομικών Σχολών.

Το απόγευμα της 20ης Οκτωβρίου πραγματοποιή
θηκε εκδήλωση για την τρίτη επέτειο του επίσημου 
εορτασμού της «Ημέρας της Αστυνομίας» σε ειδικά
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V

διαμορφωμένο χώρο της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, ο πρώ

ην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σαρτζε- 
τάκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Σπήλιος Σπη- 
λιωτόπουλος, οι Υφυπουργοί Δημόσιας Τάξης, κ. 
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, Εθνικής Άμυνας, κ. Βασί
λειος Μιχαλολιάκος, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, κ. Νικόλαος Αγγελόπουλος, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Δεσποτοπούλου, οι Γενι
κοί Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τα
κτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, κ.κ. Βασίλειος Χασα- 
πογιάννης και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Πρέσβεις 
ξένων χωρών, οι τέως Πρωθυπουργοί, κ.κ. Γεώργιος 
Ράλλης και Ιωάννης Γρίβας, Βουλευτές, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, κ. Λε
ωνίδας Ευαγγελίδης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμε
ων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Πρόεδρος της Αρ
χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή
ρα, κ. Δημήτριος Γουργουράκης, καθώς και άλλοι εκ
πρόσωποι από την πολιτική, πνευματική, οικονομική 
και κοινωνική ζωή του τόπου.

Τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος εκπροσώπησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολί
της Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός κ. Κώ
στας Καραμανλής, ο οποίος συνεχάρη την Ελληνική 
Αστυνομία για την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπια
κών και Παραολυμπιακών Αγώνων και εξήγγειλε την 
ίδρυση Μουσείου της Αστυνομίας και Βιβλιοθήκης 
στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας (Με
σογείων 96), η οποία μεταστεγάστηκε πρόσφατα σε 
νέες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αμυ- 
γδαλέζα Αττικής.

D Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος ανοίγοντας την εκ
δήλωση είπε:

«Η «Ημέρα της Αστυνομίας» αποτελεί αναμφίβολα 
την ύψιστη τιμή για την Ελληνική Αστυνομία και τον 
Έλληνα Αστυνομικό.

Αποτελεί την ύψιστη τιμή γιατί σηματοδοτεί την προ
σφορά της Αστυνομίας στην πατρίδα και την κοινωνία. 
Συμβολίζει την αναγνώριση της Πολιτείας στο έργο της 
Αστυνομίας. Αντανακλά την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στον Έλληνα Αστυνομικό.

Αναφέρθηκα στις έννοιες προσφορά, αναγνώριση 
και εμπιστοσύνη γιατί θέλω ακριβώς να υπογραμμίσω 
ότι αυτές οι έννοιες χαρακτηρίζουν σήμερα τη σχέση 
της Ελληνικής Αστυνομίας με την Πολιτεία και την κοι
νωνία. Είναι οι έννοιες, που αποτελούν το σημείο ανα
φοράς για όλους εμάς τους Αστυνομικούς. Είναι οι έν
νοιες, που προσδίδουν στη σημερινή γιορτή μια ιδιαί
τερη βαρύτητα, μια ξεχωριστή σημασία.

Και η ξεχωριστή αυτή σημασία σχετίζεται με το απο
τέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας. Συνδέεται ουσια
στικά με μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Τους Ολυμπια
κούς Αγώνες του 2004.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Κυρίες και Κύριοι
Ο εθνικός στόχος επετεύχθη. Το μεγάλο στοίχημα 

κερδίθηκε. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ελλάδος κατα- 
γράφηκαν στην παγκόσμια Ιστορία ως οι καλύτεροι και 
ασφαλέστεροι Αγώνες που έγιναν ποτέ.

Σήμερα, λίγες μέρες μετά, στον απόηχο των Ολυμπια
κών Αγώνων, ο αντίκτυπος της τεράστιας αυτής επιτυ
χίας, περιγράφει και συνθέτει μια νέα πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα, που βιώνουμε όλοι σήμερα, είναι 
ότι η χώρα μας αναβάθμισε σημαντικά το κύρος, την ει
κόνα αλλά και την παρουσία της στο διεθνές γίγνεσθαι. 
Η Ελλάδα καθιερώθηκε παγκοσμίως ως ισχυρή χώρα. 
Όλοι οι Έλληνες, σε όλο τον κόσμο αισθανόμαστε υπε
ρήφανοι, που διοργανώσαμε Ολυμπιακούς Αγώνες α
ντάξιους της ιστορίας μας. Η Ελληνική Αστυνομία, δια
τηρώντας αλώβητη την ασφάλεια των Αγώνων, συνέβα
λε με τρόπο καθοριστικό στην επιτυχή διεξαγωγή τους.

Θέλω όμως να επισημάνω, ότι η συμβολή της Ελληνι
κής Αστυνομίας στην τεράστια αυτή επιτυχία, δεν απο- 
τιμάται μόνο από το αποτέλεσμα. Η συμβολή της Ελλη
νικής Αστυνομίας αξιολογείται κυρίως από τις ιδιαίτε
ρες συνθήκες και την ιδιομορφία του διεθνούς περι
βάλλοντος μέσα στο οποίο κλήθηκε να εγγυηθείτην α
σφάλεια των Αγώνων.

Είναι γεγονός ότι στο εσωτερικό της χώρας η εξάρ
θρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων «17Ν» και «Ε
ΛΑ» βελτίωσε σημαντικά τις συνθήκες ασφάλειας και 
προδιέγραφε ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό περιβάλλον 
για την τέλεση των Αγώνων.

Στον αντίποδα, στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας η 
11η Σεπτεμβρίου 2001, σηματοδοτούσε ένα νέο κύκλο 
τυφλής βίας, ιδιότυπου φονταμενταλισμού και άκρα
του φανατισμού. Οι ασύμμετρες απειλές άλλαξαν, ο- 
μολογουμένως δραματικά, τις συνθήκες σε παγκόσμια 
κλίμακα. Τα πολύνεκρα τρομοκρατικά χτυπήματα σε 
πολλές περιοχές του πλανήτη διαμόρφωσαν ένα περι
βάλλον ανασφάλειας, ασταθές και απρόβλεπτο. Σε αυ
τό το περιβάλλον η διεθνής τρομοκρατία αποτελούσε 
μια εν δυνάμει ισχυρή απειλή και οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
ένα ελκυστικό στόχο.
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Παράλληλα τα νέα δεδομένα δημιούργησαν στη διε
θνή κοινότητα φοβικά σύνδρομα αλλά και ευκαιρίες εκ
μετάλλευσης τους. Αναπτύχθηκαν, αλλά και καλλιερ
γήθηκαν πολλές φορές, συναισθήματα φόβου, ανα
σφάλειας ή και τρομοϋστερίας. Τα συναισθήματα αυ
τά, με τη σειρά τους γεννούσαν αλλά και ευνοούσαν ή 
καιτροφοδοτούσαν, πολλές φορές, αμφισβητήσεις και 
επικρίσεις για τις ικανότητες μας. Γ ια τις δυνατότητες 
μας να εγγυηθούμε ασφαλείς Αγώνες.

Εμείς, υπό αυτές τις συνθήκες και στο φορτισμένο 
πολλές φορές κλίμα σύγχυσης, οικοδομήσαμε συστη
ματικά και μεθοδικά την ασφάλεια των Αγώνων. Λει
τουργήσαμε στη βάση ενός μακροχρόνιου σχεδια- 
σμού, που στηρίχθηκε στη συνεργασία, τη διακλαδικό- 
τητα, το σύγχρονο εξοπλισμό και πρωτίστως στο αν
θρώπινο δυναμικό.

Αναπτύξαμε και διευρύναμε ένα ευρύ φάσμα διε
θνών και περιφερειακών συνεργασιών, που μας έδω
σαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μεγάλο αριθμό 
πληροφοριών. Που αναβάθμισαν σημαντικά το σύστη
μα αξιολόγησης και εκτίμησης απειλών, λειτουργώ
ντας κυρίως αποτρεπτικά.

Καθιερώσαμε το μοντέλο διακλαδικής συνεργασίας 
με το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα, τις Ένοπλες 
Δυνάμεις, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Ορ
γανωτική Επιτροπή «.ΑΘΗΝΑ 2004» και 72 ακόμα φο
ρείς, με διακριτούς ρόλους υπό ενιαία διοίκηση. Η δια- 
κλαδικότητα μας έδωσε τη δυνατότητα βέλτιστου συ
ντονισμού και οργάνωσης, λειτουργώντας προσθετικά 
στο επίπεδο της ασφάλειας.

Αξιοποιήσαμε τη σύγχρονη τεχνολογία, την τεχνο
γνωσία και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό, που πολλα
πλασίασαν τις δυνατότητες μας σε στρατηγικό και τα
κτικό επίπεδο.

Εκπαιδεύσαμε και μετεκπαιδεύσαμε το προσωπικό 
ασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρ
φωση του ανθρώπινου δυναμικού. Την αιχμή του δόρα- 
τος στη μεγάλη αυτή προσπάθεια.

Βελτιώσαμε την ετοιμότητα και την αποτελεσματικό- 
τητα μας, μέσα από μια σειρά ασκήσεων όπου αναλύ
σαμε ακόμα και τα πιο ακραία σενάρια απειλών. Προ- 
βλέψαμε έτσι όλα τα ενδεχόμενα αλλά και εναλλακτι
κές μορφές διαχείρισης τους.

Θωρακίσαμε την ασφάλεια των Αγώνων, με το πεί
σμα, τη θέληση, τη σκληρή και συστηματική δουλειά 
και πάνω απ' όλα με την αποφασιστικότητα μας να τα 
καταφέρουμε. Και τα καταφέραμε.

Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών 
Αγώνων σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας, επιβε
βαίωσε με τον καλύτερο τρόπο ότι ο Σχεδιασμός μας ή
ταν πλήρης και ουσιαστικός.

Η εφαρμογή του σχεδιασμού, κατά γενική ομολογία, 
ήταν υποδειγματική. Με υψηλό επαγγελματισμό. Με α
πόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε 
πλήρη ισορροπία με τον εορταστικό χαρακτήρα της 
διοργάνωσης.

Σήμερα είμαστε υπερήφανοι που κατακτήσαμε επά
ξια το χρυσό μετάλλιο στην ασφάλεια των Αγώνων.

Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, θα ήθελα να
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ευχαριστήσω, όλους όσους συνέβαλαν στην εκπλήρω
ση του εθνικού μας στόχου. Στη μεγάλη αυτή επιτυχία.

Θέλω να ευχαριστήσω την Πολιτεία, για την αμέριστη 
συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη της. Θέλω να ευχα
ριστήσω τους συμπαραστάτες μας στην προσπάθεια αυ
τή. Τους πολίτες, που μας στήριξαν και μας βοήθησαν.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συνεργάτες μας 
στον αγώνα αυτό. Τους Λιμενικούς, τους Πυροσβέ
στες, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών και το προσωπικό όλων των 
φορέων που έδωσαν το δικό τους «παρών».

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους στυλοβάτες της 
προσπάθειας αυτής. Τους Έλληνες Αστυνομικούς, 
που ανταποκρίθηκαν απόλυτα, με υψηλό αίσθημα ευ
θύνης, με επαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησία 
αλλά και με ευγένεια και διακριτικότητα στην εκτέλεση 
των Ολυμπιακών τους καθηκόντων.

Επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά, ότι όλοι μαζί μπο
ρούμε. Γιατίόλοι μαζί τα καταφέραμε. Και όλοι μαζί θα 
συνεχίσουμε.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας άφησαν μια μεγάλη κλη
ρονομιά. Μια σημαντική παρακαταθήκη. Μια παρακα
ταθήκη, που προδιαγράφει την αυριανή μας προοπτική 
αλλά προσδιορίζει και το μέτρο της ευθύνης μας, απέ
ναντι σε όλα αυτά που κατακτήσαμε.

Η Ελληνική Αστυνομία, στην μεταολυμπιακή εποχή 
καλείται να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
όλη αυτή την κληρονομιά, προς όφελος της πατρίδας 
μας, της κοινωνίας και των πολιτών.

Σήμερα, διαθέτουμε μια Αστυνομία αποτελεσματική, 
με σύγχρονο εξοπλισμό, με εμπειρία και τεχνογνωσία. 
Με εκπαιδευμένο προσωπικό. Με υψηλό ηθικό και αυ
τοεκτίμηση. Με διεθνές κύρος και αναγνώριση. Μια Α
στυνομία που βρίσκεται κοντά στον πολίτη. Που αποτε
λ ε ί την εγγύηση για την ασφάλεια του πολίτη.

Η Ελλάδα είναι σήμερα, η μοναδική χώρα στον κόσμο 
που διαθέτει ενσωματωμένη στο Μοντέλο Ολυμπιακής 
Ασφάλειας, ολοκληρωμένη εμπειρία και τεχνογνωσία 
για διοργανώσεις τέτοιου βεληνεκούς.

Το Ολυμπιακό Μοντέλο Ασφάλειας, αποτελεί σήμε
ρα για την Ελληνική Αστυνομία, το συγκριτικό της πλε
ονέκτημα, έναντι των αρχών και των υπηρεσιών ασφά
λειας άλλων χωρών. Είναι το πλεονέκτημα που μας 
προσφέρει πολλές δυνατότητες.

Η Ελληνική Αστυνομία, έχει τη δυνατότητα να μετα
φέρει συμπυκνωμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε χώ
ρες που διοργανώνουν μεγάλα αθλητικά γεγονότα. 
Έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει το μοντέλο αυτό, ως 
εφαρμοσμένη στρατηγική ασφάλειας σε διεθνείς προ
σπάθειες σταθεροποίησης περιοχών με ασταθές περι
βάλλον ασφάλειας.

Έχει τη δυνατότητα να προωθήσει το μοντέλο αυτό, 
ως φιλοσοφία μέσα από διαδικασίες συνεργασίας και 
αστυνομικής διπλωματίας σε χώρες της Βαλκανικής, 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και της Μεσογεί
ου και να εξελιχθεί σε παράγοντα περιφερειακής στα
θερότητας.

Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό της χώρας, το μοντέλο 
Ολυμπιακής Ασφάλειας, μπορεί να αποτελέσει τη βάση
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για τη διαμόρφωση ενός νέου δόγματος εσωτερικής α
σφάλειας. Η προοπτική αυτή, με την συμβολή των σύγ
χρονων επιχειρησιακών κέντρων και του εξοπλισμού 
που διαθέτουμε αλλά και τη συνδρομή της λειτουργι
κής δομής του επιτυχημένου μοντέλου της διακλαδικό- 
τητας, θα ενισχύσει σημαντικά τον στρατηγικό σχεδία
σμά και το επίπεδο επιχειρησιακής ανταπόκρισης, σε 
θέματα που σχετίζονται ευρύτερα με την ασφάλεια και 
την τάξη.

Θέλω βέβαια να τονίσω, ότι οι δυνατότητες και ο προ
σανατολισμός της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν εξα
ντλούνται, ούτε περιορίζονται αποκλειστικά στην αξιο
ποίηση του Ολυμπιακού Μοντέλου Ασφάλειας.

Γ ια την Ελληνική Αστυνομία, στην μεταολυμπιακή ε 
ποχή, το νέο μεγάλο στοίχημα, η νέα μεγάλη πρόκληση 
είναι η συλλογική ασφάλεια. Η ασφάλεια της κοινωνίας 
και των πολιτών.

Προχωράμε ήδη, στην κατάρτιση ενός ευρύτερου 
στρατηγικού σχεδιασμού, με βραχυπρόθεσμο, μεσο
πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και καθορι
σμένους στόχους.

Ο κεντρικός άξονας της στρατηγικής αυτής, βασίζε
ται σε μια σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική, προσαρ
μοσμένη στα μεταολυμπιακά δεδομένα ασφάλειας, με 
επιμέρους σχεδίασμά, ανά τομέα, τόσο σε στρατηγικό 
όσο και σε τακτικό επίπεδο.

Στον τομέα της εγκληματικότητας, σχεδιάζουμε ευέ
λικτες, λειτουργικές και βιώσιμες δράσεις, στη λογική 
κυρίως της πρόληψης και αποτροπής. Επιδιώκουμε, οι 
δράσεις αυτές να είναι προσαρμοσμένες στις κοινωνι
κές ιδια ιτερότητες και τις ειδικές συνθήκες που επι
κρατούν σε κάθε περιοχή.

Απώτερος σκοπός μας είναι να περιορίσουμε δρα
στικά τις ευκαιρίες διάπραξης αδικημάτων, αλλά και 
τους παράγοντες που γεννούν, ευνοούνή υποθάλπουν 
τα αίτια και τις επιπτώσεις της εγκληματικότητας, σε 
τοπικό επίπεδο.

Επιπλέον, σχεδιάζουμε εξειδικευμένες δράσεις για 
την αντιμετώπιση σύνθετων μορφών εγκλήματος όπως: 
το οργανωμένο έγκλημα, η διακίνηση των ναρκωτικών, 
η εμπορία ανθρώπων, το ηλεκτρονικό και οικονομικό έ 
γκλημα και η διασυνοριακή εγκληματικότητα. Στην κα
τεύθυνση αυτή, ενδυναμώνουμε και διευρύνουμε, τις  
διεθνείς και περιφερειακές μας συνεργασίες, με στόχο 
την προώθηση κοινών στρατηγικών σε θέματα αποτρο
πής και επιχειρησιακής ανταπόκρισης.

Στον τομέα της μικροεγκληματικότητας, επιδιώκου
με την ενίσχυση της παρουσίας μας στις γειτονιές. 
Προωθούμε, σύγχρονες μορφές αστυνόμευσης αλλά 
και συλλογικής δράσης, με σκοπό την αναγνώριση και 
την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, 
από κοινού με τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες.

Στον ευαίσθητο τομέα της οδικής ασφάλειας, σχε
διάζουμε την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων 
αστυνόμευσης του οδικού δικτύου. Σε συνδυασμό με 
παρεμβάσεις νομοθετικού χαρακτήρα αλλά και την α- 
παιτούμενη συναντίληψη των πολιτών στοχεύουμε στη 
δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την α
ναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.

Ειδικά στο θέμα της οδικής ασφάλειας, η Ελληνική Α
στυνομία θα αναπτύξει αλλά και θα στηρίξει κάθε πρω
τοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων 
στα θέματα της κυκλοφοριακής αγωγής και παιδείας. 
Θέλουμε οι πολίτες, να είναι πιο ενημερωμένοι και πιο 
ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της οδικής ασφάλει
ας, έτσι ώστε να προστατεύσουμε όλοι μαζί, τη ζωή και 
την ασφαλή κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους.

Συνολικά καταβάλλουμε, κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε η Ελληνική Αστυνομία να βελτιώσει ακόμα περισ
σότερο τις  συνθήκες ασφάλειας της Χώρας μας. Να 
έρθει ακόμα πιο κοντά στους πολίτες, με απόλυτο πά
ντα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Να ενδυνα
μώσει τη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας που έ 
χει αναπτύξει μαζί τους. Να αναβαθμίσει την ποιότητα 
ζωής τους.

Ολα αυτά, που ενδεικτικά προανέφερα, εντάσσο
νται στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδιασμού για την 
επόμενη ημέρα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που θα 
τη χαρακτήριζα ορόσημο. Η Ελληνική Αστυνομία βρί
σκεται σε ένα ιστορικό μεταίχμιο της πορείας και της 
εξέλιξης της.

Αναμφισβήτητα η πορεία αυτή, σχετίζεται άμεσα με 
τη δική μας καθημερινή παρουσία και δράση. Αυτές κα
θορίζουν τις εξελίξεις. Η Ελληνική Αστυνομία, πρέπει 
συνεχώς να βελτιώνει τηνποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρει και να μεγιστοποιεί την απόδοσή της.

Στην κατεύθυνση αυτή, προωθούμε την ανασυγκρό
τηση του Σώματος, στη βάση ενός σχεδιασμού, που πε
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- την αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών και λει
τουργιών του Σώματος

- την ανακατανομή του προσωπικού και του εξοπλι
σμού με βάση τις νέες απαιτήσεις της μεταολυμπιακής 
εποχής

- τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού μας πλαισίου
- την αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και 

μετεκπαίδευσης του προσωπικού. Ο ανθρώπινος πα
ράγοντας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη νέα αυ
τή πορεία.

Την απαρχή αυτής της πορείας σηματοδοτεί η σημε
ρινή μας γιορτή. Μία γιορτή που πραγματοποιείται σε 
ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία, αλλά και συναισθημα
τική αξία για όλους τους Αστυνομικούς.

Είναι ο χώρος όπου στεγάζονταν η Σχολή Αξιωματι
κών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία μεταφέρθηκε 
πρόσφατα στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
στην Αμυγδαλέζα Αττικής.

Είναι ο χώρος που υπήρξε επί σειρά ετώντο φυτώριο 
των στελεχών της Αστυνομίας. Που στέγασε τα όνειρα 
και τις φιλοδοξίες πολλών από εμάς. Που καλλιέργησε 
τις αξίες και τα ιδανικά που χαρακτηρίζουν τη γενικό
τερη πορεία του Σώματος.

Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα, η νέα μας πορεία έχει μια και μόνο συνιστα- 

μένη. Την ανταπόκρισή μας στην απαίτηση για ασφά
λεια και σταθερότητα. Τη διασφάλιση του κοινωνικού 
αγαθού αλλά και του ατομικού δικαιώματος των πολι
τών να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν σε πε-
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Για την Ελληνική Αστυνομία η ασφάλεια των πολιτών 

στην καθημερινή τους ζωή. αποτελεί την ύψιστη προ
τεραιότητα.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θέλω να σας δια
βεβαιώσω, ότι σήμερα η Ελληνική Αστυνομία, δεν επα
ναπαύεται στη δόξα των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν ε 
φησυχάζει. Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι το δικό μας έρ
γο είναι μία διαρκής προσπάθεια.

Η Ελληνική Αστυνομία, καλείται στη νέα εποχή να 
προχωρήσει μπροστά. Να δικαιώσει και πάλι τις προσ
δοκίες της Πολιτείας, της κοινωνίας και των πολιτών.

Η σημερινή ημέρα, δεν αποτελεί την ημέρα του 
θριάμβου. Είναι η ημέρα της ευθύνης και της δέσμευ
σης. Της ευθύνης, για την αυριανή μας προοπτική και 
της δέσμευσης, ότι θα τα καταφέρουμε.

Σας ευχαριστώ».

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης ο οποί
ος τόνισε:
«Σήμερα για την Ελληνική Αστυνομία είναι μια ξε

χωριστή ημέρα. Είναι η γιορτή της. Είναι δηλαδή η 
ημέρα που έχει καθιερωθεί στη συνείδησή μας ως ένα 
σημαντικό ορόσημο.

Ημέρα σταθμός για την ανανέωση της σχέσης αμοι
βαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και την 
Ελληνική Αστυνομία.

Ημέρα σταθμός διότι μας δίνει κάθε φορά τη δυνα
τότητα να αναφερθούμε σε μετρήσιμα μεγέθη, απτά 
αποτελέσματα και επιτρέπει ένα γόνιμο και δημιουρ
γικό απολογισμό.

Ημέρα σταθμός διότι μας δίνει την ευκαιρία να κοι
τάξουμε προς το μέλλον και προβάλλουμε την εικόνα 
της αστυνομίας που θέλουμε, θέτοντας παράλληλα 
το ύψος του πήχη στο σημείο που ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες της δικές μας αλλά και των πολιτών.

Είναι λοιπόν, γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ελ
ληνική Αστυνομία βρέθηκε μπροστά σε νέα δεδομέ
να, σε σημαντικά γεγονότα και ιστορικές προκλήσεις 
τεράστιας σημασίας για την πορεία και την προοπτι
κή της χώρας μας γενικότερα.

•  Βρέθηκε μπροστά σε πολλά σταυροδρόμια και 
αναγκάστηκε να κινηθεί σε κατευθύνσεις που η ορ
μητική ροή της καθημερινής συγκυρίας επέβαλε 
και προσδιόριζε με τρόπο σχεδόν μονοσήμαντο.

•  Βρέθηκε μπροστά στη ριζική αλλαγή της κοινωνι
κής δομής και διαστρωμάτωσης στην πόλη και 
την ύπαιθρο.

•  Στην πλήρη διαφοροποίηση του χάρτη της 
βίας, στην κρατούσα αντίληψη για την παρά
νομη δράση.

•  Σε νέες μορφές εγκληματικότητας, πρωτόγνω
ρες για τα ελληνικά δεδομένα.

•  Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον ασύμμετρων απει
λών μεγάλης κλίμακας και υπερεθνικού πεδίου 
δράσης.

•  Στην μόνιμη απειλή της εγχώριας τρομοκρατίας. 
•  Στις επιτακτικές απαιτήσεις της διεθνούς κοινό

τητας για ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Βρέθηκε δηλαδή-ίσως για πρώτη φορά με τόσο σα

φή και καθαρό τρόπο, μπροστά σε μια σειρά από προ
κλήσεις που ξεπερνούσαν την αντίληψη για τον πα
ραδοσιακό της ρόλο, που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 
μεγέθη των πεδίων διαχείρισης που ως πριν λίγο ήταν 
γνωστά.

Έγινε ξαφνικά κατανοητό ότι η νέα παγκοσμιοποιη- 
μένη πραγματικότητα επιβάλει ρυθμούς που δεν δι
καιολογούν ολιγωρίες η καθυστερήσεις.

Ότι το νέο παγκόσμιο περιβάλλον ζητά λύσεις άμε
σες, ορατές, απτές, συγκεκριμένες.

Κατέστη δηλαδή σαφές ότι:
•  Χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει σταθερό 

περιβάλλον άρα ούτε οικονομική και φυσικά κα- 
νενός άλλου είδους ανάπτυξη.

•  Χωρίς σιγουριά δεν υπάρχει έδαφος για διεθνή 
αναγνώριση άρα και ανάληψη ρόλων που ανα-

δεικνύουν τη χώρα και τις φιλοδοξίες της.
•  Χωρίς διεθνή αναγνώριση της ικανότητας δεν 

μπορεί να ξεδιπλωθεί καμία πολιτική που να 
είναι σε αρμονία με το γεωστρατηγικό ρόλο  
της χώρας.

Κατέστη δηλαδή σαφές ότι η σύγχρονη αντίληψη 
για την αστυνομία και την εσωτερική ασφάλεια είναι 
συνδεδεμένη άμεσα με όλες τις άλλες επί μέρους πο
λιτικές τις οποίες υπηρετεί, στηρίζει και προασπίζει.

Και αυτό οφείλει να το κάνει υπό τη σταθερή και μό
νιμη προϋπόθεση του σεβασμού των ατομικών δικαι
ωμάτων, των συνταγματικών ελευθεριών και όλων 
των ιεραρχικά δομημένων κανόνων που θέτουν το σύ
νταγμα και οι νόμοι.

Κυρίες και Κύριοι,
Η εξάρθρωση της εγχώριας τρομοκρατίας -της μά

στιγας δηλαδή που κρατούσε καθηλωμένη τη χώρα 
για πολλές δεκαετίες και απειλούσε ευθέως την αξιο
πιστία και την αποτελεσματικότητα του πολιτικού μας 
συστήματος, αποτέλεσε το κομβικό σημείο στην πο
ρεία του σώματος τα τελευταία χρόνια.

Είναι το σημείο που επαναπροσδιόρισε με τρόπο- 
θα έλεγα σχεδόν αυτόματο:
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•  τη σχέση της αστυνομίας με τους πολίτες,
•  την αντίληψη όλων μας για την αποτελεσματικό- 

τητα και την ικανότητα χειρισμού μεγάλων περι
στατικών,

•  την άποψη που υπήρχε για τον επαγγελματισμό 
των στελεχών της,

•  τη διεύρυνση των ορίων της διεθνούς συνερ
γασίας και συντονισμού.

Με λίγα λόγια ήταν το οριακό σημείο για την ύπαρ
ξη του σώματος ως αξιόπιστου και αποτελεσματικού 
βραχίονα της πολιτείας που ανταποκρίνεται με ορατό 
τρόπο στα δεδομένα που βιώνουμε όλοι μας.

Είναι προφανές ότι η επιτυχία αυτή βελτίωσε με τη 
σειρά της τις συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας 
στο εσωτερικό της χώρας, διασφαλίζοντας το απα
ραίτητο περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου η χώρα 
μας μπορούσε πλέον να ανταποκριθείμε επιτυχία στο 
επόμενο μεγάλο εθνικό στοίχημα, τους Ολυμπιακούς 
και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Οι συγκυρίες διεθνώς ήταν ομολογουμένως ιδιαίτε
ρα αρνητικές. Οι ταραγμένες διεθνείς ισορροπίες και 
κυρίως η εμφάνιση των ασύμμετρων απειλών, οι νέες 
μορφές πολέμου στον άξονα της καλλιέργειας ενός 
κλίματος φόβου και γενικευμένης ανασφάλειας, είχαν 
διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον σε 
παγκόσμια κλίμακα.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον η διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων ήταν η μεγάλη ευθύνη της χώ
ρας μας απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Και ειλικρινά 
δεν γνωρίζω πόσοι έχουμε πραγματικά συνειδητοποι
ήσει ποιο ακριβώς ήταν το διακύβευμα για τη χώρα 
και το μέλλον της.

Ο στόχος όμως επιτεύχθηκε.
Το σύνολο της διεθνούς κοινότητας μιλά σήμερα 

για τους καλύτερους και ασφαλέστερους Αγώνες 
που έγιναν ποτέ.

Και αυτή είναι η πραγματικότητα.
Η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίθηκε απόλυτα στη 

μεγάλη αυτή πρόκληση.
Εγγυή0ηκε την ασφάλεια των Αγώνων σχεδιάζο

ντας και εφαρμόζοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα 
πρότυπο δράσης που έχει προκαλέσει διεθνή θαυμα
σμό και παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Διαμορφώσαμε ένα περιβάλλον, στο οποίο οι πολί
τες όλου του κόσμου έζησαν μια μοναδική εμπειρία 
στη χώρα που γέννησε τους αγώνες, σε κλίμα γιορ
τής και χαράς, που δε θύμιζε σε τίποτα την εμπόλεμη 
ζώνη που κάποιοι επιμελώς διακήρυτταν ή μπορεί και 
να επιθυμούσαν.

Κυρίες και Κύριοι,
Είχα την τύχη να διαπιστώσω προσωπικά, τον επαγ

γελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης με τον 
οποίο οι Έλληνες Αστυνομικοί αντιμετώπισαν τη με
γάλη αυτή πρόκληση.

Έζησα από κοντά και έγινα κοινωνός μιας τερά
στιας ομολογουμένως προσπάθειας, που είναι δύ
σκολο να περιγράφει με λόγια.

Σε αυτήν την προσπάθεια είχαμε πολλούς επικρι

τές, που αμφισβητούσαν την ικανότητά μας να τα κα
ταφέρουμε.

Είχαμε όμως και πολλούς που πίστεψαν στην προ
σπάθεια μας και στην αποφασιστικότητά μας να τα 
καταφέρουμε. Οι πολίτες ήταν οι σημαντικότεροι συ
μπαραστάτες μας.

Όχι μόνο μας εμπιστεύτηκαν σε αυτό το τεράστιο 
και πρωτόγνωρο για τη χώρα μας εγχείρημα, αλλά 
συνέβαλαν με κάθε τρόπο, με όλες τους τις δυνάμεις.

Έγιναν αρωγοί και συμμέτοχοι στην κοινή αυτή πο
ρεία.

Τους ευχαριστούμε.
Σήμερα, στη μεταολυμπιακή εποχή οι απαιτήσεις 

όλων μας και κυρίως των πολιτών είναι δικαιολογημέ
να πιο πιεστικές.

Τα αιτήματά τους δεν περιορίζονται -και δικαίως- 
στη χάραξη μακροπολιτικών.

Ζητούν αποτελεσματικές και ευέλικτες δράσεις που 
να εξυπηρετούν την καθημερινότητά τους.

Να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους.
Να σέβονται, πάνω από όλα τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες τους.
•  Θέλουν να αισθάνονται σιγουριά στην ύπαιθρο, 

στο χωριό.
•  Ζητούν πόλεις ασφαλείς και ταυτόχρονα ανοι

χτές και φιλόξενες.
•  Παιδικές χαρές που θα παίζουν τα παιδιά τους 

χωρίς φόβο.
•  Γειτονιές, στις οποίες θα ζουν χωρίς την αίσθηση 

της ανασφάλειας και το άγχος της εγκληματικό
τητας.

•  Γήπεδα, στα οποία θα μπορούν να δουν την αγα
πημένη τους ομάδα, με όλη τους την οικογένεια 
και να γιορτάσουν.

•  Θέλουν να βλέπουν την ίδια ευγένεια και διακρι
τικότητα που βίωσαν την περίοδο των αγώνων. 
Την ίδια σιγουριά και αίσθηση σεβασμού της 
προσωπικότητας τους.
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•  Με λίγα λόγια μας θέλουν δίπλα τους.

Αυτή είναι η μοναδική μας συνισταμένη, στα πλαί
σια της νέας πραγματικότητας.

Η διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να 
ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον.

Γιστί οι μεγάλοι στόχοι και οι μακροπρόθεσμες πο
λιτικές περνούν μέσα από την καθημερινότητα των 
πολιτών.

Μόνο αν διασφαλίσουμε αυτή την ισορροπία μπο
ρούμε να πετύχουμε συνθήκες ασφάλειας, που είναι 
η προϋπόθεση για κοινωνική ευημερία και πρόοδο.

Που είναι το προαπαιτούμενο για σταθερότητα και 
ανάπτυξη. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή, για να προχω
ρήσουμε μπροστά ως κοινωνία και ως πολιτεία.

Για το λόγο αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε τη νέα 
πραγματικότητα που μας κληροδότησαν οι επιτυχίες 
του χτες.

Σήμερα λοιπόν δεν είμαστε στο τέλος μίας προ
σπάθειας, αλλά στη αφετηρία μιας νέας.

Έχουμε τα μέσα. Η Ελληνική αστυνομία σήμερα 
διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό που δεν είχε ποτέ 
στο παρελθόν.

Έχουμε την εμπειρία. Έχουμε το πιο άρτια εκπαι
δευμένο προσωπικό.

Έχουμε την αναγνώριση και την υποστήριξη που 
απαιτεί η προσπάθεια μας.

Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Έχουμε τη θέληση να τα καταφέρουμε.
Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να ξεκινήσει για την Ελλη

νική Αστυνομία μια νέα περίοδος. Ο πήχης είναι ήδη 
ψηλά. Είναι όμως στο χέρι μας να κάνουμε πράξη τη 
δέσμευσή μας:

Ασφαλείς Αγώνες σήμερα, ασφαλής Ελλάδα για 
πάντα».

Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής στο 
χαιρετισμό του είπε:
«Βρισκόμαστε σήμερα στο χώρο των Σχολών της 

Αστυνομίας (ένα χώρο που σύντομα θα στεγάσει 
Μουσείο και Βιβλιοθήκη) για να τιμήσουμε την Ελλη
νική Αστυνομία. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη 
σ' αυτούς που μοχθούν, που ξαγρυπνούν και διακιν
δυνεύουν για να προστατεύουν τη ζωή και την περιου
σία μας. Είναι ημέρα υπόμνησης των υποχρεώσεων 
που έχει η Πολιτεία προς εκείνους στους οποίους έχει 
αναθέσει την εκπλήρωση μιας από τις πιο βασικές 
υποχρεώσεις της: Την ασφάλεια των πολιτών της. Αλ
λά και αντιστρόφως: Είναι ημέρα δέσμευσης της Ελ
ληνικής Αστυνομίας για νέες προσπάθειες προσανα
τολισμένες στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
της, την αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου της, την 
ενδυνάμωση της σχέσης της με τους πολίτες.

Αισθάνομαι την ανάγκη να πω, πρώτ[ απ' όλα, ένα 
μεγάλο «ευχαριστώ» στις γυναίκες και τους άνδρες, 
στους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους 
απλούς αστυνομικούς, στους ειδικούς φρουρούς και 
τους συνοριοφύλακες, που παλεύουν με συνέπεια, 
ευθύνη και ήθος, για την ασφάλεια όλων μας. Αισθά

νομαι την ανάγκη να συγχαρώ, για μια ακόμη φορά, 
την Ελληνική Αστυνομία για τη μεγάλη συμβολή της 
στην εθνική υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε 
στενή συνεργασία με το Λιμενικό και το Πυροσβεστι
κό Σώμα, τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και την Οργανω
τική Επιτροπή, η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίθηκε 
απόλυτα στη διεθνή πρόκληση για την ασφάλεια της 
πιο μεγάλης παγκόσμιας γιορτής του αθλητισμού και 
του πολιτισμού. Η Ελλάδα διέψευσε τις ανησυχίες και 
τους φόβους που αναπτύσσονταν, (καθ' όλο το προη
γούμενο διάστημα, έως την ημέρα που άρχισαν οι 
Αγώνες) και έστειλε παντού στον κόσμο ισχυρό μή
νυμα για την ασφάλεια και τη φιλοξενία που προσφέ
ρει στους επισκέπτες της. Η Ελλάδα διοργάνωσε 
τους πιο επιτυχημένους και πιο ασφαλείς Αγώνες στη 
σύγχρονη ιστορία τους. Πέτυχε, επιπλέον, να κατα- 
πλήξει θετικά ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, όχι 
μόνο για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που παρέχει, 
αλλά και για τον εξαιρετικά διακριτικό τρόπο με τον 
οποίο επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη των Αγώνων, 
διαπιστωνόταν από όλους ότι στην Ελλάδα συνέβαινε 
κάτι μοναδικό: Οι αθλητικές αποστολές και οι επισκέ
πτες μας, αφενός αισθάνονταν ιδιαίτερα ασφαλείς 
και αφετέρου εντυπωσιάζονταν από την εξαιρετικά 
διακριτική παρουσία των Σωμάτων Ασφαλείας. Και 
αυτή ήταν (και είναι) μια ιδιαίτερα σημαντική διαπί
στωση. Ήταν (και είναι) ένα ισχυρό μήνυμα της σύγ
χρονης Ελλάδας που επιδιώκει και καταφέρνει να δια
σφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια, με απόλυτο σεβασμό 
στον κάθε πολίτη και τα ατομικά δικαιώματα.

Ο κόσμος ολόκληρος γνωρίζει και ομολογεί, τώρα, 
την αλήθεια: Οι Έλληνες τα καταφέραμε περίφημα. 
Και όπως τα καταφέραμε στους Αγώνες, έτσι ακρι
βώς συνεχίζουμε. Η υλική και άυλη κληρονομιά των 
Αγώνων στην Ελληνική Αστυνομία (τα μέσα, η τεχνο
γνωσία και η εμπειρία, αλλά και η αυτοεκτίμηση, η αυ

τοπεποίθηση και η κοινωνική αναγνώριση) προσφέ
ρουν σήμερα νέες δυνατότητες στο Σώμα και δημι
ουργούν αυξημένες προσδοκίες στην κοινωνία. Διευ
κολύνουν τη διαμόρφωση και την αποτελεσματική
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εφαρμογή ενός νέου δόγματος εσωτερικής 
ασφάλειας στη μεταολυμπιακή εποχή. Συγκρο
τούν την πιο ισχυρή βάση για μια νέα πορεία στο 
μέλλον. Οριοθετούν την αφετηρία για ένα καινού
ριο ξεκίνημα προσφοράς και συμπαράστασης 
στον πολίτη. Ένα ξεκίνημα αποτελεσματικότερης 
λειτουργίας της Αστυνομίας: Τόσο απέναντι στην 
εγκληματικότητα, όσο και στον ευαίσθητο τομέα 
της οδικής ασφάλειας. Και αυτό είναι τώρα το 
νέο, το μεγάλο, στοίχημα. Ένα στοίχημα που πρέ
πει να κερδίσουμε όλοι μαζί, για να ενισχύσουμε 
το αίσθημα ασφάλειας και να βελτιώσουμε την 
καθημερινότητα του πολίτη.

Είναι γεγονός ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, 
υπάρχει σοβαρή ποσοτική και ποιοτική διαφορο
ποίηση των προβλημάτων ασφάλειας, σχεδόν σ' 
ολόκληρη την Ευρώπη. Η διεθνής τρομοκρατία, 
η λαθρομετανάστευση, το οργανωμένο και το 
διασυνοριακό έγκλημα, η διακίνηση ναρκωτικών, 
η εμπορία ανθρώπων, το λεγόμενο «μικροέγκλη- 
μα» στις πόλεις, αυξάνουν τις υποχρεώσεις των 
Ευρωπαϊκών Αστυνομιών. Είναι γεγονός (καθορι
στικό για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και 
της εμπιστοσύνης του κόσμου προς αυτήν) ότι η Ελ
ληνική Αστυνομία έχει στο ενεργητικό της την εξάρ
θρωση της «17Ν» και του ΕΛΑ. Είναι όμως, επίσης γε
γονός ότι, στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, 
υπήρξε σημαντική αύξηση των περισσότερων δεικτών 
εγκληματικότητας στη χώρα μας. Και αυτό δεν μπο
ρ ε ί να συνεχίζεται. Οι αδυναμίες είναι γνωστές και η 
αντιμετώπισή τους αποτελεί κοινή υποχρέωση.

Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της Αστυνομίας, δίνουμε άμεση προτεραιότητα στην 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της, την ορθολογική 
κατανομή του έμψυχου δυναμικού της, την απαλλαγή 
του από αλλότρια έργα, την εφαρμογή αποτελεσματι
κών δράσεων για την πρόληψη και την αποτροπή, την 
επέκταση του θεσμού της πεζή περιπολίας, την ενί
σχυση της παρουσίας του αστυνομικού στη γειτονιά.

Δίνουμε ξεχωριστή σημασία στην πλήρη αξιοποίη
ση του επιτυχημένου διακλαδικού μοντέλου της Ολυ
μπιακής Ασφάλειας, στο συντονισμό και τη συνεργα
σία με το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς 
και τις υπηρεσίες που είναι συναρμόδιες για την οδι
κή ασφάλεια.

Δίνουμε, παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίω
ση της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης του αν
θρώπινου δυναμικού, την επιβράβευση της αξιοσύνης, 
την εμπέδωση της αξιοκρατίας, την αναβάθμιση της 
εργασιακής θέσης του. Θέλουμε οι Έλληνες αστυνο
μικοί να είναι περήφανοι που υπηρετούν το κοινωνικό 
σύνολο. Να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμέ- 
νοι από την Πολιτεία. Να ζουν με αξιοπρέπεια οι ίδιοι 
και οι οικογένειές τους. Οι δεσμεύσεις που αναλάβα
με στο πλαίσιο της τετραετίας ισχύουν στο ακέραιο. 
Όλοι μαζί εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε για την 
επίτευξη του ίδιου στόχου: Γ\α μια Ελλάδα με περισ
σότερη ασφάλεια για όλους τους πολίτες.

Κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια αυτή είναι η δια-

μόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ Αστυνομίας και 
Πολίτη. Μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Μιας σχέσης που 
βασίζεται στην εκπλήρωση της αποστολής των Αστυ
νομικών Υπηρεσιών με απόλυτο σεβασμό στις ελευ
θερίες και τα δικαιώματα των πολιτών. Μιας σχέσης 
που ήδη οικοδομείται από το σύνολο του ανθρώπινου 
δυναμικού της Αστυνομίας μας.

Η σχέση αυτή, σχέση μεγάλης σημασίας, τόσο για 
την αποτελεσματικότητα, και το κύρος της Αστυνο
μίας μας, όσο και για την αναβάθμιση του κοινωνικού 
ρόλου της, είναι ευθύνη όλων μας: Της πολιτικής, της 
Πολιτείας, της ίδιας της Αστυνομίας και της κοινωνίας 
των πολιτών. Η Αστυνομία είναι συμπαραστάτης και 
σύμμαχος του πολίτη.

Έτσι πρέπει να λειτουργεί και έτσι να αντιμετωπίζε
ται. Ως υπηρεσία που μοχθεί για την προστασία της 
ζωής και της περιουσίας, κάθε πολίτη, όπου κι αν ζει. 
Υπηρεσία δίπλα στον πολίτη. Υπηρεσία αφοσιωμένη 
στη συλλογική ασφάλεια και τη βελτίωση της καθημε
ρινότητας των πολιτών».
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Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Βουλγαράκης 
την 16.11.2004 σε συνάντηση με τους εκπροσώπους 
των ΜΜΕ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, παρουσία
σε σχέδιο αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Στην παρουσίαση παρέστησαν ο Υφυ
πουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Χρηστός Μαρκογιαννά- 
κης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος.

Α ναφερόμενος ο κ. Υπουργός στην αναδιάρθρω
ση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας δή
λωσε: «Πνωρίζετε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό 
στο Υπουργείο επεξεργαζόμαστε ορισμένα θε
σμικά μέτρα. Έχουμε ήδη πει ότι για μας το 

2005 θα είναι έτος αφενός της επίλυσης των ζητημά
των του προσωπικού στο βαθμό που αυτά μπορούν 
να επιλυθούν και αφετέρου έτος θεσμικών παρεμβά
σεων, με την έννοια ότι υπάρχει μία σειρά θεσμικών 
ζητημάτων τα οποία διευθετούμενα διευκολύνουν την 
ανάπτυξη των Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας,

ούτως ώστε να υπάρχει 
αρτιότερος σχεδιασμός 
και συνεπώς καλύτερο 
αποτέλεσμα, είτε αυτό 
αφορά την Αστυνομία, εί
τε αυτό αφορά την Πυρο
σβεστική -διότι θα υπάρ
ξουν αργότερα υπηρεσια
κές ανακοινώσεις για την 
Πυροσβεστική.

Υπάρχει μία σειρά από 
ζητήματα τα οποία έχου
με προσεγγίσει. Κάποια 
από αυτά έχουν ένα βαθ
μό ωριμότητας άμεσο, 
κάποια δεν έχουν φτάσει 
στο σημείο της ανακοίνω
σης και κάποια άλλα είναι 
σε επίπεδο συνολικότε
ρου σχεδιασμού, ούτως 

ώστε να υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του 
α' εξαμήνου του 2005. Με λίγα λόγια, έχουμε χαρα
κτηρίσει και ισχύει ότι το έτος 2005, θα είναι έτος θε
σμικών παρεμβάσεων και διευθέτησης διαφόρων ζη
τημάτων που σχετίζονται με τη βελτίωση των συνθη
κών του προσωπικού.

Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, γνωρίζεται ότι εδώ και 
καιρό ασχολούμαστε με την αναδιάρθρωση των Υπη
ρεσιών του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η 
αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών προσδιορίζεται σε 
διαφορετικά επίπεδα. Το μείζον κομμάτι αφορά την 
προσέγγιση του Επιτελείου, την προσέγγιση δηλαδή 
του κεντρικού μηχανισμού.

Το επόμενο κομμάτι είναι η προσέγγιση με βάση 
την Περιφέρεια, το Νομό, το οργανόγραμμα και την 
οργανική δύναμη. Τα ζητήματα αυτά είναι σε εξέλιξη 
σήμερα, όμως αυτό που θέλω να συζητήσουμε είναι η 
προσέγγιση της αναδιάρθρωσης από πλευράς κε
ντρικού σχεδιασμού, που στη συνέχεια καθετοποιη- 
μένα, μπορεί κατ' αναλογία να εφαρμοστεί εκεί όπου 
μπορεί να ιδωθεί ότι πράγματι μπορεί να υπάρξει».

Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός ανακοίνωσε τις ακό
λουθες διαρθρωτικές αλλαγές, στο πλαίσιο της ανα
διάρθρωσης Υπηρεσιών του Σώματος και συγκεκρι
μένα:

•  Την ίδρυση Υπηρεσιών Τροχαίας Αυτοκινητο
δρόμων,

•  Τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επι
σήμων,

•  Την ίδρυση Διευθύνσεων Αλλοδαπών στην Αττι
κή και στη Θεσσαλονίκη,

•  Την ίδρυση Διεύθυνσης Μεταγωγών-Δικαστη- 
ρίων Αττικής,

•  Την ίδρυση Υποδιευθύνσεων στις Διευθύνσεις 
Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Α. και,

•  Τη σύσταση Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών 
Δυνάμεων.
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ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105
ΑΘΗΝΑ 115 26 

τηλ/fax: 210.6993046-47

Λ. ΝΙΚΗΣ 9α & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 24 

τηλ: 2310.271732 
τηλ/fax: 2310.224147

ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ

ΑΣΤΥΝΟ
ΣΧΟι

ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ,

2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ί'  ' γ τ ζ ο ι  %  ο υ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

φ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ,
ΤΖΑΚΕΤ ΕΛ.ΑΣ



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ κ. ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Η Δήμαρχος Αθηναίων κ. Ντάρα Μπακογιάν- 
νη ένα από τα πλέον προβεβλημένα και 
δραστήρια στελέχη της δημόσιας ζωής της

π ν  floAmqid paq.

χώρας μας και από τις ελάχιστες Ελληνίδες 
που όλοι γνωρίζουν με το μικρό της όνομα.

Ϊ υζητήσαμε μαζί της, για το έργο που έχει επιτελέ- 
σει στο Δήμο μέχρι σήμερα καθώς και για τα άμε
σα μακροπρόθεσμα οράματά της σχετικά με το 
Δήμο της Αθήνας. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε 
τη συνέντευξη αυτή άκρως ενδιαφέρουσα...

Α.Α: Κα Δήμαρχε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έληξαν 
με απόλυτη επιτυχία. Πως αισθάνεστε μετά από μια 
τόσο φορτισμένη περίοδο και ποια τα κέρδη για την 
πόλη των Αθηνών;

Ασφαλώς είμαι υπερήφανη όπως και όλοι οι Έλλη
νες για το γεγονός ότι διοργανώσαμε τους καλύτε
ρους Ολυμπιακούς Αγώνες σε πείσμα όλων εκείνων
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

που καταστροφολογούσαν ακόμα και λίγο πριν ξεκι
νήσουν . Η Ελλάδα έδωσε εξετάσεις και πέτυχε. Η 
Αθήνα πέτυχε και κέρδισε. Κέρδισε τη διεθνή προβο
λή, κέρδισε τα κολακευτικά σχόλια από τους χιλιάδες 
επισκέπτες της και κυρίως κέρδισε πολύτιμες εμπει
ρίες τις οποίες έχουμε ξεκινήσει να αξιοποιούμε. Η 
πόλη μας μετά τη λήξη των Ολυμπιακών ξεκινά από 
μια νέα αφετηρία και πιστεύω ότι η άψογη εμφάνισή 
της και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσέφερε 
τις ημέρες των Αγώνων αποτελούν τη βάση για αύξη
ση του τουριστικού ρεύματος τα επόμενα χρόνια.

Α.Α: Το πρόγραμμα «Καθαρή Συμμαχία» τι αποτε
λέσματα έχει μέχρι στιγμής και για πόσο καιρό θα 
συνεχιστεί η εφαρμογή του;

Τα αποτελέσματα έγιναν εμφανή κατά τη διάρκεια 
των Αγώνων και συνεχίζουν να γίνονται και σήμερα. Η 
Αθήνα είναι πολύ πιο καθαρή πόλη σε σχέση με το πα
ρελθόν και αυτό αναγνωρίζεται και από τους πολίτες 
της. Όμως η προσπάθειά μας δεν σταματά. Συνεχί
ζουμε στον ίδιο ρυθμό για να διατηρήσουμε όσα κα
τακτήσαμε όλοι οι Αθηναίοι κατά τη διάρκεια των Αγώ
νων. Και σε αυτή την προσπάθεια είναι απαραίτητη η 
συμμετοχή όλων μας. Απαιτείται για παράδειγμα να γ ί
νει συνείδηση όλων μας ότι δεν πετάμε τις γόπες στο 
δρόμο ή τις σακούλες σκουπιδιών έξω από τους κά
δους. Πρέπει καθημερινά να δίνουμε εξετάσεις και να 
αποδεικνύουμε με έργα τον πολιτισμό μας.

Εμείς από την πλευρά μας ως Δήμος Αθηναίων κα
ταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση 
των υπηρεσιών καθαριότητας που παρέχουμε προς 
τους πολίτες. Και αυτό πιστοποιείται από τον εκσυγ
χρονισμό του στόλου καθαριότητας με την αγορά 235 
νέων μηχανημάτων αποκομιδής σκουπιδιών και καθα
ρισμού, τη συνεχή προσπάθεια για την κάλυψη των 
αναγκών σε προσωπικό καθώς και την αποτελεσματι
κότερη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας με 
τη συνδρομή και του 195 το οποίο δέχεται και προω
θεί προς επίλυση αιτήματα και παράπονα των Αθη
ναίων πολιτών.

Α.Α: Ποια μέτρα πρόνοιας έχετε λάβει για την 
περίοδο των εορτών σχετικά με τους άστεγους 
συμπολίτες μας;

Θα σας έλεγα ότι τα μέτρα Πρόνοιας που λαμβά
νει ο Δήμος Αθηναίων δεν περιορίζονται στην περίο
δο των εορτών. Καταβάλλουμε μια μεγάλη προσπά
θεια να ανακουφίσουμε τους άστεγους και άπορους 
συμπολίτες μας. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι 
έχουμε νοικιάσει δύο ξενοδοχεία στα οποία φιλοξε
νούνται περίπου 200 άστεγοι, παρέχουμε δωρεάν ια
τροφαρμακευτική περίθαλψη από τα δημοτικά ια
τρεία, λειτουργούμε εστιατόριο όπου σιτίζονται 365 
ημέρες το χρόνο περίπου 350 άτομα ενώ καθημερι
νά κινητή μονάδα του Δήμου σιτίζει πάνω από 500 
άτομα τα οποία δεν συμμετέχουν σε άλλες φάσεις 
του προγράμματος περίθαλψης αστέγων.

Πάντως όπως κάναμε και πέρυσι έτσι φέτος έχου
με προγραμματίσει τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώ

σεων ώστε να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων 
που η μοίρα τους επεφύλαξε δυσκολίες ώστε και αυ
τοί να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή των Χρι
στουγέννων. Παράλληλα καταβάλουμε προσπάθειες 
ώστε να επεκτείνουμε τα προγράμματα που λειτουρ
γούν και να παράσχουμε σε σταθερή βάση βοήθεια 
σε περισσότερους συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη ενώ συστηματικά προωθούμε την επανένταξη 
τους στους κανονικούς ρυθμούς ζωής.

Α.Α: Ποια μέτρα έχετε σχεδιάσει για το μέλλον 
σχετικά με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
Αθηναίων;

Είπα και προηγουμένως ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
αποτέλεσαν την αφορμή για να βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής των Αθηναίων. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι
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μας προσέφεραν πολύτιμες εμπειρίες. Διαπιστώθηκε 
στην πράξη ότι το Λεκανοπέδιο μπορεί και επιβάλλε
ται να λειτουργήσει με ενιαίο τρόπο. Και αυτό μπορεί 
να γίνει μέσα από μητροπολιτικές δράσεις που θα 
οδηγούν σε ενιαία πολιτική και διαχείριση κρίσιμων 
τομέων της καθημερινότητας όπως η καθαριότητα, το 
πράσινο και η ασφάλεια. Η πολιτική αυτή θα μειώσει 
το κόστος των υπηρεσιών και θα ενισχύσει την ποιό
τητά τους. Θα δώσει ευκαιρία όχι μόνο στο Δήμο Αθη
ναίων αλλά και σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπε
δίου να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση αναπτύξουν και 
άλλες δράσεις.

Εμείς στο Δήμο Αθηναίων θα μπορούσαμε να προ
ωθήσουμε καλύτερα όλα αυτά που έχουμε προγραμ
ματίσει για την επόμενη ημέρα. Και αυτά δεν είναι άλ
λα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
κοινωνικής πολιτικής και των δράσεων αλληλεγγύης, 
τη διεύρυνση του διεθνούς ρόλου της πόλης και την 
ενίσχυση του ευρωπαϊκού της προσανατολισμού, αυ
ξάνοντας ακόμη περισσότερο τα έσοδα από τα προ
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - τα οποία έχουν 
φτάσει περίπου τα 20 εκατομμύρια Ευρώ τους πρώ
τους δεκαοκτώ μήνες.

Θα μπορούσαμε να προ
χωρήσουμε σε επιπλέον 
απαλλοτριώσεις μικρών και 
μεγάλων εκτάσεων για δη
μιουργία περισσότερων χώ
ρων πρασίνου από αυτές 
που έχουμε σχεδιάσει, να 
προβάλλουμε και να ανα
δείξουμε περισσότερο την 
Αθήνα ως τουριστικό προο
ρισμό και να υλοποιήσουμε 
ακόμα μεγαλύτερες επεν
δύσεις που θα στοχεύουν 
στην οργανωμένη στάθμευ
ση και την ανακύκλωση.

Α.Α: Μιλήστε μας για το 
ζήτημα της συνεργασίας 
Ελληνικής Αστυνομίας και 

Δημοτικής Αστυνομίας. Είχε επιτυχία η 
συνεργασία αυτή και ποιο το μέλλον της;

Η συνεργασία των δύο πλευρών ήταν 
απόλυτα επιτυχημένη και πιστεύω ότι μπο
ρεί να υπάρξει συνέχεια. Και η συνέχεια αυ
τή μπορεί να εστιαστεί σε συμπληρωματι
κές δράσεις αστυνόμευσης αλλά και σε 
ελάφρυνση της Ελληνικής Αστυνομίας από 
αρμοδιότητες που έχει τη δυνατότητα να 
υλοποιήσει η Δημοτική Αστυνομία. Θα ήθε
λα επίσης να επισημάνω τη σημαντική συμ
βολή της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και 
των απόστρατων αστυνομικών στην προ
σπάθεια εκπαίδευσης των 500 Δημοτικών 
Αστυνομικών που ανέλαβαν υπηρεσία λίγο 
πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χωρίς τη 
συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας πι

στεύω ότι σήμερα δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για 
καλά αποτελέσματα.

Α.Α: Το 2003 μας εκπλήξατε με τις εκδηλώσεις 
και γενικότερα την εικόνα που παρουσίασε η Αθή
να κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέν
νων και της Πρωτοχρονιάς. Φέτος τι ετοιμάζετε;

Είναι αλήθεια πως πέρυσι βάλαμε τον πήχη ψηλά με 
τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώσα- 
με. Και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη για τη 
φετινή χρονιά. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι 
και φέτος η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι τε 
ράστια και ήδη έχουμε εκπονήσει το πρόγραμμα των 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ώστε όλη η πόλη να 
είναι μια μεγάλη γιορτή. Πιστεύω ότι τις επόμενες 
ημέρες που θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα αλλά 
και κατά τη διάρκεια των εορτών οι Αθηναίοι και οι 
επισκέπτες της πόλης μας θα διαπιστώσουν ότι τα 
Χριστούγεννα στην Αθήνα μετατρέπονται σταδιακά 
σε μια γιορτή στην οποία θα θέλουν να βρίσκονται όχι 
μόνο οι έλληνες αλλά και ξένοι επισκέπτες.

Υ/Α  Αρετή Κ. Λιασή 
Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος
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CLASSIC
CLASSIC LEATHFR

ΔΕΡΜΑ
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ΣΟΥΕΤ ΚΟΛΑΡΟ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
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3D2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ 
695gr
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Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που έπρεπε να αντιμετωπισθεί με τη Συ
νταγματική Συνθήκη (Ευρωπαϊκό Σύνταγ
μα), όπως υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη (17-18 Ιουνί
ου), ήταν η εξαιρετικά πολύπλοκη ρύθμι
ση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης.

Α κόμα και για νομικούς - πόσο μάλλον για 
απλούς πολίτες - είναι εξαιρετικά δύσκολη η 
απάντηση στο ερώτημα τι οφείλει και τ ι δικαι
ούται να αποφασίζει η Ένωση και τ ι τα κράτη - 
μέλη. Η σύγχυση που επικρατεί ως προς το τι 

κάνει η Ένωση έχει συχνά αρνητικές συνέπειες .Επι
τρέπει πολλές φορές να δημιουργούνται εσφαλμένες 
προσδοκίες στην κοινή γνώμη για τις δυνατότητες πα
ρέμβασής της σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Για να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμε
σα στα εκατομμύρια των ευρωπαίων πολιτών και την 
Ένωση, είναι απαραίτητο να κατανοούν οι πολίτες τι 
ακριβώς κάνει η Ένωση. Γι’ αυτό η αποσαφήνιση των 
αρμοδιοτήτων της υπήρξε δύσκολο έργο. Η Ευρω
παϊκή Συνέλευση που καταπιάστηκε με το έργο αυτό 
κωδικοποίησε - με τρόπο απλό και κατανοητό για 
τους πολίτες - χιλιάδες σελίδες κοινοτικής νομοθε
σίας για να μας δοθεί μια καθαρή εικόνα για το τι κά
νει και τι δεν κάνει η Ένωση. Ταυτόχρονα έπρεπε να 
περιοριστεί η εξαιρετική πολυπλοκότητα στη διαδικα
σία λήψης αποφάσεων και υλοποίησής τους. Στον το
μέα αυτόν το Σύνταγμα πέτυχε αναμφίβολα τον στό-
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χο του : Οργανώνει κατά το δυνατόν με απλό τρόπο 
τους θεσμικούς μηχανισμούς της Ένωσης, την απαλ
λάσσει από περιττές και

επικαλυπτόμενες διαδικασίες και προσφέρει ένα 
νέο πλαίσιο λειτουργίας. Το Σύνταγμα προσφέρει 
πολλά, τόσο στην αποτελεσματική λειτουργία της 
Ένωσης όσο και στη δυνατότητα του πολίτη να πα
ρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η Ένωση ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με 
τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότη- 
τας, τις οποίες κατοχυρώνει το Σύνταγμα : 

α. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η 
Ένωση - στους τομείς που δεν έχει αποκλειστική αρ
μοδιότητα - δραστηριοποιείται όταν οι στόχοι της δεν 
μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη - μέλη. Η Ένω
ση επομένως οφείλει πριν από κάθε της απόφαση να 
αποδεικνύει με συγκεκριμένα επιχειρήματα ότι ο επι- 
διωκόμενος στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα 
από την ίδια παρά από τα κράτη - μέλη.

β. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το 
περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης 
περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
των στόχων της. Έτσι π.χ. πρέπει να αιτιολογεί γιατί 
επιλέγει την έκδοση ενός ευρωπαϊκού νόμου και δεν 
αρκείται σε ένα ευρωπαϊκό γενικό πλαίσιο.

Χάρη στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, τα εθνικά κοινο
βούλια θα παίζουν από εδώ και στο εξής πολύ σημα
ντικό ρόλο στη σωστή τήρηση των αρχών αυτών, ιδι
αίτερα της επικουρικότητας, από την Ένωση.

Οι νομικές πράξεις είναι τα μέσα που διαθέτουν τα 
όργανα της Ένωσης για την άσκηση των αρμοδιοτή
των τους.

ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στην πρακτική της σήμερα η Ένωση διαθέτει δεκα
πέντε τουλάχιστον είδη νομικών πράξεων για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Οι κυριότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες :
α. Ο Κανονισμός: Είναι όπως και ο εθνικός νόμος 

και είναι γενικής εφαρμογής και υποχρεωτικός σε όλα 
τα στοιχεία του για όλα τα κράτη - μέλη. Οι κανονι
σμοί ισχύουν από την ημερομηνία που ορίζουν ή, εάν 
δεν ορίζουν, από την εικοστή ημέρα από τη δημοσί
ευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

β. Η Οδηγία: Είναι ένα είδος Κοινοτικού νόμου - 
πλαισίου για την εναρμόνιση νομοθεσιών και δεσμεύ
ει τα κράτη - μέλη ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλε
σμα, αφήνοντας στις εθνικές αρχές την αρμοδιότητα 
ως προς τον τρόπο και τα μέσα που θα χρησιμοποιή
σουν.

γ. Η Απόφαση: Είναι υποχρεωτική διοικητική 
πράξη και μπορεί να απευθύνεται σε ένα ή περισσό
τερα κράτη - μέλη, ή σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα.

Αντίθετα προς τον Κανονισμό, η απόφαση δεν έχει 
γενικό χαρακτήρα και δεν είναι πάντοτε άμεσα εφαρ
μόσιμη.

δ. Συστάσεις > Γνώμες - Ψηφίσματα: Οι Συ
στάσεις υποδεικνύουν κάποια ενέργεια ή συμπεριφο
ρά στους παραλήπτες, οι Γνώμες εκτιμούν μια κατά
σταση ή ορισμένα γεγονότα στην Κοινότητα και τα 
Ψηφίσματα δηλώνουν μια πολιτική βούληση ενέργει
ας σε κάποιο θέμα ή τομέα.

Το Σύνταγμα απλοποιεί ριζικά τις νομικές πράξεις 
με τις οποίες ασκεί η Ένωση τις αρμοδιότητές της, 
όσο και τις διαδικασίες με τις οποίες λαμβάνονται οι 
αποφάσεις.

Το Σύνταγμα μειώνει τον αριθμό των νομικών πρά
ξεων της Ένωσης και τις διακρίνει σε νομοθετικές 
και μη νομοθετικές :
1. Νομοθετικές πράξεις (οι πράξεις δηλαδή που 

περιέχουν κανόνες δικαίου): ο ευρωπαϊκός νόμος και 
ο ευρωπαϊκός νόμος - πλαίσιο.

Εκδίδονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τη συνήθη νο
μοθετική διαδικασία. Εάν τα δύο όργανα δεν συμφω
νήσουν, η πράξη δεν εκδίδεται. Σε ειδικές περιπτώ
σεις μπορούν να εκδίδονται μετά από πρωτοβουλία 
ομάδας κρατών-μελών.

2. Μη νομοθετικές πράξεις: ο ευρωπαϊκός κανονι
σμός, η ευρωπαϊκή απόφαση, οι συστάσεις και οι 
γνώμες.

Το Συμβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή εκδί
δουν ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή ευρωπαϊκές απο
φάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει ευρωπαϊκές 
αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπεται με ει
δική μνεία στο Σύνταγμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά
πεζα εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ευρωπαϊ
κές αποφάσεις, όταν της το επιτρέπει το Σύνταγμα.

Το Συμβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή, κα
θώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν το επι
τρέπει το Σύνταγμα, εκδίδουν συστάσεις.

α. Ευρωπαϊκός νόμος (αντικαθιστά τον σημερινό 
κανονισμό): Είναι νομοθετική πράξη δεσμευτική ως 
προς όλα τα μέρη της που ισχύει άμεσα στο σύνολο 
της Ένωσης, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία 
από τα κράτη - μέλη για τη «μεταφορά» της στο εθνι
κό τους δίκαιο. Έτσι από τη στιγμή που αρχίζει ένας 
ευρωπαϊκός νόμος τα κράτη - μέλη δεσμεύονται από 
αυτόν και υποχρεώνονται να τον εφαρμόζουν.

β. Ευρωπαϊκός νόμος - πλαίσιο (αντικαθιστά τη ση
μερινή οδηγία): Είναι νομοθετική πράξη που δεσμεύ
ει τα κράτη - μέλη στα οποία απευθύνεται, αφήνοντας 
σε αυτά την επιλογή της μορφής και του μέσου υλο
ποίησής της στο εσωτερικό τους δίκαιο. Σε αντίθεση 
λοιπόν με τον ευρωπαϊκό νόμο, στην περίπτωση του 
ευρωπαϊκού νόμου - πλαίσιο απαιτείται «μεταφορά» 
στο εθνικό δίκαιο των κρατών - μελών. Χρησιμοποιεί
ται όταν - λόγω των σημαντικών διαφορών που υπάρ
χουν στις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών - μελών 
και της ανάγκης σεβασμού των εθνικών ιδιαιτεροτή
των - κρίνεται αναγκαία η παροχή στα κράτη - μέλη 
μεγαλύτερης ελευθερίας κινήσεων, 

γ. Ευρωπαϊκός κανονισμός: ο ευρωπαϊκός κανόνι-



μέλη της είναι το ζήτημα 
«ποιο δίκαιο υπερισχύει» : 
εκείνο της Ένωσης ή το εθνι
κό, του κάθε κράτους - μέ
λους; Το Ευρωπαϊκό Σύνταγ
μα κατοχυρώνει για πρώτη 
φορά ρητά στον Καταστατικό 
Χάρτη της Ένωσης την υπε
ροχή του δικαίου της Ένωσης 
έναντι του εθνικού δικαίου 
των κρατών - μελών.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Από την ενιαία Ευρωπαϊκή 
Πράξη του 1986 ως τη Συν
θήκη της Νίκαιας το 2001, η 
πορεία προς την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση έκανε αλλεπάλληλα και σχετικά γρή
γορα βήματα. Η «Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγ
ματος της Ευρώπης» είναι μια πρόκληση για την 
πολιτική, για τη συνταγματική θεωρία αλλά και την 
κοινωνία των πολιτών. Η επικύρωση του «Ευρω
παϊκού Συντάγματος» και από τα 25 κράτη - μέλη 
θα είναι σίγουρα μια δύσκολη και χρονοβόρα δια
δικασία. Το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί πρω
ταρχικά υπόθεση των πολιτών της, που καλούνται 
να αναλάβουν την ιστορική ευθύνη για την προώ
θηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την οικο
δόμησή της. Σημειώνεται ότι το Σύνταγμα μετα- 
φράσθηκε σε όλες τις  επίσημες γλώσσες και υπε- 
γράφη από τους 25 Αρχηγούς κρατών και κυβερ
νήσεων την 29-10-2004 στη Ρώμη. Το νέο Ευρω
παϊκό Σύνταγμα πρέπει να κυρωθεί από όλα τα 
κράτη - μέλη σύμφωνα με τ ις  οικείες συνταγματι
κές διατάξεις (κοινοβουλευτική έγκριση και/ή δη
μοψήφισμα). Το Σύνταγμα θα αρχίσει να ισχύει μό
νον όταν κυρωθεί από όλα τα κράτη - μέλη.
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σμός δεν είναι νομοθετική πράξη γενικής ισχύος και 
δεσμεύει όλα τα κράτη - μέλη μόνο σε ορισμένες πε
ριπτώσεις.

Υπάρχουν δύο τύποι κανονισμών:
(D  Οι κατ’ εξουσιοδότηση ευρωπαϊκοί κανονισμοί. 

Αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες 
του Συντάγματος για την πιο εύρυθμη λειτουργία της 
Ένωσης. Με αυτούς τους κανονισμούς δίνεται πλέον 
η δυνατότητα στο νομοθέτη της Ένωσης να περιλαμ
βάνει στο κείμενο ενός ευρωπαϊκού νόμου ή νόμου - 
πλαίσιο μόνο τις βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ανα
θέτοντας στην Επιτροπή την έκδοση των ευρωπαϊκών 
κανονισμών που συμπληρώνουν ή αναπτύσσουν λε
πτομερέστερα, αν χρειαστεί, ορισμένα στοιχεία του 
ευρωπαϊκού νόμου ή νόμου - πλαίσιο.

(2 ) Οι ευρωπαϊκοί εκτελεστικοί κανονισμοί. Χρησι
μοποιούνται για την υλοποίηση νομοθετικών πράξεων 
ενός ευρωπαϊκού νόμου.

δ. Ευρωπαϊκή απόφαση: Η ευρωπαϊκή απόφαση 
επίσης δεν δεσμεύει όλα τα κράτη - μέλη παρά μόνον 
εκείνο το οποίο και αφορά. Υπάρχουν και εδώ πολλοί 
τύποι αποφάσεων.

ε. Συστάσεις και γνώμες: Πρόκειται για μη δεσμευ
τικές νομικές πράξεις, οι οποίες όμως έχουν πολλές 
φορές μεγάλη πολιτική σημασία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Οι ευρωπαϊκοί νόμοι, οι ευρωπαϊκοί νόμοι-πλαίσια, 
οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι ευρωπαϊκές αποφά
σεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζουν να ισχύουν από την 
ημερομηνία που ορίζουν ή, άλλως, την εικοστή ημέρα 
από τη δημοσίευσή τους.

Οι άλλες αποφάσεις κοινοποιούνται στους αποδέ
κτες τους και αρχίζουν να παράγουν αποτελέσματα 
με την κοινοποίησή τους.

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Κρίσιμο για τις σχέσεις της Ένωσης με τα κράτη

http://europa.eu.int
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Μια νέο ιύοη στην ΕΠΠπνικπ
Αντεγκλιρτική Πολιτική;

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η ελληνική αντεγκλη- 
ματική πολιτική δεν στηρίζεται παραδοσιακά στην 
κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος, με την έννοια 
ότι «επιδιώκεται με εξαφάνιση των κοινωνικών πα
ραγόντων και συνθηκών που το προκαλούν ή οδη
γούν στην εξαφάνισή του»1 και μόνο πρόσφατα ση
μειώθηκε μια στροφή προς αυτή την κατεύθυνση.

ναικών και ηλικιωμένων ατόμων και της παραβατικό- 
τητας των ανηλίκων3. Παρόλα αυτά, τα προγράμματα 
πρόληψης, ήταν μάλλον αποσπασματικά και δεν απο
τελούσαν απόρροια κάποιας συνολικής πολιτικής 
στον τομέα ελέγχου της εγκληματικότητας. Ενδεικτι
κό είναι ότι, παρότι ιδρύθηκε με το νόμο 1738/1987 το 
Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην 
πραγματικότητα δεν λειτούργησε ποτέ, παραμένο- 
ντας «νεκρό γράμμα»4.

Το γεγονός αυτό εξηγείται2, μέσα από μια σει
ρά παράγοντες, όπως τα  σχετικά μικρά πο
σοστά εγκληματικότητας που καταγράφονται 
στην Ελλάδα (συγκριτικά τουλάχιστον με τις 
υπόλοιπες χώρες της Δ.Ευρώπης), τα μικρά 

κονδύλια που επενδύονται γενικά για την ποινική 
δικαιοσύνη και ειδικότερα για προληπτικές δρά
σεις, την παραδοσιακή ένταξη του μοντέλου της 
αντεγκληματικής πολιτικής στην ποινική πρόληψη 
και όχι στην κοινωνική και την έλλειψη κοινωνικών 
ερευνών, η πραγματοποίηση των οποίων αποτε
λεί απαραίτητη προϋπόθεση για την θεσμοθέτη
ση προγραμμάτων πρόληψης.

Η στροφή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 
προς την υιοθέτηση και υλοποίηση προληπτικών 
δράσεων, ξεκίνησε σποραδικά τη δεκαετία του 
1980 και πήρε συστηματικότερο χαρακτήρα τη δε
καετία του 1990. Οι δράσεις αυτές δρομολογήθη
καν σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα, 
της βίας στα γήπεδα, της κακοποίησης παιδιών, γυ

Η πρόληψη άρχισε να αποτελεί, σχετικά πρόσφατα, 
συστατικό στοιχείο και της πολιτικής που υιοθετή

θηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στον τομέα 
ελέγχου της εγκληματικότητας και η οποία αφορά 
τόσο την αυτοτελή δράση της αστυνομίας όσο και τη 
συνεργασία της με τους πολίτες και κοινωνικούς φο
ρείς, κύρια σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, 
πραγματοποιήθηκε μια αύξηση του ανθρώπινου δυ
ναμικού με τη δημιουργία ειδικών αστυνομικών σωμά
των, όπως εκείνο της «συνοριακής αστυνομίας» που 
συγκροτήθηκε με το νόμο 2622/1998 και τέθηκε σε 
εφαρμογή το Μάιο του 1999, όταν 1000 περίπου 
αστυνομικοί ανέλαβαν τη φρούρηση των συνόρων5. 
Με το ν.2734/1999, ιδρύθηκε, επίσης, το σώμα των «ει
δικών φρουρών», ενώ από το Σεπτέμβριο του 2000 ξε
κίνησε η πρόσληψη «σχολικών φυλάκων» για τη φύλα
ξη των σχολικών κτιρίων και την πρόληψη της διακίνη
σης ναρκωτικών6. Επιπλέον, με το ν.2647/1998 για τη 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ιδρύθηκε η Δημοτι-

*(Το θέμα αυτό πραγματεύεται εκτενέστερα η γράφουσα στο άρθρο της «‘New’ tendencies in prevention policy in Greece: Local 
Crime Prevention Councils and the partnership model», στον Τιμητικό Τόμο της Καθηγήτριας Α.Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου,τ.Β’, 
Νομική βιβλιιοθήκη-Bruylant, 2003, σ.σ.1563-1573.

' Στ.Αλεξιάδης, «Δικαιώματα του ανθρώπου και αντεγκληματική πολιτική», στο Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Αφιέ
ρωμα στη μνήμη Κρατερού Ιωάννου, Τ.21, Σεπτέμβριος 2001, σ.σ.31-42(32). Για τα  είδη πρόληψης, βλ. επίσης ΚΑΣπινέλλη, Η γε
νική πρόληψη των εγκλημάτων, Ποινικά, Σάκκουλας, 1982.

2C.Spinellis, Crime in Greece in Perspective, A.Sakkoulas, Athens-Komotini, 1997, σ..291.
3 To ίδιο, σ.292.
J Α.Τσήτσουρα, Η πρόληψη της εγκληματικότητας, Παραδόσεις μαθήματος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2001, σ.29.
5Α.Πιτσελά, «Προτάσεις για μία ορθολογική αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα στο κατώφλι της νέ

ας χιλιετίας, Υπεράσπιση, 1/2000, σ.σ. 153-188(167).
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κή Αστυνομία7. Τα παραπάνω μέτρα, ενταγμένα κατά 
κύριο λόγο, στην πρόληψη της εγκληματικότητας, 
αποσκοπούσαν μέσα από την αύξηση του ανθρώπινου 
δυναμικού και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων, 
στον εξορθολογισμό της δράσης της αστυνομίας και 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.

Από τον Ιανουάριο 1999, οπότε το Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης εγκαινίασε πιλοτικά, το εθνικό σχέδιο 
αστυνόμευσης «Ασφαλείς Πόλεις», η πρόληψη αναζη
τά πλέον «κοινοτικό» χαρακτήρα8. Στο πλαίσιο αυτό 
τέθηκαν σε εφαρμογή οι «πεζές περιπολίες»9, οι διαρ
θρωτικές αλλαγές στις υπηρεσίες της αστυνομίας 
που πραγματοποιήθηκαν με τον νόμο 2800/2000 και 
με τις οποίες επιδιώκεται η βελτίωση των παρεχομέ- 
νων αστυνομικών υπηρεσιών, η φρούρηση «ευπαθών 
στόχων» καθώς και η πρόσληψη φυλάκων για τη φύ
λαξη των σχολικών κτιρίων, που υλοποιείται σε συ
νεργασία με τους Δήμους, τους εκπαιδευτικούς φο
ρείς και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυ
ναμικού και αποσκοπεί στην πρόληψη της σχολικής 
βίας εν γένει αλλά και στην πρόληψη της διακίνησης 
ναρκωτικών στα σχολεία. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση 
και η επιμόρφωση των αστυνομικών εκσυγχρονίζεται 
με τη λειτουργία νέων προγραμμάτων’0.

ί ημαντική, τέλος, πρωτοβουλία στο πλαίσιο αυτό 
αποτελεί η θεσμοθέτηση των Τοπικών Συμβουλίων 

Πρόληψης της Εγκληματικότητας", τα οποία θεσπί
στηκαν με το ν. 2713/1999 (άρ. 16) και συμπληρώθη
καν με την ΥΑ 3002/1/14-στ' του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης για τη «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Δημοτι
κών και Κοινοτικών Συμβουλίων Πρόληψης Εγκλημα
τικότητας και συνεργασίας αυτών με αρμόδιες αρχές 
και φορείς» (ΦΕΚ 12/14-1-2002). Τα ΤοΣΠΕ αποτε
λούν, στο πλαίσιο αυτό, «αποκεντρωμένα όργανα 
αντεγκληματικής πολιτικής και διαχείρισης του προ
βλήματος της εγκληματικότητας, σε τοπικό επίπεδο, 
με στόχο τη μείωση ή εξάλειψη του αισθήματος ανα
σφάλειας των πολιτών και τη δημιουργία κλίματος 
εμπιστοσύνης για την ικανότητα του Κράτους να προ
στατεύει αποτελεσματικά τα έννομα και κοινωνικά 
αγαθά τους» (άρ.2παρ.1 ΥΑ 3002/1/14-στ’).

Τα εν λόγω συμβούλια έχουν συμβουλευτικό/γνω- 
μοδοτικό χαρακτήρα και μπορούν να συσταθούν σε 
κάθε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας με πληθυσμό με

γαλύτερο των 
3000 κατοίκων 
(άρ. 16 παρ. 1 ν.
271 3 /1 999 ) .
Απαρτίζονται 
από επιστήμο
νες και λειτουρ
γούς που διαμέ
νουν στην περιφέρεια του Δήμου 
και διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα 
της εγκληματικότητας, όπως δικαστικούς · 
λειτουργούς, εγκληματολόγους, ψυχολό
γους, κοινωνιολόγους, αστυνομικούς, κοινωνικούς 
λειτουργούς και ιατρούς, καθώς και εκπροσώπους 
παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών φορέων. Τα 
μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από πέντε 
και περισσότερα από έντεκα, με τριετή και άμισθη 
θητεία (άρ16, παρ.2 του ίδιου νόμου). Κύρια απο
στολή του θεσμού, κατά τα προαναφερθέντα, απο
τελεί «η καταγραφή και η μελέτη της εγκληματικό
τητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η σχεδίαση, η 
οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή από 
τους κοινοτικούς φορείς πρωτοβουλιών, κατάλλη
λων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες 
μορφές της μικρομεσαίας ιδίως εγκληματικότη
τας»’2.

Οι δράσεις των ΤοΣΠΕ, σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Βασικών Αρχών Λειτουργίας τους, είναι πιο συγκε
κριμένα:

•  Η καταγραφή και μελέτη της εγκληματικότη
τας και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη 
της εγκληματικότητας στην περιοχή τους.

•  Η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή 
κοινωνικών φορέων και πολιτών στα προγράμματα 
πρόληψης.

•  Η πλαισίωση και ο συντονισμός πρωτοβουλιών 
άλλων κοινωνικών φορέων που στοχεύουν στην 
πρόληψη (π.χ. θεραπευτικών κοινοτήτων, συλλό
γων γονέων, επαγγελματικών ενώσεων, εκκλησίας, 
κλπ).

•  Η συνδρομή στο κοινωνικό έργο της αστυνο
μίας.

•  Η πρόταση δημιουργίας κέντρων βοήθειας, 
αρωγής και πληροφόρησης στα θύματα εγκλημα-

‘ Θ.Παπαθεοδώρου, 2002, Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτική, Νομική Βιβλιοθήκη, 2002, σ.214 & σ.218.
Ά.Π ιτσελά, όπ. παραπ., 2000, σ.168.
• Προσδιοριζόμενη από τα  έξι βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο A.Crawford, Crime Prevention and Community Safety. 

Longman, London & N.York, 1998, σ.124επ. : την κινητοποίηση των πολιτών και των φορέων , την οργάνωση της κοινότητας, την 
άμυνα της κοινότητας, την εμπλοκή των κατοίκων, τους ενδιάμεσους φορείς και την πολιτική οικονομία της κοινότητας.

’ Β.Παπακώστας, «Πεζές περιπολίες και η αντεγκληματική πολιτική της εγγύτητας», Αστυνομική Επιθεώρηση, Οκτώβριος/Νοέμ- 
βριος 2000, σ.σ.626-630.

'“ Α.Πιτσελά, όπ.παραπ., 2000. σ. 167. Βλ, επίσης, Γ.Πανούσης, «Η εκπαίδευση των αστυνομικών στο πλαίσιο του νέου αντε- 
γκληματικούτους ρόλου», στο Ν.Κουράκης (Εκδ.Επιμ.)-Ν.Κουλούρης (Συνεργασία), Αντεγκληματική Πολιτική II, Α.Σάκκουλας, Αθή- 
να-Κομοτηνή, 2000, σ.σ.357-372.

"  Θ.Παπαθεοδώρου, «Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της εγκληματικότητας, ένα όργανο συμμετοχικής αντεγκληματικής πο
λιτικής», στο Ποινική Δικαιοσύνη, 6/1999, σ.σ.602-607.

,2 Όπως διεξοδικά αναφέρεται στο Πλαίσιο Βασικών Αρχών Λειτουργίας για τα  ΤοΣΠΕ. Βλ. και σχετική ανακοίνωση στην Ποινι
κή Δικαιοσύνη, 6/2002, σ.σ.587-590.
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τικών πράξεων.
•  Η ανάπτυξη κοινοτικής διαμεσολάβησης και η 

εμπέδωση κοινωνικής αλληλεγγύης.
•  Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων πα

ροχής κοινωφελούς εργασίας.
•  Η υποβολή προτάσεων προς τους αρμοδίους 

φορείς (Υπουργεία, Νομαρχία κλπ) για παρεμβάσεις 
σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονα χωροταξικά 
και κοινωνικά προβλήματα.

•  Η σύσταση δικτύου «στελεχών πρόληψης» σε 
τομείς όπως η οδική συμπεριφορά, η σχολική/εξω- 
σχολική βία, τα ναρκωτικά, η κακοποίηση/εκμετάλ- 
λευση ανηλίκων κλπ.

•  Η κατάστρωση προγραμμάτων πρόληψης ανα
φορικά με ορισμένες παραβατικές/εγκληματικές συ
μπεριφορές ή κατηγορίες δραστών.

Η φιλοσοφία του θεσμού ερείδεται στον αντίστοι
χο γαλλικό, όπως αυτός εμφανίστηκε και τέθηκε σε 
εφαρμογή ήδη από το 1983 και επεκτάθηκε αργότε
ρα, με διαφοροποιημένες μορφές, και σε άλλες ευ
ρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα 
πρόκειται για μια μορφή αποκεντρωμένης πρόλη
ψης σε τοπικό επίπεδο'3, η οποία εντάσσεται στην 
ευρύτερη συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική. 
Μέσα από τη δραστηριοποίηση των διαφόρων κοι
νωνικών εταίρων της τοπικής κοινωνίας και τη συ
νεργασία με την κεντρική πολιτική, επιχειρείται πα
ράλληλα με την πρόληψη της εγκληματικότητας και 
η άμβλυνση του αισθήματος της ανασφάλειας των 
πολιτών.

κρή μόνο ιστορία που δεν επιτρέπει την ασφαλή 
αξιολόγησή του. Μια γενική παρατήρηση που μπο
ρούμε να διατυπώσουμε είναι η αμηχανία και η επι- 
φυλακτικότητα των εμπλεκομένων φορέων για τη 
λειτουργία ΤοΣΠΕ, η οποία αντανακλά αφ’ ενός τη 
διστακτικότητά τους για την ανάληψη ευθυνών (οι
κονομικών, πολιτικών, κλπ) και αφ’ ετέρου την 
απουσία σαφούς πλαισίου αντεγκληματικής πολιτι
κής. Αποτελεί, επιπρόσθετα, κοινή παραδοχή η έλ
λειψη ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας 
με τα αρμόδια υπουργεία και για το λόγο αυτό συ- 
νεστήθη, άλλωστε, και λειτουργεί Ομάδα Διοίκησης 
Έργου (ΟΔΕ)'4 για τα ΤοΣΠΕ, στα καθήκοντα της 
οποίας εντάσσεται «ο συντονισμός της δράσης και 
η παροχή επιστημονικών κατευθύνσεων», και πιο 
συγκεκριμένα:

•  Η θεωρητική επεξεργασία της λειτουργίας των 
τοπικών ΣΠΕ και η ένταξή τους στη γενικότερη συμ
μετοχική αντεγκληματική πολιτική.

•  Η διαμόρφωση αποκεντρωμένων δομών πρό
ληψης της μικρομεσαίας εγκληματικότητας μέσω 
των ΣΠΕ για την ενδυνάμωση του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών.

•  Η συνεργασία των ΣΠΕ με το ευρωπαϊκό δίκτυο 
πρόληψης του εγκλήματος, με αντίστοιχα ευρωπαϊ
κά δίκτυα στο πλαίσιο των προγραμμάτων για 
ασφαλείς πόλεις καθώς και με άλλους ειδικούς φο
ρείς (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΚΕΣΦ, κλπ).

•  Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των δη
μοτικών αρχών και η ενθάρρυνση των τοπικών πρω
τοβουλιών.

•  Η τεχνοκρατική και επικοινωνιακή στήριξη του 
θεσμού των τοπικών ΣΠΕ.

•  Η επιμόρφωση των εμψυχωτών.
•  Η αξιολόγηση των δράσεων και η υποβολή 

πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο των «Συμ
βάσεων Πρόληψης».

Ϊυμπερασματικά, παρατηρούμε ότι οι νέες τάσεις 
στην αντεγκληματική πολιτική στον ελληνικό χώ
ρο στηρίζονται σε μοντέλα που εφαρμόζονται ήδη 

αρκετά χρόνια σε άλλες χώρες και τα οποία είχαν 
θεσμοθετηθεί με παρεμφερή μορφή και κατά το πα
ρελθόν στην Ελλάδα (βλ., για παράδειγμα, το Εθνι
κό Συμβούλιο Πρόληψης ή τα Συμβούλια Γειτονιάς 
των αρχών της δεκαετίας του ‘80) αλλά δεν υλοποι
ήθηκαν. Οι τάσεις αυτές θα μπορούσαν, ωστόσο, 
να διαμορφώσουν ένα «νέο» χαρακτήρα στην ελλη
νική αντεγκληματική πολιτική, εάν αποβάλουν τον 
αποσπασματικό τους χαρακτήρα και ενταχθούν στο 
πλαίσιο μιας σφαιρικής πολιτικής πρόληψης.

Μ έχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί περί τα 90 συμβούλια 
σε σύνολο χώρας αλλά λειτουργούν πολύ λιγό

τερο. Παρόλα αυτά, ο θεσμός στην Ελλάδα έχει μι

Της Χριστίνας Ζαραφωνίτου, 
Αν. Καθηγήτριας Εγκληματολογίας 

Παντείου Πανεπιστημίου.

"  Χ.Ζαραφωνίτου, Η πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της εγκληματολογικής έρευνας, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003.

“ Από 11-3-2002, ΑΥΕσ Δημ Διοικ Αποκ Δημ Ταξ 3002/4/1κδ, ΦΕΚ Β’521/29-4-2002. Η συγγραφέας υπήρξε μέλος της εν λόγω 
ΟΔΕ έως και τον Ιούλιο 2004.
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CCI/BLAZER-SPEER/LAWMAN-GOLDDOT- 
FEDERAL/AMERICAN EAGLE, HYDRASHOCK, 

(ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΠΩΝ & ΤΥΠΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ)

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΘΗΚΕΣ:
UNCLEMIKE'S, SIDEKICK, 

GUNMATE, VEGA, TACTICAL 
GOULD & GOODRICH

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

OUTERS USA
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΛΑΔΙΑ-SPAYS, 

ΟΒΕΛΟΥΣ, ΨΗΚΤΡΕΣ 
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ

http://www.atek.gr
http://www.tactical.gr
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ίναι η πόλη των θρύλων, της παράδοσης και των 
αργυροχρυσοχόων, Στα πράσινα νερά της λί
μνης ζωντανεύουν οι θρύλοι του Αλή - Πασά και 
της Κυρά Φροσύνης, ενώ στα γραφικά δρομάκια 
του Κάστρου της κυριαρχούν μνήμες του Βυζα

ντινού παρελθόντος και της νεότερης ιστορίας της.
Η πρώτη αναφορά στην πόλη των Ιωαννίνων γίνεται 

τον 9ο αιώνα, όπου αναφέρεται ως Επισκοπή. Ωστό
σο έχουν διατυπωθεί απόψεις ότι η πόλη ιδρύθηκε 
από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Τον 13ο αιώνα 
ήταν η σημαντικότερη πόλη του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου, γνώρισε ιδιαίτερη οικονομική ανάπτυξη, η 
οποία συνεχίστηκε και τους επόμενους αιώνες. Το 
1430 τα Ιωάννινα παραδόθηκαν, μετά από συμφωνία, 
στους Τούρκους. Στα τέλη του 18ου - αρχές 20ου αι
ώνα, η πόλη έγινε το κέντρο της επικράτειας του Αλή 
- Πασά, η περίοδος της ηγεμονίας του οποίου συ
μπίπτει με τη μεγαλύτερη οικονομική και πνευματι
κή ανάπτυξη της περιοχής. Μάρτυρες της ιστορίας 
της πόλης, που ασκεί μια ιδιαίτερη γοητεία στους 
επισκέπτες της, είναι τα αμέτρητα μνημεία της. Το 
Κάστρο, τα Μοναστήρια του Νησιού με της θαυμά
σιες τοιχογραφίες, τα Τζαμιά, η Συναγωγή, τα παλιά 
αρχοντικά κ.λ.π.

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  
ΙΠ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν

Ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Ιωαννίνων στε
γάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο στο κέντρο της πό
λης. Διοικείται από Ανθυπαστυνόμο και αριθμεί ακόμη 
2 Αρχιφύλακες Μ.Π.Σ. και 2 Αστυφύλακες, ενώ διαθέ
τει και ένα περιπολικό αυτοκίνητο.

Ο Σταθμός λειτουργεί καθημερινά και περιλαμ
βάνει Γραφείο Πληροφοριών Τουριστικού ενδιαφέ
ροντος, το οποίο συνεισφέρει καθοριστικά στην 
άνοδο του τουρισμού, στην ευρύτερη περιοχή των 
Ιωαννίνων. Παράλληλα, διενεργεί ελέγχους για θέ
ματα Τουριστικής και Υγειονομικής Νομοθεσίας
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

εντός της πόλης των Ιωαννίνων αλλά και στα κυ- 
ριότερα τουριστικά σημεία του Νομού (Μέτσοβο, 
Κόνιτσα, Ζαγοροχώρια κλπ.).

Η έντονη και δραστήρια παρουσία του Σταθμού 
στην περιοχή, συμβάλλει τα μέγιστα στην εξυπη
ρέτηση και στην καλή ενημέρωση των επισκεπτών 
της περιοχής.

Λ Ε Κ Α Ν Ο Π Ε Δ ΙΟ

Ϊτα ριζά του Μιτσικελίου και ολόγυρα στην Παμβώτι- 
δα περιζώνοντας την πόλη των Ιωαννίνων εκτίνεται 
το λεκανοπέδιο, όπου διάσπαρτα αναπτύσσονται τα 

καμποχώρια. Εδώ ήκμασαν στα αρχαία χρόνια οι πό
λεις Πασσαρών και Τέκρων. Από τα σημαντικότερα 
μνημεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή είναι ο γνω
στός γεωλογικός σχηματισμός του σπηλαίου του Πε
ράματος, το λιθόκτιστο επιβλητικό γεφύρι του Παπα- 
στάθη, τα οχυρά του Μπιζανίου κ.α.

Κοντά στο Σπήλαιο Περάματος βρίσκεται το χωρι
κό Λιγκιάδες με την πανέμορφη θέα του σε όλο 

το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Απλώνονται στο Μιτσικέ- 
λι και αποτελούν κόσμημα της περιοχής, ενώ οι ιστο
ρικές μνήμες του μαρτυρικού χωριού παραμένουν 
αναλλοίωτες στο χρόνο.

Οι επισκέπτες μπορούν να μείνουν σε έναν από 
τους παραδοσιακούς ξενώνες με θέα την πόλη των 
Ιωαννίνων, τη λίμνη Παμβώτιδα και το Νησί.

ΣΠΗ ΛΑΙΟ  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Από τα πιο αξιόλογα ελληνικά σπήλαια. Βρίσκε
ται στο κέντρο του ομώνυμου οικισμού. Δημι- 

ουργήθηκε πριν από 1.400.000 χρόνια, εσωτερικά 
του λόφου Γορίτσα και αποκαλύφθηκε τυχαία το 
1940, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέ
μου, καθώς οι κάτοικοι του χωριού προσπαθού
σαν να βρουν καταφύγιο από τους βομβαρδι
σμούς. Στο εσωτερικό του διαμορφώνονται δαι- 
δαλώδεις διάδρομοι με σταλακτίτες και σταλαγμί
τες που συνθέτουν ένα παραμυθένιο κόσμο σχη
μάτων. Το σπήλαιο καταλαμβάνει έκταση 14.800 
τμ., ωστόσο η τουριστική διαδρομή είναι συνολι
κό 1.100 μέτρα και διαρκεί περίπου 45 λεπτά.
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ΖΑ ΓΟ ΡΙ

[ίναι μια ιδιόμορφη γεωγραφική και πολιτισμική ενό
τητα 46 παραδοσιακών χωριών που κατανέμονται 
στο ανατολικό, κεντρικό και δυτικό Ζαγόρι. Γεωγρα- 

φικά είναι τοποθετημένα ανάμεσα στα Γιάννενα, το 
Μέτσοβο και την Κόνιτσα, με φυσικά όρια κυρίως το 
Μιστικέλι, τη Γ καμήλα και τον Αώο. Η περιοχή είναι 
ένας συνδυασμός από πεύκα και έλατα διεσπαρμένα, 
κρυστάλλινα νερά, γραφικά πέτρινα γεφύρια, παλιά 
αρχοντικά, όμορφες εκκλησιές και πλούσια βλάστη
ση. Μια περιοχή με πανίδα και χλωρίδα από τις πλου
σιότερες της χώρας μας, όχι μόνο σε αριθμό ειδών 
αλλά και σε σπάνια είδη. Εδώ βρίσκει καταφύγιο η αρ
κούδα, το ζαρκάδι, το αγριόγιδο, το τσακάλι κ.ά.

Π Α Π ΙΓΚ Ο

Ο νομαστός παραδοσιακός οικισμός, κτισμένος 
στους πρόποδες της Αστράκας (υψόμ. 2.436 μ.). 

Αποτελείται από δύο συνοικισμούς, το Μικρό και το 
Μεγάλο Πάπιγκο που διατηρούν αναλλοίωτη την πα
ραδοσιακή τους μορφή, με τα μεγάλα αρχοντικά, τα 
λιθόστρωτα δρομάκια και τις βρύσες με τα πεντακά
θαρα νερά. Αξιόλογες είναι οι εκκλησίες του Αγ. Βλα
σίου και του Αγ. Γεωργίου ( Μεγάλο Πάπιγκο) και την 
Ταξιαρχών (Μικρό Πάπιγκο). Πάνω από το Μικρό Πά
πιγκο υψώνονται οι «πύργοι» της Αστράκας, ενώ έξω 
από τον οικισμό υπάρχουν, οι οβίρες, φυσικές λι- 
μνούλες με πεντακάθαρο νερό, που σχηματίζονται σε 
κοιλότητες των βράχων.

Β ρίσκεται έξω από το Μπιζάνι, και στεγάζεται 
σε νεότερο κτίριο, που αντιγράφει τον τύπο 

ενός Ηπειρώτικου αρχοντικού. Τα 150 κέρινα 
ομοιώματα του Μουσείου, σε φυσικό μέγεθος, 
αναπαριστούν μορφές κυρίως της νεότερης 
ιστορίας, σε τρεις θεματικές ενότητες. Την Προ
επαναστατική περίοδο (Κρυφό Σχολειό, Υδρυ- 
σης της Φιλικής Εταιρείας), γεγονότα του 1821 
(θάνατος του Αλή Πασά) και Β’ Παγκόσμιο Πό
λεμο (γυναίκες της Πίνδου κ.ά.).

Πάνω: Το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη. 
Κάτω: Στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας του Παύλου 
Βρέλλη, «Η Σφαγή του Αλή Πασά».



ΧΑΡΑ ΔΡΑ T O Y  Β ΙΚ Ο Υ

Η Χαράδρα του Βίκου βρίσκεται στο δυτικό άκρο του 
Εθνικού Δρυμού Βίκου Αώου και διασχίζει το Δυτι

κό και Κεντρικό Ζαγόρι. Το μήκος της φτάνει περίπου 
τα 12 χλμ, το ύψος των κατακόρυφων πλευρών ξε
περνά σε αρκετά σημεία τα 1200 μ., ενώ το πλάτος 
της κυμαίνεται ανάμεσα στα 100μ και 1000μ. Το φα
ράγγι είναι υδατογενές δημιούργημα και διατρέχεται 
από τον ποταμό Βίκο, που έχει νερό μόνο εποχιακό. Η 
χλωρίδα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία με ιτιές, πλατά
νια, σφενδάμια, αλλά και βότανα και λουλούδια. Πα- 
λαιότερα τα βότανα μάζευαν οι πρακτικοί γιατροί της 
περιοχής που ήταν γνωστοί ως Βικογιατροί. Δυνατοί 
περιπατητές μπορούν διασχίσουν το φαράγγι (5 ώρες 
πορεία) μέχρι και τις πηγές του Βοϊδαμάτι, μέσα σε 
ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο, που χαρακτηρίζεται 
για τις εναλλαγές του γκρίζου των βράχων με το πρά
σινο της βλάστησης.

Κ Ο Ν ΙΤ Σ Α

Κ τισμένη στην κατάφυτη πλαγιά της Τραπεζίτσας, 
σε υψόμετρο 630 μέτρα είναι μια ακριτική πόλη με 

τη δική της δυναμική, παλιά αρχοντικά και πέτρινα 
δρομάκια, δίπλα στη χαράδρα του Αώου όπου είναι 
χτισμένο το περίφημο μονότοξο γεφύρι. Βόρεια της

■ Ι Ι  ' ί  \  w

Δ Ρ Α Κ Ο Λ ΙΜ Ν Η

[ίναι η πιο μεγάλη λίμνη του Εθνικού Δρυμού 

Βίκου Αώου και βρίσκεται στο Ορεινό συγκρό

τημα της Τύμφης, σε υψόμετρο 2.050 μέτρα.

Η έκτασή της φτάνει περίπου τα 5 στρέμματα. 

Εδώ ζει ο αλπικός τρίτωνας, ένα σπάνιο είδος αμ

φιβίου. Το τοπίο είναι μαγευτικό, καθώς η Αστρά- 

κα (2.436 μ.) και η Γκαμήλα (2.497 μ.) ορθώνονται 

πάνω από τη λίμνη επιβλητικές.

Για να φτάσει κανείς στις Δρακόλιμνες ένας 

δρόμος από το Πάπιγκο, οδηγεί στο καταφύγιο 

της Αστράκας, μετά από 3 ώρες ανάβασης. Από 

εκεί ακολουθείστε το σηματοδοτημένο μονοπάτι 

προς τη δρακόλιμνης (1 περίπου ώρα ανάβαση).
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Κόνιτσας συναντά κανείς τα μαστοροχώρια Πυρσό- 
γιαννη και Βούρπιανη που οι κάτοικοί τους για αιώνες 
σκάλιζαν με μεράκι τη πέτρα, χτίζοντας αρχοντόσπι
τα, μοναστήρια και γεφύρια σε όλη την Ελλάδα. Οι 
ατμούχες ιαματικές πηγές του Αμαράντου και οι θει
ούχες των Καβασίλων είναι γνωστές για τις θεραπευ
τικές τους ιδιότητες.

Για πρώτη φορά η Κόνιτσα αναφέρεται με τη σημε
ρινή της ονομασία στο χρονικό των Ιωαννίνων. Η ανα
φορά σχετίζεται με την οχύρωση του Κάστρου της 
στα 1380 από τον «Δεσπότη» των Ιωαννίνων Θωμά 
Πρελούμπο, που το ενισχύει για να αντιμετωπίσει τις 
επιδρομές του αρνησίθρησκου τοπάρχου Ισαήμ από 
το Λεσκοβίκι. Την υστεροβυζαντική περίοδο στην Κό
νιτσα υπάρχουν τουλάχιστον δύο οικισμοί, ο ένας στη 
θέση Λάκα κάτω από το Κάστρο και ο δεύτερος ψη
λότερα στη θέση Παλαιοχώρι, όπου σήμερα βρίσκε
ται η αγορά και η πλατεία.

Πιστεύεται ότι η πρώτη κατάληψη της πόλης από 
τους Τούρκους έγινε στα τέλη του 14ου αιώνα, ενώ η 
οριστική της μαζί με των Ιωαννίνων το 1430 ή και λίγο 
νωρίτερα. Οι Οθωμανοί, εκτιμώντας τη γεωστρατηγι- 
κή θέση της δημιουργούν το Βιλαέτι της Κόνιτσας, 
που περιελάμβανε όλη τη ευρύτερη περιοχή, υπαγό
μενη στο Σαντζάκι των Ιωαννίνων.

Την έντονη παρουσία και υπεροχή του ελληνικού 
στοιχείου στην πόλη δηλώνει η λειτουργία ελληνικού 
σχολείου τουλάχιστον από τις αρχές του 18ου αιώνα 
και η συχνή παρουσία εδώ του Επισκόπου Βελλάς.

Στα 1870 - 71 χτίζεται το μονότοξο γεφύρι του Αώ
ου από συνεργείο του πρωτομάστορα Ζιώγα Φρό- 
ντζου από την Πυρσόγιαννη.

Η Κόνιτσα απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο του 
1913. Με την απαλλαγή των πληθυσμών το 1925, οι 
περισσότερες μουσουλμανικές οικογένειες της Κόνι
τσας μετανάστευσαν στην Τουρκία και στη θέση τους 
εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την Καππαδοκία.

Πάντως, όπως φαίνεται και από τις πηγές, το χρι
στιανικό και το μουσουλμανικό στοιχείο στην Κόνιτσα, 
παρ’ όλες τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες της κά
θε κοινότητας, ζούσε μέσα σε καθεστώς ειρηνικής 
συνύπαρξης και ανοχής.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Τ ο Αστυνομικό Τμήμα της Κόνιτσας βρίσκεται 
στο κέντρο της Κωμόπολης. Η περιοχή που 

αστυνομεύει είναι αρκετά μεγάλη, από τον Αμά
ραντο (σύνορα Αλβανίας) ως το Δίστρατο (σύνο
ρα με Νομό Γρεβενών) και από τον Πύργο ως το 
Πάπιγκο (Ζαγοροχώρια). Διοικείται από Υπαστυ- 
νόμο Α’ και διαθέτει δύναμη 17 Αστυνομικών: 
Δύο Ανθυπαστυνόμων, δύο Αρχιφυλάκων Π.Σ, έξι 
Αρχιφυλάκων Μ.Π.Σ. και έξι Αστυφυλάκων. Δια
θέτει δύο περιπολικά και μία μοτοσικλέτα. Στη δι

καιοδοσία του έχει δύο Αστυνομικούς Σταθμούς.
Το Τμήμα της Κόνιτσας έχει διαρκείς και αυξη

μένες ανάγκες. Η γεωγραφική θέση των χωριών 
που αστυνομεύει, οι αποστάσεις, ο συνεχής του
ρισμός, το ορεινό επαρχιακό δίκτυο και τα 37 χι
λιόμετρα Εθνικού Δικτύου κάνουν το έργο δύ
σκολο καθώς το τμήμα ασκεί καθήκοντα γενικής 
αστυνόμευσης (Τάξης - Τροχαίας - Ασφαλείας).

Η δραστηριότητα του Τμήματος είναι ιδιαίτε
ρα αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κα
θώς η περιοχή είναι πόλος έλξης τόσο περιηγη
τών όσο και κυνηγών αφού το κυνήγι επιτρέπε
ται στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Επί
σης η γειτνίαση με την Αλβανία και ο μεγάλος 
αριθμός αλλοδαπών που διαμένουν στην περιο
χή απαιτούν τη συνεχή επαγρύπνηση του προ
σωπικού του τμήματος. Παράλληλα οι δυσμε
νής καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με την αυ
ξημένη κίνηση και της δυσκολίες του εθνικού 
και του επαρχιακού δικτύου δημιουργούν αυξη
μένη δραστηριότητα σε θέματα τροχαίας . Τέ
λος όσον αφορά τα θέματα τάξης έντονη είναι η 
δραστηριοποίηση στον έλεγχο καταστημάτων 
και τουριστικών επιχειρήσεων.

Επιμέλεια: Υ/Α’ Αρετή Κ. Λιασή
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Η Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ  ΤΗ Σ Ε ΣΘ Ο Ν ΙΑ Σ
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Η Α σ τυνομ ία  τη ς  Εσ θονίας
ιδ ρ ύ θ η κ ε  σ τ ις  12  Ν ο ε μ β ρ ίο υ  

1 9 1 8 ,  λ ίγο υς  μ ή ν ες  μ ε τ ά  τη ν  α 

ν α κ ή ρ υ ξή  τ η ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς  τ η ς  

Ε σ θ ο ν ία ς  ως α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο  κ ρ ά 

τ ο ς  και σ υ ν έχ ισ ε  μ ε  τη ν  ίδια δο 

μή μ έχ ρ ι το  καλο κα ίρ ι τ ο υ  1 9 4 0 .
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Μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας της 
από την Πρώην Σοβιετική Ένωση, στις 20 
Αυγούστου 1991, επανιδρύεται το ίδιο έτος 
και τα δύο τρίτα των ηγετικών στελεχών της 
από την πρώην Σοβιετική Αστυνομία 

"M ilicia” , αποχωρούν.
Τα πρώτα της βήματα δεν ήταν καθόλου εύκολα. 

Εκτός από την ενδυματολογική εμφάνιση χρει
άστηκε να αλλάξει και νοοτροπία και 
γενικά να δημιουργήσει σχέ
σεις εμπιστοσύνης με 
τους πολίτες.

Μ έ χ ρ ι  , 
το 1995 η 
ανανέω σή 
της σε επίπε
δο προσωπι
κού έφτασε το 
20%. Η Φιλαν
δία, η Σουηδία 
και το Ενωμένο 
Βασίλειο στηρί
ζουν και βοηθούν 
από την πρώτη στιγ
μή την αναδιάρθρωσή 
της.

Σήμερα έχει
1.366.000 πληθυσμό και η 
συνολική της επιφάνεια φτά
νει τα 45.200 τετρ.χιλιόμετρα.

Η αστυνομία της Εσθονίας υπά
γεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο απαρτί
ζουν 6 Υπηρεσίες.

1. Η Υπηρεσία Αστυνόμευσης
2. Η Υπηρεσία Ασφαλείας
3. Η Υπηρεσία Συνόρων
4. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης
5. Η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων και
6. Η Υπηρεσία Διάσωσης με ενσωματωμένη την 

Υπηρεσία Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας απολαμβάνει πλήρους 
ανεξαρτησίας μέσα στη δομή του κράτους και 
ασχολείται με τη διαφθορά στα υψηλά κλιμάκια, 

με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, την προ
στασία του πολιτεύματος και την αντικατασκοπία.

Η Υπηρεσία Συνόρων, η οποία διαθέτει 2.000 
υπαλλήλους, είναι επιφορτισμένη μεταξύ των άλλων 
και με τον έλεγχο των διαβατηρίων και εγγράφων στα 
σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας.

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Δημ. Υπαλλήλων παρέ
χει ανώτερη εκπαίδευση σε τομείς και ειδικότητες 
ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε Υπηρεσίας.

Υπάρχουν επίσης και άλλα δύο Αστυνομικά 
Σώματα.

Το Αστυνομικό Σώμα που είναι αρμόδιο για τη 
φρούρηση των φυλακών και ανήκει στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και το Σώμα της Οικονομικής Αστυνο

μίας που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η Αστυνομία της Εσθονίας έχει δομή πολιτικού 
Σώματος και στην ηγεσία της είναι τοποθετημέ
νος ένας Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής (Αρχη

γός) με θητεία 5 χρόνια και με δυνατότητα ανανέω
σης για άλλα 5 χρόνια.

I  Τη θέση του Γενικού Αστυνομικού
Δ/ντή (αρχηγού) μπορεί να καταλαμ- 

\  βάνει μόνο όποιος έχει χρηματίσει για 
τρία τουλάχιστον χρόνια ως Γενικός 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής ή σε 
έναν από τους ανώτατους βαθ
μούς.

Οι ανώτατοι βαθμοί στην 
Εσθονική Αστυνομία είναι:

Α) Γ ενικός Αστυνομικός Διευ- 
j A  θυντής (Αρχηγός)

Β) Γενικός Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής

Γ) Διευθυντής της Αστυνομίας 
Δ) Υποδιευθυντής της Αστυνομίας 
Ε) Νομαρχιακός Αστυνομικός Διευθυντής 

και
ΣΤ’) Νομαρχιακός Αστυνομικός Υποδιευ

θυντής.

Η Υπηρεσία Αστυνόμευσης έχει τέσσε
ρις Μονάδες που δρουν σε Εθνικό επίπε
δο.

1. Την Εγκληματολογική Μονάδα, 
επιφορτισμένη με τη Διεθνή Αστυνομι

κή Συνεργασία, την έρευνα και καταπολέμηση του 
Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς και των εγκλημά
των που διαπράττονται και εκτός Νομαρχιακής περι
φέρειας.

2. Τη Μονάδα εφαρμογής του νόμου που ασχολεί- 
ται με την τήρηση της Τάξης, πρόληψη εγκληματικό
τητας, προστασία νευραλγικών Εθνικών Υπηρεσιών 
και ξένων Αρχών που επισκέπτονται τη χώρα καθώς 
και το Τμήμα εκπαιδευμένων σκύλων.

3. Τη μονάδα Εγκληματολογιών Ερευνών με τα 
εγκληματολογικά Εργαστήρια και

4. Την Αστυνομική Ακαδημία.

Η χώρα είναι διαιρεμένη σε 4 Νομαρχίες με επικε
φαλής της Αστυνομίας έναν Νομαρχιακό Αστυνομικό 
Δ/ντή.

Το σύνολο της Αστυνομικής Δύναμης ανέρχεται σε 
3.585 ένστολους αστυνομικούς και 1.160 Πολιτι
κούς Υπαλλήλους.
Από την πρώτη κατηγορία σχεδόν το 30% είναι γυ

ναίκες και από τη δεύτερη το ποσοστό των γυναικών 
ανέρχεται σε 66%, γεγονός που σημαίνει ότι το μέσο 
ποσοστό γυναικών του συνόλου ανέρχεται σε 40%.

Ο ανώτατος βαθμός που μπορεί να φθάσει μια 
γυναίκα αστυνομικός στην Εσθονία είναι μέχρι Νο
μαρχιακός Αστυνομικός Δ/ντής.

37



*

*

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Η επιλογή και πρόσληψη στο Σώμα διέ- 

πεται από ίο  νόμο περί Δημοσίων Υπαλλή
λων και τις διατάξεις για την Αστυνομία.
Βασικές προϋποθέσεις: η συμπλήρωση 
του 19ου έτους της ηλικίας, το απολυτήριο 
Λυκείου και η εκπλήρωση των στρατιωτι
κών υποχρεώσεων.

Η διάρκεια σπουδών ανέρχεται σε δύο έτη 
συμπεριλαμβανομένης και της θμηνης πρα
κτικής εξάσκησης σε αστυνομικό Τμήμα. Η 
άριστη γνώση της Εσθονικής γλώσσας απο
τελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Όσον αφορά στους μισθούς υπάρχει μια 
κλίμακα από το 1 έως το 10.

Ο πρώτος μισθός του αστυφύλακα 
ανέρχεται σε 340 ευρώ και του Γενικού 
Αστυνομικού Δ/ντή σε 1.340 ευρώ. Στους ανωτέρω μι
σθούς προστίθενται φυσικά και το επίδομα χρόνου 
που έχει ο κάθε αστυνομικός.

Μετάφραση - Επιμέλεια: 
Π.ΥΓιώργος Χονδροματίδης 

Πηγή : Περιοδικό της Ισπανικής 
Αστυνομίας «GUARDIA CIVlL> 

(Αύγουστος 2004- Jose’ Duque)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο αγώνας κατά του οργανωμένου 

εγκλήματος στην Εσθονία ξεκίνησε 
το 1992.

Στη διάρκεια του 1993 και 1994 οι 
ανθρωποκτονίες ήταν σχεδόν δι
πλάσιες από τις σημερινές.

Την πρώτη περίοδο της ανεξαρτη
σίας της δεν υπήρχαν συνοριακοί 
έλεγχοι και οι δείκτες εγκληματικό
τητας ήταν οι ίδιοι με αυτούς που 
υπήρχαν στην πρώην Σοβιετική Ένω
ση. Στη συνέχεια υπεγράφησαν συμ
φωνίες συνεργασίας με τη Σουηδία, 
Φιλανδία, Λετονία και Λιθουανία.

Το βόρειο τμήμα της χώρας, που 
είναι και το πιο βιομηχανοποιημένο, 
έχει τη μεγαλύτερη εγκληματικότη
τα. Το κεντρικό τμήμα μικρότερη και 
η νότια περιφέρεια με τα νησιά, τη 
χαμηλότερη.

Το έτος 2003 κατεγράφησαν συ
νολικά 53.595 αδικήματα.

Από αυτά, 42.860 (79,9%) ήταν 
κατά της ιδιοκτησίας και 1.202 
(2,2%) κατά των προσώπων.

Τον Ιούλιο του 2004 ψηφίστηκε ο 
νέος Ποινικός Κώδικας.

Η αλλαγή αυτή σε συνάρτηση και 
με τις άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις 
που τέθηκαν σε εφαρμογή, δεν επι
τρέπουν ακόμα να υπάρχει σημερι
νή σαφής εικόνα.
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Κυνηγετικά - Στρατιωτικά -  είδη camping - αστυνομίαε - security  -  casual
Λεωφ. Βουλιαγμένης 247 (Σταθμός Μετρό Δάφνης) έναντι κινημ/φου «Ατλαντίς» 

ΤΗΛ., FAX ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 210 97 69 597 
Ατοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες

ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ · ΜΑΥΡΗ ΛΑΔΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ' 
ΤΗΣ ΕΛΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
Από ύφασμα rip-stop 
Βαμβακερό 100%. Ανθεκτικό 
στα σκισίματα. Ελληνικός ραφής. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: με ενισχύσεις στα 
γόνατα και στην έδρα, με 6 
μεγάλες τσέπες και ιμάντες 
προσαρμογής στη μέση.
Τιμή:
ΧΙΤΩΝΙΟ: με ενισχύσεις στους 
αγκώνες, επωμίδες 
και 2 τσέπες.
Τιμή:βΕ53

ΦΟΥΤΕΡ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ. 
Βαμβακερό 100%. 
Ανεξίτηλο. Σήμα 
μικρό μπροστά, 
POLICE πίσω. 
Τιμή:|2£*3|

ΣΟΥΓΙΑΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ
VICTORINOX
Τιμή:|£ΕΕ1

ΦΛΑΙ 
ΤΖΑΚΕΤ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Έχει σήμα
αστυνομίας μπροστά και 
πίσω POLICE ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Έχει αμερικάνικες 
προδιαγραφές.

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
Προσφέρει μεγάλη 
θερμομόνωση από το . 
κρύο ενώ συγχρόνως /  
μεταφέρει μακριά 
τον ιδρώτα από το 
σώμα χάρις στο νέας 
τεχνολογίας υλικό 
κατασκευής του, Thermolight.1 
Είναι επιλογή της Γερμανικής 
Αστυνομίας και του Σουηδικού Στρατού. Θα σας 
κρατήσει ζεστό και στεγνό από θερμοκρασίες +10°C 
έως -15°C. Χρώματα: λευκό, μπλε, μαύρο, λαδί
Τιμή:Ε3Ε53

ΣΤΟΛΗ AALABPOXH 
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ.
Αποτελείται από σακκάκι - 
παντελόνι από πολύ 
ανθεκτικό υλικό με 
θερμοκολλημένες ραφές. 
Έχει κουκούλα που διπλώνει 
στον γιακά και μπροστά 
κλείνει με φερμουάρ και 
σκρατς. Έχει στρατιωτικές 
προδιαγραφές.
Χρώματα: Λαδί - μπλε 
Τιμή: |35.006 / 45.006

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ 
POLICE 

(ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ) 
Εξωτερικό από 

νάυλον αδιάβροχο 
με κορδόνι στη 

μέση και δύο 
μεγάλες τσέπες 

μπροστά. 
(Κέντημα 

Police πίσω, 
σήμα μπροστά).

Τιμή:ΕΕΕΕ23

ΦΑΚΟΣ MAGLITE USA 
Ιδανικός για αστυνομική χρήση.

Με θήκη για την εξάρτηση 
και 2 μπαταρίες. Τιμή: K H O ia

EAGLE ΤΗΣ MEINDLE 
Στρατιωτικό άρβυλο, 100% 
στεγανό με GORE-TEX. 
Αερόσολα Multigriff by Meindl. 
Πολύ ελαφρύ. Ιδανικό για 
ξεκούραστο περπάτημα αλλά 
και για πολύωρη ορθοστασία. 
Μεγέθη: 7 - 1 2  (41-46).
Τιυή: ίϊ£Ι«Τ«Τ3

ΖΩΝΗ ΘΗΚΕΣC0RDURA 
Θήκες όπλου, γεμιστήρα, 
χειροπέδας, φακού, 
κλειδιών, κ,τΛ
Τιμή: Θήκες Ε Β 3 Ε Ε 3  

Ζώνη ιaama

ΓΑΝΤΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΌΜΕΧ U.SA
Τιμή:β^23

ΑΡΒΥΛΟ MAGNUM·* (HI-TEC). 
Το άρβυλο που προτιμούν τα 

περισσότερα στελέχη των 
σωμάτων ασφαλείας, ελαφρύ, 

ανθεκτικό, με υδρόφοβα υλικά 
που επιτρέπουν στο πόδι 

να αναπνέει και 
με νέα αντιολισθητική σόλα. 

STEALTH (καλοκαιρινό): 
Τιμή:Ε2·3Η 

STEALTH 
WATERPROOF 

(αδιάβροχο):
Τ.μή:ΕΕ2Β

ΑΡΒΥΛΟ ·<DANNER- U.S.A. U B |U
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

( Αρβυλο Αστυνομίας όλο
I δέρμα, πολύ ελαφρύ. Με

j μεμβράνη Gore-tex που 
J το κάνει αδιάβροχο 

8ΌΕΖ.Ρ 100%. Εχει νέας
τεχνολογίας αδιάβροχο φερμουάρ 

στο πλάι για να φοριέται και να 
βγαίνει εύκολα και γρήγορα. Εχει 

αντιολισθητική σόλα που 
προσφέρει μεγάλη 

άνεση στο 
περπάτημα 

Τ ιμ ή :ϋ £ 3 £ !ΐ3

ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
-DANNER» U.S.A. 

Το νέο πολύ ελαφρύ άρβυλο της 
πασίγνωστης για τα ποιοτικά της 

άρβυλα DANNER. Είναι αδιάβροχο 
100% καθώς έχει μεμβράνη Gore- 

tex. Επιτρέπει στο πόδι να 
αναπνέει. Με ειδικής σχεδίασης 

σόλα που δεν γλυστράει. Είναι 
ξεκούραστο στο 
περπάτημα και 

ιδανικό για 
πολύωρη 

ορθοστασία. 
TiuniiDTXOH1

δίασης

f
διαδέτου με Σήματα, διακριτικά, μπερεδεε, τζόκεϋ, πορτοφόλια Αστυνομίαε

m eindl

© VICTORINOX
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Ο γνωστός συγγραφέας 

αστυνομικών ιστοριών

Ο Πέτρος Μάρκαρης είναι από τους πιο γνωστούς συγ
γραφείς αστυνομικών ιστοριών στη χώρα μας. Τα πο
λύ δημοφιλή μυθιστορήματα του και ο Αστυνόμος Χα- 
ρίτος, ο πασίγνωστος ήρωάς του, ήταν η αφορμή για 
τη συνομιλία που ακολουθεί.

Κύριε Μάρκαρη ασχολείσθε πολλά χρόνια με το 
γράψιμο. Ποιο ήταν το κίνητρο που σας έκανε να 
γράψετε το πρώτο σας αστυνομικό μυθιστόρημα;

0  χαρακτήρας του Αστυνόμου Χαρίτου. Από το 
1990 έγραφα για την τηλεόραση την «Ανατομία ενός 
εγκλήματος», που είχε μεγάλη επιτυχία. Η σειρά αυτή 
παίχτηκε τρία χρόνια στον ΑΝΤ1 εγώ όμως έφτασα σ’ 
έναν κορεσμό. Είναι φοβερό. Κάθε βδομάδα κι ένα 
έγκλημα. Ξυπνούσα κάθε πρωί κι έλεγα, ποιόν θα σκο
τώσω σήμερα; Το 1994 αποφάσισα να σταματήσω. 
Τότε είδα μπροστά μου μια οικογένεια. Ένας άντρας, 
μια γυναίκα κι ένα παιδί. Μια μικροαστική οικογένεια.

Και φυσικά, όλοι ασχολούνται με μικροαστούς η τη
λεόραση, το θέατρο, το μυθιστόρημα. Τι καινούργιο 
θα μπορούσα να πω εγώ πάνω σ’ αυτό το θέμα;

Όμως οι άνθρωποι αυτοί με βασάνιζαν, δεν μπο
ρούσα να τους ξεχάσω.

Ώσπου αποφάσισα ότι ο άντρας της οικογένειας εί
ναι αστυνομικός και όλα ξεκαθάρισαν μέσα μου.

Μετά άρχισε η δεύτερη διαδικασία. Έπρεπε να δω 
πίσω από τη στολή τον άνθρωπο. Προσπάθησα, αλλά 
δεν ήταν εύκολο. Η στολή του αστυνομικού και του 
στρατιωτικού σε δυσκολεύει πάρα πολύ να δεις τον 
άνθρωπο που βρίσκεται μέσα. Όταν όμως έβγαλα τη 
στολή και είδα τον άνθρωπο, τι είδα; είδα την οικογέ- 
νειά μου. Μια μικροαστική οικογένεια. Την αδελφή 
μου, εμένα και τους γονείς μας που προσπαθούσαν 
να μας μεγαλώσουν, να μας σπουδάσουν. Δεν ήσαν 
πλούσιοι οι άνθρωποι. Έτσι ξαφνικά είδα ένα μοντέλο 
οικογένειας που το ήξερα πάρα πολύ καλά και ο Χαρί- 
τος με στολή ή χωρίς αυτή δεν είχε μυστικά από μένα.

Η Αδριανή των μυθιστορημάτων μου είναι ίδια η μη
τέρα μου. Με τον ίδιο τρόπο μας φρόντιζε βασανιστι
κά και επέβαλλε τη θέλησή της. Η σχέση του Χαρίτου 
με την Αδριανή είναι η σχέση των γονιών μου έτσι 
όπως τη βίωσα στο σπίτι μου.

Πιστεύετε ότι το είδος ενός βιβλίου καθορίζει την 
αξία του ή η αξία ενός βιβλίου εξαρτάται από το αν 
είναι καλό η κακό;

Εξαρτάται από το αν είναι καλό η κακό. Υπάρχει γε
νικότερα ένας διαχωρισμός στην Ελλάδα που χωρίζει 
τα πράγματα σε είδη και κατηγορίες. Σε σοβαρό και 
ελαφρό. Σε εμπορικό και ποιοτικό. Αυτό είναι λάθος. 
Για παράδειγμα, γιατί το ποιοτικό να μη μπορεί να εί
ναι και εμπορικό; Πρέπει να φιλοδοξεί κανείς να είναι 
και εμπορικό. Γιατί το εμπορικό να είναι κακό; Αυτός 
ο διαχωρισμός έξω ή δεν υπήρχε καθόλου ή όπως 
στη Γερμανία υπήρχε, αλλά έχει πάψει να υφίσταται. 
Τώρα το έχουμε καταλάβει κι εμείς και αυτός ο δια
χωρισμός έπαψε να ισχύει και εδώ. Όταν ένα μυθι
στόρημα ή ένα ποίημα είναι καλό, είναι καλό. Πάει και 
τελείωσε.

Ο Αστυνόμος Χαρίτος έγινε πολύ δημοφιλής. Τι 
είναι εκείνο που τον έκανε τόσο αγαπητό;

Υπάρχουν δυο απαντήσεις σ’ αυτή την ερώτηση. Η 
μια είναι ότι απλά έγινε πολύ δημοφιλής. Δεν αναλύ-
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εις ποτέ τη επιτυχία. Είναι σαν τον έρωτα, αν τον ανα
λύσεις τον έχασες.

Αν θέλουμε όμως να απαντήσουμε σοβαρά, εκείνο 
που νομίζω ότι κάνει το Χαρίτο τόσο δημοφιλή, είναι ο 
τρόπος που κοιτάζει τα πράγματα στην Αθήνα. Μελε
τάει την Αθήνα. Έχει μια σχέση μ’ αυτή την πόλη. Οι 
περισσότεροι συγγραφείς σήμερα έχουν μια πιο αό
ριστη σχέση με το περιβάλλον τους. Εγώ έχω μια πο
λύ συγκεκριμένη σχέση με το περιβάλλον μου. Αυτή η 
πόλη μου λέει πολλά. Που σημαίνει ότι υπάρχουν 
στιγμές που την αγαπώ και είναι στιγμές που θα ήθε
λα να πάρω τα μπαγκάζια μου και να φύγω μακριά. 
Αυτή η σχέση λοιπόν αγάπης - μίσους στο Χαρίτο εί
ναι πολύ έντονη. Πιστεύω ότι αυτό τον έκανε πολύ κα
λό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι παρουσίασα έναν 
αστυνομικό ο οποίος είναι κατ’ αρχήν και οικογενει
άρχης. Έχει ένα παιδί που σκοτώνεται για να το σπου
δάσει, δεν είναι δα κι εύκολο κάτι τέτοιο. Δεν είναι και 
οι καλύτερα αμειβόμενοι οι αστυνομικοί. Αυτή είναι 
μια πολύ ανθρώπινη διάσταση την οποία εγώ όχι πως 
την έβγαλα, αλλά την καλλιέργησα.

Στο τελευταίο βιβλίο υπάρχει ένα κεφάλαιο στο 
οποίο συναντώνται ο Χαρίτος, η γυναίκα του και οι γο
νείς του Φάνη, του γιατρού, φίλου της Κατερίνας, της 
κόρης του Χαρίτου. Έβαλα αυτό το κεφάλαιο για να 
δείξω ένα πράγμα, ο,τι αυτοί που βλέπουμε σήμερα, 
γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονες ήρθαν από οικογένει
ες που οι πατεράδες τους για να πάνε σχολείο, πή
γαιναν ξυπόλητοι. Και εγώ αυτούς του ανθρώπους 
τους αγαπάω, ακριβώς γιατί σκοτώθηκαν για κάνουν 
αυτά τα πράγματα. Ο Χαρίτος, είναι ένας άνθρωπος 
που ξεκίνησε από την επαρχία, ποιος θα περίμενε ότι 
αύριο θα έχει μια κόρη με πτυχίο νομικής και με διδα
κτορικό;

Κάποτε με ρώτησαν, γιατί αγαπάει τόσο τα γεμι
στά ο Χαρίτος και είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 
από μια πολύ φτωχή οικογένεια που σπάνια έτρω
γαν κρέας, γιατί ήταν ακριβό. Και αυτός ο κακομοί
ρης που μ’ ένα χωράφι κι ένα περίπτερο κατάφερε 
και σπούδασε το γιο του και τον έκανε γιατρό και 
επιμελητή, είναι άξιος θαυμασμού. Είναι από εκείνα 
τα πράγματα που ποτέ δεν θα σταματήσω να θαυ
μάζω στην Ελλάδα. Με την ίδια λογική που μ' ενο
χλεί πάρα πολύ η σημερινή ευκολία. Μ’ ενοχλεί η 
ευκολία με την έννοια ότι είναι επικίνδυνη. Η ευκο
λία αυτή εμπεριέχει κινδύνους, δεν δίνει στα παιδιά 
τη δυνατότητα να «σφιχτούν». Ενώ οι προηγούμενη 
γενιά δυσκολεύτηκε πολύ.

Η διεθνής αστυνομική λογοτεχνία έχει να μας 
δείξει αρκετά καλά βιβλία. Ποια είναι η καλύτερη 
συνταγή για να γραφτεί ένα καλό αστυνομικό μυ
θιστόρημα;

Υπήρχε πάντα ένας διαχωρισμός στο αστυνομικό 
μυθιστόρημα. Το αστυνομικό σταυρόλεξο, το παιχνίδι 
που έστηνε ο συγγραφέας με τον αναγνώστη, πως θα 
του βάλει παγίδες και πως θα βρεθεί ο δολοφόνος. 
Το είδος αυτό αντιπροσωπευόταν από την Αγκάθα 
Κρίστι και όλη την Αγγλική Σχολή. Κι ένα μυθιστόρη

μα πιο κοινωνικό, το αμερικάνικο. Ο μόνος συγγρα
φέας στην Ευρώπη που έκανε την ένταξη του μυθι
στορήματος στον κοινωνικό χώρο ήταν ο Ζώρζ Σιμε- 
νόν. Ο ήρωάς του ο Μαιγκρέ είναι απόλυτα ενταγμέ- 
νος στην κοινωνία. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τον 
ήρωα του Γιάννη Μαρή τον αστυνόμο Μπέκα. Κάποτε 
είπα ότι αν θέλετε να γνωρίσετε τη μεγαλοαστική κοι
νωνία της Αθήνας, διαβάστε Γ ιάννη Μαρή. Μόνο αυ
τός λέει στα βιβλία «Τιμόθεος Κώνστας», «Έγκλημα 
στο Κολωνάκι», «Έγκλημα στα παρασκήνια» τι σήμαι- 
νε η μεγαλοαστική κοινωνία μετά το Β’ Παγκόσμιο Πό
λεμο.

Ο Μαρής είχε την ατυχία να γράψει σε λάθος χώρο 
και λάθος χρόνο. Αν έγραφε έξω θα ήταν ένας πολύ 
πετυχημένος συγγραφέας.

Αυτή λοιπόν η κατηγορία ένταξης στο κοινωνικό σύ
νολο έχει ενισχυθεί σήμερα πολύ στο αστυνομικό μυ
θιστόρημα. Ουσιαστικά σήμερα το αστυνομικό μυθι
στόρημα καλύπτει το χώρο που έχει αφήσει το κοινω
νικό μυθιστόρημα μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξ 
άλλου, αυτή η κοινωνική ένταξη βοηθάει πολύ το 
αστυνομικό βιβλίο, επειδή το έγκλημα έχει μεταβλη
θεί, έχει μεταμορφωθεί. Σήμερα δεν υπάρχει το 
έγκλημα πάθους, υπάρχουν όμως μεγάλα οικονομικά 
εγκλήματα. Στο βαθμό που υπάρχει παγκοσμιοποίη
ση, υπάρχει και η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος. 
Αυτό σημαίνει μια ένταξη του εγκλήματος στην κοι
νωνία, που δημιουργεί ένα πρόβλημα κοινωνικού πε
ριβάλλοντος και χρήματος.

Καλό θα ήταν το αστυνομικό μυθιστόρημα να εντα-



χθεί ακόμα καλύτερα στον κοινωνικό χώρο, να δει κα
λύτερα την κοινωνία όπως είναι σήμερα και από αυτή 
την άποψη ίσως κάνει μια δουλειά την οποία τα άλλα 
είδη μυθιστορήματος δεν κάνουν πια.

Το αστυνομικό βιβλίο πουλάει σήμερα στην 
Ελλάδα;

Πουλάει περισσότερο απ’ ότι πουλούσε, αλλά ποτέ 
δεν έχει πουλήσει πολύ στην Ελλάδα. Με ρωτάνε «μα 
πουλάει το αστυνομικό στην Ελλάδα»; και τους απα
ντώ ότι οι Έλληνες προτιμούν το ερωτικό μυθιστόρη
μα, ίσως επειδή προτιμούν να βλέπουν γυμνά σώματα 
παρά πτώματα!

Υπάρχουν αρκετοί συγγραφείς αστυνομικών μυθι
στορημάτων στην Ελλάδα, είναι ο Αντρέας Αποστο- 
λίδης, ο Φίλιππος Φιλίππου κ.α. Υπάρχει όμως και 
κάτι άλλο, το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα έχει 
μεγαλώσει και οι αναγνώστες διαβάζουν για έναν 
κόσμο τον οποίο τον αναγνωρίζουν και αυτό τους εν
διαφέρει.

Πως αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι συγγραφείς 
το αστυνομικό μυθιστόρημα;

Δεν πιστεύω ότι οι νέοι συγγραφείς αντιμετωπίζουν 
ειδικά το αστυνομικό μυθιστόρημα. Πιστεύω ότι αντι
μετωπίζουν διαφορετικά το μυθιστόρημα. Αυτό έχει 
μεγάλη σημασία για μένα. Το πρόβλημα είναι ότι 
έχουμε μια διεθνώς αναγνωρισμένη ποίηση, ενώ δε 
συμβαίνει το ίδιο με το μυθιστόρημα. Υπάρχει ένας 
λόγος γι αυτό: η ποίηση για πολλά χρόνια επηρέασε 
τον τρόπο γραφής του μυθιστορήματος. Οι Έλληνες 
συγγραφείς έριξαν πολύ περισσότερο βάρος στο 
ύφος και πολύ λιγότερο στο μύθο. Θεώρησαν το μυ
θιστόρημα μια άσκηση ύφους. Αντίθετα με ότι συμ

βαίνει έξω όπου ο κόσμος θέλει να διαβάσει μια 
ωραία ιστορία. Θέλει να διαβάσει 200-300 σελίδες και 
να πει «τι θα γίνει παρακάτω»; Εάν δεν κάνει αυτή τη 
σκέψη αυτό σημαίνει ότι έχει βαρεθεί και δε διαβάζει 
παρακάτω. Οι νεότεροι συγγραφείς ξεπέρασαν αυτό 
το σκόπελο και αυτό είναι πολύ καλό. Γράφουν μυθι
στορήματα τα οποία έχουν ιστορία. Δεν είναι λοιπόν 
θέμα αστυνομικού μυθιστορήματος, απλά οι νέοι γρά
φουν μυθιστορήματα με μύθο.

Κύριε Μάρκαρη σας ευχαριστούμε πολύ και ανα
μένουμε με αγωνία το επόμενο μυθιστόρημά σας.

Κι εγώ σας ευχαριστώ

Π.Υ Ζωή Κωσταβάρα

ΒΙΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σπούδασε 
οικονομικές επιστήμες και από το 1976 εργάζε
ται ως ελεύθερος συγγραφέας και μεταφρα- 

στής. Εχει γράψει μυθιστορήματα, θεατρικά, σε
νάρια για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Διδάσκει δραματολογία στο Τμήμα Θεάτρου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΕΡΓΑ:
Μυθιστορήματα: «Νυχτερινό Δελτίο», «Άμυνα 

ζώνης», «Ο Τσε αυτοκτόνησε». Όλα τα μυθιστορή
ματα κυκλοφορούν στα γερμανικά, ιταλικά, ισπανι
κά, γαλλικά, τούρκικα, πορτογαλικά, αγγλικά και 
εβραϊκά.

Θεατρικά Έργα: «Η Ιστορία του Αλή Ρέτζο», «Το 
Επος του Βασιλιά Υμπύ» (από το έργο του Αλφρέ 

Ζαρύ), «Οι φιλοξενούμενοι», «Όπως και τ ’ Άλογα» 

Σενάρια: Συνεργάτης του Θόδωρου Αγγελόπου- 
λου στα σενάρια των ταινιών «Μέρες του 36», «Ο 
Μεγαλέξανδρος», «Το Μετέωρο Βήμα του Πελαρ
γού», «Το Βλέμμα του Οδυσσέα», «Μια Αιωνιότητα 
και Μια Μέρα». Έχει γράψει επίσης τα σενάρια της 
τηλεοπτικής σειράς «Ανατομία ενός Εγκλήματος», 
που παιζόταν επί τρία χρόνια στην τηλεόραση.

Αλλα Έργα: «ο Μπρεχτ και ο Διαλεκτικός Λό
γος» (Δοκίμια), «Το Ημερολόγιο μιας Αιωνιότητας» 
(Το ημερολόγιο γραφής του σεναρίου για την ομώ
νυμη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου).

Μεταφράσεις: Γ καίτε (Φάουστ), Φρανκ Βένεκι- 
ντ (Το ξύπνημα της Ανοιξης, Το Κουτί της Παν
δώρας), Άρτουρ Σνίτσλερ (Γαϊτανάκι), Μπέρτολ- 
ντ Μπρεχτ ( Οι Γάμοι των Μικροαστών, Βάαλ, 
Τρόμος και Αθλιότητα του Γ’Ράιχ, Βίος του Γαλι
λαίου, Μάνα Κουράγιο και τα Παιδιά της, Ο Κύ
κλος με την Κιμωλία, Ιστορίες του κυρίου Κόι- 
νερ), Πέτερ Βάις (Η Ανάκριση), Φράντς Ξαβέρ 
Κραιτς (Ούτε Κρύο Ούτε Ζέστη) και Τόμας Μπέρ- 
νχαρντ (Στον Προορισμό).
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

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

•ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Με τη σιγουριά και την αξιοπιστία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
Ε ΞΑ Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ  Ο ΛΙΚΑ Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΡΑ  (Ευρώ )

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
B/M /

Φορ. Ιπποι 2 3 4 5 6 7 8 9 10

έως 6 112,20 119,17 126,13 133,10 140,06 147,03 153,99 160,96 167,92

00I
Ν

- 120,83 128,60 136,36 144,13 151,90 159,67 167,44 175,21 182,98

9 - 1 0 146,81 155,80 164,78 173,76 182,75 191,73 200,71 209,69 218,68

11 -1 2 153,41 163,00 172,60 182,20 191,80 201,39 210,99 220,59 230,19

13 και άνω 164,13 174,73 185,33 195,93 206,52 217,12 227,72 238,31 248,91

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ*
Β/Μ /

Φορ. Ιπποι 2 3 4 5 6 7 8 9 10

έως 6 84,15 89,38 94,60 99,83 105,05 110,27 115,50 120,72 125,94

7 - 8 90,62 96,45 102,27 108,10 113,93 119,75 125,58 131,41 137,23

9 - 1 0 110,11 116,85 123,59 130,32 137,06 143,80 150,53 157,27 164,01

11 -1 2 115,05 122,25 129,45 136,65 143,85 151,04 158,24 165,44 172,64

13 και άνω 123,10 131,05 138,99 146,94 154,89 162,84 170,79 178,73 186,68

*Πλην Νομού Θεσσαλονίκης και Νήσου Κρήτης

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
•Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικούς «Παράδοση Συμβολαίου στο Χώρο σας 
• Άμεση Αποστολή Εξειδικευμένου Συνεργάτη στον Τόπο του Ατυχήματος 

•Κάλυψη Ιατρικών Δαπανών σε Ελλάδα & Εξωτερικό 
•Διεκδίκηση Αποζημιώσεων Τροχαίου Ατυχήματος

για ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛ 210 6532565 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9:00 - 17:00

MiG ΧΡΗΜΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 5, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ: 210 6532565
FAX: 210 6526081
email: migfins@otenet.gr
web: www.mig.wxs.org

I N S U R A N C E  C O  S.A 
Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  ΑΣΦΑΛ ΙΣΤ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

mailto:migfins@otenet.gr
http://www.mig.wxs.org
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Το έργο του Α
στυνομικού ή
ταν ανέκαθεν 
δύσκολο, επί
μοχθο και επι
κίνδυνο γι’ αυ
τό και έχει α
νάγκη από 
π νε υμ ατ ικ ή  
και ηθική συ
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ση. Αλλωστε 
ο άνθρωπος 
που αγωνί
ζεται να ε 
πιβάλλει το 
νόμο και 
την τάξη

στην κοινωνία, πρέπει ο ίδιος να γνω
ρίζει και να τηρεί τον αιώνιο νόμο του Θεού.

Το ρόλο του πνευματικού καθοδηγητή καλείται να 
παίξει η Θρησκευτική Υπηρεσία της Αστυνομίας, 
διαπιστώθηκε από πολύ παλιά, απ’ τα πρώτα χρό
νια της ίδρυσης του Σώματος της Χωροφυλακής 
(1833). Οι θρησκευτικές ανάγκες των ανδρών εξυ

πηρετήθηκαν για πολλές δεκαετίες από τους στρατιω
τικούς ιερείς. Το ίδιο συνέβη και με το Σώμα της Αστυ
νομίας Πόλεων.

Η ύπαρξη της θρησκευτικής Υπηρεσίας στο Σώμα 
αρχίζει επίσημα το 1944, όταν με το νόμο 1421 συστά- 
θηκε οργανική θέση ιερέως. Πολύτιμες υπηρεσίες προ- 
σέφεραν στα μετέπειτα χρόνια σπουδαίες εκκλησια

στικές προσωπικότητες:
1940-1950, ο Μακαριστός Αρχιμανδρίτης Γερμανός 

ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ μετέπειτα επίσκοπος Συνόδων ΗΠΑ.
1951-1954, ο Μακαριστός Αρχιμ. Φρουμέντιος 

ΝΑΣΙΟΣ μετέπειτα Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως Πα
τριαρχείου Αλεξανδρείας.

1068-1976 ο Αρχιμ. Αμβρόσιος ΛΕΝΗΣ, σήμερα Μη
τροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

1977-1995 ο Αρχιμ. Ευσέβιος ΠΙΣΤΟΛΗΣ, σήμερα 
Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας.

Από το 1996 έως σήμερα, προϊστάμενος της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας είναι ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος 
ΚΙΟΥΛΟΣ.

Η Θρησκευτική Υπηρεσία αναβαθμίσθηκε σε Υποδι
εύθυνση με Προεδρικό Διάταγμα το 1992, και υπάγεται 
διοικητικά στην Αστυνομική Ακαδημία. Έδρα έχει το 
χώρο πλησίοντης Σχολής Αξιωματικών όπου βρίσκεται 
ο ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ο κεντρικός ναός της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Η έκταση αυτή ανήκε ανέκαθεν 
στην Εκκλησία και ήταν παλαιότερα μετόχι της Ιεράς 
Μονής Πετράκη.

Κατά την ευλαβή παράδοση στο χώρο της Ορθοδο
ξίας, όλες οι οργανωμένες ομάδες επαγγελματιών και 
συντεχνιών έχουν τον προστάτη Άγιό τους. Το ίδιο συ
νέβη και με τους άνδρες και τις γυναίκες των Σωμάτων 
Ασφαλείας. Η μεν Χωροφυλακή είχε την Αγία Ειρήνη, η 
δε Αστυνομία Πόλεων, τον Άγιο Μηνά. Μετά την ενο
ποίηση των αστυνομικών Σωμάτων και την ίδρυση της 
Ελληνικής Αστυνομίας, το 1984, η Θρησκευτική Υπη
ρεσία εισηγήθηκε και αναγνωρίσθηκε ο Άγιος Μεγαλο
μάρτυρας Αρτέμιος προστάτης του Σώματος, η δε 20η 
Οκτωβρίου ημέρα κατά την οποία τιμάται η μνήμη του, 
σαν «ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας». Τεμάχιο του 
Ιερού Λειχάνου του φυλάσσεται στο ναό των Παμμεγί- 
στων Ταξιαρχών όπου εορτάζεται η μνήμη του.

Η Θρησκευτική υπηρεσία εργάζεται για τηνπνευματι- 
κή θωράκιση των ελλήνων Αστυνομικών και τα μέλη των 
οικογενειών τους και προσφέρει ευκαιρίες για την ψυχι
κή τόνωση, ηθική ενίσχυση και κοινωνική προβολή του 
έργου των αστυνομικών. Ειδικότερα δραστηριοποιείται



στους εξήςτομείς: Λατρευτικό, Ποιμαντικό, Ιεραποστο
λικό, Κοινωνικό και Πολιτιστικό. Τα μέσα τα οποία χρη
σιμοποιεί είναι: Η Θεία Λατρεία και οι αγιαστικές τελετές 
μαζί με την μυστηριακή και πνευματική ζωή της εκκλη
σίας, οι ποιμαντικές επισκέψεις στις αστυνομικές σχο
λές, τις αστυνομικές Διευθύνσεις και τις υπόλοιπες υ
πηρεσίες. Οι ποιμαντικές πνευματικές, πολιτιστικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις, η λειτουργία του πνευματικού 
της Κέντρου και της Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Η έκδο
ση βιβλίων και εντύπων και η διάθεση της Καινής Διαθή
κης στους Δοκίμους. Το περιοδικό «ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ» μεταφέρει τα ορθόδοξα πνευ
ματικά μηνύματα στους αστυνομικούς και τους ενημε
ρώνει για τις δραστηριότητες της Θρησκευτικής υπη
ρεσίας. Οι ημερίδες και οι συνάξεις γονέων, παιδιών Α
στυνομικών. Οι πολιτιστικές εκθέσεις, τα μαθήματα Βυ
ζαντινής Μουσικής και οι χορωδίες. Οι προσκυνηματι- 
κές εκδρομές στο Άγιο Όρος, στους Αγίους Τόπους και 
σε άλλα ιερά προσκυνήματα του εσωτερικού και του ε
ξωτερικού. Οι εισηγήσεις για την οικογένεια, το γάμο, 
την μητρότητα, τους πολύτεκνους κτλ.

Η διεθνής συνεργασία και επικοινωνία και η ενερ
γός συμμετοχή στην Ορθόδοξη εξωτερική Ιεραπο
στολή. Η επίσκεψη και πνευματική συμπαράσταση 
των νοσηλευομένων στα νοσοκομεία ασθενών αστυ
νομικών. Η διακονία στις παιδικές εξοχές της Αστυ
νομίας και το ειδικό πρόγραμμα πνευματικής συμπα
ράστασης των παιδιών των αστυνομικών. Οι ειδικές 
ποιμαντικές δραστηριότητες για το εθνικό τμήμα της 
Διεθνούς Ενώσεως αστυνομικών, τις Ομοσπονδίες 
αποστράτων αστυνομικών, τους συνδικαλιστικούς 
φορείς, τους Ομίλους Φίλων Αστυνομίας, τις  Ενώ
σεις Πολιτικού προσωπικού του ΥΔΤ, την αθλητική 
Ένωση των αστυνομικών, την «Ορθόδοξη εκκλησια
στική σύναξη Αστυνομικών».

Τα ειδικά μαθήματα, τις  διαλέξεις, εορτές, ποιμα
ντικές επισκέψεις. Προβολές και διανομή εντύπων 
στις αστυνομικές σχολές. Η διαρκής προσπάθεια για 
ίδρυση, συντήρηση και ανακαίνιση των ιερών ναών και 
παρεκκλησίων που υπάγονται στην Ελληνική Αστυνο
μία. Οι ειδικές εκδηλώσεις τιμής στη γυναίκα αστυνο
μικό, στην ειρήνη, στην οικολογία, οι φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες.

Η παρουσία του ιερέως στις φυλακές, τα κρατητή- 
ρια, τις παραστρατημένες γυναίκες και τα ανήλικα παι
διά, μέσω των σχετικών υπητεσιών.

Η θρησκευτική υπηρεσία ασκεί ποιμαντική διακονία 
και στο Πυροσβεστικό Σώμα με επίκεντρο το αρχηγείο 
και την Πυροσβεστική ακαδημία.

Οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να ενημερω
θούν για τη θρησκευτική υπηρεσία της ελληνικής α
στυνομίας μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ydt.gr

Το τηλέφωνο της Θρ.Υπηρεσίας είναι 210/7788142 
καιτηΤαχ.Δ/νση: Μεσογείων 96,115 27 Αθήνα.

Του Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου Κιούλου 
Προϊσταμένου Θρησκευτικής Υπηρεσίας 

Ελληνικής Αστυνομίας

http://www.ydt.gr
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Χριστούγεννα!. Γιορτή αγάπης και ελπίδας που «γέν
νησε» τα περισσότερα έθιμα στον κόσμο. Η Αγια Νύ
χτα για μία ακόμη φορά θα φωτιστεί από το Θείο 
Αστρο και από τα πολύχρωμα κεράκια που θα ανά
ψουν σ’ ολόκληρο τον κόσμο για να υποδεχθούμε τον 
μικρό Χριστό. Η ανθρωπότητα για άλλη μια φορά θα υ- 
ποκλιθεί και θα προσκυνήσει μπροστά στη φάτνη.

Τ α Χριστούγεννα, γιορτή με ιδιαίτερη σημασία για 
το λαό μας, που τα βιώνει έντονα και συμμετέχει ε
νεργά στον εορτασμό τους, δεν είναι μια τυποποι
ημένη διαδικασία που περιλαμβάνει μόνο το στο
λισμό του δένδρου, την ανταλλαγή δώρων και όλα 

τα συναφή. Πληθώρα εθίμων και δοξασιών ανέκαθεν 
πλούτιζαν τον εορτασμό τους και τους προσέδιδαν ένα 
ιδιαίτερο χρώμα. Δείγμα του λαϊκού πολιτισμού, της

φαντασίας αλλά και της σοφίας των ανθρώπων, τα χρι
στουγεννιάτικα έθιμα φαντάζουν κάποιες φορές παρά
δοξα, αλλά κυρίως αποτελούν ευφυή δημιουργήματα 
ενός λαού που ήξερε να ξορκίζει την ανέχεια και τη μι- 
ζέρια και να διοχετεύει σε εορταστικές εκδηλώσεις την 
«καταπιεσμένη» αισιοδοξία του. Τα χριστουγεννιάτικα 
έθιμα ήταν πάρα πολλά προτού δεχθούν τα ευρωπαϊκά 
και τα αφρικανικά στοιχεία. Πολλά μάλιστα απ’ αυτά εί
χαν τη ρίζα τους στην Αρχαία Ελλάδα.

Οι Καλικάντζαροι ή Σκαρκάντζαλοι ή Τελώνια ή 
Πλανήταροι εμφανίζονταν την παρομονή των Χριστου
γέννων και περιφέρονταν στα σπίτια των θνητών μέχρι 
και τα Θεοφάνεια, το χρονικό διάστημα δηλαδή που κα
τά τη λαϊκή παράδοση «τα νερά είναι αβάφτιστα». Η 
παρουσία των απρόσκλητων δυσάρεστων επισκεπτών 
ερέθιζε τη φαντασία των ανθρώπων, που επιδίωκαν με 
κάθε τρόπο να τους διώξουν ή έστω να αποφύγουν «τα 
πειράγματα και τις διαολιές τους». Οι τρόποι να «απε-

Έθιμα, ξόρκια, και δεισιδαιμονίες από τα τα βάθη των αιώνων.
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πατριωτικές αλληγορίες και φιγούρες. Η πρώτη χρι
στουγεννιάτικη κάρτα τυπώθηκε και κυκλοφόρησε στο 
Λονδίνο το 1843. Οιπολιτικοίτης εποχής ήταν από τους 
πρώτους που είδαν αυτό το μέσον ως άριστο τρόπο για 
να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους τους. Ο Αβραάμ 
Λίνκολν έχει μείνει στην ιστορία και ως ο Αμερικανός 
πρόεδρος που έστελνε τις καλύτερες κάρτες. Ήταν 
πάντοτε κατόπιν παραγγελίας και προτιμούσε τις πιο 
πολλές φορές να τις φιλοτεχνούν γ ι’ αυτόν οι διασημό- 
τεροι σκιτσογράφοι της εποχής.

Στην Ελλάδα, η χριστουγεννιάτικη κάρτα έφτασε και 
πρωτοέκανε την εμφάνιση της το 1876, όταν το «Μέγα 
Χαρτοπωλείο» του Γ.Χρόνη, κάπου σταΧαυτεία, στόλι
σε τις βιτρίνες του με κάρτες.

Αλλα έθιμα που σώζονται από την ελληνική παράδο
ση είναι το Χριστόψωμο. Πολλές νοικοκυρές το ζυμώ
νουν μόνες τους, βάζοντας πάνω το σημείο 
του σταυρού και ολόγυράτου διάφορα σχέ
δια με ζυμάρι που παριστάνουν διάφορες 
εικόνες της καθημερινής αγροτικής ζωής: 
το αλέτρι, τα βόδια κ.α

Στανησιάτου Ιονίου τηρεί
ται ακόμα το έθιμο να συ

γκεντρώνεται η οικογέ
νεια γύρω από τη χρι- 

στοκουλούρα, και να 
ψάλλει ο νοικοκύ

ρης το τροπάριο

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ: η ζωή των Ελλήνων στους αι
ώνες μέσα από το παιδικό τραγούδι. Το μήνυμα. 
Η επικοινωνία, που πριν αποκτήσουμε τα σύγ
χρονα μέσα της, την εποχή που ούτε ημερολό
για υπήρχαν ούτε εφημερίδες ούτε ραδιόφωνα, 
ο κόσμος περίμενε τις φωνές και το τραγούδι 
των παιδιών να τους προαναγγείλουν τις μεγά
λες γιορτές και να τους τραγουδήσουν την ευχή 
για τη χαρούμενη ώρα. (εκτενής αναφορά για τα 
κάλαντα γίνεται σε άλλη στήλη).
ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΑ: η χριστού 
γεννιάτικη κάρτα είναι ένα έθιμο που το κρατάμε 
ανέπαφο στον τόπο μας. Γεννήθηκε από την α
νάγκη που ένιωσαν 40.000 στρατιώτες κάποιου 
στρατοπέδου στη Βρετάνη -πριν από 120 χρόνια 
περίπου- να επικοινωνήσουν με ευχές με τους δι- 
κούςτους. Τότε, ένας βιβλιοπώλης από το Σαρτ, 
ο Λεόν Μεναρτό, έκοψε σε τετράγωνα μερικά ε
ξώφυλλα τετραδίων και τα στόλισε με διάφορες

νεργοποιήσουν» την κακοποιό δύναμη των πονηρών 
πνευμάτων ήταν ευφάνταστοι και διασκεδαστικοί.

Στη Βόρειο Ελλάδα κρεμούσαν πίσω από την πόρτα 
ένα κατωσάγονο γουρουνιού, που θεωρείται ότι έχει α
ποτρεπτική δύναμη για το Κακό. Εξίσου διαδεδομένη 
ήταν και η καύση αλατιού ή ενός παλιοπάπουτσου -οι 
κρότοι και η δυσωδία του καπνού φοβίζουν τους Καλι
κάντζαρους. Κάποιοι πιο εφευρετικοί έδεναν στο κρι- 
κέλι της πόρτας ένα κουβάρι λιναριού -τα δαιμόνια έ
πεφταν στην παγίδα και προσπαθούσαν να ξεδιαλύ
νουν και να μετρήσουντις ινεςτου λιναριού, μοιραία κα
θυστερούσαν και ο ερχομός της μέρας τα έδιωχνε ορι
στικά και αμετάκλητα.

Στην Αγχίαλο, οι δεισιδαίομονες κάτοικοι χρησιμο
ποιούσαν γαστριμαργικές μεθόδους. Πρόσφεραν τη
γανίτες και σκόρπιζαν σταφίδες, ζάχαρη, καρύδια, και 
σύκα στο τζάκι, ώστε να εξευμενίσουν τους επιρρεπείς 
σε λιχουδιές Καλικάντζαρους. Παρόμοια επιστράτευ
ση γαστριμαργικών όπλων παρουσιάζεται και στην Κύ
προ, όπου έφτιαχναν ξεροτήγανα και τα άφηναν στα 
δωμάτια σαν προσφορά στους «Πλανήταρους».

Τ ο ισχυρότερο, όμως, μέσο για να κρατηθούν μακριά 
από τα σπίτια οι Καλικάντζαροι ήταν η φωτιά που έ 

καιγε είτε στο τζάκι είτε στις πλατείες των χωριών όλο 
το εορταστικό Δωδεκαήμερο μέχρι και τα Θεοφάνεια.

Στη Χίο την παραμονή των Χριστουγέννων έκοβαν έ
να μεγάλο ξύλο από τα χωράφια, το χριστόξυλο, και το 
έκαιγαν λίγο-λίγο για δώδεκα μέρες.

Στη Θρά κη τη στάχτη από το χριστόξυλο την σκόρπι
ζαν στα χωράφια για να γίνουν εύφορα και αποδοτικά, 
μακριά από την επίδραση των κακών πνευμάτων.

Στη Σιάτιστα, σχημάτιζαν στις πλατείες μεγάλους 
σωρούς από φρύγανα τα οποία και έκαιγαν δύο μέ
ρες πριν από τα Χριστούγεννα. Ταυτόχρονα, τα 
παιδιά του χωριού χτυπούσαν μεγάλα κουδούνια 
προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο -ο συνδυα
σμός της φωτιάς και της φασαρίας εξαφάνιζε τα 
δαιμόνια και τα κακά πνεύματα.
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«Η Γέννηση Σου Χρι
στέ ο Θεός...» και ύστερα 
να την μοιράζει σε όλα τα μέλη.

Στην Κοζάνη, φτιάχνουνχριστοκούλουραγιαταζώα 
και για το χωράφι και τα κρατούν κρεμασμένα όλη τη 
χρονιά. Τη επόμενη χρονιά τα θρυμματίζουν, τα σπέρ
νουν στο χωράφι και ταΐζουν τα ζώα.

Στη Θράκη, το βράδυ της παραμονής θυμιατίζουν τα 
μαντριά. Καλαντάρηδες περνούν από τα σπίτια και λέ
νε τα κάλαντα μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ οι νοικοκυρές 
τους κερνούν κρασί και γλυκά.

Στα χωριά της Ηπείρου, τηγανίζουν στο τζάκι τις λε
γάμενες λαλαγγίτες. Ένα είδος τηγανίτας με μέλι και 
καρύδια. Φτιάχνουν, επίσης, κουλούρια σταρένια, τα 
κιόλαντα, και το πρώτο το προσφέρουν στο σπιτικό.

Οι τσοπάνηδες της Θεσσαλίας, την παραμονή αφή
νουν έξω από την εκκλησία λίγο αλάτι, μαλλί και ένα 
μπουκάλι γάλα και το πρωί, μετά το απολείτουργο, όλα 
αυτά τα ρίχνουν στις ζωοτροφές για να μην αρρωσταί
νουν τα ζώα.

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ είχε κα 
θιερωθεί στην Αλσατία ήδη το 1605, όπως φαίνεται από 
μαρτυρία πολίτη της εποχής. «Τα Χριστούγεννα στή
νουν έλατα στα σαλόνια του Στρασβούργου και τα στο

λίζουν με πολύ
χρωμα χάρτινα 
τριαντάφυλλα, μή
λα και ζαχαρωτά». 
Το πρώτο, σύμφω
να με την παράδο
ση, χριστουγεννιά
τικο δένδρο που 
στήθηκε τότε, ήταν 
όταν «Μια παγωμέ
νη νύχτα παραμο
νής Χριστουγέν
νων του 16ου αιώ
να, ο Λούθηρος 
περπατώντας μέ
σα σε ένα δάσος α
πό έλατα, κοίταξε 
το γεμάτο άστρα 
ουρανό και γοη

τευμένος από τον τρόπο που τ' αστέρια αντιφέγγιζαν 
μέσα από τα έλατα, γύρισε στο σπίτι του και προσπά
θησε να αναπαραστήσει το θέαμα για τα παιδιά του, 
στολίζοντας ένα δένδρο με κεριά».

Πριν την καθιέρωση του χριστουγεννιάτικου δέν
δρου σ’ ολόκληρη την Ευρώπη υπήρχαν έθιμα προπο
μποί του. Ήδη από τους ρωμαϊκούς χρόνους είχε επι
κρατήσει η συνήθεια να ανταλλάσσουν οι άνθρωποι με
ταξύ τους κλαδιά δένδρων -κυρίως ελιάς- και καρπούς, 
τα οποία θεωρούνταν σύμβολα ζωής και γονιμότητας.

Στη Χίο, οι ένοικοι πρόσφεραν στους ιδιοκτήτες ένα 
κοντάρι στο οποίο είχαν στερεώσει στεφάνια από λου
λούδια.

Πριν τη διάδοση του χριστουγεννιάτικου δένδρου σ’ 
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις της Γερμανίας και της Αγ
γλίας στόλιζαν ξύλινες πυραμίδες με κεριά, πρασινάδα 
και μικρά δώρα. Στην Αγγλία μετά το 1840 άρχισε να 
διαδίδεται ευρέως όταν για πρώτη φορά οι βασιλείς Βι
κτωρία και Αλβέρτος έστησαν δένδρο στο παλάτι του 
Windsor.

Και στο Παρίσι εισήχθη την ίδια χρονιά από την πρι- 
γκίπισσα Ελένη.
Στις ΗΠΑ εισήχθη από τους Γερμανούς κατοίκους 

της Πενσυλβανίας στις αρχές του 19ου αιώνα.
Τα δένδρα στολίζονταν με καρύδια φρούτα, καραμέ

λες και δώρα. Τα κεράκια εμφανίστηκαν για πρώτη φο
ρά στη Γερμανία του 1737 και αντικαταστάθηκαν μετά 
την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού.

Στην Ελλάδα το Χριστουγεννιάτικο δένδρο ήρθε 
την εποχή της βασιλείας του Όθωνα και της Αμα
λίας. Οι Βααυροί, όμως, που ήταν μαζί του δεν τή 
ρησαν το έθιμο μόνο στο παλάτι, αλλά αποφάσισαν 
να συμβάλουν στη διάδοσή του με ένα άλλο τρόπο: 
έστησαν ένα στολισμένο έλατο  για πρώτη φορά 
στην Ακρόπολη.

Το πρώτο σπίτι στην Ελλάδα που ακολούθησε το έθι
μο αυτό, ήταν του Ιωάννη Παπαρηγόπουλου. Όταν ο 
Παπαρηγόπουλος, μέλος της Φιλικής Εταιρείας και γε
νικός πρόξενος της Ρωσίας στην Ελλάδα, το 1834 προ- 
σκαλούσε φίλους του να γιορτάσουν μαζί την παραμο
νή των Χρισουγέννων, κανείς δεν περίμενε την έκπληξη 
που θα συναντούσαν. Στο σαλόνι του μεγάλου του αρ
χοντικού στην Πλάκα, δέσποζε ένα κατάφωτο έλατο με 
ύψος πάνω από δύο μέτρα, διακοσμημένο με στολίδια 
από τη Ρωσία.

Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, και ειδικότερα α
πό το 1930-40 και στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής, 
το έθιμο επεκτάθηκε και ρίζωσε και σ’ευρύτερα λαϊκά 
στρώματα των αστικών κέντρων. Αυτό βέβαια έγινε α
φορμή να χαθεί, από τη γιορταστική μας ζωή, το καρα- 
βάκι, το γνήσιο ελληνικό έθιμο, που στόλιζε παλιότερα 
τις χριστουγεννιάτικες γιορτές.

.....και η παράδοση του γερμανικού θρύλου που θε
ω ρείτο  έλατο ως δένδρο που σκορπίζει δώρα στους 
φτωχούς και τα παιδιά συνεχίζεται....

Π. ΥΑφροδίτη Κοκκίνου
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ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 35 ΕΥΡΩ 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ 20 ΕΥΡΩ 

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΑΠΟ 13 ΕΥΡΩ 
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ NS-3000 (NIJ STANDARD) 45 ΕΥΡΩ

ΑΡΒΥΛΑ MAGNUM, STARFORCE,VA 
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ LEATHERMAN 

ΦΑΚΟΙ MAGLITE-PELI-STREAMLIGHT 
ΠΗΛΙΚΙΑ-ΔΙΑΣΗΜΑ-ΖΩΝΕΣ

/  /  » Τ Ζ Α Κ Ι  Ι
R O L K T E

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ- ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΗ) 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΛ.ΑΣ 
10 Η 12 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΗ) 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 40 ΕΥΡΩ

tAlK-Q

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

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

Ν. ΦΛΟΥΤΖΗ 25



Ελληνικό, ξεκινάει απ’ την αρχαιότητα με το όνομα Ει- 
ρεσιώνη.

Η Ειρεσιώνη στην αρχαιότητα ήταν ένα σύμβολο 
αλλά ταυτόχρονα και ένα έθιμο. Σύμβολο της ευφο
ρίας και γονιμότητας της γης και γιορταζόταν δυο φο
ρές το χρόνο, μια την άνοιξη με σκοπό την παράκλη
ση των ανθρώπων προς τους θεούς να προστατεύ
σουν τα σπαρτά από τις καταστροφές και μια το φθι
νόπωρο, για να τους ευχαριστήσουν για την συγκομι
δή των καρπών.

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν κάλαντα στις γιορτές 
των Πυανεψίων, των Διονυσίων, των Ανθεστηρίων 
κ.λ,π. Υπάρχουν και αρχαία γραπτά τραγούδια όμοια 
με τα σημερινά κάλαντα.

Μαζί όμως με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και 
τις ευχαριστίες στους θεούς, έδιναν ευχές και στους 
συνανθρώπους τους. Παιδιά γύριζαν από σπίτι σε σπί
τι, κρατώντας ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης στο οποίο 
κρεμούσαν κόκκινες και άσπρες κλωστές. Στις κλω
στές έδεναν τις προσφορές των νοικοκύρηδων.

Η παλιά αυτή ελληνική παράδοση της Ειρεσιώνης 
αναφέρεται ήδη από τον Όμηρο, ο οποίος όταν βρι
σκόταν στη Σάμο, έγραφε διάφορα τραγούδια, τα 
οποία μαζί με μια ομάδα παιδιών τα τραγουδούσαν 
στα σπίτια των πλουσίων ευχόμενοι πλούτο, χαρά και 
ειρήνη.

Έτσι και στις μέρες μας, παιδιά γυρίζουν από σπί-

«Χριστος γεννάται σήμερον....
«Αγιος Βασίλης έρχεται....

«Σήμερον τα Φώτα κι ο φωτισμός....
«Καλήν ημέραν άρχοντες»

άρα πολλές συνήθειες και έθιμα των αρχαίων 
Ελλήνων διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Οι συνή
θειες αυτές και τα έθιμα προσαρμόστηκαν στη 
σημερινή πραγματικότητα. Ένα έθιμο, το οποίο 
διατηρήσαμε μέχρι σήμερα, είναι τα κάλαντα, 

που λέγονται στις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέν
νων, του νέου έτους, των Θεοφάνιων, του Λαζάρου 
και της Μεγάλης Παρασκευής.

Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τις αρχαίες Ρωμαϊ
κές καλένδες και μάλιστα απ’ τις καλένδες του Ιανου
άριου, στις οποίες οι Ρωμαίοι γυρνούσαν στους δρό
μους και στις πλατείες τραγουδώντας για να γιορτά
σουν το διπρόσωπο θεό Ιανό. Αν και η ονομασία των 
καλάντων είναι Ρωμαϊκή, το έθιμο όμως, είναι γνήσιο
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τ ι σε σπίτι, κρατώντας το παραδοσιακό τρίγωνο ή άλ
λα μουσικά όργανα και τραγουδούν τα κάλαντα.

Τα τραγούδια αυτά έχουν τόσο γλύκες μελωδίες, 
που είναι από τα πιο αξέχαστα ακούσματα, η δε πα
ρουσία των παιδιών είναι μια ευλογία για το σπίτι. Οι 
πόρτες των σπιτιών ανοίγουν διάπλατα και τα παιδιά 
είναι ευπρόσδεκτα, γιατί φέρνουν στο σπίτι το καλό 
ποδαρικό, την καλοχρονιά.

Η βάση των παραδοσιακών καλάντων σε όλη την 
Ελλάδα είναι κοινή, αφού λένε για την εορτή, περνά
νε στους επαίνους για το νοικοκύρη, την κυρά του 
σπιτιού, το γιο και τη θυγατέρα, με στίχους που είναι 
εκπληκτικής ακουστικής ομορφιάς.

Παλιότερα τα περισσότερα σπίτια έδιναν χρήματα 
ή τρόφιμα σ’ αυτούς πού τραγουδούσαν τα κάλαντα, 
σήμερα βέβαια δίνουμε μόνο χρήματα. Θα βρισκόταν 
όμως και μερικές νοικοκυρές ή νοικοκύρηδες πού δε 
θα έδιναν τίποτε, είτε από τσιγγουνιά, είτε γιατί θα εί
χαν βαρεθεί να δίνουν σε τόσους και τόσους, είτε από 
αδιαφορία. ΓΤ αυτές τις περιπτώσεις οι καλαντιστές, 
είχαν λάβει τα μέτρα τους με τραγούδια όπως «Αφέ
ντη μου, στην κάπα σου χίλιες χιλιάδες ψείρες, άλλες 
γεννούν, άλλες κλωσούν, άλλες αυγά μαζώνουν......
Αν στο τέλος του τραγουδιού το αίτημα τους για φι
λοδώρημα είχε ικανοποιητική ανταπόκριση, ακολου
θούσε πλήθος από ευχές με την κατάληξη «κι ο νοι
κοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει».

Το σπίτι πού δίνει γενναία δώρα, παρουσιάζεται 
σαν κάτι το θαυμαστό στα σχετικά τραγούδια.

«Αφέντη μου στην τάβλα σου χρυσή καντήλα φέγγει, 
χωρίς το τέλι κρέμεται, χωρίς βοριά σειγιέται.

Σα Βάλης λάδι και κερί φέγγει την αφεντιά σου, 
σα βάλης λάδι και νερό, φέγγει τον κόσμο όλο. 

Φέγγει τις ναύτες και δειπνούν, τις ξένοι αρμενούνε, 
φέγγει και τον αφέντη τους πού κάθ’ τε, τρώει και πίνει. 

Ασήμια ειν’ τα τραπέζια του, μάλαμα τα ταψιά του 
μόσκο και δεντρολίβανά μυρίζουν τα φαγιά του.»

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά ψηλή μου δενδρολιβανιά 
Κί αΡΧΠ-κι αρχή καλός μας χρόνος 

εκκλησιά-εκκλησιά με τ ’ άγιο θρόνος

Αρχή που βγήκε ο Χριστός άγιος και πνευματικός 
ατη γη-στη γη να περπατήσει 

και να μας-και να μας καλοκαρδίσει.

Αγιος Βασίλης έρχεται -άρχοντες το κατέχετε- 
από-από την Καισαρεία 

συ ‘σ ’ αρχό- συ ‘σ ’ αρχόντισσα κυρία.

Βαστά εικόνα και χαρτί ζαχαροκάρνο, ζυμωτή 
χαρτί και καλαμάρι 

δες και με-δες και με το παλικάρι.

Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα του την έλεγε 
και το χαρτί-και το χαρτί ομίλει 

Αγιε μου-άγιε μου καλέ Βασίλη.

Και νέον έτος αριθμεί 
την του Χριστού περιτομή

και η μνήμη του Αγίου 
Ιεράρχου Βασιλείου.

Του χρόνου μας αρχή καλή 
και ο Χριστός μας προσκαλεί 

την κακία ν' αρνηθούμε 
μ  αρετές να στολιστούμε.

Να ζούμε βίον τέλειον 
κατά το ευαγγέλιον 
με αγάπη με ειρήνη 

και με τη δικαιοσύνη.

Χρόνια πολλά και ευτυχή 
με καθαρά κι αγνή ψυχή 

με χαρά και με υγεία 
και με θεία ευλογία.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ

Σήμερα ε ιν ’τα Φώτα κι ο φωτισμός 
κι η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός 
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό 
κάθεται η κυρά μας η Παναγιά 

Όργανο βαστάει κερ ί κρατεί 
και τον ΑϊΓιάννη παρακαλεί 

Α ϊ Γιάννη αφέντη και Βαπτιστή 
βάφτισε και μένα Θεού παιδί 
ν ανεβώ επάνω στον ουρανό 
να μαζέψω ρόδα και λιβανό.
Κάα λη μέρα κάα λη μέρα 

καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά 
Κάα λη μέρα κάα λη μέρα 

\  καλιί σου άέρα αφέντη με την κυρά J
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Καλήν ημέραν άρχοντες 
αν είναι ο ορισμός σας 

Χριστού τη θεία γέννηση 
να πω σ τ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον 
εν Βηθλεέμ τη πόλη 

οι ουρανοί αγάλλονται 
χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τικτεται 
εν φάτνη των αλόγων 

ο Βασιλεύς των ουρανών 
και ποιητής των όλων.

Μες στο σχολείο μας αυτό 
πέτρες να μη ραγίσουν 

κι οι δάσκαλοι κι οι μαθητές 
χρόνια πολλά να ζήσουν.

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι 
το δο- το δόξα εν υψίστοις 

και τούτο άξιον εστί 
η των η των ποιμένων πίστις.

Εκ της Περσίας έρχονται 
τρεις μά- τρεις μάγοι με τα δώρα 

άστρο λαμπρό τους οδηγεί 
χωρίς χωρίς να λείψει ώρα

Έφτασαν εις Ιερουσαλήμ 
με πο- με πόθον ερωτώσι 
που εγεννήθει ο Χριστός 

να πα- να παν' να τον ευρώσι

Δια Χριστόν ως ήκουσεν 
ο βα- ο βασιλεύς Ηρώδης 

αμέσως εταράχθηκε 
κι εγι- κι έγινε θηριώδης

Ότι πολλά φοβήθηκε 
δια την, δια την βασιλείαν 

μην του την πάρει ο Χριστός 
και χα- και χάσει την αξίαν.

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

Σήμερα οι μάγοι έρχονται στη χώρα του Ηρώδη. 
Σήμερα οι μάγοι έρχονται στη χώρα του Ηρώδη. 

Και ο Ηρώδης ταραχθείς έγινε θηριώδης.
Και ο Ηρώδης ταραχθείς έγινε θηριώδης. 

Κράζει τους μάγους και ρωτά: -Μάγοι πού θε να πάτε; 
Κράζει τους μάγους και ρωτά: -Μάγοι πού θε να πάτε; 

Στης Βηθλεέμ το σπήλαιο την πόλη την Αγία.
Στης Βηθλεέμ το σπήλαιο την πόλη την Αγία.
Π ’ εκεί γεννάει το Χριστό η Δέσποινα Μαρία.
Π ’ εκεί γεννάει το Χριστό η Δέσποινα Μαρία.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμο, 
χαρά στον κόσμο, στα παλληκάρια. 
Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες, 

η Παναγιά μας κοιλοπονούσε. 
Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε, 

τους αρχαγγέλους, τους ιεράρχες.
- Σεις αρχαγγέλοι και ιεράρχες, 

στη Σμύρνη πηγαίν’τε , μαμμές να φέρ’τε. 
Άγια Μαρίνα, άγια Κατερίνα, 

στη Σμύρνη πάνε, μαμμές να φέρουν. 
Όσο να πάνε κι όσο να έρθουν, 
η Παναγιά μας ηληυτηρώθη.

Στην κούνια τό βαλαν και το κουνούσαν, 
και το κουνούσαν, το τραγουδούσαν. 

Σαν ήλιος λάμπει ,σα νιο φεγγάρι, 
σα νιο φεγγάρι, το παλληκάρι. 

Φέγγει σε τούτον το νοικοκύρη, 
με τα καλά του, με τα παιδιά του, 
με την καλή τη νοικοκυρά του...

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ψ

Ταχιά ταχιά είν’ αρχιμηνιά ταχιά είν’ αρχή του χρόνου, 
ταχιά είν’ όπου περπάτησε αφέντης μου στον κόσμο

και βγήκε και χαιρέτησε όλους τους ζευγολάτες 
κι ο πρώτος που χαιρέτησε ήταν ο Αγιός Βασίλης.

- Ωρα καλή σου βασιλιά τ ί σπέρνεις την ημέρα, 
με το στραβό, με το κουτσό με το στεφανοκέρι;

- Σπέρνω κριθάρι δώδεκα και στάρι δεκαπέντε, 
ταγί και ρόβι δεκαοχτώ κι από νωρίς στο στάβλο

μουζούρι στάρι έσπειρα κάτου στο περιγιάλι, 
και ωτί τ' ανεργιαστήκανε περδίκια και λαγούδια

- Στένω βροχάδες για λαγούς και πλάκες για περδίκια 
ούτε λαγούδια έπιασα, ούτε λαγούδια πιάνω.
Επά που καλαντρίσαμε καλά μας επληρώσαν 

πολλά να έχει τα έχη τους και τα ποδομάτά τους

και αν έχουν και αρσενικό παιδί στη σέλα καθισμένο 
να σιέται να λυγίζεται να πέφτει το λογάδι 

να το μαζώνει η μάνα του, να’χει χαρά μεγάλη.

- Αψε βάίτσα το κερί, άψε και το λυχνάρι 
και κάτσε και ντουσούντιζε ίντα θα μας εφέρει,

για πα και για λουκάνικο κι απ’ αγριμιού κομμάτι 
κι από τη μαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι 

κι αν το’ κάνε κι η γαλανή ας είναι ζευγαράκι.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ

XPm Z Z a ,ΠρωΤΟυγΩεννα ■ πΡώτη γιορτή του χρόνου 
Υ<αβγατε, δετε, μάθετε, πως ο Χριστός γεννάται

ΡεΤ αΐ Κ1 αναθρεΦεται με μέλι και με γάλα 
το μέλι τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες 

και το μελισσοβότανο να νίβοντ’ οι κυρα^ες! 

κ η Ζ  Ρ Ψηλη ’κυραΜ^  - κυΡά γαϊτανοφρύδα,
β ά Ζ ς Ζ ή Γ Μζεσαί "°  ΠΟς ^ ν ^ η σ ι ά  σου, ράνεις τον ήλιο πρόσωπό και το φεγγάρι αγκάλη

πππήηη5 5 ηρθαμε να φάμε και να ™άμε.
Δ ώ Ζ  , Ζ  αγαΠ0υσαμε «  ΊΡθαμε να σας δούμε/ 
Δώστε μας και τον κόκκορα, δώστε μας και την κότα!
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Εμπόριο Όπλων & Πυρομαχικών

Μιχαλακοττούλου 121, Αθήνα 115 27
210 77.18.890, Fax: 210 77.18.897 e-m ail: ta rg c tg r@ acci.gr

Προσφορές Μηνός Δεκεμβρίου
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SIC SAUER P228 Τιμή 965 €
SIC SAUER PRO 2009 Τιμή 730 €

Μ ε κάθε αγορά αλεξίσ φ α ιρου , δώρο
ένας επιπλέον φορέας κα ι η τσάντα μεταφοράς.

(ilock 17, 19: 520 € · Walther Ρ99: 590 € ·  Walther Ρ22: 345 €

Α ντικ α τα βολή  στ όλη την Ελλάδα

PERFECTION) BERETTA
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CE5KA ZBKOJOYKA 
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Ολα μας τα όπλα συνοδεύονται από εγγύηση ζωής
Αποκλειστικός Εισαγωγέας.

mailto:targctgr@acci.gr


Η Χερσόνι σος τής Μ. Ασίας 

σήμερα στην Τουρ 

κια αποτελούσε από την μύθο 

λόγια πεδ 

συγκρουση^λαών? θρησκειών 

και π ο λ ιτ ι^ Ι^ ν , στοιχείο που 

δίκαια θα

σναντησης και

ίυσε να της δώ· 

«σταυροδρόμι

1
_
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Ϊ το κέντρο της Μικρασιατικής Χερσονήσου βρίσκε
ται η Καππαδοκία. Στο έδαφος της φιλοξένησε ι
στορικούς λαούς όπως οι Χετταίοι, οι Παφλαγό- 
νες, οι Φρύγες οι Γαλάτες οι Καππαδόκες κ. α. οι ο
ποίοι μπορεί να χάθηκαν στο πέρασμα των αιώ

νων, άφησαν όμως πίσω τους πολλά ιστορικά και πολι
τισμικά μνημεία. Η περιοχή της Καππαδοκίας έχει έναν 
ασύγκριτο πλούτο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς με 
αλπικά και σεληνιακά τοπία, μεγάλα ποτάμια και λίμνες, 
στέπες και ερήμους. Σημαντικό επίσης ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα χωριά και οι πόλεις αλλά και η κοινω
νία και ο πολιτισμός της σημερινής Τουρκίας.

Αν-για τον Σεφέρη -η Ελλάδα όπου και αν ταξιδέψεις 
σε πληγώνει, ο Έλληνας περιηγητής που θα βρεθεί εκεί 
πληγώνεται χίλιες φορές και ακόμα περισσότερο. Και 
αυτό γιατί στην περιήγηση του θα δει απομεινάρια χι
λιάδων χριστιανικών μνημείων που δίκαια θα μπορού
σαν να της δώσουν το όνομα «Λίκνο της Ορθοδοξίας», 
αφού ήταν πατρίδα των μεγάλων Ελλήνων Πατέρων 
της Εκκλησίας, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου 
του Θεολόγου, Γρηγορίου Νύσσης. Μια περιοχή με έ
να ατέλειωτο πλήθος πετρομονάστηρων και 3.500 εκ
κλησίες σκαμμένες μέσα στους μαλακούς ηφαιστιογε- 
νείς βράχους, ιστορημένες οι πιο πολλές με ένα πλήθος 
από θαυμαστές τοιχογραφίες.

Εμείς από την πλευρά μας περιπλανηθήκαμε στην 
περιοχή και σας παρουσιάζουμε μέσα από φωτογρα
φίες, τις πιο ξεχωριστές στιγμές που ζήσαμε. Έτσι, για 
να γευτείτε και σεις λίγο «άρωμα» Καππαδοκίας. Είμα
στε σίγουροι πως θα ενθουσιαστείτε και γιατί όχι θα α
ποφασίσετε να την επισκεφθείτε.

Πάνω: ΤΑΛΑΣ (Ελληνική ονομασία ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ). Ο ναός 
του Αγίου Σάββα. Ένα επιβλητικό οικοδόμημα με περίτε
χνο εσωτερικό και εξωτερικό διάκοσμο.Οι θαυμάσιοι Ιωνι
κοί κίονες στην είσοδο του Ναού, του προσδίδουν ιδιαίτε
ρη λαμπρότητα. Η ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ ήταν πατρίδα του Αγίου 
Σάββα του ηγιασμένου.

Πάνω: ΟΥΡΓΚΙΟΥΠ (Ελληνική ονομασία Προκόπι) 
Σεληνιακό τοπίο θυμίζει η περιοχή αυτή. Τρωγλοδυτικές 
κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα.

Αριστερά και κάτω: Πετρομονάστηρα στην περιοχή του 
ΓΚΙΟΡΕΜΕ (Κόραμα). Υπολογίζονται στην περιοχή της 
Καππαδοκίας 3.500 τέτοια μοναστήρια.
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ΜΟΥΣΤΑΦΑΠΑΣΑ (ΣΙΝΑΣΟΣ)
Η εξωτερική πύλη από το αρχοντικό του 
Ρίζου. Στην ένθετη φωτογραφία διαβά
ζουμε «Άνθρωπε εί μεν φίλος πέφυκας, 
είσελθε χοίρων, εί δε εχθρός και επίβου
λος πόρρω της πύλης ταύτης + Σήμερον 
εμού αύριον ετέρου και ουδέποτε τινός. 
Εν έτη 1853.

Πάνω: ΚΑΪΜΑΚΛΙ (Ανακού)
Υπόγεια πόλη σε βάθος 50-00 μέτρων κάτω από τη γη, περιελάμ- 
βανε εκκλησία, αεραγωγούς, κελάρια κρασιών, αποθήκες , νεκρο
ταφείο, υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι.
Οι κάτοικοι κατέβαιναν σ’ αυτήν όταν δεχόταν εχθρική επιδρομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για το φωτογραφικό οδοιπορικό στην Καππαδοκία συμ
βουλευτήκαμε τα βιβλία
1) Καππαδοκία - Κεντρική Ανατολία. Εκδόσεις Ινφογνώ- 
μων.
2) Η δίκιά μας Καππαδοκία του Βασίλη Κέκη.

Πάνω: ΑΓΙΡΝΑΣ (Άγιοι Ανάργυροι).
Γιαγιά με το εγγόνι της. Το Αγιρνάς είναι πατρίδα του 
εξισλαμισθέντος και διασημότερου αρχιτέκτονα της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας Μιμάρ Σινάν (Ιωάννης Σι- 
νανίδης).

Πάνω: Στην Τουρκία απαγορεύεται η μπούργκα αλλά το 
τσεμπέρι (μαντίλα ) είναι απαραίτητο αξεσουάρ της γυ
ναικείας εμφάνισης.

Αρχιφύλακας Τσινάλης Κων/νος
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ALX-332L
ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3WATT
• Στιγμιαίος ή αδιάκοπος 
φωτισμός (button)
•  Αυτονομία: 4 ώρες 
(μπαταρίες λιθίου 2x3V, 
συμπεριλαμβάνονται)
•  Φωτεινότητα: 90 Lumens
•  Θήκη μεταφοράς 
και λουράκι
•  Βάρος: 102gr (με μπαταρίες)
• Διάστ.: 30 χ 128mm
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ALX-253L
ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
5WATT ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
• Αυτονομία: 4 ώρες 
(μπαταρίες λιθίου 3x3V 
συμπεριλαμβάνονται)
• Φωτεινότητα: 120 Lumens
• Θήκη μεταφοράς 
και λουράκι
• Βάρος: 205g (με 
μπαταρίες)
• Διάστ.: 34 χ 175mm
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50%

25%'

Flashing

3 ώρες

24 ώρες

V
“  6 ώρες

ALX-233C
ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3WATT
• Μπαταρίες αλκαλικές 3x1,5V “C”, 
(μεσαίες) δεν συμπεριλαμβάνονται
• Φωτεινότητα: 90 Lumens
• Σκληρή θήκη μεταφοράς
• Βάρος: 458g (με μπαταρίες)
• Διάστ.: 46 χ 236mm

( f  1

ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ NEDA Α.Ε. 
Α ρ ισ τ ο τ έ λ ο υ ς  1 0 3  · Α χ α ρ να ί

ΤΗΛ.: 210 2405800, e-mail: aneda@ otenet.gr, http://www.neda.gr
Διαθέτουμε πάνω από 100 διαφορετικά είδη φακών (Για χονδρική διάθεση ζητήστε να σας αποστείλουμε καταλόγους)

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΖΑΝΤΩΝ
(ΠΑΝΤΟΣ ΤΎΠΟΥ)

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΑΛΟΣ
Ε ιδ ικ έ ς  τ ιμ έ ς  γ ια  Α σ τυνομ ικού ς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 58, ΜΟΣΧΑΤΟ (έναντι πρώην ΕΛΒΙΝ) 
Τηλ.: 48.53.896 - 7, κίν. 69 77 25544 

Κινητό Συνεργείο: 6932 45529

Φίλε συνάδελφε,

είσαι μέλος του Λογαριασμού 
Αλληλοβοήθειας Μελών Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών (ΑΑΜΔΕΑ) γιατί: 
Πίστεψες στην ωφελιμότητητα του θεσμού.
- Αεν θέλεις να γίνεις αυριανός επαίτης.
- Θέλεις να εξασφαλίσεις τον εαυτό σου

αλλά καττην οικογένειά σου.
- Θέλεις να βοηθήσεις τον συνάδελφό σου.

Μετέφερε αυτή την πεποίθηση 
στους συναδέλφους σου 

για να γίνουν και αυτοί, σήμερα κιόλας, 
μέλη του ΛΑΜΑΕΑ.
s e r V 0  a m i k e c o  ■ ·->

Η εγγραφή τους
θα ωφελήσει και αυτους και εσένα.

ΛΛΜΛΚΛ / Ελληνικό 
Τμήμα Λιεθνους Ενωσης Αστυνομικών, 

Ικτίνου 2, Αθήνα 10552, 
τηλ. 5227330 - 5226295.

mailto:aneda@otenet.gr
http://www.neda.gr


ε π ί κ α ι ρ ό ™
ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου η τελετή παράδοσης- 
ανάληψης της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, παρου
σία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. Γεωργίου Βουλγαρά- 

κη. Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. 
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου 
κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώ
ματος, οι Α’ και Β’ Υποδιοικητές της Ε.Υ.Π., ο Νομικός Σύμβου
λος του ΥΔΤ κ. Γεώργιος Πουλάκος, ο Πρόεδρος του Συμβουλί
ου Ανάλυσης και Ερευνών/ΥΔΤ, Εισαγγελέας κ. Δημήτριος 
Ασπρογέρακας και προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά 
την τελετή παράδοσης-ανάληψης ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Γεώργιος Βουλγαράκης μεταξύ άλλων είπε:

Η  αλλαγή αυτή της ηγεσίας συμπίπτει με την αντικατάστα
ση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει σφραγίσει με την παρουσία 
του την Ελληνική Αστυνομία. Μέσα από μια διαδρομή, την 
οποία πολλοί στην Αστυνομία θα ζήλευαν, συνέδεσε το όνομά 
του με τις σημαντικότερες επιτυχίες που έχουν καταγραφεί τα 
τελευταία χρόνια, στις οποίες κανείς πρέπει να στηριχτεί για να 
σχεδιάσει το μέλλον. Προσωπικά είχα τη μεγάλη τύχη να συ
νεργαστώ με τον κ. Φώτη Νασιάκο αυτούς τους εφτά μήνες που 
ο Πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να προΐσταμαι πολιτικά 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ο Φώτης ο Νασιάκος με ει- 
σήγαγε σε μια νοοτροπία που εξομολογούμαι μου ήταν ξένη, 
μου έδωσε μια διάσταση των πραγμάτων που ήταν διαφορετική 
από αυτήν την οποία είχα εγώ στην οπτική μου γωνία και κυ
ρίως σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας.

Την περίοδο αυτή βέβαια γνώρισα πάρα πολλούς και καλούς 
αξιωματικούς, γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι μου έδωσαν να 
καταλάβω ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι τυχερή γιατί στο ανώ
τερο και ανώτατο επίπεδό της έχει να περιμένει πολλά γιατί έχει 
ανθρώπους οι οποίοι μπορούν με προσήλωση στο καθήκον, με 
στόχους αλλά και με ένα όραμα για το Σώμα να σχεδιάσουν το 
μέλλον σε βάθος. Μέσα από αυτήν την πορεία των συναντήσε
ων, των συζητήσεων, των συσκέψεων, μέσα από αυτήν την πο
ρεία της συνεργασίας είχα επίσης την τύχη να συναντήσω τον 
Γιώργο Αγγελάκο, το σημερινό Αρχηγό. Είμαι βέβαιος ότι υπό

■

την ηγεσία του Γιώργου Αγγελάκου αυτή η μεγάλη υπεραξία 
την οποία αποκτήσαμε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων 
θα μπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί και να μετατραπεί σε προστι
θέμενη αξία για την Ελληνική Αστυνομία, για το Υπουργείο. Η 
αλήθεια είναι ότι η νέα ηγεσία αναλαμβάνει σε μια πολύ απο
φασιστική στιγμή και κρίσιμη για την Ελληνική Αστυνομία, διότι 
υπάρχουν στοιχεία συγκρίσεως. Το επίπεδο της Ελληνικής 
Αστυνομίας στη συνείδηση του κόσμου είναι πάρα πολύ ψηλά, 
θεωρώ ότι ο μέσος πολίτης έχει πλήρη συνείδηση ότι αν θέλει 
η Ελληνική Αστυνομία μπορεί και φυσικά περιμένει από μας να 
του δώσουμε αυτόν τον εαυτό που του δείξαμε ότι μπορούμε 
να του δώσουμε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και εκεί
νο το δείγμα γραφής να το δει σαν δείγμα μόνιμο και διαρκές.

Είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνο
μίας και είμαι πολύ αισιόδοξος, αφενός μεν διότι υπάρχουν στα
θερά βήματα τα οποία έχουν γίνει και στα οποία σήμερα μπορεί 
κανείς να πατήσει αλλά και αφετέρου γιατί είμαι βέβαιος ότι η 
πνοή του νέου, που πάντα κάθε νέο σηματοδοτεί και έχει μέσα 
του, θα είναι τέτοια που θα ενσωματώσει την εμπειρία του χθες 
και θα ανοίξει νέους δρόμους για να περάσουμε στο αύριο.

Κύριε Αρχηγέ, έχετε την αμέριστη συμπαράσταση και τη βοή
θεια και την υποστήριξη όλων μας.

Είμαι βέβαιος ότι με τη δική σας ηγεσία το Υπουργείο μπορεί 
να κάνει στέρεα και σταθερά βήματα προς το μέλλον. Εύχομαι 
στα νέα σας καθήκοντα να ακολουθήσετε την επιτυχημένη πο
ρεία που είχατε μέχρι τώρα και είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η πο
ρεία θα συνοδευτεί με ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Καλή 
τύχη και καλή Αρχηγεία».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο νέος Αρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος ο οποίος μεταξύ άλλων 
τόνισε:

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Κυβέρ
νηση και ιδιαίτερα προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης για την
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εξαιρετική τιμή που έγινε στο πρόσωπό μου. Αναλαμβά
νω την ηγεσία του Σώματος, με πλήρη επίγνωση των ευ
θυνών και πλήρη συναίσθηση των υποχρεώσεων που 
συνεπάγεται η επιλογή μου στη θέση αυτή.

Η σημερινή ημέρα αποκτά για μένα ξεχωριστή σημα
σία. Η τοποθέτηση στην ύψιστη βαθμίδα του Σώματος, 
μέσα από μια πορεία με δύσκολες στιγμές αποτελεί την 
εκπλήρωση στο μέγιστο βαθμό της φιλοδοξίας κάθε 
αξιωματικού, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί και τον ύψι- 
στο βαθμό ευθύνης για την εκπλήρωση του χρέους 
προς την πατρίδα και την κοινωνία.

Βέβαια η σημερινή ημέρα έχει ξεχωριστή σημασία και 
για έναν επιπλέον λόγο. Παραλαμβάνω τη σκυτάλη της 
ηγεσίας από τον Αντιστράτηγο Φώτη Νασιάκο, τον Αρ
χηγό που συνέδεσε την πορεία του με τις μεγαλύτερες 
επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι επιτυχίες αυτές 
δεν ήρθαν τυχαία. Δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών. Εί
ναι προϊόν μιας τεράστιας προσπάθειας, μιας συλλογι
κής δράσης, που χαρακτηρίζει μια ολόκληρη περίοδο 
για την Ελληνική Αστυνομία.

Οι εμπειρίες από τις επιτυχίες αυτές και τα διδάγματα, 
είναι ουσιαστικά η πυξίδα για την Αστυνομία του αύριο. 
Γ ία την Αστυνομία της μεταολυμπιακής εποχής. Την 
Αστυνομία που καλείται να προχωρήσει μπροστά:

- να διασφαλίσει και να βελτιώσει τις συνθήκες ασφα
λείας στη χώρα μας

- να συνεχίσει εντατικότερα τις στοχευμένες δράσεις 
για την μείωση της εγκληματικότητας, λειτουργώντας 
κυρίως προληπτικά με έμφαση στην αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης των ναρκωτι
κών, της εμπορίας ανθρώπων και του διασυνοριακού 
εγκλήματος

- να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της στους το
μείς της οδικής ασφάλειας, της αστυνόμευσης και γενι
κότερα της αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθη
μερινότητας των πολιτών

- να αναπτύξει ακόμα περισσότερο, στο σημερινό 
ασταθές διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, τις διεθνείς 
και περιφερειακές συνεργασίες τόσο στη Βαλκανική 
όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου αξιοποιώντας την εμπειρία και τη τεχνογνω
σία που διαθέτει

-  να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση και ανασυ
γκρότηση των Υπηρεσιών της, με κριτήριο τις ιδιαιτερό
τητες και τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών

-  να αξιοποιήσει και να ανακατανείμει, με βάση τις νέ
ες απαιτήσεις ασφάλειας, το προσωπικό και τα μέσα 
που διαθέτει

- να εκσυγχρονίσει το θεσμικό της πλαίσιο και την εν 
γένει λειτουργία της, με έμφαση στον τομέα της εκπαί
δευσης, μετεκπαίδευσης και διοικητικής μέριμνας του 
προσωπικού της

- να βελτιώσει τη θέση του προσωπικού της Ελληνι
κής Αστυνομίας ως εργαζόμενου

- να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Να 
έρθει ακόμα πιο κοντά στους πολίτες.

Σήμερα, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να πετύ- 
χουμε τους νέους αυτούς στόχους.

Σας καλώ λοιπόν όλους να συνεργαστούμε για να πε- 
τύχουμε. Στην κοινή αυτή προσπάθεια θεωρώ ιδιαίτερα 
σημαντική τη συμβολή των συνδικαλιστών ενώσεων του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προσωπικά, δεσμεύομαι να διαθέσω όλες μου τις δυ
νάμεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, έχοντας ως 
γνώμονα τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την υπηρε
σιακή δεοντολογία.

Είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε».

Η τελετή παράδοσης - ανάληψης έκλεισε με απονομή 
αναμνηστικών πλακετών και την προσφορά από το νέο 
Αρχηγό στον απελθόντα της ράβδου του Αντιστράτηγου 
και ενός πίνακα που απεικονίζει όλα τα στάδια της βαθ
μολογικής του ανέλιξης.



ε π ικ ο ιρ ό ιπ ια
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΟΧΙ»

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε 
και φέτος σε όλες τις Αστυνομικές 
Υπηρεσίες η επέτειος του «ΟΧΙ». 

Επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων 
η Θεσσαλονίκη, που γιόρτασε συγχρό
νως την απελευθέρωσή της και τον πολι
ούχο της Άγιο Δημήτριο. Την Ελληνική 
Αστυνομία εκπροσώπησε ο Αρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγ- 
γελάκος. Στο Αρχηγείο τον πανηγυρικό 
της ημέρας εκφώνησε ο Αστυν. Δ/ντής 
Στυλιανός Κουρής της Δ/νσης Αστυν. 
Προσωπικού/ΑΕΑ, παρουσία της πολιτι
κής και υπηρεσιακής ηγεσίας.

Στην Ημερήσια Διαταγή του ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλ- 
γαράκης μεταξύ άλλων τόνισε: «Σήμερα 
οι Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται, γιορ
τάζουν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
1940. Γιορτάζουν την ημέρα που ύψωσαν

το ανάστημά τους, την ημέρα που για άλ
λη μια φορά στάθηκαν ηρωικά και θαρ
ραλέα απέναντι σε έναν υπεράριθμο 
εχθρό για να υπερασπιστούν τη μοναδική 
επιλογή τους: Να ζήσουν ελεύθερα. Για 
το λόγο αυτό το ελληνικό έπος του 1940 
αποτελεί σύμβολο θέλησης για όλους 
τους λαούς της γης και ιστορικό παρά
δειγμα ηθικού θάρρους και καθήκοντος 
προς την πατρίδα. Πρέπει λοιπόν η επέ
τειος της 28ης Οκτωβρίου να αποτελεί 
για όλους εμάς που έχουμε ως αποστολή 
τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολι
τών μέρα βαθύτερου προβληματισμού. 
Όπως όλοι οι εθνικοί στόχοι, έτσι και το 
υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας δεν χα
ρίζεται αλλά κατακτείται. Με συνεχή προ
βληματισμό, εγρήγορση απέναντι σε κά
θε κίνδυνο, μα πάνω από όλα αγάπη προς 
την πατρίδα, αγάπη προς τον Άνθρωπο».

Ο Αρχηγός του Σώματος μετά το πέρας των 
εορταστικών εκδηλώσεων την ημέρα της 
28ης Οκτωβρίου παρευρέθη σε δείπνο που 
δόθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς 
Θεσσαλονίκης προς τιμήν της Α.Ε. του Προέ
δρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στε
ίρα νόπουλου. Στη φωτό ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος ο Γεν. 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντι
στράτηγος κ. Ευστράτιο Κυριακάκης και ο 
Διευθυντής της Γ.Α.Δ.Π. Κεντρικής Μακεδο
νίας Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Ανδραβίζος.

Στην Ημερήσια Διαταγή του ο Αρχη
γός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γε- 
ώργιος Αγγελάκος τονίζει ότι: «Εορτά
ζουμε σήμερα την επέτειο της 28η 
Οκτωβρίου 1940. Την ημέρα που σήμανε 
την αρχή του τέλους των δυνάμεων του 
Άξονα. Την ημέρα που η γενιά του ’40 
ενωμένη αντέτεινε τα στήθη της στους 
θρασύδειλους εισβολείς στη χώρα μας 
και με πίστη στο Θεό έδωσε στις αιμα
τοβαμμένες κορφές της Πίνδου το δικό 
της σκληρό αγώνα για την λευτεριά της 
πατρίδας μας. Την ημέρα που οι Έλλη
νες έδειξαν σε όλο τον κόσμο, για μια 
ακόμη αφορά πως πρέπει να πολεμούν 
οι ήρωες.

Τιμούμε τους ηρωικούς νεκρούς του 
έπους του '40, που με τη θυσία της ζωής 
τους, στο βωμό της ελευθερίας της πα
τρίδας μας, απέδειξαν σε όλη την οικου
μένη ότι ο

φασισμός μπορεί να ηττηθεί, αλλά 
χρειάζεται σκληρούς αγώνες και αίμα για 
να ποτισθεί και να ανθίσει το δένδρο της 
ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Αυτή είναι η διαχρονική μας κληρονο
μιά. Η κληρονομιά για το σήμερα και το 
αύριο. Σήμερα, η μεγάλη πρόκληση για 
μας είναι να διατηρήσουμε την Ελλάδα 
μας, στο ρευστό διεθνές περιβάλλον, 
ασφαλή για πάντα.

Γιορτάζοντας λοιπόν την 28η Οκτωβρί
ου 1940 ας αντλήσουμε από το μεγαλείο 
του ένδοξου ελληνικού παρελθόντος, 
δύναμη για το παρόν και έμπνευση για το 
μέλλον.

Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. 
Θα φανούμε αντάξιοι των προγόνων μας.

Εξ άλλου έχουμε αποδείξει ότι οι 
Έλληνες μπορούμε να ανταποκριθούμε 
θετικά στις μεγάλες προκλήσεις».

60



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ
(10η TASK FORCE)

Ϊτις 11 και 12 Οκτωβρίου, πραγματο
ποιήθηκε στη Χάγη η 10n Task Force 
Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας, 
στην οποία συμμετείχε ο Αρχηγός της 

Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Γεώργιος Αγγελακος, συνοοευομενος 
από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η Task Force αποτελείται από τους 
Αρχηγούς των Αστυνομιών της Ευρω
παϊκής Ένωσης η οποία συστήθηκε με 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
(Συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυ
φής το 1999 στο Tampere της Φιλαν
δίας). Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτι
κές για τα κράτη μέλη και υλοποιούνται 
σε στενή συνεργασία με τη Europol, η 
οποία άλλωστε προβλέπεται ρητά και 
στην παραπάνω απόφαση του Ευρωπαϊ
κού Συμβουλίου. Ακόμη, αποτελεί ένα 
ιδανικό forum για τη βελτίωση της δια
προσωπικής συνεργασίας σε επίπεδο 
Αρχηγών Αστυνομιών, αλλά και προώθη

σης θεμάτων άμεσου ελληνικού ενδια
φέροντος, όπως τρομοκρατία κ.λπ.

Κατά τή διάρκεια της συνάντησης συ
ζητήθηκαν μεταξύ άλλων, τα παρακάτω 
θέματα:

- ανταλλαγή πληροφοριών για ασφα
λή διοργάνωση μεγάλων αθλητικών 
εκδηλώσεων.

- ανπμετώπιση διεθνούς τρομοκρατίας.
- σύσταση και λειτουργία Κοινών Ομά

δων Έρευνας.
- ενίσχυση του ρόλου της Ομάδας Ευ

ρωπαίων Αρχήνών Αστυνομίας.
- ευρωπαϊκό έγκλημα.
- διαχείρισης κρίσεων και
- θέματα που αφορούν την Europol.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 

αναφερομενος στην ασφαλή διοργάνω
ση των Ολυμπιακών και Παραολυμπια- 
κων Αγώνων, τόνισε ότι το αποτέλεσμα 
ήταν προϊόν συστηματικής προετοιμα
σίας, άριστου συντονισμού των εμπλε-

κομένων φορέων και διεθνούς αστυνομι
κής συνεργασίας.

Ακόμη επισήμανε ότι η Ελλάδα πλέον 
διαθέτει:

- ένα μοντέλο ασφάλειας που ενσω
ματώνει τη διεθνή εμπειρία στο νέο 
διεθνές περιβάλλον,

- σύγχρονη τεχνολογία,
- τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς και
- ειδικευμένο προσωπικό στους το

μείς σχεδιασμού μέτρων ασφάλειας, 
ασκήσεων, Χ.Ρ.Β.Π. κ.λπ.

Στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας οι ομολογοι του Αρχηγοί εξέφρα- 
σαν τα συγχαρητήρια τους για την ασφα
λή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τέλος, πολλοί Αρχηγοί ζήτησαν από 
την Ελληνική Αστυνομία συνεργασία και 
μεταφορά της τεχνογνωσίας και της 
εμπειρίας της και ιδιαίτερα η ιταλική 
Αστυνομία, ενόψει τηςχειμερινής Ολυ
μπιάδας του 2006 στοΤορινο.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ ε ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε στη Θεσσαλονίκη η 
«Ημέρα της Αστυνομίας» και Προστάτου του Σώματος 
Αγίου Αρτεμίου. Την 20η Οκτωβρίου στον Ιερό Μητρο- 

πολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τελέστηκε 
δοξολογία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
κ.κ. Ανθίμου και ο Γ εν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος 
Αντιστράτηγος κ. Ευστράτιος Κυριακάκης ανέγνωσετην Ημε
ρήσια Διαταγή του Αρχηγού του Σώματος. Ακολούθησε επι
μνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτη κ. Με

θοδίου και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο μνημείο 
Αστυνομίας από το Γεν. Γραμματέα του ΥΜΑΘ κ. Λουκά Ανα- 
νίκατον Γεν. Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος, τον εκπρό
σωπο του Διοικητή του Γ’ Σώματος Στρατού, το Νομάρχη 
Θεσσαλονίκης, τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
τον περιφερειάρχη Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μα
κεδονίας, από τις συνδικαλιστικές Ενώσεις, τις Ενώσεων Απο- 
στράτων, την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και τη Λέσχη Αστυ
νομικών Θεσσαλονίκης.
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επικαιροτητπ
Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΕΟΕΣΕ ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟΝ κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

0 Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γεώργιος Βουλγαράκης 
παρέστη σε γεύμα εργασίας, που παρετέθη προς τιμήν 
του στην οικία του Προεδρεύοντα του Αραβικού Συνδέ

σμου, Πρέσβη του Λιβάνου, κ. William Habib. Στο γεύμα συμ
μετείχαν οι Πρέσβεις των χωρών του Αραβικού Συνδέσμου, 
ενώ τον κ. Υπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός Δημόσιας Τά
ξης, κ. Χρηστός Μαρκογιαννάκης, ο Γεν. Γραμματέας του 
Υπουργείου, κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης, ο Διευθυντής της Δι
εύθυνσης Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής του Υπουρ
γείου Εξωτερικών, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος, ο Διοικητής της 
Ε.Υ.Π. και ο Εκπρόσωπος Τύπου κ. Ελευθέριος Οικονόμου.

Μετά το πέρας του γεύματος, ο Προεδρεύων του Αραβι
κού Συνδέσμου και Πρέσβης του Λιβάνου, κ. W. Habib, μετα
ξύ άλλων δήλωσε: «Τώρα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες στέ- 
φθηκαν με τεράστια επιτυχία, τα εν δυνάμει αθώα θύματα κα
λούνται να ονειρευτούν ένα καλύτερο κόσμο στον οποίο θα 
βασιλεύει η ειρήνη και η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η δημο
κρατία και στον οποίο οι αθώοι δεν πρόκειται ποτέ πια να εί
ναι τα θύματα, τα οποία πληρώνουν τα λάθη των υπολοίπων. 
Επιτρέψατε μου, Εξοχότατε, να συγχαρώ τη χώρα σας την 
Ελλάδα, που ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόκληση και να 
συγχαρώ για την εκπληκτική δουλειά που εσείς και οι συνερ
γάτες σας κάνατε».

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Βουλγαράκης 
αφού ευχαρίστησε για τα θερμά λόγια τον κ. Habib μεταξύ 
άλλων δήλωσε: «Πολλοί άνθρωποι μας βοήθησαν, πολλοί άν
θρωποι από πολλές χώρες μας παρείχαν υποστήριξη, όμως 
εκτιμώ βαθύτατα τη βοήθεια σας κύριε Πρέσβη, διότι μας 
προσφέρατε την κατάλληλη βοήθεια στην κατάλληλη στιγμή. 
Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να γνωρίζετε όλοι ότι εκτιμούμε 
πάρα πολύ. Είχαμε μια εποικοδομητική συνεργασία και επει

δή οι συνεργασίες δεν τελειώνουν ποτέ, η συγκεκριμένη απο- 
τέλεσε το κατώφλι το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να τη 
διευρύνουμε. Αυτή η πολύ καλή δουλειά που κάναμε όλοι μας 
είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί.».

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Με κάθε σεβασμό και μεγαλοπρέπεια γιορτάσθηκε στην 

Αλεξανδρούπολη η «Ημέρα της Αστυνομίας» και η μνήμη 

του Αγίου Αρτεμίου. Τελέσθηκε δοξολογία στο Μητρο- 

πολιτικό Ναό της πόλης στην οποία παρέστησαν οι Αρχές της 

πόλεις, εκπρόσωποι φορέων, αστυνομικοί εν ενεργεία και απο

στρατεία καθώς και πολλοί πολίτες. Ακολούθως αναγνώσθηκε 

η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού του Σώματος και στη συνέ

χεια ο Δ/ντής της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης Αστυν. Δ/ντής Ζήσης 

Μαραγκοζούδης δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους σε αίθου

σα γνωστού ξενοδοχείου.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ .  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΣΤΗ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

0 Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη όπου 
είχε συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες και με εκ

προσώπους των συνδικαλιστικών Ενώσεων. Συγκεκριμένα επι- 
σκέφθηκε την Περιφ. Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κε
ντρικής Μακεδονίας, τη Μονάδα της Ε.Υ.Π. τη Γεν. Επιθ. Αστυ
νομίας Β. Ελλάδος και τη Γεν. Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρ
κεια των διαφόρων συσκέψεων και ομιλιών ο κ. Υπουργός ανα
φέρθηκε στους στόχους του Υπουργείου για το 2005 οι οποίοι 
συνοψίζονται: α) στην αξιοποίηση της εμπειρίας και στην ορθο
λογική κατανομή του εξοπλισμού των Ολυμπιακών Αγώνων, β) 
στις θεσμικές παρεμβάσεις για την αναδιάρθρωση της Αστυνο
μίας και γ) στην εκπαίδευση του προσωπικού και στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Γ εν. Επιθ. 
Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Ευστράτιος Κυριακά- 
κης και ο Διευθυντής της Γ.Α.Δ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας Υπο
στράτηγος κ. Γεώργιος Ανδραβίζος απένειμαν στον κ. Υπουργό 
αναμνηστικά δώρα.

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον προαύλιο χώρο του 
Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής, η τελετή των αποκα
λυπτηρίων του μνημείου πεσόντων αστυνομικών κατά 

την εκτέλεση του καθήκοντος.
Τα αποκαλυπτήρια έκανε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Γεώργιος Βουλγαράκης, ο οποίος συνεχάρη όλους όσους 
συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της ιδέας ανέγερσης 
του μνημείου.

Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ ΙΑ  Α Σ ΤΥ Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν

ΟΓεν. Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης παρέστη στην τελετή ορ
κωμοσίας των νεοεξελθέντων Αστυφυλάκων του 

Τ.Δ.Α. Γρεβενών και επέδωσε τα πτυχία στους νέους 

πλέον Αστυφύλακες. Τις επόμενες δύο ημέρες, ο κ. Γε
νικός Γραμματέας πραγματοποίησε υπηρεσιακές επι
σκέψεις στη Γ.Α.Π. Δυτ. Μακεδονίας, στην Α.Δ. Κοζά
νης στην Α.Δ. Καστοριάς, στην Α.Δ. Γρεβενών, στην 

Α.Δ. Φλώρινας, στην Αστυν. Υποδ/νση Πτολεμάίδος και 
στα Α.Τ. Κρυσταλοπηγής, Αμυνταίου και Νίκης.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Π ραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η πρώτη συνάντηση 
εκπροσώπων της Ειδικής Επιτροπής που έχει συσταθεί από τα  συ- 
ναρμόδια Υπουργεία, με σκοπό το συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο 

των εργασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3064/2002 «Κα
ταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων» με εκπροσώπους 16 Μη Κυ
βερνητικών Οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στο παραπάνω 
αντικείμενο. Εκ μέρους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στη σύσκεψη 
παραβρέθηκε ο Γεν. Γραμματέας κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης. Οι εκπρό
σωποι των ανωτέρω φορέων αντάλλαξαν απόψεις και κατέθεσαν τις  
προτάσεις τους, που αφορούν στην καλύτερη δυνατή συνεργασία για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων.
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επικαιρύτητα
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩ

ΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε σε κε
ντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών τίμη

σε στο πρόσωπο του Υπαρχηγού του 
Σώματος Αντιστράτηγου κ. Γεωργίου 
Κανέλλου, το Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας, για την προσφορά του στην πά
ταξη του εγκλήματος και της προστα
σίας της ζωής και της περιουσίας των 
πολιτών.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η μετεκ
παίδευση 33 Κυπρίων Αστυνομικών 
μοτοσικλετιστών σε θέματα γρήγορης 

και ασφαλούς οδήγησης και σε βασικά θέ
ματα συνοδειών ασφάλειας. Οι Κύπριοι 
αστυνομικοί έμειναν ικανοποιημένοι από 
την ποιότητα της εκπαίδευσης και εκδή
λωσαν την επιθυμία συνέχισής της.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β’

« Η

ίΐο  γραφείο του Δ/ντού της Αστυνομι
κής Ακαδημίας πραγματοποιήθηκε η 
τελετή ορκωμοσίας των Ανθ/μων Χα

ράλαμπου Χολίδη και Ηρακλή Δεσκουλί- 
δη, των Αρχ/κων Γεωργίου Ποικιλίδη, Ιω
άννη Τσίντσαρη και Ιωάννη Γέροντα και 
της Αστυφ. Μόρφως Δροσίδου, οι οποίοι 
πέτυχαν υψηλές διακρίσεις σε Ολυμπια
κούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήμα
τα και προήχθησαν αναδρομικά στο βαθ
μό του Υπαστυνόμου Β’.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΕΚΝΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

[την αίθουσα της Λέσχης Εθνοφρου
ράς Χίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
βράβευση τέκνων αστυνομικών της

Χίου που αρίστευσαν στα Γυμνάσια και 
Λύκεια του νομού, καθώς και των επιτυ- 
χόντων στα ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας στις 
πανελλήνιες εξετάσεις του έτους 2003. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του προ
έδρου του Ομίλου, κ. Ιωάννη Μόσχοβου 
και ακολούθησε η απονομή των βραβεί
ων τα οποία συνοδεύτηκαν από συμβολι
κό χρηματικό ποσόν ως προσφορά του 
Ομίλου. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο 
σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, Ψα
ρών και Οινουσσών κ.κ. Διονύσιος βου
λευτές του νομού, ο στρατιωτικός διοι
κητής και εκπρόσωποι των τοπικών αρ
χών και φορέων.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

Π ραγματοποιήθηκαν πρόσφατα οι 3οι 
Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Αιμοκαθα- 
ρόμενων και Μεταμοσχευμένων

στους οποίους η Ελληνική Αστυνομία εκ
προσωπήθηκε με τον Ανθυπαστυνόμο 
Νικόλαο Καραντάκο της Υ.Φ.Α.Α. και τον 
Αστυφύλακα Θεόδωρο Σερβέτη της 
Υ.Α.Τ. Ο Ανθ/μος Καραντάκος κατέκτησε 
την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο 
στο άλμα εις ύψος. Ο Αστυφύλακας Σερ- 
βέτης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο 
στο άλμα εις μήκος και το χάλκινο στα 
100 μέτρα. Στην τελική βαθμολογία η χώ
ρα μας κατετάγη 2η μετά την Ουγγαρία.

D Ανθ/μος Κωνσταντίνος Σινόπουλος 
που υπηρετεί στο Επιτελείο της 
Δ/νοης Αστυνομίας ΝΑ Αττικής επε-

λέγη ως Εθελοντής κατά τη διάρκεια των 
Παραολυμπιακών Αγώνων για το διάστη
μα 15-28/9/2004 και διατέθηκε στο Ολυ
μπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου. Κα
τά το χρονικό αυτό διάστημα εκτελούσε 
και τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στην 
φωτογραφία μαζί με την Βρετανίδα αθλή
τρια και χρυσή Παρολυμπιονίκη στο αε
ροβόλο πιστόλι απόστασης 10 μέτρων.

Γεν. Γραμματέας του ΥΔΤ κ. Λε

ωνίδας Ευαγγελίδης παραβρέ

θηκε στην αποφοίτηση της ΣΤ’ 

εκπαιδευτικής σειράς αξιωματικών 

των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά

των Ασφαλείας έτους 2004. Τον υπο

δέχθηκαν ο Προϊστάμενος της 

ΠΣΕΑ/ΥΔΤ Υποστράτηγος κ. Ευστά

θιος Λέκκας και ο Διοικητής της Σχο

λής Αστυν. Δ/ντής κ. Πέτρος Μού- 

γιος. Ο κ. Γ ενικός αφού ενημερώθη

κε για τη Σχολή επέδωσε τα αποδει

κτικά φοίτησης στους αποφοίτους.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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■/ από το 1924

α ^ / Σ Ι Σ Μ Ε Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ

^2103612651 
^2103613103

Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ A

ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΤΗΝ ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ

98 ευρώ (ραπτικά)

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΑΕΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΖΑΚΕΤ - ΠΟΥΛΟΒΕΡ 
ΜΠΕΡΕΔΕΣ - ΤΖΟΚΕΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΜΠΟΤΑΚΙΑ HI-TECH

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ 
ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ Π ΙΣ Τ Ω Τ ΙΚ Ε Σ  ΚΑΡΤΕΣ

ΦΑΣΟΝ - ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Μ α ρ ί α  Χ ϋ Τ ζ ή

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ 117, ΓΚΥΖΗ, τηλ: 210.6453730 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ή ΠΕΝΤΕΛΗ 122, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, η λ : 210.8032947

Ι’ΟΙ,ΚΤ

ΑΓ. ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟ Υ 80 
ΑΓ. ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟ Σ

τηλ./fax: 210 9703138

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΣΤΟΛΕΣ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

ΑΕΡΟΒΟΛΑ
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 
Πουκάμισα- παντελόνια 

πηλίκια-άρβυλα-ζώνες 
σήματα & διακριτικά 
αλεξίσφαιρα-γκλόπς 

θήκες όπλων-χειροπέδες 
φακοί (maglite-xenonlite) 

είδη επιβίωσης/camping 
αξεσουάρ παντός τύπου



ΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ · 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. την 
5.10.2004 ανέλαβε καθήκοντα Αρχη

γού της Ελληνικής Αστυνομίας ο Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος.

Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου, κ. 
Γεώργιου Αγγελάκου και με τη συμμετο
χή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξη
ρός, κ. Ιωάννη Τουρναβίτη και κ. Νικόλα
ου Αντωνίου, συνήλθε το Ανώτατο Συμ
βούλιο Κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας και έκρινε τους Υπο
στρατήγους Αστυνομίας γενικών και ει
δικών καθηκόντων ως ακολούθως: 

Προακτέους στο βαθμό του Αντιστρά
τηγου, τους:

Γεώργιο Κανέλλο, ο οποίος ανέλαβε τα 
καθήκοντα του Υπαρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας, Αναστάσιο Δημοσχάκη, 
ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Προϊσταμένου του Επιτελείου του Αρχη
γείου, Στυλιανό Σύρο, ο οποίος ανέλαβε 
τα καθήκοντα του Γ ενικού Επιθεωρητή 
Νοτίου Ελλάδος και Ευστράτιο Κυριακά- 
κη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος.

Διατηρητέους, τους: Σταμάτιο Σταμα- 
τίου, Αθανάσιο Γκοτσόπουλο, Γεώργιο 
Ανδραβίζο, Αντώνιο Μπαγιαρτάκη, Δα
νάη Κουλάκου (Υγειονομικό).

3. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη στα
διοδρομία τους με το βαθμό του Αντι
στράτηγου, τους: Διονύσιο Κουτσομπί- 
να, Γεώργιο Κόκκινη, Κωνσταντίνο Τζέ- 
κη, Νικόλαο Τσιράκη, Θεόδωρο Ρέγκλη, 
Φώτιο Μπουραντά, Ιωάννη Μαρνά, Πρό
δρομο Καρρά.

Στους ανωτέρω απονεμήθηκε ο τίτλος 
του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.

Με πρόεδροτον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Αγ- 
γελάκο και μέλη τον Υπαρχηγό του Σώμα
τος, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Κανέλλο και 
τον Προϊστάμενο Επιτελείου/Α.Ε.Α. Αντι
στράτηγο κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη, το Α
νώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ολοκλήρωσε 
τις κρίσεις των ανώτατων αξιωματικών γε
νικών και ειδικών καθηκόντων της Ελληνι
κής Αστυνομίας με την κρίση των Ταξιαρ
χών ως ακολούθως:

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστράτη
γου, τους: Νικόλαο Τριανταφύλλου, Γε
ώργιο Μητρόπουλο, Σωτήριο Τσενέ, Γε

ώργιο Νικολόπουλο, Δημήτριο Καραγιώ- 
τη, Αθανάσιο Δημάκα, Αθανάσιο Κατσά- 
ρα, Δημήτριο Τσιουβάρα, Βασίλειο Τσια- 
τούρα,

Χρήστο Δρακόπουλο, Ασημάκη Γκόλ- 
φη, Αντώνιο Σκουμπόπουλο, Ευάγγελο 
Πύλη, Στυλιανό Τσούφη.

Έκρινε διατηρητέους, τους: Παναγιώ
τη Γόγουλο, Δημήτριο Λαβδή, Ιωάννη 
Τσιρώνη, Φώτιο Ρήγα, Νικόλαο Ασημακό- 
πουλο, Νικόλαο Λουλούδα, Κωνσταντίνο 
Τσιάμη, Ιάκωβο Θεοδώρου, Επαμεινών
δα Κοντούλη, Γρηγόριο Αναγνώστου,
Νικόλαο Δαβίλλα, Στέφανο Σκότη, Πανα
γιώτη Αδαμίδη, Χρήστο Ιορδανίδη, Ιω
άννη Τετράδη, Παύλο Αντωνίου, Γιαννίκα 
Σακκά, Χρύσανθο Τσαντρίζο, Κωνστα
ντίνο Αντωνάκη (Υγειονομικό), Νικόλαο 
Χαλιάσο (Υγειονομικό), Γεώργιο Στεφα- 
νόπουλο (Ψυχολόγο).

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες
τη σταδιοδρομία τους με το βαθμό του Υ
ποστράτηγου, τους: Νικόλαο Τσούκαλη, 
Βασίλειο Αποστολάκη, Δημήτριο Παππά, 
Χρήστο Χρήστου, Γρηγόριο Μαργώνη, 
Κωνσταντίνο Μαυρίδη, Αριστείδη Κυρια- 
κούδη, Ευάγγελο Κυλάφα, Αναστάσιο Κα- 
τσαρό, Ανδρέα Μίχα, Κωνσταντίνο Μπα- 
λατσό, Δημήτριο Καρρά, Δημήτριο Κτενά, 
Περικλή Πασχαλίδη, Παναγιώτη Γιαννού- 
λα, Νικόλαο Γεωργίου, Ιωάννη Χουλιάρα, 
Χρήστο Λουκά, Μάρκο Πάγκαλο, Στέργιο 
Γιουτίκα(Υγειονομικό), Βασίλειο Γεωργό- 
πουλο (Αστυκτηνίατρο).

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεωρ- 
γίου Αγγελάκου έγιναν οι τοποθετήσεις 
των Υποστράτηγων γενικών καθηκόντων 
του Σώματος, ως ακολούθως:

Σταμάτιος Σταματίου στη Γ.Α.Δ. Περι
φέρειας Θεσσαλίας, όπου υπηρετεί ως 
Γ ενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

Αθανάσιος Γ κοτσόπουλος, στη 
Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ό
που υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής.

Γεώργιος Ανδραβίζος, από Γ.Α.Δ.Π. 
Κεντρικής Μακεδονίας, στη Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης, ως Γενικός Αστυνομικός Δι
ευθυντής.

Αντώνιος Μπαγιαρτάκης, στη Γ.Α.Δ. 
Περιφέρειας Κρήτης, όπου υπηρετεί, ως 
Γ ενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

Νικόλαος Τριανταφύλλου, από Διεύ
θυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Στερεός Ελλά
δος, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυ- 
ντής.

Γεώργιος Μητρόπουλος, από Διεύθυν
ση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. στο Αρχηγείο Ελ
ληνικής Αστυνομίας / Κλάδο Ασφάλειας 
και Τάξης, ως Προϊστάμενος.

Σωτήριος Τσενές, στο Αρχηγείο Ελλη
νικής Αστυνομίας /Διεύθυνση Ασφάλειας 
Ολυμπιακών Αγώνων, όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής.

Γεώργιος Νικολόπουλος, από Διεύ
θυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. στο Αρχηγείο 
Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδο Οικονο
μοτεχνικών και Πληροφορικής, ως Προϊ
στάμενος.

Δημήτριος Καραγιώτης, από τη Σχολή 
Εθνικής Ασφάλειας στην Αστυνομική Α
καδημία, ως Διευθυντής.

Αθανάσιος Δημάκας, από Γ.Α.Δ. Αττι
κής στη Δ.Ε.Ε., ως Διευθυντής.

Αθανάσιος Κατσάρας, από Αστυνομική 
Διεύθυνση Ημαθίας στη Γ.Α.Δ. Περιφέρει
ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

Δημήτριος Τσιουβάρας, από Διεύθυν
ση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 
στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 
ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

Βασίλειος Τσιατούρας, από Διεύθυνση 
Ασφάλειας Αττικής στη Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΧρήστοςΔρακόπουλος, από Γ.Α.Δ. Πε
ριφέρειας Ιονίων Νήσων στη Γ.Α.Δ. Περι
φέρειας Ηπείρου, ως Γενικός Αστυνομι
κός Διευθυντής.

Ασημάκης Γκόλφης, από Σχολή Με
τεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Ελληνι
κής Αστυνομίας στο Αρχηγείο Ελληνι
κής Αστυνομίας / Κλάδο Διοικητικού, ως 
Προϊστάμενος.

Αντώνιος Σκουμπόπουλος, από Αστυ
νομική Διεύθυνση Πέλλας στη Γ.Α.Δ. Πε
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως Γενι
κός Αστυνομικός Διευθυντής.

Ευάγγελος Πύλης, από Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Κεντρι
κής Μακεδονίας, ως Γ ενικός Αστυνομι
κός Διευθυντής.

Στυλιανός Τσούφης, από Αστυνομική 
Διεύθυνση Ακαρνανίας στη Γ.Α.Δ. Περι
φέρειας Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής.

Με πρόεδρο τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Γεώρ- 
γιο Αγγελάκο και μέλη τον Υπαρχηγό του 
Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Γ εώργιο Κα-
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νέλλο και τον Προϊστάμενο Επιτελείου 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δημο- 
σχάκη, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων 
προέβη στην κρίση των Αστυνομικών Δι
ευθυντών γενικών και ειδικών καθηκό
ντων ως ακολούθως:

1. Προήγαγε στο βαθμό του Ταξιάρ
χου, τους: Γρηγόριο Παπαγιάννη, Βασί
λειο Γιαννόπουλο, Ευάγγελο Κρουστά- 
λη, Δημήτριο Τριγάζη, Δημήτριο Γ αλλίκα, 
Γεώργιο Πηγαδιώτη, Απόστολο Σταυρό- 
πουλο, Αναστάσιο Φλώρο, Δημήτριο 
Μουμτζή, Παναγιώτη Γιαννίκο, Κωνστα
ντίνο Ντομάζη, Χρίστο Κόνιαρο, Νικόλαο 
Μπλάνη, Στυλιανό Εγγλέζο, Δημήτριο 
Μπουλούκο, Δημήτριο Οικονόμου, Πανα
γιώτη Μαρίνη, Νικόλαο Ζωγράφο, Αθα
νάσιο Φαρμάκη, Βασίλειο Σερδάρη, Βα
σίλειο Πασίση, Αντώνιο Μπαμιατζή, Χα
ράλαμπο Μουρατίδη, Λεωνίδα Πολύδω
ρα, Ιωάννη Μπούτσικα, Γεώργιο Αργυρα- 
κόπουλο, Αντώνιο Γαλανό, Βασίλειο Λου- 
ράκη, Δρόσο Μπουγούδη, Χρήστο Φράγ- 
γο, Χρήστο Τσοβόλα, Δημήτριο Πανό- 
πουλο, Αντώνιο Βιτωράκη, Πολύκαρπο 
Δημητρόπουλο, Απόστολο Μήτσιο (Υγει
ονομικό), Γεώργιο Κωνσταντέλλο (Αστυ- 
κτηνίατρος).

2. Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσα- 
ντες τη σταδιοδρομία τους με το βαθμό 
του Ταξιάρχου, τους: Χρήστο Γεωργίου, 
Χρήστο Ραδόπουλο, Θωμά Τζαρτζάνη, 
Θεοφάνη Βότση, Σιδέρη Δολαπτσόγλου, 
Κωνσταντίνο Τσέργη, Δημήτριο Φούρα, 
Νικόλαο Κουρτάκη, Παναγιώτη Τόλια, Δη- 
μήτριο Παφίλη, Αθανάσιο Κουτρουμάνη, 
Αθανάσιο Σέγκο, Λάμπρο Παναγιωτακό- 
πουλο, Ιωάννη Δουτσίνη, Χαράλαμπο Κα- 
ραμπότση, Παναγιώτη Θεοχάρη, Γεώρ
γιο Αραμπατζή, Βασίλειο Μπαρούτα, Αθα
νάσιο Αλεξίου, Στέφανο Ραφαηλίδη, Ηλία 
Φούτση, Νικόλαο Δερμενούδη, Δημήτριο 
Νύχτη, Ηλία Χαλυβόπουλο, Δημήτριο Πα- 
πανικολάου, Σωτήριο Καρμή, Βασίλειο 
Καλαϊτζή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, 
Στρατή Σπανό, Βασίλειο Αμαξόπουλο, Ιω
άννη Ράμμο, Γεώργιο Καλάίτζάκη, Πανα
γιώτη Γκράνα, Ευάγγελο Σίμο, Παναγιώτη 
Τσιανάκα, Νικόλαο Χατζηδημητρίου, Ηλία 
Νικολόπουλο, Απόστολο Κοντοδήμο, Μι
χαήλ Γιάνναρο, Σταύρο Μητακίδη, Νικό
λαο Μισίδη, Ευστράτιο Σαπίδη, Ιωάννη 
Δημητρακόπουλο, Γεώργιο Ντόβολο, Γε
ώργιο Καζακίδη, Νικόλαο Αθανασιάδη, 
Ιωάννη Μάρκου, Ιωάννη Γεωργοκώστα, 
Ιωάννη Χαρούδη, Γεώργιο Αθανασίου,
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Ζαχαρία Κορνηλάκη, Ιωάννη Γιαννάκη, 
Γεώργιο Κουσκούλη, Χρήστο Κοντολάτη, 
Αναστάσιο Πλατάκο, Παναγιώτη Μαμού- 
το, Θεοφάνη Κάτσιο (Υγειονομικό), Αντώ
νιο Αϊβατζίδη (Υγειονομικό), Κωνσταντίνο 
Γκουρμπάτση (Υγειονομικό), Απόστολο 
Θεοδώρου (Αστυκτηνίατρο).

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεωρ- 
γίου Αγγελάκου έγιναν οι τοποθετήσεις 
των Ταξιαρχών γενικών και ειδικών καθη
κόντων του Σώματος, ως ακολούθως:

Παναγιώτης Γόγουλος, από Διεύθυνση 
Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής 
στη Γ.Α.Δ. Αττικής, ως Α’ Υποδιευθυντής 
Γ.Α.Δ. Αττικής.

Δημήτριος Λάβδης, από Διεύθυνση Α
στυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονί
κης, στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, ως Υποδι
ευθυντής Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

Ιωάννης Τσιρώνης, από Διεύθυνση Α
στυνομίας Αθηνών, στη Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ως Β’ Υποδιευθυντής Γ.Α.Δ. Αττικής

Φώτιος Ρήγας, στην Υπηρεσία Ασφά
λειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής.

Νικόλαος Ασημακόπουλος, από Α.Δ. 
Χαλκιδικής, στη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Νοτιοανατολικής Αττικής, ως Διευθυνπί ς.

Νικόλαος Λουλούδας, στη Διεύθυνση 
Τροχαίας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Δι
ευθυντής.

Κωνσταντίνος Τσιάμης, από Γ.Α.Δ. Πε- 
ριφ. Νοτίου Αιγαίου, στη Διεύθυνση Ε
σωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α., ως Διευ
θυντής.

Ιάκωβος Θεοδώρου, στην Α.Δ. Σερ
ρών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Επαμεινώνδας Κοντούλης, στη Διεύ
θυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής.

Γ ρηγόριος Αναγνώστου, από Δ.Α.Ο.Α., 
στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης 
/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.

Νικόλαος Δαβίλλας, από Δ.Α.Ο.Α., στη 
Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ως Διευθυ- 
ντής.

Στέφανος Σκότης, από Διεύθυνση Δη
μόσιας Ασφάλειας/Α.Ε,Α., στη Διεύθυνση 
Ασφάλειας Αττικής, ως Διευθυντής.

Παναγιώτης Αδαμίδης, από Διεύθυνση 
Τροχαίας Αττικής, στην Α.Δ. Ημαθίας, ως 
Διευθυντής.

Χρήστος Ιορδανίδης, στην Α.Δ. Λάρι
σας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Ιωάννης Τετράδης, από Γ.Α.Δ. Περιφ. 
Βορείου Αιγαίου, στη Διεύθυνση Εκπαί

δευσης/Α.Ε Α ,  ως Διευθυντής.
Παύλος Αντωνίου, από Υποδιεύθυνση 

Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελ
λάδος, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης, ως Διευθυντής.

Γιαννίκας Σακκάς, στη Διεύθυνση Α
στυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, ό
που υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Χρύσανθος Τσαντρίζος, στη Διεύθυν
ση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., όπου υ
πηρετεί, ως Διευθυντής.

Γ ρηγόριος Παπαγιάννης, στη Διεύθυν
ση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Βασίλειος Γιαννόπουλος, από Γ.Α.Δ.Α./ 
Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων, 
στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπι- 
κού/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.

Ευάγγελος Κρουστάλης, από Διεύθυν
ση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, στη Σχο
λή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, 
ως Διοικητής.

Δημήτριος Τριγάζης, από Διεύθυνση Α
σφάλειας Αττικής, στη Διεύθυνση Αστυ
νομίας Δυτικής Αττικής, ως Διευθυντής.

Δημήτριος Γαλλίκας, από Διεύθυνση 
Άμεσης Δράσης Αττικής, στη Διεύθυνση 
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων 
Βίας, ως Διευθυντής.

Γεώργιος Πηγαδιώτης, από Διεύθυνση 
Αστυνομίας Αθηνών, στη Διεύθυνση Α
στυνομίας Πειραιά, ως Διευθυντής.

Απόστολος Σταυρόπουλος, από 
Δ.Α.Ο.Α., στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυ
νομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α., ως Διευθυ
ντής.

Αναστάσιος Φλώρος, από Διεύθυνση 
Ασφάλειας Αττικής, στη Διεύθυνση Δη
μόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α., ως Διευθυ- 
ντής.

Δημήτριος Μουμτζής, από Α.Δ. Καστο
ριάς, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχει
ρήσεων Θεσσαλονίκης, ως Διευθυντής.

Παναγιώτης Γιαννίκος, από Υπηρεσία 
Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, 
στη Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Αττικής, 
ως Διευθυντής.

Κωνσταντίνος Ντομάζης, από Α.Δ. 0 - 
ρεστιάδας, στην Α.Δ. Ροδόπης, ως Διευ
θυντής.

Χρίστος Κόνιαρος, στη Διεύθυνση Τρο
χαίας Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής.

Νικόλαος Μπλάνης, στη Διεύθυνση 
Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α,Ε,Α., όπου υ
πηρετεί, ως Διευθυντής.

Στυλιανός Εγγλέζος, στην Α.Δ Καβά
λας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
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Δημήτριος Μπουλούκος, από Διεύθυν
ση Ασφάλειας Αττικής, στη Διεύθυνση Α
στυνομίας Αθηνών, ως Διευθυντής.

Δημήτριος Οικονόμου, από Α.Δ. Γρεβε- 
νών, στην Α.Δ. Καρδίτσας, ως Διευθυντής.

Παναγιώτης Μαρίνης, από Διεύθυνση 
Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, 
στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσε
ων Αττικής, ως Διευθυντής.

Νικόλαος Ζωγράφος, από Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών, στη Σχολή 
Εθνικής Ασφάλειας, ως Διευθυντής.

Αθανάσιος Φαρμάκης, από Διεύθυνση 
Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., στη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ελληνι
κής Αστυνομίας, ως Διοικητής.

Βασίλειος Σερδάρης, στη Διεύθυνση Ε
σωτερικών Υποθέσεων, όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής.

Βασίλειος Πασίσης, στην Α.Δ. Εύβοιας, 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Αντώνιος Μπαμιατζής, στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής.

Χαράλαμπος Μουρατίδης, από Διεύ
θυνση Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 
στην Α.Δ. Πέλλας, ως Διευθυντής.

Λεωνίδας Πολύδωρας, από Διεύθυνση 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, στη 
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνο
μίας, ως Διοικητής.

Ιωάννης Μπούτσικας, στη Διεύθυνση 
Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί, ωςΑ_ 
Υποδιοικητής.

Γεώργιος Αργυρακόπουλος, από Α.Δ. 
Ρεθύμνης, στην Α.Δ. Χανίων, ως Διευθυ- 
ντής.

Αντώνιος Γαλανός, από Α.Δ. Φθιώτι
δας, στη Γ.Α.Δ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου, 
ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

Βασίλειος Λουράκης, στην Α.Δ. Ηρα
κλείου, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Δρόσος Μπουγούδης, από Α.Δ. Λέ
σβου, στη Γ.Α.Δ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου, 
ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

Χρήστος Φράγγος, στην Α.Δ. Μαγνη
σίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Χρήστος Τσοβόλας, στη Διεύθυνση Τε- 
χνικών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυ
ντής.

Δημήτριος Πανόπουλος, στη Διεύθυν
ση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής.

Αντώνιος Βιτωράκης, από την Υπηρε
σία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, 
στην Α.Δ. Κορινθίας, ως Διευθυντής.

Πολύκαρπος Δημητρόπουλος, από Δι
εύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλη

μάτων Βίας, στη Διεύθυνση Ασφάλειας 
Αττικής, ως Β_ Υποδιοικητής.

Απόστολος Μήτσιος στο Κεντρικό Ια
τρείο Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής (Υγειονομικό).

Γεώργιος Κωνσταντέλλος στη Διεύ
θυνση Αστυνομίας Αθηνών, όπου υπηρε
τεί, συνεχιζόμενης της απόσπασής του 
στον Ε.Φ.Ε.Τ. (Αστυκτηνίατρος).

Συνεδρίασε το Ανώτερο Συμβούλιο 
Κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Α
στυνομίας υπό την προεδρία του Γενικού 
Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος, Αντιστρά
τηγου κ. Ευστράτιου Κυριακάκη με τη 
συμμετοχή τεσσάρων Υποστρατήγων 
του Σώματος, και έκρινε τους Αστυνομι
κούς Υποδιευθυντές γενικών και ειδικών 
καθηκόντων.

Προήχθησαν για πλήρωση κενών θέ
σεων στο βαθμό του Αστυνομικού Διευ
θυντή ο ι:

Θεόδωρος Μπίζπος, Κωνσταντίνος Κο- 
ροβέσης, Κωνσταντίνος Λιάκος, Μιχαήλ 
Λεουνάκης, Θεμιστοκλής Σύρμαλης, Α
ναστάσιος Νέζης, Ιωάννης Κοτρώτσος, 
Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Νικόλαος Κού- 
γιας, Δημήτριος Δρίβας, Σωτήριος Κόκ- 
καλης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Α
ντώνιος Λενακάκης, Παναγιώτης Πανα- 
γόπουλος, Χρήστος Λούκερης, Αθανά
σιος Ντάουλας, Γεώργιος Πούλαρης, Νι
κόλαος Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντί
νος Κασαπάκης, Γεώργιος Μπελιμπασά- 
κης, Γεώργιος Γαλιάτσος, Χρήστος Πό
νος, Γεώργιος Καμαρινόπουλος, Μιχαήλ 
Τζοβάρας, Ανδρέας Θεοχάρης, Νικόλα
ος Παντούλας, Βασίλειος Κωνσταντό- 
πουλος, Δημήτριος Σταμάτης, Ηλίας Αρ- 
βυθάς, Νικόλαος Παππάς, Βασίλειος 
Κρομμύδας, Νικόλαος Σερέτης, Αναστά
σιος Τασιγιώργος, Βασίλειος Γατσάς, Αν
δρέας Κατσαρός, Γεώργιος Μπαταλο- 
γιάννης, Κωνσταντίνος Βουτσίδης, Ανα
στάσιος Παππάς, Θεόδωρος Τσόπελας, 
Ιωάννης Καραπανάγος, Αναστάσιος Λά
μπρου, Βασίλειος Τσαγκάρης, Θωμάς 
Τσιαντάκος, Ανδρέας Σγουρός, Δημή- 
τριος Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Κου- 
μαντάνος, Μιχαήλ Σεφερίδης, Ηλίας Ανα- 
γνωστόπουλος, Δημήτριος Λερογιάννης, 
Παρασκευάς Σιδηρόπουλος, Απόστολος 
Κρικέλας, Ταξιάρχης Μπορότης, Ανδρέ
ας Χρυσανθακόπουλος, Ευάγγελος Γιώ- 
της, Παναγιώτης Πετρόπουλος, Αθανά
σιος Σεροπώνης, Στυλιανός Κουρής, Δη- 
μήτριος Φεύγας, Ευστράτιος Νταλής, Γ ε-

ώργιος Λαμπίρης, Γεώργιος Μαντζανάς, 
Αθανάσιος Μήτος, Ιωάννης Μπερίκος, 
Χρήστος Κιούλος, Νικόλαος Νικολακό- 
πουλος, Ευάγγελος Νέλλας, Παναγιώτης 
Καγιαδάκης, Χρήστος Κούρβας, Δημή- 
τριος Κορόμπας, Γεώργιος Χριστοδου- 
λόπουλος, Νικόλαος Ροτζιώκος, Αναστά
σιος Κακαρούγκας, Κωνσταντίνος Παπα- 
γεωργίου, Κυριάκος Κυριακόπουλος, Γε
ώργιος Δημητριάδης, Ελευθέριος Κόνια- 
ρης, Κωνσταντίνος Τσενές, Βασίλειος 
Χρήστου, Λάμπρος Παππάς, Λεωνίδας 
Ρίνης, Νικόλαος Πυλαρινός, Νικόλαος 
Βεργαδής, Κωνσταντίνος Πάτσης, Αθα
νάσιος Μήτσου, Ιωάννης Κιούσης, Αρι
στοτέλης Ανδρεανίδης, Ευστάθιος Φει- 
δάς, Γρηγόριος Μπαλάκος, Νικόλαος 
Μπεσίρης, Γεώργιος Μιχαλάκης, Νικόλα
ος Χάλαρης, Κωνσταντίνος Νέστορας, 
Σοφοκλής Μάντζιος, Ανέστης Αργυριά- 
δης, Γ εώργιος Ξηρογιάννης (Υγειονομι
κό), Αθανάσιος Μπαδέκας (Υγειονομικό), 
Τηλέμαχος Ζήσης (Υγειονομικό), Γεώρ
γιος Πουλιανός (Υγειονομικό), Ζαχαρίας 
Ανδρεαδάκης (Υγειονομικό), Βασίλειος 
Τζαλοκώστας (Υγειονομικό), Ιωάννης 
Μωραϊτης (Υγειονομικό), ΙωάννηςΤαχμα- 
τζίδης (Υγειονομικό), Χρήστος Παππάς 
(Υγειονομικό), Στυλιανός Ζουριδάκης (Υ
γειονομικό), Χρήστος Ιωαννίδης (Αστυ
κτηνίατρος), Σπυρίδων Σερίφης (Αστυ
κτηνίατρος), Νικόλαος Πανάκιας (Αστυ
κτηνίατρος), Νικόλαος Μπιζάκης (Εγκλη- 
ματολογικών Εργαστηρίων).

Υπό την προεδρία του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. 
Γεώργιου Αγγελάκου συνεδρίασε το Α
νώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων και το
ποθέτησε τους κατωτέρω Αστυνομικούς 
Διευθυντές ως ακολούθως:

Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη από 
Δ/νση Αστυν. Αθηνών στη Δ/νση Τροχαί
ας Αττικής, ως Υποδ/ντή.

Αναγνωστόπουλο Ηλία στη Δ/νση Δημ. 
Ασφάλειας /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

Ανδρεανίδη Αριστοτέλη στην Αστυν. Υ- 
ποδ/νση Πτολεμαΐδας, όπου υπηρετεί, 
ωςΔ/ντή.

Αποστολίδη Στέργιο από Δ/νση Ασφ. 
Θεσ/νίκης/ΥΔΕΖΙ στη Δ/νση Ασφ. Θεσ/νί- 
κης, ως Υποδ/ντή.

Αποστολόπουλο Ιωάννη στη Δ/νση Αστ. 
Προσωπικού / Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

Αρβυθά Ηλία στην Αστυν. Δ/νση Χίου, 
όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.

Αργυριάδη Ανέστη από Αστυν. Δ/νση 
Ροδόπης στην Α.Δ. Ξάνθης, ως Δ/ντή.
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Αρματά Νικόλαο από Αστυν. Δ/νση Αρ
γολίδας στη Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττι
κής, ως Υποδ/ντή.

Βαχλά Ευάγγελο από Αστυν. Υποδ/νση 
Νάουσας Ημαθίας στην Α.Δ. Πέλλας, ως 
Υποδ/ντή.

Βεργαδή Νικόλαο από Α.Τ. Ομονοίας 
στη Δ/νση Ασφ. Αττικής/ Υ.Π.Ε.

Βουτσίδη Κων/νο στην Αστυν. 
Υποδ/νση Γιαννιτσών Πέλλας, όπου υπη
ρετεί, ως Δ/ντή.

Βραχά Βασίλειο στην Αστυν. Δ/νση Ιω- 
αννίνων, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.

Γαλιάτσο Γεώργιο στη Δ/νση Ασφάλει
ας Ολυμπιακών Αγώνων, όπου υπηρετεί.

Γατσά Βασίλειο στην Αστυν. Δ/νση Σά
μου, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.

Γεωργαντά Κων/νο από Δ/νση Αστυν. 
Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Κρατικού Αε
ρολιμένα Θεσ/νίκης, ως Δ/ντή.

Γεωργόπουλο Βασίλειο από Δ/νση Α
στυν. Δυτικής Αττικής/ Επιτελείο στη 
Δ/νση Αστυν. Αθηνών και κατ’ απόσπαση 
στη Δ/νση Παλλαϊκής Άμυνας-ΠΣΕΑ

Γιώτη Ευάγγελο στην Υποδ/νση Ασφά
λειας Ν/Α Αττικής, όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντή.

Γκαγκαρέλλη Ευστάθιο από Αστυν. 
Δ/νση Χίου στην Αστυν. Δ/νση Λέσβου, ως 
ΔΜ ή.

Γκαλογιάννη Βασίλειο από Δ/νση Α
στυν. Αθηνών στην Αστυν. Δ/νση Λακω
νίας, ως Δ/ντή.

Γουργούλη Γρηγόριο από Δ/νση Α
στυν. Δυτικής Αττικής/ Επιτελείο στη 
Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.

Δημητρακόπουλο Γεώργιο από Δ/νση 
Αστυν. Δυτικής Αττικής/ Επιτελείο στη 
Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Υποδ/ντή.

Δημητριάδη Γεώργιο από Υποδ/νση Α
σφάλειας Κέρκυρας στην Αστυν. Δ/νση 
Κέρκυρας, ως Δ/ντή.

Δημητρουλάκο Ευάγγελο από Δ/νση Α
στυν. Αθηνών στην Υπηρεσία Εναερίων 
Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, ως Δ/ντή.

Δούλγερη Γεώργιο από Δ/νση Τροχαί
ας Θεσ/νίκης στη Δ/νση Άμεσης Δράσης 
Θεσ/νίκης, ως Δ/ντή.

Δρίβα Δημήτριο από Υποδ/νση Ασφά
λειας Πατρών στην Αστυν. Δ/νση Κεφαλ
ληνίας, ως Δ/ντή.

Θεοχάρη Ανδρέα στη Δ/νση Γενικής Α
στυνόμευσης/Α.Ε.Α, όπου υπηρετεί.

Καγιαδάκη Παναγιώτη από Α.Τ. Αγίου 
Δημητρίου στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως 
Υποδ/ντή.

Κακαρούγκα Αναστάσιο από Αστυν. 
Δ/νση Κέρκυρας στην Αστυν. Δ/νση Θε

σπρωτίας, ως Υποδ/ντή.
Καλφόπουλο Πολυδεύκη στην Αστυν. 

Δ/νση Χαλκιδικής, όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντή.

Καμαρινόπουλο Γεώργιο στη Δ/νση Α
σφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί.

Καραμπούτη Γεώργιο από Δ/νση Α
στυν. Προσωπικού /Α.Ε.Α. στη Γ.Α.Δ. Ατ- 
τικής/Υ.Δ,Ε.

Καραπανάγο Ιωάννη από Δ/νση Διε
θνούς Αστυν. Συνεργασίας / Α.Ε.Α στη 
Σχολή Μετ/σης - Επιμ/σης Ελληνικής Α
στυνομίας. Εκτέλεση μετάθεσής του με
τά τη λήξη της απόσπασής του στο εξω
τερικό.

Καρτάνο Αριστείδη από Αστυν. Δ/νση 
Σάμου στην Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου, 
ως Δ/ντή.

Κασαπάκη Κων/νο στη Δ/νση Ασφάλει
ας Ολυμπιακών Αγώνων, όπου υπηρετεί.

Κατσαρό Ανδρέα στη Δ.Α.Ε.Ε.Β, όπου 
υπηρετεί.

Κάτσιαρη Θεόδωρο από Αστυν. Δ/νση 
Αργολίδος στην Αστυν. Δ/νση Αχάίας, ως 
Δ/ντή.

Κιούλο Χρήστο στη Δ/νση 
Οικονομικής Επιθεώρησης, 
όπου υπηρετεί.

Κιούση Ιωάννη από 
Υποδ/νση Μεταγωγών-Δικα
στηρίων Αθηνών στην Αστυν.
Δ/νση Κορινθίας, ως 
Υποδ/νπί.

Κόκκαλη Σωτήριο από Α’
Α.Τ. Λάρισας στην Αστυν.
Δ/νση Λάρισας, ως Υποδ/ντή.

Κάλλια Χαράλαμπο στην Α
στυν. Δ/νση Κορινθίας, όπου 
υπηρετεί.

Κόνιαρη Ελευθέριο στη 
Δ/νση Αστυν. Αθηνών /Επιτε
λείο, όπου υπηρετεί, ως Υ
ποδ/ντή.

Κοντοδήμο Κων/νο από 
Σχολή Μετεκπαίδευσης-Επι- 
μόρφωσης Ελληνικής Αστυ
νομίας στην Αστυν. Δ/νση Αρ
γολίδας, ως Δ/ντή.

Κορμιστινό Θεόδωρο στην 
Αστυν. Δ/νση Δράμας, όπου 
υπηρετεί, ως Δ/ντή.

Κοροβέση Κων/νο από 
Δ/νση Αστυν. Αθηνών στη 
Δ/νση Οικονομικής Επιθεώ
ρησης, ως Δ/ντή, διακοπτο- 
μένης της απόσπασής του 
στη Π.ΑΜ-ΠΣΕΑ.

Κορόμπα Δημήτριο από

Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στην Υποδ/νση 
Ασφ. Β/Α Αττικής, ως Δ/ντή.

Κοτρώτσο Ιωάννη στην Αστυν. Δ/νση 
Φθιώτιδος, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.

Κούγια Νικόλαο στη Δ/νση Ασφάλειας 
Αττικής/ΥΚΑ, όπου υπηρετεί.

Κουμαντάνο Κων/νο στη Δ/νση Τροχαί
ας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.

Κούρβα Χρήστο από Α.Τ. Ελευσίνας 
στη Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής, ως Υ
ποδ/ντή.

Κουρή Στυλιανό από Αστυνομική Ακα
δημία στη Δ/νση Αστυν. 
Προσωπικού/Α.Ε.Α.

Κουτρουμάνη Ανδρέα από Αστυν. 
Δ/νση Ακαρνανίας στην Αστυν. Δ/νση Α- 
χαΐας, ως Υποδ/ντή.

Κουτσαντώνη Ιωάννη από Β’ Α.Τ. Αιγά
λεω στην Αστυν. Δ/νση Εύβοιας, διακο- 
πτομένης της απόσπασής του στη Δ/νση 
Αστυν. Πειραιά.

Κρικέλα Απόστολο στη Σχολή Αστυφυ
λάκων Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υπη
ρετεί.

Κρομμύδα Βασίλειο στο Τμήμα Δοκί-

ΘΕΜΑΤΑδ/|'οκ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Του Αστυν. Β Νικ. Δερβεντζή
ίου Τ.Τ. Περιστεριού, 

καθηγητή των Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας 
και Σ.Π.Α. Στο μάθημα της Τροχαίας

“ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”
Π εοιέγει 13 κεωόλαιη 1228 σελ.ι

Α)Δικονομικές & Υπηρεσιακές ενέργειες για τροχαίο ατύχημα με:
• Υπηρεσιακό όχημα · Θανατηφόρο · Τραυματισμό

(νέο έντυπο έκθεσης αυτοψίας ισχύον από 1.6. 2002)
• Υλικές ζημιές · Εγκατάλειψη «Ειδικές περιπτώσεις 

Β) Ν. 3109/19.2.2003 για Ταξί
Γ) 50 πρακτικά θέματα ελέγχου οχημάτων 
Δ) Ασφάλιση οχημάτων
Ε) Όλα τα έντυπα που αφορούν το τροχαίο ατύχημα 
ΣΤ) Όλα τα πρόστιμα σε ευρώ
Ζ) Έλεγχοι οχημάτων (ΙΧΕ - ΙΧΦ - ΔΧΦ- Αγροτικά - Μηχ. Έργων) 
Η) Αυτόφωρο μέθης

Me την αγορά κάθι βιβλίου 
ένα CD  μ ι το τπριεχομενο 
του Ενημερωμένο μέχρι 1/8/2003

Ε ιδ ικ ή  τιμή  γ ια  το υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  15 ευ ρ ώ

Τηλέφωνα παραγγελίας: 
210 2621.070-210 5725 019 

κινητό: 6977 208028
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μων Αστυφυλάκων Νάουσας, όπου υπη
ρετεί, ως Διοικητή.

Κυριακόπουλο Κυριάκο στην Υπηρεσία 
Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υ
πηρετεί.

Κωνσταντόπουλο Βασίλειο στη Δ/νση 
Δημόσιας Ασφάλειας /Α.Ε.Α., όπου υπη
ρετεί.

Λαζαρίδη Δημοσθένη από Δ/νση Α- 
στυν. Θεσ-νίκης στη Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης/ 
Υ.Δ.Ε., διακοπτόμενης της απόσπασής 
του στην Υποδ/νση Μεταγωγών Δικαστη
ρίων Θεσ/νίκης.

Λαμπίρη Γεώργιο από Δ/νση Ασφάλει
ας Ολυμπιακών Αγώνων στη Δ/νση Εκπαί- 
δευσης/Α.Ε.Α.

Λάμπρου Αναστάσιο στη Δ/νση Αστυν. 
Αθηνών, όπου υπηρετεί, συνεχιζόμενης 
της απόσπασής του στο Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Λάππα Γεώργιο από Δ.Α.Ε. Θεσ/νίκης 
στην Υπο δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών Βο
ρείου Ελλάδος, ως Δ/ντή.

Λενακάκη Αντώνιο στην Αστυν. Δ/νση 
Ηρακλείου, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.

Λεουνάκη Μιχαήλ από Α.Τ. Σαλαμίνας 
στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ως 
Υποδ/ντή.

Λερογιάννη Δημήτριο στην Αστυν. 
Δ/νση Δωδεκανήσου, όπου υπηρετεί, ως 
Υποδ/ντή.

Λιάκο Κων/νο στην Αστυν. Δ/νση Καβά
λας, όπου υπηρετεί.

[Υ.Γ.] Λούκερη Χρήστο στη Δ/νση Α
σφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί.

Μαλιδάκη Σωτήριο από Δ' Υπο δ/νση Α
στυν. Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νί
κης, ως Υποδ/ντή.

Μαντζανά Γεώργιο από Γ  Α.Τ. Πειραιά 
στην Υπο δ/νση Μεταγωγών Δικαστηριών 
Αθηνών.

Μάντζιο Σοφοκλή από Δ/νση Ασφάλει
ας Ολυμπιακών Αγώνων στη Σχολή 
Μετ/σης - Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνο
μίας.

Μαραγκοζούδη Ζήση από Αστυν. 
Δ/νση Ροδόπης στην Αστυν. Δ/νση Αλε
ξανδρούπολης, ως Δ/ντή.

Μαχαάρα Κων/νο από Α.Τ. Νίκαιας στη 
Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Υποδ/ντή.

Μέρδη Νικόλαο από Αστυν. Δ/νση Α- 
χαίας στην Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας, ως 
Δ/ντή.

Μήτο Αθανάσιο στην Αστυν. Δ/νση 
Καρδίτσας, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.

Μήτσου Αθανάσιο από A‘ Υποδ. Αστυν. 
Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, 
ως Υποδ/ντή.

Μιχαλάκη Γεώργιο στην Υποδ/νση Α

σφαλείας Ηρακλείου, όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντή.

Μπαλάκο Γρηγόριο από Δ/νση Κρατι
κής Ασφάλειας /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Ασφ. Ατ- 
τικής/Υποδ/νση Αλλοδαπών, ως Δ/ντή.

Μπαταλογιάννη Γεώργιο από Τμήμα 
Δίωξης Λαθρομεταναστών Αθηνών στη 
Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.

Μπατρά Αθανάσιο από Δ/νση Αστυν. 
Δυτικής Αττικής στην Υποδ/νση Ασφ. Δυ
τικής Αττικής, ως Δ/ντή.

Μπελιμπασάκη Γεώργιο από Α.Τ. Κορυ
δαλλού στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Υ
ποδ/ντή.

Μπερίκο Ιωάννη από Α’ Α.Τ. Πειραιά 
στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Υποδ/ντή.

Μπεσίρη Νικόλαο από Αστυν. Δ/νση 
Φθιώτιδας στην Αστυν. Δ/νση Φωκίδας, 
ως Δ/ντή.

Μπίζπο Θεόδωρο στην Αστυν. Δ/νση 
Σερρών, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.

Μπορότη Ταξιάρχη στη 
Δ.Α.Ε.Α./Υ.ΜΕ.Τ., όπου υπηρετεί.

Μπουρνάκα Αριστείδη από Υποδ/νση 
Ασφάλειας Αθηνών στη Δ/νση Ασφ. Αττι
κής, ως Υποδ/ντή.

Ναστούλη Κων/νο στην Αστυν. Δ/νση 
Πρέβεζας, όπου υπηρετεί, ως ΔΑπή.

Νέζη Αναστάσιο από Α.Τ. Καισαριανής 
στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.

Νέλλα Ευάγγελο από Σχολή Μετεκπαί- 
δευσης-Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυ
νομίας στην Αστυν. Δ/νση Ευρυτανίας, ως 
Δ/ντή.

Νέστορα Κων/νο στην Αστυν. Δ/νση 
Πιερίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.

Νικολακόπουλο Νικόλαο στην Αστυν. 
Υποδ/νση Αιγίου Αχαΐας, όπου υπηρετεί, 
ως Δ/ντή.

Νικολόπουλο Χρήστο από ΥΑΤ /Δ.Α.Ε. 
Θεσ/νίκης στη Δ.Α.Ε.Θεσ/νίκης, ως Υ
ποδ/ντή.

Νταλλή Ευστράτιο στην Αστυν. Δ/νση 
Αιτωλίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.

Ντάουλα Αθανάσιο από Δ/νση Γενικής 
Αστυνόμευσης /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Τεχνι
κών Εφαρμογών.

Ντομάζη Μαργαρίτη από Δ/νση Ασφά
λειας Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νί
κης, ως Υποδ/ντή.

Παλαιοπάνο Αθανάσιο από Δ/νση Α
σφάλειας Αττικής/ΥΠΕ στη Δ/νση Αστυν. 
Πειραιά, ως Υποδ/ντή.

Παναγόπουλο Παναγιώτη από Δ/νση Α
στυν Αερολιμένα Αθηνών στη Σχολή 
Μετ/σης - Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνο
μίας.

Πόνο Χρήστο από Σχολή Μετ/σης-Ε-

πιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας στη Δ/νση 
Αστυν. Αερολιμένα Αθηνών, ως Υποδ/ντή.

Παντούλα Νικόλαο στη Δ.Ε.Ε., όπου υ
πηρετεί.

Παπαγεωργίου Κων/νο στην Αστυν. 
Δ/νση Φλώρινας, όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντή.

Παπαγιάννη Δημήτριο στην Αστυν. 
Δ/νση Βοιωτίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.

Παπαγιαννόπουλο Νικόλαο στη Δ/νση 
Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α.Ε.Α., όπου υ
πηρετεί.

Παπανικολάου Δημήτριο στη 
Δ.Α,Ε.Θεσ/νίκης/Υ.Α.Τ., όπου υπηρετεί.

Παππά Αναστάσιο στην Αστυν. Δ/νση 
Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.

Παππά Λάμπρο στη Δ/νση Ασφάλειας 
Αττικής, όπου υπηρετεί.

Παππά Νικόλαο από Α.Τ. Ν. Σμύρνης 
στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.

Πατήλα Λάμπρο από Α.Τ. Συντάγματος 
στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.

Πάτση Κων/νο από Δ/νση Ασφάλειας 
Αττικής στη Σχολή Αστυφυλάκων.

Πετρόπουλο Παναγιώτη στη Δ/νση Ορ
γάνωσης Νομοθεσίας/Α.Ε.Α., όπου υπη
ρετεί, συνεχιζομένηςτης απόσπασής του 
στο Γ ραφ. Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου/ΥΔΤ.

Πούλαρη Γεώργιο στη Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ., 
όπου υπηρετεί.

Πυλαρινό Νικόλαο από Ε' Υποδ/νση Α
στυν. Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νί
κης, ως Υποδ/ντή.

Ραχωβίτσα Ιωάννη στη Δ/νση Ασφ. Ατ- 
τικής/Υ.Δ.Ν., όπου υπηρετεί.

Ρίνη Λεωνίδα στην Αστυν. Δ/νση Μα
γνησίας, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.

Ροτζιώκο Νικόλαο από Α.Τ. Μεγάρων 
Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Αρκαδίας, ως 
Δ/ντή.

Σακκά Κων/νο από Δ/νση Αστυν. Ν/Α Ατ
τικής στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υ
ποδ/ντή.

Σακονίδη Γ εώργιο από Αστυν. Δ/νση 
Πιερίας στη Δ/νση Τροχαίας Θεσ/νίκης, 
ως Υποδ/ντή.

Σαπουνά Χρήστο από Α.Τ. Αμαρούσιου 
στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως 
Υποδ/ντή, διακοπτομένης της απόσπα
σής του στην ίδια Υπηρεσία.

Σγουρό Ανδρέα από Α.Τ. Ακροπόλεως 
στη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/ Α.Ε.Α..

Σδρόλια Παναγιώτη από Υ.Τ.Ε. Βορεί
ου Ελλάδος στη Δ/νση Τεχνικών/ Α.Ε.Α.

Σερέτη Νικόλαο από Β’ Α.Τ. Περιστερι
ού στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ως Υ
ποδ/ντή.
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Σεροπώνη Αθανάσιο στη Γ.Α.Δ.Α. 
/Υ.Δ.Ε., όπου υπηρετεί.

Σεφερίδη Μιχαήλ στη Δ/νση Αστυν. 
Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.

Σιδηρόπουλο Παρασκευά από Δ/νση 
Ασφάλειας Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. 
Θεσ/νίκης, ως Υποδ/ντή.

Σπυρόπουλο Κων/νο από Υποδ/νση. 
Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών στη 
Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.

Σταμάτη Δημήτριο από Δ/νση Αστυν. 
Αθηνών στη Δ/νση Ασφ. Αττικής.

Σύρμαλη Θεμιστοκλή στη Δ/νση Τρο
χαίας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως 
Υποδ/ντή.

Τασιγιώργο Αναστάσιο στη Δ/νση Εκ
παίδευσης/Α.Ε.Α. , όπου υπηρετεί.

Τζιόλα Δημήτριο στην Αστυν. Δ/νση Θε
σπρωτίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.

Τζοβάρα Μιχαήλ στη Δ/νση Οικονομι
κής Επιθεώρησης, όπου υπηρετεί.

Τραούδα Βασίλειο από Αστυν. Δ/νση 
Πέλλας στην Αστυν. Δ/νση Καστοριάς, 
ως Δ/ντή.

Τσαγκάρη Βασίλειο από Σχολή Εθνικής 
Ασφάλειας στην Αστυνομική Ακαδημία.

Τσεκούρα Γεώργιο στη Σχολή Αξιωμα
τικών Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υπη
ρετεί.

Τσενέ Κων/νο στη Δ/νση Αλλοδαπών 
/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

Τσιαντάκο Θωμά στη Δ/νση Οικονομι
κών/Τ.Α.Υ.Α.Π. , όπου υπηρετεί.

[Υ.Γ.] Τσιλιβή Κων/νο στη Γ.Α.Δ. Αττι
κής, όπου υπηρετεί.

Τσιούμα Αθανάσιο στη Δ/νση Τροχαίας 
/ Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

Τσόπελα Θεόδωρο στη Δ/νση Γενικής 
Αστυνόμευσης /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

Φειδά Ευστάθιο από Α.Τ. Μοσχάτου 
στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Υποδ/ντή.

Φεύγα Δημήτριο στη Δ/νση Οικονομι
κής Επιθεώρησης, όπου υπηρετεί.

Φτεργιώτη Ιωάννη από Δ/νση Διεθνούς 
Αστυν. Συνεργασίας /Α.Ε.Α. στη Σχολή Ε
θνικής Ασφάλειας.

Χάλαρη Νικόλαο από Δ/νση Οργάνω- 
σης-Νομοθεσίας /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Οικο
νομικής Επιθεώρησης.

Χρήστου Βασίλειο από Αστυν. Δ/νση 
Ιωαννίνων στην Αστυν. Δ/νση Τρικάλων, 
ως Δ/ντή, διακοπτομένης της απόσπασής 
του στην 4501 Π.Μ.Υ. Ιωαννίνων.

Χριστοδουλόπουλο Γεώργιο στη Δ/νση 
Κρατικής Ασφάλειας/ Α.Ε.Α., όπου υπη
ρετεί.

Χρ ιστοφ ιλάκη Παναγιώτη στη 
Δ/νση Ο ικονομικών /Α.Ε.Α, όπου υ

πηρετεί, ως Δ/ντή.
Χρυσανθακόπουλο Ανδρέα στην Α

στυν. Δ/νση Ηλείας, όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντή.

Χρυσικό Ανδρέα από Δ/νση Τροχαίας 
Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ως 
Υποδ/ντή.

Ψυχάρη Θεόδωρο από Δ/νση Τροχαί
ας Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως 
Υποδ/ντή.

[Ειδ. Καθ.] Μπιζάκη Νικόλαο στην 
Υ.Ε.Ε.Β.Ε., όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] Ανδρεαδάκη Ζαχαρία 
στο Κ.Ι. Αθηνών, όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] Ζήση Τηλέμαχο στο Κ.Ι. 
Αθηνών, όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] Ζουριδάκη Στυλιανό στο 
Τ.Δ.Α. Ξάνθης, όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] Μπαδέκα Αθανάσιο στη 
Δ/νση Υγειονομικού, όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] Μωραΐτη Ιωάννη στο Κ.Ι. 
Αθηνών, όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] Ξηρογιάννη Γεώργιο στο 
Κ.Ι. Αθηνών, όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] Παππά Χρήστο στο Κ.Ι. 
Αθηνών, όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] Πουλιανό Γ εώργιο στο 
Κ.Ι. Αθηνών, όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] Ταχματζίδη Ιωάννη στο 
Κ.Ι. Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] Τζαλοκώστα Βασίλειο 
στο Κ.Ι. Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί.

[Αστυκτηνίατρο] Σερίφη Σπυρίδωνα 
στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, όπου υπη
ρετεί, συνεχιζομένηςτης απόσπασής του 
στον ΕΦΕΤ.

[Αστυκτηνίατρο] Ιωαννίδη Χρήστο στη 
Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί, 
συνεχιζομένης της απόσπασής του στον 
ΕΦΕΤ.

[Αστυκτηνίατρο] Πανάκια Νικόλαο 
στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας, όπου υπηρε
τεί, συνεχιζομένης της απόσπασής του 
στον ΕΦΕΤ.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Υπαστυνόμος Β’ Γεώργιος Ξανθής 
που υπηρετεί στο Τ.Τ. Γρεβενών, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ.

Υπαστυνόμος Β’ που υπηρετεί στο 
Τ.Σ.Φ. Τσοτυλίου Κοζάνης, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ Θεσ
σαλονίκης, τηλ. 6945588629,

2310358957,2310358971.
Ο Αρχιφύλακας Χαράλαμπος Γραμμά- 

τογλου που υπηρετεί στην Α.Δ. Κιλκίς, ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης, τηλ. 
2341077005,2310655343.

Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Λιό- 
τσιος που υπηρετεί στην Α.Δ. Φλώρινας, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των Α.Δ. Αιτωλίας, Αχαΐας ή Λαρίσης, τηλ. 
6977316671.

Ο Αστυφύλακας Πέτρος Ασλανίδης 
που υπηρετεί στην Α.Δ. Πέλλας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ/νσης 
Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, 
τηλ. 2381071709,2381031111.

Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Παντέρης 
που υπηρετεί στην Α.Δ. Τριπόλεως, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των 
Α.Δ. Δωδεκανήσου, Κυκλάδων ή Ιονίων 
νήσων, τηλ. 6944866518.

Ο Αστυφύλακας Παναγιώτης Ζωνίτσας 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Κρανιδίου Αργολί- 
δος, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ Α Δ Α , τηλ. 6973774296.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. 
Χαλκιδικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία των Α.Δ. Χανίων, Ρεθύμνης ή 
Ηρακλείου, τηλ. 6974103678.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Προσκυνηματική δήμερη εκδρομή στη 
Ρωσία διοργανώνει η Θρησκευτική Υπη
ρεσία του Σώματος από 9/5 -16/5/2005 με 
σκοπό την επίσκεψη μνημείων της χρι
στιανοσύνης. Για περισσότερες λεπτομέ
ρειες στο τηλ. 210-7788142.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φίλων Αστυ

νομίας Χίου επιθυμεί να επικοινωνήσει 

με τους ανά την επικράτεια Ομίλους Φί

λων Αστυνομίας στη διεύθυνση: Καλα

βρύτων 5,82100, Χίος.
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟ 
ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Η Κυβέρνηση υλοποιεί την εξαγγελία 
της και αναγνωρίζει την επικίνδυνη φύση 
του επαγγέλματος του ένστολου προσω
πικού των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνι
κής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώμα
τος και Λιμενικού Σώματος) ικανοποιώ
ντας πάγιο αίτημά του. Χορηγεί από 
1.9.2005 και για τέσσερα έτη, 2% κατά έ
τος στο βασικό μισθό του ανθυπολοχα- 
γού πλέον της εισοδηματικής πολιτικής. 
Πέραν αυτού επεκτείνει την υφιστάμενη 
συντάξιμη 5ετία σε όλο το προσωπικό α
νεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής του.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. 
Σάμου συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόε
δρος ο Νικόλαος Ζώης, Αντιπρόεδρος ο 
Ευάγγελος Πραβιτσιώτης, Γεν. Γραμμα- 
τέας ο Θεόφιλος Θεοδοσιάδης, Ταμίας ο 
Ιωάννης Φραντζέσκος, Οργ. Γ ραμματέας 
ο Γ εώργιος Σακερλής, Αναπλ. Γεν. Γ ραμ
ματέας ο Δημήτριος Καλπακίδης και Ανα
πλ. Ταμίας ο Παναγιώτης Καυγάς. Γιατην 
Ελεγκτική Επιτροπή οι Πασχάλης Πά- 
σχος, Κωνσταντίνος Κατούνας και Δημή- 
τριος Κανατάς. Αντιπρόσωποι στην ΠΟΑ- 
ΣΥ οι Νικόλαος Ζώης, Στυλιανός Βελώνης 
και Γεώργιος Μηνάς. Στα Συμβούλια Με
ταθέσεων οι Ευάγγελος Πραβιτσιώτης 
και Αναστάσιος Τσάκλας.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΣΥΝ.ΣΥ- 
ΝΤ.ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες εξε- 
λέγησαν: Πρόεδρος ο Άγγελος Λιόντας, 
Αντιπρόεδρος ο Χαρίλαος Φούρναρης, Α’ 
Γεν. Γ ραμματέας ο Γεώργιος Καλογερό- 
πουλος, Β’ Γεν. Γ ραμματέας ο Δημήτριος 
Μανεσιώτης, Ταμίας ο Ιωάννης Κορμός 
και Έφορος ο Διονύσιος Γεωργούλιας. 
Σύμβουλοι οι Νικόλαος Αγγελάκος, Ιωάν
νης Αγναντόπουλος και Θεόδωρος Γεωρ- 
γόπουλος. Γ ιατην Εξελεγκτική Επιτροπή 
οι Κωνσταντίνος Γαλούφος, Νικόλαος 
Κατσούδας και Γ εώργιος Πετρογιάννης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Α. Η Π .Ο Α Ξ ΙΑ . απευθυνόμενη στις 
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις διευκρινίζει τα 
δώδεκα σημεία του νέου διεκδικητικού 
πλαισίου:

1. Αναγνώριση του επαγγέλματος ως 
επικίνδυνου και ανθυγιεινού.

2. Αύξηση του βασικού μισθού από 720 
στα 860 ευρώ.

3. Χορήγηση Επιδόματος Διοίκησης 
στους κατώτερους αξιωματικούς.

4. Χορήγηση Αποζημίωσης για νυκτε
ρινή απασχόληση σε όποιον, όποτε και 
για όσο χρόνο εργάζεται.

5. Υπογραφή απόφασης για αποζημίω
ση των Αστυνόμων Α’ και Αστυνομικών Υ
ποδιευθυντών, οι οποίοι σύμφωνα με το 
Προεδρικό Διάταγμα «Περί Μεταθέσε
ων» αποσπώνται εκτός του Νομού που υ
πηρετούν με πρωτοβουλία της Υπηρε
σίας για κάλυψη κενής οργανικής θέσης 
του βαθμού τους.

6. Αύξηση οργανικών θέσεων αξιωματι
κών ΤΕΜΑ με παράλληλη καθιέρωση κα
ταληκτικού βαθμού Αστυνομικού Διευθυ- 
ντού στην ενέργεια.

7. Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων σε α
ξιωματικούς μετά την συμπλήρωση ορι
σμένων ετών υπηρεσίας συνολικά και 
στον βαθμό.

8. Βαθμολογική εξέλιξη αξιωματικών 
Παραγωγικής Σχολής που καταλαμβάνο
νται από όριο ηλικίας ή 35ετίας στο βαθμό 
του Ταξιάρχου.

9. Αναμόρφωση Συστήματος Κρίσεων - 
Προαγωγών με συμμετοχή αιρετών εκ
προσώπων μας στα αρμόδια Συμβούλια.

10. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών - Ανακα
τανομή Δύναμης.

11. Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δι
καίου με συμμετοχή αιρετών εκπροσώ
πων μας σε όλα τα Πειθαρχικά Συμβούλια 
ανεξάρτητα από τον βαθμό του δικαζομέ- 
νου.

12. Βελτίωσητου Συστήματος Μεταθέ
σεων με συμμετοχή αιρετών εκπροσώ
πων μας στα όργανα που αποφασίζουν 
τις μεταθέσεις των αξιωματικών όλωντων 
βαθμών και μομιοποίηση για τις μεταθέ
σεις εντός του Νομού.

Β. Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. απευθυνόμενη στον 
Αρχηγό του Σώματος παρατηρεί:

1. Όπως γνωρίζετε, ως η κορυφή του 
Σώματος, η ζωή του αστυνομικού προσω
πικού και ειδικά των αξιωματικών είναι δύ

σκολη λόγω των αυξημένων προβλημά
των δημόσιας τάξης και ασφάλειας των 
καιρών μας.

Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας, κύριε 
Αρχηγέ, διακρινόμενοι για την ιδιαίτερη 
τους αφοσίωση στο καθήκον με μόνο 
γνώμονα την όσο το δυνατόν καλλίτερη 
προσφορά υπηρεσιών στο κράτος και 
τους πολίτες εργάζονται νυχθημερόν, ε
γκαταλείπουν τον εαυτό τους και την οι- 
κογένειά τους, αποξενώνονται κοινωνι
κά, περνούν το μεγαλύτερο μέρος του 
24ωρου στην Υπηρεσία τους και τα μόνα 
τα οποία ζητούν είναι, ηθική και υλική α
ναγνώριση των κόπων τους.

Οι συνθήκες της ζωής των αξιωματικών 
του Σώματος κύριε Αρχηγέ μπορεί να 
βελτιωθούν τα μέγιστα με την προσωπική 
σας παρέμβαση χωρίς κανένα οικονομικό 
κόστος και χωρίς καμία αρνητική συνέ
πεια στην υπηρεσιακή λειτουργία, αλλά 
αντίθετα με θετικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα,
α. Σύμφωνα μετο Π.Δ.394/2001 οι Διοι

κητές - Διευθυντές των Υπηρεσιών εργά
ζονται τις ώρες λειτουργίας των Δημο
σίων Υπηρεσιών δηλαδή πρωί, ενώ οι λοι
ποί αξιωματικοί 32 ώρες εβδομαδιαίως 
δηλαδή 6,5 ώρες ημερησίως συνεχόμενα.

Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 141/91 τόσο οι Διοικητές, όσο και οι 
λοιποί αξιωματικοί εν τοις πράγμασι είναι 
υποχρεωμένοι σε συνεχή εγρήγορση και 
επαγρύπνηση, σε επιθεώρηση των Υπη- 
ρεσιώντους, διάφορες ώρες του 24ωρου 
και σε προσωπική παρέμβασή τους σε 
χώρους εγκλημάτων ή άλλων γεγονότων. 
Στην πράξη δηλαδή δεν έχουν ωράριο ερ
γασίας.

Ουδείς αξιωματικός εργάζεται σύμφω
να με το ωράριο, λόγω αυξημένης ευαι
σθησίας στο καθήκον και ουδείς δυσαρε- 
στείται για τούτο όταν βέβαια υπάρχει α
νάγκη.

Δυσαρέσκεια έντονη όμως υπάρχει σε 
βαθμό αγανάκτησης όταν οι αξιωματικοί 
του Σώματος αναγκάζονται σε υπερεργα- 
σία χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο.

Συγκεκριμένα κύριε Αρχηγέ, σύμφωνα 
μετην 1019/1/18-ιδ’ από 3-5-2000 Διαταγή 
του Αρχηγείου μας οι Διοικητές των Υπη
ρεσιών υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη 
αναφορά δύο φορές την ημέρα 
07.30’πρωί και 18.30’ απόγευμα. Ουδείς 
όμως Διοικητής αντιλαμβάνεται την αυτο
πρόσωπη αναφορά από το γραφείο το α
πόγευμα σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα 
με αρνητικό περιεχόμενο η οποία τον ανα-
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γκάζει σε διακεκομμένο ωράριο εργασίας 
και υπερεργασία χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Επίσης, με βάση την ανωτέρω Διαταγή 
οι πρωινές συσκέψεις έχουν μετατεθεί 
κατά μία ώρα ενωρίτερα, δηλαδή 08.15’ 
από 09.15’ που ίσχυε μέχρι την έκδοσή 
της, με συνέπεια οι Προϊστάμενοι υπηρε
σιών να στερούνται ακόμη και τον ύπνο 
τους, λαμβανομένου υπόψη ότι είναι υπο
χρεωμένοι προκειμένου ανταποκριθούν 
σε αυτή την υποχρέωσή τους να ξυπνούν 
το αργότερο 06.00’ ώρα καθημερινά ανε
ξάρτητα νυκτερινής απασχόλησης.

β. Η εβδομαδιαία εργασία των Διοικη
τών κατά το Π.Δ. 394/2001 είναι 371/2 ώ
ρες την εβδομάδα και αν εργασθούν κατά 
την 6η ημέρα 42 ώρες. Τούτο σημαίνει ό
τι αυτοί πρέπει να εργάζονται την 6η ημέ- 
ρ α 4 1/2 ώρες και όχι πλήρες οκτάωρο ως 
στην πράξη γίνεται και μάλιστα άνευ απο- 
χρώντος λόγου.

γ. Η ημερήσια ανάπαυση που χορηγεί
ται στο αστυνομικό προσωπικό αρχίζει α
πό την ώρα που ο αστυνομικός υποχρε- 
ούται να αναλάβει υπηρεσία και διαρκεί 
24 ώρες. Για τους Διοικητές αξιωματι
κούς όμως λόγω της υποχρέωσης τους 
να είναι παρόντες στα συμβάντα όλο το 
24ωρο τούτο δεν ισχύει με συνέπεια η 
διάρκεια της Η/Α οσάκις αυτοί λαμβά
νουν να είναι απόλυτα 24 ώρες. Ακόμη 
πολλοί Διοικητές στην πράξη δεν ζητούν 
Ημερήσια Ανάπαυση για να αποφύγουν 
την δυσμένεια των Προϊσταμένωντους α
ναγκαζόμενοι έτσι να εργάζονται επτά (7) 
ημέρες την εβδομάδα.

δ. Διοικητές Υπηρεσιών διατάσσονται 
από τις Προϊστάμενες τους Υπηρεσίες 
πολλές φορές να εκτελέσουν υπηρεσία 
μέτρων τάξης - ασφάλειας εντός της πε
ριοχής δικαιοδοσίας τους χωρίς να ανα
πληρώνονται από άλλο αξιωματικό με συ
νέπεια μετά το 8ωρο των μέτρων να είναι 
υποχρεωμένοι να απασχοληθούν και με 
την υπηρεσία που διοικούν εργαζόμενοι 
έτσι πέραν του 12ώρου έως 16.00 ώρες.

2. Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε:
α. Να καταργηθεί η υποχρέωση αυτο

πρόσωπης αναφοράς των Διοικητών - Δι- 
ευθυντώντο απόγευμα κάθε ημέρας και η 
προφορική αναφορά για συμβάντα ναπε- 
ριορισθεί ως προς την έκταση των λεπτο
μερειών που ζητούνται. Να μετατεθεί η υ
ποχρέωση αναφοράς των Γεν. Αστυν. Δι
ευθυντών προς τον κύριο Προϊστάμενο 
Κ.Α.Α.Τ. κατά μία ώρα αργότερα δηλαδή 
09.15’έως 09.45’ για τα όσα έλαβαν χώρα 
κατά την διάρκεια της νύκτας προκειμέ

νου γίνει δυνατό οι πρωινές συσκέψεις γί
νονται την 09.00’ώρα και έτσι αποκτή
σουν ουσιαστικό περιεχόμενο.

β. Οι Η/Α των Διοικητών - Διευθυντών 
να αρχίζουν από μεσημβρινές ώρες και 
νατελειώνουντην 06.00’ώρατης μεθεπο- 
μένης ημέρας. Επίσης κάθε εβδομάδα οι 
υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και 
άνω (μέχρι την κορυφή) να προγραμματί
ζουν με δική τους πρωτοβουλία τις Η/Α 
των υπ’ αυτές Διοικητών - Διευθυντών τις 
οποίες και να κοινοποιούν κάθε Παρα
σκευή προκειμένου αυτοί να λαμβάνουν 
το ρεπό τους.

γ. Οι Διοικητές - Διευθυντές, εφόσον 
δεν υπάρχει λόγος, όταν εργάζονται Σάβ
βατο ή Κυριακή να εργάζονται 4,5 ώρες 
και όχι πλήρες ωράριο.

δ. Οσάκις Διοικητής - Διευθυντής Υπη
ρεσίας διατάσσεται σε εκτέλεση υπηρε
σίας εκτός περιοχής ευθύνης του την η
μέρα αυτή να θεωρείται απών για την υ
πηρεσία του και να αναπληρώνεται από 
τον νόμιμο αναπληρωτή του. Προς τούτο 
κάθε σχετική Διαταγή θα πρέπει να περι
λαμβάνει μνεία του αξιωματικού που θα 
αναπληρώνει τον διατιθέμενο σε μέτρα 
Διοικητή - Διευθυντή. Ειδικά για τις Γ.Α.Δ. 
Αττικής - Θεσσαλονίκης το πρόβλημα θα 
αντιμετωπισθεί εάν τοποθετηθούν στις 
Διευθύνσεις Αστυνομίας Αστυνομικοί Υ
ποδιευθυντές και Αστυνόμοι Α’, οι οποίοι 
θα διατίθενται αποκλειστικά σε μέτρα και 
έτσι δεν θα υπάρχει ανάγκη Διοικητές 
Τμημάτων να εκτελούν υπηρεσία σε πε
ριοχή άλλου Τμήματος.

Γ. Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α με επιστολή της προς 
τον κ. Αρχηγό διαμαρτύρεται για θέματα 
των πρόσφατων κρίσεων:

Κύριε Αρχηγέ, για άλλη μία φορά και 
μέχρις ότου ανακοινωθούν - δημοσιευ- 
θούν οι αποφάσεις των συμβουλίων, υ
πήρξαν φήμες, προβλέψεις, οι θετικές, 
συχνότερα όμως απαξιωτικές κρίσεις και 
αναφορές για τους αξιωματικούς. Όπως 
είναι ανθρώπινο σε παρόμοιες ζωτικές 
για την υπαλληλική, κοινωνική και οικογε
νειακή ζωή καταστάσεις, οι κρινόμενοι 
συνάδελφοι λόγω του ότι δεν είχαν καμία 
επίσημη και έγκυρη πληροφόρηση για 
την ακριβή ώρα συνεδριάσεως των συμ
βουλίων, για τις κρίσεις και μεταθέσεις 
τους, έγιναν και γίνονται έρμαια της ψυ- 
χοφθόρου φημολογίας, που τους εξου
θενώνει ψυχικά και τους θέτει σε μία συ
νειδησιακή δοκιμασία, καταστάσεις που 
αφαιρούν το προσήκον ήθος, την περη

φάνια και ψυχική αξιοπρέπεια, προσόντα 
που εκ του νόμου και των κανονισμών 
πρέπει να συνοδεύουντον ανώτερο και α
νώτατο αξιωματικό σε όλες τις πτυχές 
της υπηρεσιακής τους διαδρομής.

Μετις παρούσες επισημάνσεις, που α
ποτελούν πανελλήνιο πασίδηλο και ανα
γνωρίζονται ως αληθινές απ’ όλους τους 
συναδέλφους δεν θέλουμε να επιρρίψ 
ουμε ευθύνη στην σημερινή ηγεσία, α
φού επαναλαμβάνονται επί 30 και πλέον 
έτη, όσο τουλάχιστον μετρά η υπηρεσια
κή διαδρομή όλων μας.

Επισημαίνονται όμως με αυτόν τον πα
νηγυρικό τρόπο για να ληφθούν πλέον 
τα κατάλληλα μέτρα, ώστε σε παρόμοι
ες καταστάσεις να κατακτήσουμε το α
νεκτό επίπεδο υπηρεσιακού πολιτισμού 
και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέ
πειας, που είναι condition sine gua non 
και για την ομαλή συνέχιση της υπηρε
σιακής λειτουργίας σ’ αυτές τις κρίσιμες 
υπηρεσιακές και προσωπικές στιγμές.

Είμεθα στη διάθεση σας για να συζητή
σουμε οτιδήποτε σχετικό.Πρέπει όμως ε
ξαρχής να τονίσουμε ότι οσάκις επίκει- 
νται κρίσεις - μεταθέσεις, πρέπει η ηγε
σία του Σώματος με συγκεκριμένη και ε
πίσημη διαταγή της να θέτει το χρονοδιά
γραμμα όλων των κρίσεων - μεταθέσεων, 
με την οποία να ενημερώνει έγκαιρα για 
τον ακριβή χρόνο συνόδου των συμβου
λίων, εκδόσεως- ανακοινώσεωςτων απο
φάσεων τους, όπως και τυχόν αναβολών 
και των λόγων που τις επιβάλλουν.

Με αυτότοντρόπο θα τεθεί ένα πλαίσιο 
αποφυγής των δυσάρεστων υπηρεσια
κών και προσωπικών καταστάσεων.

Δ. Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. απευθυνόμενη με ε
πιστολή της τον Εποπτεύοντα τη Διεύ
θυνση Εσωτερικών Υποθέσεωντης Ελλη
νικής Αστυνομίας Εισαγγελέα Εφετών Α
ναστάσιο Κανελλόπουλο αναφέρει μετα
ξύ άλλων τα εξής:

Όπως είναι γνωστό προ 6ετίας το Υ
πουργείο μας με Νόμο ίδρυσε την Υπηρε
σία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το θέμα ίδρυσης της ανωτέρω υπηρε
σίας ετέθη το πρώτον από τις συνδικαλι
στικές οργανώσεις, οι οποίες πρότειναν 
θωράκισήτηςαπότο Νόμο με ιδιαίτερες 
εξουσίες, εξοπλισμό της με την αναγκαία 
υλικοτεχνική υποδομή και καθοδήγησή 
της από δικαστικό λειτουργό, ώστε να ε
ξασφαλίζονται τα απαραίτητα για την α- 
μεροληψία στη δράση της εχέγγυο.
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Μάλιστα δε, οι συνδικαλιστικές οργα
νώσεις πρότειναν και έγινε αποδεκτό, να 
μην μπορούν να υπηρετούν στην υπηρε
σία αυτή συνδικαλιστές για να αποδεί- 
ξουντο αγαθό τωνπροθέσεώντους και α
κόμη απέφυγαν μέχρι σήμερα οιαδήποτε 
αναφορά - κριτική σε αυτήν προκειμένου 
μη υπονομευθεί το κύρος της ή τεθεί σε 
αμφιβολία η δράση της.

Εκτης δράσης όμως της ανωτέρω υπη
ρεσίας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, 
όπως συνήθως συμβαίνει στην ελληνική 
πολιτεία προέκυψαν παράπλευρες απώ
λειες με άμεσες αρνητικές συνέπειες 
στην υπηρεσιακή κατάσταση μεγάλου α
ριθμού αστυνομικών (αξιωματικών - χα
μηλόβαθμων). Παρετηρήθη στην πράξη 
πλήθος ανωνύμων καταγγελιών να οδη
γεί αυτήν σε μακρόχρονο έλεγχο του συ
νόλου της δράσης ολόκληρων υπηρε
σιών και ενώ τίποτα δεν εντοπίζεται σχετι
κό με την καταγγελία, να διαπιστώνονται 
παρατυπίες, που κατά την γνώμη μας α
νήκουν στην σφαίρα του ιεραρχικού ελέγ
χου, οι οποίες με ακραία ερμηνεία στοι
χειοθετούν ήσσονος σημασίας ποινικά α
δικήματα ως παράβαση καθήκοντος, 
ψευδή βεβαίωση κ.λπ. με συνέπεια να α
σκείται τυπικά ποινική δίωξη κατά αστυ
νομικών και δη αξιωματικών, που βέβαια 
σε κανένα Δικαστήριο δεν μπορεί να στα
θεί ελλείψει προθέσεως, να ακολουθεί 
Ε.Δ.Ε. και μέχρις ότου κριθούν οι υποθέ
σεις τελεσίδικα, να καθίστανται οι αξιω
ματικοί όμηροι και κατ’ ουσίαν να κατα- 
στρέφονται υπηρεσιακά, έστω κι αν αθω
ωθούν τελικά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
(α) Παραπομπή δύο Αστυνομικών Διευ

θυντών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το 
ερώτημα επιβολής Ανώτερης Πειθαρχι
κής Ποινής επειδή στην κατάσταση με 
τους δικαιούχους για αποζημίωση λόγω 
νυκτερινής απασχόλησης περιέλαβαν Α
στυφύλακες οι οποίοι ναι μεν είχαν εκτε- 
λέσει 12 ώρες νυκτερινή υπηρεσία, πλην 
σύμφωνα με τις διαταγές του Αρχηγείου 
μας σχετικά με τους δικαιούχους των νυ
κτερινών δεν έπρεπε να περιληφθούν 
στις καταστάσεις. Βέβαια σύμφωνα με 
τον Νόμο και την Υπουργική Απόφαση για 
τα νυκτερινά δικαιούχοι είναι όλοι οι α
στυνομικοί όποτε και για όσο χρόνο εκτε- 
λούν νυκτερινή υπηρεσία, πλην όμως το 
Αρχηγείο μας έχει υποχρεωθεί να διατά
ξει διαφορετικά, λόγω μειωμένων κονδυ- 
λίων που διαθέτει για το θέμα το Υπουρ
γείο Οικονομικών.

(β) Άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 
Αστυνομικού για κατοχή (3-5) πλαστών 
CD από τα εκατομμύρια που κυκλοφο
ρούν στη χώρα που βρέθηκαν σε κατ’ οί
κον έρευνα στην οικία του και τα οποία εί
χαν αγοραστεί από τα ανήλικα τέκνα του.

(γ) Ανακοίνωση στον Τύπο των στοιχεί
ων αξιωματικών και θέση τους επί έτος σε 
διαθεσιμότητα λόγω άσκησης ποινικής 
δίωξης σε βάρος τους για υπόθεση που 
δεν έφτασε καν στο ακροατήριο κάποιου 
δικαστηρίου (αθωώθηκαν από Δικαστικό 
Συμβούλιο), ενώ πειθαρχικά δεν κλήθη
καν καν σε απολογία στα πλαίσια της 
Ε.Δ.Ε. που ενεργήθηκε.

Τ ο ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς θα 
δικαιωθεί Αστυνομικός Υποδιευθυντής ή 
Αστυνομικός Διευθυντής υπό προαγωγή 
σε βάρος του οποίου ασκείται τυπική ποι
νική δίωξη για ήσσονος σημασίας αδική
ματα, λαμβανομένου υπόψη ότι με τη βρα
δύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης αυ
τός δεν θα μπορέσει να αμυνθεί γιατί στο 
μεταξύ θα αποστρατευθεί με υπόνοιες.

Προτείνεται όπως η Υπηρεσία Εσωτε
ρικών Υποθέσεων εκτελεί την αποστολή 
της όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα για να α
ποφεύγεται σπίλωση αθώων και να προω
θηθεί άμεσα νόμος ο οποίος θα προβλέ
πει την εντός εξαμήνου τελεσίδικη εκδί
καση των υποθέσεων, για να μην κατα- 
στρέφονται υπηρεσιακά αθώοι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Α. Η ΠΟΑΣΥ μετά από την κοινή συνε
δρίαση του Γ ενικού και του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, την
4.11.2004 ανακοίνωσε ότι εξετάσθηκαν ό
λες οι τελευταίες εξελίξεις και η πορεία 
των εκκρεμών ζητημάτων που απασχο
λούν τους εργαζόμενους αστυνομικούς 
και τον Οργανισμό.

Β. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. απευθυνόμενη στον κ. 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναφέρει ότι:

Η Ομοσπονδία εκφράζει κατ’ αρχήντην 
ευαρέσκειά της που στο προσχέδιο του 
κρατικού προϋπολογισμού για το 2005 
που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης 
στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υπο
θέσεων της Βουλής προβλέπονται σημα
ντικά αυξημένες πιστώσεις για το Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης το 2005. Όπως έ
χουμε επανειλημμένα τονίσει το διακύ- 
βευμα της ασφάλειας πολιτών αποτελεί 
μια απ’ τις προτεραιότητες των σύγχρο

νων κρατών.
Πλην όμως, διαπιστώνουμε ότι οι αυξη

μένες αυτές πιστώσεις θα καλύψουν το
μείς (υπηρεσιακές μετακινήσεις, δαπά
νες κίνησης και συντήρησης του στόλου 
των οχημάτων, ολοκλήρωση του εξοπλι- 
στικού προγράμματος, κόστος έκδοσης 
των διαβατηρίων απ’ την Ελληνική Αστυ
νομία και συντήρηση και λειτουργία του 
συστήματος ασφάλειας C4I, που δεν ενι
σχύουν το εισόδημα των συναδέλφων α
στυνομικών κ,λπ. υπηρετούντων στα Σώ
ματα Ασφαλείας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά από αναφορά - αίτηση της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσω
πικού για υλοποίηση της Ειδικής Συλλογι
κής Συμφωνίας (29.11.2002) δρομολογή
θηκε η χορήγηση ειδικών στολών, υποδη
μάτων και γαντιών στους εργατοτεχνίτες 
του Κ.Ο.Κ. και στο προσωπικό καθαριότη
τας (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαί
ου - μελώντων Πρωτοβαθμίων συνδικαλι
στικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύ
ναμη της Ομοσπονδίας. Ήδη διενεργεί- 
ται η σχετική καταγραφή στις υπηρεσίες 
ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία και ο 
τρόπος χορήγησης.

Στην πρώτη συνάντηση του Προεδρεί
ου της Ομοσπονδίας με την νέα πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου (Υφυπουργός κ. 
Μαρκογιαννάκης 6.4.2004), τέθηκε σαν 
πρώτη προτεραιότητα η αποκατάσταση 
της αδικίας προς το πολιτικό προσωπικό 
σχετικά με την επέκταση του πενθημέ
ρου, το οποίο και η Ν.Δ. ως αντιπολίτευση 
είχε χαρακτηρίσει με επερωτήσεις βου
λευτών της ως προκλητική ενέργεια σε 
βάρος μας. Μας ειπώθηκε ότι προωθείται 
νομοθετική ρύθμιση με ορίζοντα τον Ο
κτώβριο του 2004 επειδή πρέπει να προ- 
βλεφθούν προς έγκριση και από το Υ
πουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα 
κονδύλια. Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί 
στο Συμβούλιο της Επικράτειας αίτηση α
κύρωσης της απόφασης με την οποία α
νακλήθηκε η χορήγηση, την οποία υπέβα
λε η Ομοσπονδία μας στις 29.9.2003 ό
πως και αγωγές των πρωτοβάθμιων σω
ματείων για την καταβολή των δεδουλευ
μένων. Επίσης με έγγραφό μας προς την 
ΑΔΕΔΥ ζητούμε την παρέμβασή της για 
τον σεβασμό των όσων υπεγράφησαν 
στην Ειδική Συλλογική Συμφωνία από την 
Ομοσπονδία μας και τα συναρμόδια υ-
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πουργεία στις 29-11-2002 τα οποία περι
λαμβάνουν και το θέμα του πενθημέρου.

Η Ομοσπονδία έστειλε στον Υπουργό, 
την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με τις 
διαδικασίες για την συγκρότηση - ορισμό 
των νέων μελών των υπηρεσιακών συμ
βουλίων.

«Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 

3260/2004, ο ορισμός των μελών των νέ
ων υπηρεσιακών συμβουλίων γίνεται ως 
εξής:

Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις 
των παραγράφων 1 - 4,6 - 8,10,12 και 13 
του άρθρου 37 του ν. 2190/1994 και αντι
καθίστανται ως ακολούθως:

«1. Επαναφέρονται σε ισχύ, οι διατά
ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 
του ν. 2190/1994 και αντικαθίστανται ως 
ακολούθως:

«1. Τα υπηρεσιακά συμβούλια του προ
σωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και 
των Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στον Υπαλ
ληλικό Κώδικα, είναι πενταμελή και απο

τελούνται από:
α) Τρεις μόνιμους υπαλλήλους με βαθ

μό Α’ , από αυτούς που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβου
λίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο 
Νομό Αττικής για τα υπηρεσιακά συμβού
λια που εδρεύουν στο νομό αυτόν.

β) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των υ
παλλήλων με βαθμό Α’.

2. Τα υπό στοιχεία α’ μέλη της προη
γούμενης παραγράφου ορίζονται από 
τον οικείο Υπουργό ή το διοικητικό συμ
βούλιο του νομικού προσώπου δημόσιου 
δικαίου, από υπαλλήλους που έχουν τις 
προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 6 
του άρθρου 36του νόμου αυτού. Τα μέλη 
αυτά τοποθετούνται από το οικείο όργα
νο ως προϊστάμενοι διευθύνσεων, όπως 
αυτές ορίζονται στις οικείες οργανικές 
διατάξεις, για μια τριετία».

Παρόλα αυτά, ο ορισμός των δύο εκ 
των τριών μονίμων υπαλλήλων - μελών 
του εδαφίου (α) της παρ. 2 της ως άνω 
ρύθμισης, αντί να γίνει με πράξη του Υ

πουργού Δημόσιας Τάξης έγινε με από
φαση του Αρχηγού της Αστυνομίας, ό
πως παλιότερα.

Όμως, κατά τη γνώμη μας καθιερώνε
ται με την ως άνω διάταξη του άρθρου 9 
του ν. 3260/2003, μια εντελώς εξαιρετική 
διαδικασία για τον ορισμό των πρώτων υ
πηρεσιακών συμβουλίων, η οποία είναι α
πολύτως ειδική και υπερισχύει κάθε άλ
λης διάταξης. Άλλωστε και οι υφιστάμε
νες μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 28 
του ν. 2800/2000, τόσο λόγω της φύσης 
τους όσο και της ρητής μνείας σε αυτές 
του ν. 2683/1999 δεν έχουν εφαρμογή επί 
του προκειμένου.

Επειδή όμως είναι πιθανόν να προκό
ψουν νομικά κωλύματα λόγω της μη ορ
θής συγκρότησης του υπηρεσιακού συμ
βουλίου, ζητάμε την προσωπική σας πα
ρέμβαση ώστε να επανεξετασθεί εξ υ- 
παρχής η όλη διαδικασία συγκρότησης 
και ορισμού των μελών του υπηρεσιακού 
συμβουλίου των πολιτικών υπαλλήλων 
της Ελληνικής Αστυνομίας».

+ Ανθυπαστυνόμος 
Θεμιστοκλής Μυλω

νάς. Γεννήθηκε το έ

τος 1961 στη Μου- 

σθένη Καβάλας. Κα- 

τετάγητην 19.9.1983 

και υπηρέτησε σε 

διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και της 

Α.Δ. Καβάλας. Υπήρξε έγγαμος και πατέ

ρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 4.10.2004 

εξ’ αιτίας θανάσιμου τραυματισμού από α
νατροπή γεωργικού ελκυστήρα.

+ Αρχιφύλακας Ελένη Κολοκυθά. Γ εν

νήθηκε το έτος 1960 στο Μεσολόγγι. Κα- 
τετάγη την 6.5.1980 και υπηρέτησε σε διά

φορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγ
γαμος και μητέρα ενός τέκνου. Απεβίωσε 

την 19.9.2004 από παθολογικά αίτια.

+ Αστυφύλακας Σπυρίδων Κουρσά- 

ρης. Γ εννήθηκε το έτος 1973 στην Αθήνα. 

Κατετάγη την 3.7.1995 και υπηρέτησε σε 

διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

έγγαμος. Ο Αστυφύλακας Κουρσάρης ε- 

πέβαινε στο στρατιωτικό ελικόπτερο Σι- 

νούκ που κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 
της Σιθωνίας Χαλκιδικής την 11.9.2004 ε- 

κτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία συνο

δού ασφαλείας του Πατριάρχη Αλεξαν

δρείας. Η σορός του αναγνωρίσθηκε επι- 

στημονικώς από την Ιατροδικαστική Υπη

ρεσία Αθηνών την 3.11.2004 και η ταφή έ
γινε την επομένη στο Νεκροταφείο Αγίων 

Αναργύρων Αττικής.

+ Αστυφύλακας Γεώργιος Κεφάλας. 

Γεννήθηκε το έτος 1963 στα Μεγάλα Κα
λύβια Τρικάλων. Κατετάγη την 17.5.1989 

και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 

των Α.Δ. Πιερίας και Γρεβενών. Υπήρξε 

έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απε
βίωσε την 4.11.2004 από ατύχημα (εκπυρ- 

σοκρότηση όπλου).

+ Αστυφύλακας Σοφία Τσαφά. Γεννή

θηκε το έτος 1968 στην Αθήνα. Κατετάγη 
την 11.6.1991 και υπηρέτησε σε διάφορες

υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγγαμος 

και μητέρα δύο τέκνων. Απεβίωσε την

23.8.2004 εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδη

λώθηκε στο σπίτι της.

+ Αστυφύλακας Λουκάς Τέγος. Γεννή

θηκε το έτος 1958 στον Άγιο Ακάκιο Καρ

δίτσας. Κατετάγη την 28.7.1980 και υπη

ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α., της Δ.Α. Πειραιά, της των Α.Δ. 

Καρδίτσας και Φλώρινας. Υπήρξε έγγα

μος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε 

την 25.10.2004-11-15

Ι+ Αστυφύλακας Δη- 

μήτριος Χατζής. Γ εν

νήθηκε το έτος 1969 
στη Θεσσαλονίκη. 

Κατετάγη την 
15.7.1991 και υπηρέ

τησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης και της Α.Δ. Χαλκιδικής. Υ

πήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. 

Απεβίωσε την 12.8.2004 από παθολογικά 

αίτια.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ. Κούρος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

(Η λειτουργική αρμοδιότητα του αστυνομικού 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας)

ΖΟΗ nsnMUANNOV
π:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΑ 
ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑ!

ιρόκειται για ένα βιβλίο 
(πρωτοποριακό που 
I καλύπτει ένα σημαντι

κό κενό στην ελληνική βι
βλιογραφία, από την 
άποψη ότι αναφέρεται 

. με πληρότητα και αντι-

ντα στη Γαλλία και Γερ
μανία στον πυρήνα του 
αστυνομικού δικαίου και 
ειδικότερα στο ρόλο, 
την ιδιαίτερη αποστολή, 
το πολυσχιδές αντικεί

μενο, την άσκηση, τα μέσα, τις προϋ
ποθέσεις και τις γενικές και ειδικότερες αρχές του δη
μοσίου δικαίου που διέπουν την άσκηση της αστυνο
μικής εξουσίας. Η μελέτη αυτή προσφέρει τη βασική 
κατάρτιση και γνώση για τα διαρκώς επίκαιρα, ιδίως 
ενόψει των διεθνών εξελίξεων θέματα της αστυνομίας, 
αποκτώντας έτσι καθοριστική σημασία όχι μόνο για τη 
θεωρία του αστυνομικού δικαίου στη χώρα μας αλλά 
και για την πρακτική λειτουργία της αστυνομίας. Με 
τον τρόπο αυτό εξελίσσεται σε ένα εγχειρίδιο - οδηγό 
των αστυνομικών υπηρεσιών και οργάνων και είναι 
απαραίτητο ενόψει της ιδιαίτερης σημασίας του έρ
γου της αστυνομίας για το επίπεδο της ελευθερίας και 
δημοκρατίας σε μια χώρα, αλλά και των σημαντικών 
κινδύνων για τους ιδιώτες και το κράτος που απορρέ
ουν από μια κακή χρήση ή κατάχρηση της αστυνομι
κής εξουσίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ. ΑΝ.ΑΠΛΗΡΩΤΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ·., 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23 

ΤΗΛ.; 2103678800. 2103678802
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

."ΠϊΑβΙΐίβ**1 '«
Am

Υυοιιργ&ο ΔημοΛβς Το{ης 
ΟρρΜΜη ΔαορΟρωτη Yimpcwv
rmifiCOKoai Καιόοιοοη 

ΓκπαΙβΓ’ΛΛί ■ Δικαιώμαια

λ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

[
ια πρώτη φορά στην ελληνική 
βιβλιογραφία επιχειρείται η 
νομοθετική και θεματική

«ομοιομορφοποιηση» των νο
μών που διέπουν την οργάνωση 
και λειτουργία της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 40 συνολικά νομο- 
θετήματα κωδικοποιήθηκαν και 
ταξινομήθηκαν συστηματικά 
στις παρακάτω θεματικές ενό

τητες: α) Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, β) 
Οργάνωση - Διάρθρωση Υπηρεσιών, γ) Υπηρεσιακή

Κατάσταση, δ) Εκπαίδευση και ε) Αρμοδιότητες - Δι
καιώματα - Υποχρεώσεις. Η συστηματική δομή του 
έργου, ο χρονολογικός πίνακας των νομοθετημάτων 
και τα εκτενή αλφαβητικά ευρετήρια δίνουν τη δυνα
τότητα στον αναγνώστη να έχει μια ολοκληρωμένη ει
κόνα της ισχύουσας αστυνομικής νομοθεσίας. Το έρ
γο αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για το αστυνομι
κό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αρ
μόδιες υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης, όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ (19ος αιώνας)

Τ ο βιβλίο αποτελεί μια 
συγκριτική μελέτη 
της διαδικασίας οι

κοδόμησης κράτους 
κατά το 19ο αιώνα σε 
τρεις χώρες, τη Σερ
βία, τη Βουλγαρία και 
την Ελλάδα, διαδικα
σία η οποία αντιπαρα- 
βάλλεται με την αντί
στοιχη ρουμανική 
εμπειρία. Τονίζοντας 

σε κάθε περίπτωση τη μοναδικό
τητα της καθεμιάς ιστορικής διαδρομής, η συγγρα
φέας προσπαθεί να αναδείξει τα  κοινά στοιχεία, τα 
κοινά διλήμματα και συχνά τις  κοινές αγκυλώσεις 
που χαρακτήρισαν τη δύσκολη πορεία εκσυγχρονι
σμού σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης.

Γ ια χρόνια, τα Βαλκάνια δεν αποτελούσαν αντικείμε
νο μελέτης της πολιτικής επιστήμης. Οι διαφορές στις 
ιστορικές διαδρομές υπερτονίστηκαν και κάλυψαν τα 
κοινά στοιχεία, τις  ομοιότητες και τις  κανονικότητες. 
Σήμερα, δεκατέσσερα χρόνια μετά το τέλος του Ψυ
χρού Πολέμου, αξίζει περισσότερο από ποτέ να εξετα
στεί η Βαλκανική ως μια περιφέρεια της Ευρώπης με 
κοινό παρελθόν και κοινό μέλλον. Σημείο συνάντησης 
των αυτοκρατοριών, των λαών και των θρησκειών, τό
πος ανταλλαγών και αλληλεπιδράσεων χωρίς ποτέ να 
φτάσει σε μια σύνθεση, για αιώνες η περιοχή ζει σε μια 
κατάσταση διαρκών συγκρούσεων, που έθρεψαν το 
μύθο της «βαλκανιοποίησης». Το βιβλίο αυτό επιχειρεί 
να σκιαγραφήσει την περιπέτεια της οικοδόμησης των 
βαλκανικών κρατών - προϊόντα του εθνικισμού αλλά και 
«τροφοδότες» του.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΚΚΑΛΗ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ·, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23
ΤΗΛ.: 2103678800, 2103678802

Η παρούσα έκδοση, η οποία κατέστη αναγκαία λό
γω του διάσπαρτου και αποσπασματικού χαρα
κτήρα των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν 

στους αλλοδαπούς, αποτελεί μία συστηματική ταξινό-

76



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20044 -ΟΓ\Γ\Δ ^

Δ Ι Κ Α Ι Ο
Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ο

I Βοοβος. « γ Μ ·*"""! αλΛοΛο
φΙΜΜΚών πρι“ ”·"'“ ,ν .

I Ο^ιογινιΙς - Π«·*ιννο.Ίι>ύνΐίς

I ι Ιολιηκ·) ορΛ.·4·«·Υ“ , '''■►"‘ 1 •“*,Λο,* ,,Ι 
ον.ιγνωριοιν Η*ΡΗ»νβ*

|  Λνιβογ»ν«ίς
I  Emaoia αλλιΛαιιών ("(ΚΌποΛο*^,νόμιμης ββββχύληοΐΒ - ►οιν̂νι.ι'ι 

οοψβλιση»
I Υ.!ή«»·. Νχ,,“ν Κλων VT

Λ,αμονή. cyiteutoiooij «ο> ►uW'fV'·'
8ικαιβ>γ»>Ό >.ιΗ.«γκω<Μ.ς'

I ·£*Αουη, αηέλχοιν οο^ρον»"*Μ 
urtttuffMll »-4ιι 

I  Auuwyani oc ακίνητα

4 )  ΜΙΜΙΚΗ IIHIMlimiMI

μηση των βασικότερων σχε
τικών νομοθετημάτων. Το 
έργο περιλαμβάνει 111 νο- 
μοθετήματα ταξινομημένα 
σε θεματικές ενότητες, 
προκειμένου να εντοπίζο- 

| νται αμέσως οι αναζητού- 
μενες διατάξεις. Στην αρ
χή παρατίθενται η βασική 
νομοθεσία για τους αλλο
δαπούς, δηλαδή ο Ν 
2910/2001, ο προγενέστε
ρος Ν 1975/1991 (όσα άρ
θρα του παραμένουν σε 

ισχύ), καθώς και οι σχετι
κές διατάξεις του Συντάγματος, του Αστικού Κώδικα, 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδι
κα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της Ευρωπαϊ
κής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στη συ
νέχεια ακολουθούν νομοθετήματα που αφορούν: Εί
σοδο και εγκατάσταση των αλλοδαπών φυσικών προ
σώπων στην Ελλάδα, Ομογενείς - Παλιννοστούντες, 
Πολιτικούς πρόσφυγες, Εργασία αλλοδαπών, Υπηκό
ους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έκδο
ση, απέλαση, σωφρονιστική μεταχείριση, Δικαιώματα 
σε ακίνητα - Παραμεθόριες περιοχές κ.λπ. Η συλλογή 
περιέχει πολύ αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο (205 
σελ.) για γρήγορη αναζήτηση του θέματος που ενδια
φέρει, νομολογία και δημοσιεύματα κατ’ άρθρο, απο
τελώντας ένα χρηστικό και πρακτικό εγχειρίδιο για 
κάθε εφαρμοστή του δικαίου των αλλοδαπών.

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
( Αγνωστες σελίδες δόξας 
του μεσαιωνικού ελληνισμού)

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙ

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου ή του Λεπάντο έγινε το 
φθινόπωρο του 1571 μ.Χ. μεταξύ του στόλου της 
Ιερός Συμμαχίας (Ισπανοί, Ιταλοί, Ενετοί, Πάπας, 

Ιππότες της Μάλτας) και του οθωμανικού στόλου. 
Υπερίσχυσαν οι δυνάμεις της Ιεράς Συμμαχίας οι 
οποίες κέρδισαν μια νίκη την οποία άφησαν παντελώς 

ανεκμετάλλευτη, χωρίς, 
δηλαδή, να ολοκληρώσουν 
τους στόχους για τους 
οποίους κινήθηκαν ενα
ντίον των Οθωμανών: πρω
ταρχικός στόχος ήταν η 
απελευθέρωση των Ελλή
νων από τα δεσμά της 
σκλαβιάς. Ο συγγραφέας 
αναλύει τους λόγους που 
η ποθητή απελευθέρωση 
δεν πραγματοποιήθηκε, 
ενώ ήταν εφικτή, αλλά 
στο μεγαλύτερο μέρος 
του έργου αναλώνεται 
σε ένα θέμα σχεδόν

άγνωστο, που αφορά στα προ της Ναυμαχίας γεγο
νότα και κυρίως στη σύσταση του στόλου της Ιεράς 
Συμμαχίας. Ακούγεται λίγο παράξενα σήμερα, αλλά 
σε πολύ μεγάλο ποσοστό ο συμμαχικός στόλος απο
τελείτο από Έλληνες στην καταγωγή! Ο Ελ Γκρέκο εί
χε αγοράσει και εξοπλίσει μια γαλέρα στην οποία κα
πετάνιος ήταν ο αδελφός του Γεώργιος, η πρωτοκα- 
πετάνισσα των Ελλήνων κουρσάρων Βαγγελίστρα 
Ζούρλα ηγείτο της δικής της γαλέρας, συνολικά 17 
γαλέρες ήταν αμιγώς ελληνικών συμφερόντων. Έλλη
νες που πολεμούσαν για το ισπανικό στέμμα, χιλιάδες 
Μανιάτες της Σαρδηνίας και χιλιάδες «Στρατιώτες» 
που πολεμούσαν ως μισθοφόροι στους ευρωπαϊκούς 
στρατούς, συνασπίσθηκαν για την απελευθέρωση της 
σκλαβωμένης πατρίδας. Μαζεύτηκαν από τα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα τα παιδιά της Ελλάδας τα οποία 
για μια ακόμη φορά προδόθηκαν από τα ξένα συμφέ
ροντα που στο μεταξύ είχαν διαφοροποιηθεί...

ΤΟ ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ Τ’ ΟΥΡΑΝΟΥ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΣ ΒΑΣΙΛΑΚΙ

ΕΚΔ. ΚΕΔΡΟΣ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΤΗΛ. 3809712

Μ ια φορά που τα ρολόγια σταμάτησαν 
στη γη, ένα χρυσόψαρο έπεσε από 
τον ουρανό και βρέθηκε στα χέρια 

ενός φωτορεπόρτερ μιας εφημερίδας. 
Έτσι μπήκε στη γυάλα και από εκεί πα
ρακολουθούσε τους δημοσιογράφους. 
Αρχισε να μπαινοβγαίνει στη γυάλα και 
έτσι γνώρισε τ ι είναι θλίψη και λησμονιά 
για τους ανθρώπους, τ ι είναι πόλεμος 
και τ ι θάνατος. Κάποια στιγμή γνώρισε 
ένα ζωγράφο και κατάλαβε ότι η Τέχνη 
αποτυπώνει την αιωνιότητα μιας στιγ
μής. Όταν μια μέρα έλιωσαν όλα τα ρο- I 
λόγια στη γη, το χρυσόψαρο γύρισε I 
πάλι στον ουρανό...

IΙΟ ΛΥ  8ΛΣΙΛΛΚΗ

α ρ ο

Ύ Μ π ίρ α νού

«ΤΟ ΙΕΡΟ ΦΩΣ»
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΑΤΑ 

ΕΚΔ. «Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ». ΣΟΛΩΝΟΣ 116. ΤΗΛ. 3833434

Τα αδημοσίευτα σκίτσα-γελοιογραφίες του Αθ. 
Αλατά είναι μια διαφορε
τική, με καλή διάθεση, 

καταγραφή των Ολυμπια
κών Αγώνων στην Αθήνα 
το 2004. Είναι οι Ολυμπια
κοί Αγώνες από μια άλλη 
οπτική γωνία, που είχαμε 
ανάγκη στις κοινές προ- 
σπάθειές μας ως λαός, 
της ψυχαγωγικής μας λύ
τρωσης μέσα από τη σά
τιρα και το γέλιο. Το διαχρονικό χιούμορ των 
σκίτσων και η μετάφραση των κειμένων σε οκτώ 
γλώσσες, δίνει τη δυνατότητα στην έκδοση αυτή να 
αποτελεί ένα ωραίο αναμνηστικό δώρο.

Ανθ/μος Κ.Κούρος
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ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

Ϊε γνώση της Υποδ/νσης Ασφάλειας ΝΔ Αττικής 
περιήλθαν πληροφορίες ότι ορισμένα άτομα ει- 
σήγαγαν παράνομα στην Ελλάδα, γυναίκες από 

ξένες χώρες και αφού τελούσαν εικονικούς γόμους 
τις προωθούσαν σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης 
(μπαρ, στριπτίζ) και οίκους ανοχής.

Μετά από έρευνες ανδρών της ανωτέρω Υπηρε
σίας εντοπίσθηκε ένα άτομο της σπείρας και τέθη
κε σε διακριτική παρακολούθηση. Το συγκεκριμένο 
άτομο λαμβάνοντας διάφορες προφυλάξεις πήγε 
σε καφετέρια, όπου τον ανέμενε η συνεργός του 
και αφού της παρέδωσε ένα φάκελο με έγγραφα, 
επενέβησαν οι Αστυνομικοί.

Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο η κατηγορουμέ
νη επέδειξε ως δηλωτικό των στοιχείων της ταυτό
τητάς της το διαβατήριό της, το οποίο πήρε από 
τον φάκελο που της είχε παραδώσει πριν λίγο ο 
πρώτος κατηγορούμενος.

Όπως διαπιστώθηκε το ανωτέρω διαβατήριο έφε
ρε δύο βίζες Schengen με παραποιημένες τις ημε
ρομηνίες έναρξης και λήξης και σφραγίδες εισό

δου, ενώ ο κωδικοί ήταν πλαστοί.
Ο φάκελος που παρέδωσε ο πρώτος κατηγορού

μενος στη σύνεργό του μέσα στην καφετέρια, περι
είχε διάφορα έγγραφα μεταξύ των οποίων: α) Τρεις 
αιτήσεις για άδεια γάμου της κατηγορουμένης, 
αποκόμματα εφημερίδων με αναγγελίες γάμου της 
και αποδείξεις πληρωμής των αγγελιών αυτών στην 
μία εκ των οποίων φαίνεται ως καταχωρήσας την 
αγγελία ο πρώτος κατηγορούμενος.

Στη μοτοσικλέτα που επέβαινε ο πρώτος κατη
γορούμενος κάτω από την θέση της σέλας βρέ
θηκε ένας φάκελος με διάφορα έγγραφα αποδει
κτικά της παράνομης δραστηριότητας των συλλη- 
φθέντων.

Από την ανωτέρω Υπηρεσία εξετάσθηκε και τρ ί
το άτομο του οποίου το όνομα αναφερόταν στις 
άδειες γάμου ο οποίος δήλωσε ότι γνωρίζει την 
κατηγορουμένη, αλλά ουδέποτε είχε σκοπό να τε- 
λέσει γάμο μαζί της και δεν είχε υποβάλλει σχετι
κές αιτήσεις.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματί- 
σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα.

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

Α πό την Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ συ- 
νελήφθη ένα ζευγάρι το οποίο διακινούσε σημα
ντικές ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης. 

Κατασχέθηκαν:
Σε γνώση της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών 

/ΔΑΑ περιήλθε πληροφορία, ότι ένα ζευγάρι που 
διαμένει στην περιοχή της Κυψέλης κατέχει και δια
κινεί σημαντικές ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης 
σε μικροεμπόρους και τοξικομανείς.

Εντοπίσθηκε το εν λόγω ζευγάρι και μετά από 
έρευνες της ανωτέρω Υπηρεσίας εξακριβώθηκε το 
σπίτι στο οποίο διαμένουν και ένα ακόμα σπίτι στην 
ίδια περιοχή το οποίο χρησιμοποιούσαν ως κρύπτη 
(καβάντζα) των ναρκωτικών.

Τελικά τις βραδινές ώρες της 19.10.2004, ύστε
ρα από συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομικών 
της Δίωξης, συνελήφθη το εν λόγω ζευγάρι τη 
στιγμή που συναλλασσόταν, με μικροέμπορο 
ηρωίνης που συνελήφθη και αυτή, και σε έρευνες 
που επακολούθησαν στα σπίτια του ζευγαριού 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 665 γραμμάρια ηρω
ίνης, 120 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα 
ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, τα χρηματικά 
ποσά των 12.390 ευρώ και 1.205 δολαρίων ΗΠΑ 
ως προερχόμενα από το εμπόριο ναρκωτικών, ένα 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρί
βειας και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματί- 
σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗ...

Α στυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών 

Αερολιμένα της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτι

κών/ΔΑΑ, στην αίθουσα αφίξεων του Διεθνούς 

Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», προέβησαν σε 

έλεγχο δύο επιβατών πτήσης που προερχόταν από 

το Σάο Πάολο Βραζιλίας, οι οποίοι ανέμεναν για την 

παραλαβή των αποσκευών τους. Από τον εξονυχι

στικό έλεγχο στις αποσκευές τους διαπιστώθηκε 

ότι είχαν αποκρύψει σε 21 χάρτινες συσκευασίες 

που έφεραν διπλά τοιχώματα και περιείχαν κορνί

ζες και ρολόγια τοίχου, μέσα σε πακέτα πλαστικο

ποιημένα και αεροστεγώς κλεισμένα των 70-100 

γραμμαρίων, κοκαΐνη συνολικής ποσότητας 5 κιλών 

και 332 γραμμαρίων.

Ο συγκεκριμένος τρόπος απόκρυψης και εισαγω

γής κοκαΐνης για πρώτη φορά διαπιστώνεται στην 

χώρα μας.

Από την αρχή του έτους από το Τμήμα Δίωξης 

Ναρκωτικών Αερολιμένα έχουν γίνει έλεγχοι σε 

1.500 επιβάτες, έχουν συλληφθεί 32 άτομα για πα

ραβάσεις του νόμου «Περί Ναρκωτικών» και εκτός 

από την παραπάνω κατασχεθείσα ποσότητα κο

καΐνης έχουν κατασχεθεί 10 κιλά κάνναβης και ση

μαντικές ποσότητες παραισθησιογόνων μανιταριών 

και άλλων ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ει

σαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΕΞΙΧΝΙΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΩΝ

Α. Από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής/ΔΑΑ εξι
χνιάστηκε η ανθρωποκτονία του Αναστασίου Μπεκρή 
η οποία διαπράχθηκε την 19.10.2004, στη συμβολή 
των οδών Σωνιέρου και Κ. Παλαιολόγου.

Το θύμα είχε μεταφερθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο 
Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, συνεπεία 
βαρέων κακώσεων κεφαλής και θώρακος, καθ’ όσον 
είχε δεχθεί επίθεση από άγνωστους, οι οποίοι τον ξυ- 
λοκόπησαν ανηλεώς, τραυματίζοντάς τον με γροθιές 
και κλοτσιές.

Από έρευνες της ανωτέρω Υπηρεσίας, σε συνεργα
σία με το Τ.Α. Ομόνοιας και με τη συνδρομή της 
Υποδ/νσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, μετά από αξιο
ποίηση πληροφοριών σχετικά με το ότι οι ύποπτοι για 
τη δολοφονία ταξίδευαν για Ηγουμενίτσα προκειμένου 
να διαφύγουν στην Ιταλία, προσήχθησαν στο Τμήμα 
δύο άτομα.

Για τους ανωτέρω προέκυψε ότι αποτελούν μέλη 
σπείρας που διαπράττουν κλοπές και ληστείες στο κέ
ντρο της Αθήνας, κυρίως σε διερχόμενους αλλοδα
πούς. Μάλιστα, ο ένας εκ των δραστών είναι προσε- 
σημασμένος για ληστεία που διέπραξε την 28.5.2003 
στο σταθμό ΜΕΤΡΟ του Αγίου Ιωάννη, υπόθεση για 
την οποία αποφυλακίστηκε την 28.5.2004.

Ως αίτια του εγκλήματος εκτιμάται ότι είναι λόγοι εκ
δίκησης από μέρους των δραστών, καθ’ όσον το θύμα 
γνώριζε (ως αυτόπτης μάρτυρας) ότι αυτοί διέπρατταν 
ληστείες και πληροφορήθηκαν την πρόθεσή του να 
γνωστοποιήσει στις Αστυνομικές Αρχές την παράνομη 
δραστηριότητά τους.

Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, εξεταζόμενοι, κράτη
σαν αρνητική στάση, μη αποδεχόμενοι τις κατηγορίες, 
ενώ αναγνωρίστηκαν από αυτόπτες μάρτυρες της αν
θρωποκτονίας, ένας εκ των οποίων προσέτρεξε τη 
στιγμή της δολοφονίας, να τους αποτρέψει από την 
ενέργειά τους (και συγκεκριμένα επενέβη τη στιγμή 
που ο ένας εκ των δραστών χτυπούσε το θύμα με κλο
τσιές στο κεφάλι) και δέχθηκε επίθεση από αυτόν, ο 
οποίος τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο αριστερό χέρι.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των δρα
στών, υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αθηνών.

Β. Από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής/ΔΑΑ εξι
χνιάσθηκε η ανθρωποκτονία σε βάρος του Ιωάννη 
Μανταζή που δολοφονήθηκε την 10.9.2004 μέσα στο 
σπίτι του. Ο δράστης συνελήφθη εντός των ορίων

του αυτοφώρου. Εξεταζόμενος ομολόγησε την πρά
ξη του και ισχυρίσθηκε ότι αιτία της δολοφονίας 
ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους 
(για ποσό 200 ευρώ που όφειλε ο δράστης στο θύ
μα) και η υβριστική συμπεριφορά του θύματος προς 
αυτόν, λόγω της αδυναμίας του να του ξεπληρώσει 
την οφειλή. Εξαιτίας αυτών συνεπλάκησαν και ο 
δράστης με μαχαίρι ,που όπως ισχυρίσθηκε πήρε 
από τα χέρια του θύματος που του επιτέθηκε πρώτα, 
τον τραυμάτισε θανάσιμα στο λαιμό καταφέρνοντάς 
του τρία χτυπήματα. Όπως κατέθεσε ο δράστης τό
σο ο ίδιος όσο και το θύμα ήταν χρήστες ναρκωτικών 
ουσιών, μάλιστα ο ίδιος πριν πάει στο σπίτι του θύ
ματος είχε κάνει χρήση ηρωίνης.

Ο δράστης μετά την πράξη του, απομακρυνόμενος 
από τον τόπο του εγκλήματος, πέταξε το μαχαίρι σε 
παραπλήσιο κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι του 
θύματος και διέφυγε με το αυτοκίνητό του. Ακολού
θως, έπλυνε τα ρούχα του και τα πέταξε σε διάφορους 
κάδους απορριμμάτων κοντά στο σπίτι του, μαζί με τη 
θήκη του μαχαιριού. Το μαχαίρι, τα ρούχα και η θήκη 
βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και στάλθηκαν στη Διεύθυν
ση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές και 
συγκριτικές εξετάσεις.

Ο δράστης με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε 
βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειο- 
δικών Αθηνών.

Γ. Από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής/ΔΑΑ εξι
χνιάσθηκε η ανθρωποκτονία σε βάρος του Γεωργίου 
Δερμάτη, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος την
22.9.2004 στη συμβολή των οδών Πόντου και Μυρτώ- 
ου Πελάγους, στην περιοχή «Λίμνη» στα Άνω Λιοσίων 
Αττικής. Ο δράστης συνελήφθη και εξεταζόμενος 
ομολόγησε την πράξη του.

Όπως προέκυψε, δράστης και θύμα συναντήθη
καν στο παραπάνω σημείο και για προσωπικούς 
τους λόγους (πιθανόν αγοραπωλησία ναρκωτικών 
καθ’ όσον ήταν και οι δύο χρήστες), συνεπλάκησαν 
αρχικά με γροθιές. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική 
έκθεση, το θύμα έφερε επίσης τραύματα στο κεφάλι 
προκληθέντα από πέτρα. Στη συνέχεια ο δράστης, 
με το αυτοκίνητό του, χτύπησε τον Δερμάτη και με
τά εξαφανίσθηκε.

Ο δράστης με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε 
βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειο- 
δικών Αθηνών.

ΤΟΥ ΤΗ ΣΚΑΣΑΝΕ

Α πό τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, συνελήφθη στην Αθήνα ένα άτομο στα καθήκοντα 
του οποίου ανάγετο η παρακολούθησε τήρησης των διαδικασιών ανάθεσης δημοπρατουμένων 
έργων, σε εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, που αναλάμβαναν διάφοροι εργολήπτες 

δημοσίων έργων.
Ο προαναφερόμενος, συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υπηρεσίας μας, αμέσως μετά την πα

ραλαβή προσημειωμένων χαρτονομισμάτων, συνολικού ποσού 1.900 ευρώ, τα οποία είχε απαιτή
σει από ιδιώτη - εργολήπτη ως «αμοιβή», για εργασίες τις οποίες ο τελευταίος είχε αναλάβει με τη 
διαμεσολάβηση του συλληφθέντος.

Ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, παραπέμφθηκε στα πλαίσια του 
αυτοφώρου, ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗ «ΜΑΥΡΗ»

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Α. Από το Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑΑ, συνελή- 
φθησαν δύο άτομα, για παράβαση του νόμου 
3028/02 «Περί προστασίας αρχαιοτήτων και της εν 
γένει πολιτιστικής κληρονομιάς». Συγκεκριμένα, 
ύστερα από πληροφορίες που περιήλθαν στην 
ανωτέρω υπηρεσία ότι επίκειται αγοραπωλησία 
πολλών και σημαντικών αρχαιοτήτων, άνδρες του 
Τμήματος, ύστερα από κατάλληλες εξακριβώσεις 
ενήργησαν έρευνα στις οικίες και σε άλλους χώ
ρους των συλληφθέντων και κατασχέθηκαν ως πα- 
ρανόμως κατεχόμενα (871) ασημένια, χάλκινα, μαρ
μάρινα και πήλινα αντικείμενα, τα οποία χρονολο
γούνται στους Κλασικούς, Ελληνιστικούς, Ρωμαϊ
κούς και Βυζαντινούς χρόνους, (μεταξύ αυτών είναι 
ένα χάλκινο κεφάλι του Θεού Ερμή το οποίο χαρα
κτηρίσθηκε μοναδικό από την αρμόδια Αρχαιολόγο 
και ένα μαρμάρινο Κυκλαδικό εδώλιο.

Τα κατασχεθέντα, εξετάσθηκαν από αρμόδια αρ
χαιολόγο η οποία πιστοποίησε ότι εμπίπτουν στις 
προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/02.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματί- 
σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα.

Β . Από το Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑΑ εξαρ
θρώθηκε και δεύτερη σπείρα αρχαιοκάπηλων -η 
οποία διακινούσε σημαντικές αρχαιότητες προερ
χόμενες από λαθρανασκαφές- σε Έλληνες και αλ
λοδαπούς αγοραστές.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν δύο άτομα, διότι 
κατείχαν: α) δύο ερμαϊκές στήλες, εκ των οποίων η 
μία των Ελληνιστικών χρόνων, β) διακόσια διάφορα 
χάλκινα αντικείμενα (νομίσματα, σφραγίδες, διάφο
ρα εξαρτήματα), γ) πέντε ασημένια νομίσματα και 
δαχτυλίδια, δ) τριάντα μολυβδόβουλα, ε) τρία χρυ
σά ελάσματα από στεφάνι, στ) δύο σιδερένια εγχει
ρίδια και ζ) έναν ανιχνευτή.

Τα κατασχεθέντα, εξετάσθηκαν από αρμόδιο αρ
χαιολόγο και πιστοποιήθηκε ότι εμπίπτουν στις 
προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/02.

Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματι- 
σθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα.

Α. Άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά- 
των/ΔΑΑ σε συνεργασία με άνδρες του Τ.Α. Ακροπό- 
λεως συνέλαβαν στην Αθήνα, ένα άτομο, κατηγο
ρούμενο για αισχροκέρδεια.

Ο ανωτέρω συλληφθείς διέθετε προς πώληση σε 
κεντρικό σημείο των Αθηνών εισιτήρια διαφόρων 
Ολυμπιακών αγωνισμάτων της Ολυμπιάδας των 
Αθηνών σε τιμή έως και 400% πάνω από την αξία 
τους, εκμεταλλευόμενος έτσι την ζήτηση εισιτηρίων 
που παρατηρείτο.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν 78 εισιτήρια των 15, 20, και 70 ευρώ έκαστο.

Ο κατηγορούμενος με τη σε βάρος του δικογρα
φία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αθηνών.
Β .  Από άνδρες του Τμήμα Οικονομικών Εγκλημά- 
των/ΔΑΑ συνελήφθησαν στο κέντρο των Αθηνών, 
τρία άτομα κατηγορούμενα για αισχροκέρδεια κατά 
συναυτουργία.

Οι ανωτέρω συλληφθέντες, εκμεταλλευόμενοι 
την επιθυμία Πακιστανών υπηκόων να παρακολου
θήσουν το αγώνισμα Hockey επί χόρτου μεταξύ 
των ομάδων του Πακιστάν και της Γερμανίας, απαί
τησαν απ’ αυτούς το ποσό των 60 ευρώ για κάθε ει
σιτήριο, αξίας 10 ευρώ και συνολικά το ποσό των 
180 ευρώ, για την πώληση 3 εισιτηρίων.

Το γεγονός καταγγέλθηκε στην ανωτέρω Υπηρε
σία, προσημειώθηκε το ποσό των 180 ευρώ και στη 
συνέχεια Αστυνομικοί, μαζί με τους καταγγέλλο- 
ντες, μετέβησαν στο σημείο, όπου οι δράστες μετά 
την παραλαβή των προσημειωθέντων χρημάτων και 
την παράδοση των εισιτηρίων, συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
άλλα 15 εισιτήρια, διαφόρων αγωνισμάτων, καθώς 
και το ποσό των 1.500.000 ευρώ.

Οι δράστες με τη σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΖΟΡΙΚΟΙ

Από Συνοριοφύλακες του Τ.Σ.Φ. Αγίου Αθανασίου, συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενα για (αντί
σταση, απείθεια, παράνομη κατακράτηση, απειλή και εξύβριση). Συγκεκριμένα, σε αγροτική περιοχή 
συνελήφθησαν οι παραπάνω διότι, εργαζόμενοι σε κτηνοτροφική μονάδα, αρνήθηκαν τον έλεγχο σε 

εκτελούντες διατεταγμένη υπηρεσία Συνοριακούς Φύλακες, οι οποίοι είχαν εισέλθει με το περιπολικό αυ
τοκίνητο σε ανοιχτό προαύλιο χώρο της παραπάνω κτηνοτροφικής μονάδας, προκειμένου να ενεργήσουν 
έλεγχο. Στη συνέχεια οι παραπάνω δράστες εγκλώβισαν με φορτηγό αυτοκίνητο, το περιπολικό ώστε να 
μην είναι δυνατή η έξοδος των Συνοριακών Φυλάκων από αυτό και εξύβρισαν αυτούς, απειλώντας τους 
δημόσια κατά της σωματικής τους ακεραιότητας, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν τις έρευνες αυτών για 
ανεύρεση - έλεγχο λαθρομεταναστών. Οι Συνοριακοί Φύλακες, αναγκάστηκαν να ζητήσουν ενισχύσεις και 
κατά τη διάρκεια της σύλληψης των παραπάνω δραστών, αντιμετώπισαν σημαντική αντίσταση με αποτέ
λεσμα την πρόκληση ελαφρών σωματικών βλαβών σε βάρους τους.

Οι δράστες μετά τη σύλληψή τους, οδηγήθηκαν στο Α.Τ. Σίνδου όπου δήλωσαν τραυματισμό και στη 
συνέχεια μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύθηκαν φρουρούμενοι.
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ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ

Α πό το 1 ο Τ μήμα Συντονισμού της Υποδ/νσης Αλ- 
λοδαπών/ΔΑΑ συνελήφθη ένα άτομο που το τε 
λευταίο χρονικό διάστημα ενεργούσε κατ’ εξα

κολούθηση εκτεταμένες πλαστογραφίες, καταρτί
ζοντας πλαστά έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών, επι
ταγές, άδειες οδήγησης, διάτρητα τιμολόγια. Τα 
πλαστά έγγραφα τα προμήθευε σε ενδιαφερομέ
νους ημεδαπούς και αλλοδαπούς έναντι των χρη
ματικών ποσών από 20 έως 500 ευρώ το καθένα, 
αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο μεγάλα χρηματι
κά ποσά, ζημιώνοντας παράλληλα τρίτους (χρημα
τοπιστωτικά ιδρύματα, ιδιώτες).

Συγκεκριμένα για την παράνομη αυτή δραστη
ριότητα, ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε ως «βιτρί- 
να» κατάστημά ηλεκτρικών ειδών - παλαιοπωλείο, 
ιδιοκτησίας του, μέσα στο οποίο φύλαγε τα μέσα 
πλαστογράφησης (πλαστές σφραγίδες, μελάνη, 
ταμπόν, γραμματοσειρές) με τα οποία προέβαινε 
σε κάθε είδους πλαστογραφία.

Από την ανωτέρω Υπηρεσία το κατάστημα τέθη
κε υπό επιτήρηση και μετά από ελάχιστο χρόνο πα
ρατηρήθηκε να εισέρχεται εντός αυτού άγνωστο 
άτομο, το οποίο αφού παρέμεινε για μικρό χρονικό 
διάστημα εξήλθε κρατώντας χάρτινα έντυπα. Σε 
έλεγχο που επιχείρησαν να ενεργήσουν στο άγνω
στο άτομο οι αστυνομικοί, προκειμένου διαπιστώ
σουν το λόγο προσέλευσης του στο κατάστημα, το 
άγνωστο άτομο αντελήφθη αυτούς και ετράπη σε 
φυγή κατορθώνοντας να διαφύγει της συλλήψεως.

Κατόπιν τούτου σε έρευνα που επακολούθησε 
στο κατάστημα, εκτός των άλλων ανευρέθησαν 67 
σφραγίδες με εντυπώματα δημοσίων υπηρεσιών, 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, Αστυνομικού Τμήματος 
Πετραλώνων (στρογγυλή και γνησίου υπογραφής), 
10 μπλοκ διάτρητων δελτίων αποστολής - τιμολο
γίων αθεώρητα από δημόσια οικονομική υπηρεσία, 
πλήθος ασυμπλήρωτων εντύπων επιταγών διαφό
ρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναπαραχθέ- 
ντων μέσω σαρωτή καθώς και ένα Δελτίο Αστυνο
μικής Ταυτότητας.

Κατά τη σωματική έρευνα του ιδιοκτήτη του κα
ταστήματος βρέθηκε στην κατοχή του εκτός των 
άλλων πλαστή άδεια οδήγησης με εντυπώματα των 
κατασχεμένων σφραγίδων επ’ αυτής.

Από αλληλογραφία της ανωτέρω Υπηρεσίας με 
τα διαλαμβανόμενα στις επιταγές χρηματοπιστωτι
κά ιδρύματα, προέκυψε ότι ορισμένες εκ των κα
τασχεμένων επιταγών έχουν κλαπεί κατά το παρελ
θόν ενώ άλλες δεν έχουν εκδοθεί ποτέ από αυτά 
και συνεπώς είναι εξ υπαρχής πλαστές.

Το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς των χρημα
τοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
με απόλυτη ακρίβεια πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, 
όμως σύμφωνα με βάσιμες εκτιμήσεις ανέρχεται 
σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Επίσης δεν μπορεί να 
εκτιμηθούν τα χρηματικά ποσά που έχει αποκομίσει 
ο δράστης από την μέχρι σήμερα εγκληματική του 
δραστηριότητα.

ΑΠ’ ΤΗ ΣΟΥΙΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ

Από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, 

συνελήφθησαν στην Αθήνα πέντε άτομα, κα

τηγορούμενα για εμπορία, κατοχή, διακίνηση 

και αγορά ναρκωτικών ουσιών και παράνομη 

οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας 

και επί 20ήμερο επιτήρηση, εντοπίστηκε άτομο 

υπόδικο για όμοια αδικήματα και προσωρινά ελεύ

θερο, με περιοριστικούς όρους, να χρησιμοποιεί 

σουίτα ξενοδοχείου των Αθηνών, ως ορμητήριο 

για την αποθήκευση και εμπορία ναρκωτικών, πα

ράλληλα με την κύρια κατοικία του.

Το άτομο αυτό με τη συνοδεία φίλης του, κινή

θηκε με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και μετέβησαν 

σε χώρο έξω από τα Δικαστήρια Αθηνών, όπου 

τους ανέμεναν επιβαίνοντες σε επίσης ενοικιαζό

μενο αυτοκίνητο, τρ ία άτομα, οι οποίοι αφού κα

τέβαλαν χρηματικό αντίτιμο, προμηθεύτηκαν από 

τους πρώτους, κοκαΐνη συσκευασμένη σε 53 αυ

τοσχέδιες συσκευασίες, συνολικού μικτού βά

ρους (31,7) γραμμαρίων.

Μετά την σύλληψη όλων, από αστυνομικούς της 

ανωτέρω Υπηρεσίας ακολούθησαν διάφορες 

έρευνες (σωματικές, οχημάτων, κατοικιών), κατά 

τις οποίες βρέθηκαν, στους μεν εμπόρους, ναρ

κωτικές ουσίες, συνολικού μικτού βάρους 420,7 

γραμμαρίων κοκαΐνης, και 25,1 γραμμαρίων ακα

τέργαστης κάνναβης, μεγάλα χρηματικά ποσά 

(ανερχόμενα σε τουλάχιστον 84.000 ευρώ, 385 

δολάρια ΗΠΑ, 3 χρυσές λίρες Αγγλίας, 150.000 

λέβα Ρουμανίας και 30 ελβετικά φράγκα, τρεις ζυ

γαριές ακρίβειας, ένα πιστόλι των 9 mni και δύο 

γεμιστήρες πιστολιού μετά 15 φυσιγγίων κάθε 

μια, των 9mm, καθώς και συσκευές κινητής τηλε

φωνίας διαφόρων τύπων.

Στους αγοραστές, βρέθηκαν τα 31,7 γραμμά

ρια. κοκαΐνης που προμηθεύτηκαν από τους πα

ραπάνω, καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης. Επί

σης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως προερχόμενο 

από εγκληματικές πράξεις, χρήματα και κινητά τη

λέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών Αθηνών.



Η Χιονοδρομία είναι ένα από τα ωραιότερα 
παιχνίδια της ορειβασίας. Γίνεται στο απάτη
το χιόνι, μακριά από τις πολυσύχναστες πί
στες, με αναρίθμητες επιλογές ελεύθερων 
διαδρομών στο απέραντο ανάγλυφο της ο
ρεινής φύσης, και περιλαμβάνει όλα εκείνα 
τα στοιχεία που συνθέτουν την ανεπανάλη
πτη γοητεία της ορειβασίας (ζωή και δυναμι
κή κίνηση μέσα στη φύση, άριστη σωματική 
άσκηση, ελεύθερο πεδίο δράσης με άπειρες 
εναλλακτικές επιλογές, βίωση της συντρο
φικότητας αλλά και του ίδιου μας του εαυ

τού, γοητεία του ελεγχόμενου κινδύνου 
κ.λ.π.) με επιπλέον στοιχεία της γοητείας της 
ταχύτητας και την αισθητική τελειότητα των 

αθλημάτων ισορροπίας.

Πετρογραφίες και αρχαιολογικά ευρήματα στη 
Σκανδιναβία, αλλά και στη Βόρειο Ασία, αποδει- 
κνύουν ότι προϊστορικοί κυνηγοί πριν από 10.000 

χρόνια, δηλαδή κατά το τέλος της εποχής των παγε
τώνων, χρησιμοποιούσαν σκι για την ταχύτερη μετα
κίνησή τους στα χιόνια.

Τότε δεν είχαν ειδικά μπαστούνια, τα οποία και θα 
τους δυσκόλευαν στο κυνήγι, αλλά χρησιμοποιούσαν 
το κυνηγετικό τους κοντάρι σαν μονό μπαστούνι. Εκτός 
αυτού, το ένα σκι ήταν μικρότερο από το άλλο: Το με
γάλο ήταν αυτό με το οποίο γλιστρούσαν και το μικρό
τερο το χρησιμοποιούσαν για να σπρώχνουν.

Την ένταξη της χιονοδρομίας στα ορειβατικά μας 
παιχνίδια θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη χρωστάμε 
στους Σκανδιναβούς Norfenskojold και Nansen. Ο Σου
ηδός Nordenskojold το 1883 έστειλε δύο από τους Λά- 
πωνες που είχε μαζί του να πάνε 200 χιλιόμετρα στο κέ
ντρο της Γροιλανδίας με σκι για να δουν αν υπάρχει ε
κεί γη που να μη σκεπάζεται από πάγους. Ο δε Νορβη
γός Nansen διέσχισε το 1888 όλη τη Γροιλανδία μαζί με 
τους συντρόφους του, με σκι.
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Ήδη το 1883 οι Νορβηγοί ίδρυσαν ένα σύλλογο για 
τη διάδοση της χιονοδρομίας, ο οποίος ακόμα και σή
μερα διοργανώνειτα άλματα με σκι στο Holmenkolen.

Το 1923 ιδρύεται η Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρο
μίας (F.I.S.) που αρχικά διοργανώνει μόνο αγώνες 
Δρόμου Αντοχής και Άλματος. Το 1936 εγγράφεται 
στη δύναμη της FIS και ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύν
δεσμος ο οποίος ως Ομοσπονδία την εποχή εκείνη ή
ταν ο επίσημος φορέας στην Ελλάδα για το άθλημα 
της Χιονοδρομίας.

Σήμερα η χιονοδρομία είναι ίσως η πιο διαδεδομένη 
αθλοπαιδιά στα λαϊκά στρώματα της Βόρειας Ευρώ
πης, όπως το ποδόσφαιρο στον υπόλοιπο κόσμο.

Ειδικά στις μέρες μας, που οι πίστες της Ευρώπης εί
ναι ασφυκτικά γεμάτες με χιονοδρόμους, και έχουν κα
ταντήσει σαν τους εθνικούς δρόμους, με άπειρες τα
μπέλες και απαγορευτικά σήματα, όλο και περισσότε
ροι χιονοδρόμοι αναζητούντη γοητεία και την ομορφιά 
της παρθένας φύσης.

Η χιονοδρομία απευθύνεται σήμερα σε όλες τις 
ομάδες του πληθυσμού: Στους τουρίστες χιονο
δρόμους του Σαββατοκύριακου, που συνωστίζο

νται στις πολυσύχναστες πίστες των μεγάλων χιονο
δρομικών κέντρων.

Στους αθλητές χιονοδρόμους, οι οποίοι ασχολούνται 
μετά Αγωνίσματα Καταβάσεων (Τεχνική Κατάβαση, Γι- 
γαντιαία Τεχνική Κατάβαση, Ελεύθερη Κατάβαση), 
τους Δρόμους Αντοχής, το Δίαθλο (σύνθετο αγώνισμα 
Δρόμων Αντοχής και Σκοποβολής) και τη Χιονοσανίδα 
(Snowboard).

Στους Ορειβάτες χιονοδρόμους, που από τη φύση 
τους αποφεύγουν τις πολυσύχναστες πίστες και τη 
δουλεία που μας επιβάλλει το χρονόμετρο των αγώ
νων, αν και τελευταία καθιερώνονται ήδη και αγώνες ο
ρειβατικού σκι όπως συμβαίνει και με την αγωνιστική α
ναρρίχηση.

Στις χιονοδρομικές πίστες, χάρη στους μηχανοκίνη
τους αναβατήρες, μαθαίνουμεπολύταχύτερακαιπολύ 
πιο σωστά τις βασικέςτεχνικέςτης χιονοδρομίας. Οιτε- 
χνικές αυτές θ’ αποτελέσουν στη συνέχεια το θεμελιώ
δες εφόδιο για ν’ αναπτύξουμε στο ελεύθερο βουνό 
την τεχνική του καθαρά ορειβατικού σκι, όταν προο
δευτικά ξανοιχτούμε στις παρθένες πλαγιές των βου
νών μας με το απάτητο βαθύ χιόνι τους να εναλλάσσε
τα ι συνέχεια με τις παγωμένες (κρύσταλλο) χιονισμέ
νες επιφάνειές τους.

Εδώ θα αναπτύξουμε διαφορετική τεχνική, θα εξο
πλιστούμε με διαφορετική εξάρτηση και θ’ αποκτήσου
με την απόλυτη γνώση του βουνού με τις αδιάκοπα με
ταβαλλόμενες συνθήκες του, με τους κινδύνους του 
και τις  απαραίτητες τεχνικές αντιμετώπισής τους.

Το ορειβατικό σκι δεν διαφέρει σε τίποτε από την κλα
σική χειμερινή ορειβασία της οποίας και αποτελεί ανα
πόσπαστο τμήμα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Τα Σκι

Γιατην ορειβατική χιονοδρομία υπάρχουν στην αγο

ρά ειδικά σκι τα οποία είναι αρκετά ελαφρύτερα από 
αυτά της πίστας. Για την επιλογή των σκι που θα αγο
ράσουμε, ο καθένας από μας έχει τις προσωπικές του 
προτιμήσεις, ανάλογα με τις 
δ ια δ ρ ο μ έ ς  ■· /_*·
που σκοπεύει 
να κάνει με το 
π ρ ο σ ω π ικ ό  
του στυλ.
Δέστρες

Οι δέστρες 
του ορειβατικού 
σκι είναι κάτι το 
ενδιάμεσο ανά
μεσα στις δέ
στρες της πίστας 
και στις δέστρες 
των δρόμων α
ντοχής. Όταν ανε
βαίνουμε, επιτρέπουν την πάνω - κάτω ελεύθερη κίνη
ση του ποδιού με κλίσεις της πατούσας έως και 90 μοί
ρες σε σχέση με τα σκι μας, έτσι ώστε η φτέρνα μας να 
σηκώνεται άνετα τόσο όσο και το πόδι μας όταν περ
πατάμε κανονικά.

Κατά την κατάβαση όμως, μ’ έναν απλό μηχανισμό, 
μπλοκάρουμε το σύστημα τελείως, όπως ακριβώς και 
στις δέστρες της πίστας και με τον τρόπο αυτό μπο
ρούμε να ελέγχουμε απόλυτα τα σκι μας. Οι δέστρες 
αυτές είναι κατάλληλες τόσο για μπότες της πίστας, ό
σο και για άρβυλα ορειβασίας.
Αρβύλες

Οι αρβύλες του ορειβατικού σκι είναι όπως και οι μπό
τες της πίστας, κατασκευασμένες από πλαστικό κάλυμ
μα, και μέσα έχουν μια ελαφρά δερμάτινη επένδυση με 
ένα λεπτό στρώμα από αφρώδες πλαστικό. Η επένδυση 
αυτή, είναι μια ξεχωριστή ελαφρά ευλύγιστη αρβύλα, 
που μπορούμε νατη βγάλουμε για να τη φορέσουμε και 
ξεχωριστά ως παπούτσι καταφυγίου (στα καταφύγια 
δεν επιτρέπεται να γυρίζουμε με τις αρβύλες).
Φώκιες

Οι φώκιες είναι λωρίδες από τεχνητή, κοντόμαλλη 
γούνα και τ ις  προσαρμόζουμε κάτω από τα σκι, στο 
πέλμα τους, για να μη γλιστράμε προς τα πίσω κατά την 
ανάβαση. Το όνομα «φώκιες» έμεινε γιατί πριν κατα
σκευαστούν από συνθετικές ίνες, η κατασκευή τους γί
νονταν από πραγματικό δέρμα φώκιας. 
Μπαστούνια του σκι

Ενώ για το σκι της πίστας και για τους δρόμους αντο
χής χρησιμοποιούμε μπαστούνια από ένα μονοκόμμα
το σωλήνα, τα μπαστούνια για την ορειβατική χιονο
δρομία (τα οποία ευρύτατα χρησιμοποιούμε και για τις 
απλές ορειβασίες μας χωρίς σκι) είναι τηλεσκοπικά για 
να αυξομειώνουμε το μήκος τους ανάλογα με τις συ
γκεκριμένες συνθήκες και τις  ανάγκες μας ή και να τα 
κλείνουμε τελείως όταν δεν τα χρειαζόμαστε, όποτε τα 
μεταφέρουμε άνετα μέσα ή έξω από το σακίδιο.

ΠΗΓΗ:
«ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ» ΕΟΣΑΧΑΡΝΩΝ

Π.Υ. ΠετράκηΑναστασία
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
Γ α ν α σ κ ο π η σ η

ΟμήΟα ΧιονοΟρομίας
inq EflflnviKnq Miuvouinq
Η ομάδα χιονοδρομίας της Ελληνικής Αστυνομίας 

συγκροτήθηκε το 1987, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 203, είναι πά- 
ρεδρο μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονο
δρομίας και υπάγεται στην υπηρεσία Φυσικής Α

γωγής και Αθλητισμού του Σώματος.
Έκτοτε συμμετέχει σε Παγκόσμια, Πανευρωπαϊκά, 

Βαλκανικά Πρωταθλήματα Αστυνομικών, διεθνείς α
γώνες Αστυνομικών, αγώνες Σ.Ι.Σ.Μ., στο εθνικό πρό
γραμμα των αγώνων (Πρωτάθλημα, κύπελλα, διασσυλ- 
λογικούς και OPEN αγώνες) της Ελληνικής Ομοσπον
δίας Χιονοδρομίας.

Επίσης διοργανώνει και συμμετέχει στο ετήσιο Πρω
τάθλημα Χιονοδρομίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά
των Ασφαλείας, καθώς και τους Πανελλήνιους Αγώνες 
Αστυνομικών.

Ακόμη η ΕΛ.ΑΣ έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε 
δυο Βαλκανικά Πρωταθλήματα Αστυνομικών στη χώρα 
μας και 15 Πανελλήνιους αγώνες Αστυνομικών από την 
συγκρότησή της έως σήμερα.

Αναφέρεται ότι η ομάδα εκτός από τους επίσημους 
αγώνες που συμμετέχει στην Ελλάδα και στο εξωτερι
κό, από την έναρξη της Χιονοδρομικής περιόδου έως 
το τέλος αυτής βρίσκεται συνεχώς στα χιονοδρομικά 
κέντρα της Ελλάδος, με έδρα τον Παρνασσό και προε
τοιμάζεται στις χιονοδρομικές πίστες για τις αγωνιστι
κές υποχρεώσεις της.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες της ομάδος έχουν πετύ- 
χει υψηλές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

με αποτέλεσμα η Ελληνική Αστυνομία να έχει συγκε
ντρώσει τα ευμενή σχόλια της κοινής γνώμης και των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η θετική συνεχής παρουσία της ομάδος αφορά τις 
Δημόσιες Σχέσεις του Σώματος και ανάγεται στο πλαί
σιο της εσωτερικής πολιτικής του, για καλλιέργεια και 
ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού στο προσω
πικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για δεκαπέντε (15) ολόκληρα χρόνια η ομάδα δίνο
ντας το δικό της παρόν έχει καταξιωθεί στη συνείδησή 
μας, κατακτώντας τις βουνοκορφές και την προτίμηση 
όλων μας, έχοντας πετύχει διακρίσεις και έχοντας κα
ταφέρει να δημιουργηθείτο κατάλληλο περιβάλλον, 
για να καλλιεργηθούν δεσμοί φιλίας και να εξασφαλι- 
σθούν διέξοδοι στα καθημερινά αδιέξοδα της υπηρε
σιακής φόρτισης και της προσωπικής έντασης.

Τα μέλη της ομάδος χιονοδρομίας προσφέρουν στο 
Σώμα, καταβάλλουν κάθε δυνατή και επίπονη προσπά
θεια για να παρουσιάσουν έργο, πολλές φορές και κά
τω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, και μάλιστα καλύ
πτουν ένα μεγάλο μέρος των εξόδων, που απαιτούνται, 
για προετοιμασία στις χιονοδρομικές πίστες, αγορά α
θλητικού υλικού υψηλών προδιαγραφών και για τις με
τακινήσεις τους στα χιονοδρομικά κέντρα, με δικά τους 
οχήματα, πέραν των εξόδων, που καλύπτονται από το 
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα μέλη της ομάδας ευχαριστούν θερμά την ελληνι
κή ομοσπονδία χιονοδρομίας για την αμέριστη συμπα
ράστασή της και την πολύτιμη βοήθεια που τους προ
σφέρει ανελλιπώς σε όλη την διαδρομή της ομάδος 
στη δύσκολη αυτή προσπάθειάτους.

Επίσης την Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων του 
Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ. και την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Α
θλητισμού του Σώματος, στις οποίες ανήκει η ευθύνη 
για τη συγκρότηση, λειτουργία και την εν γένει άψογη 
παρουσία της ομάδος.

Όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την χιονοδρομία ε 
ρασιτεχνικά ή να ενταχθούν στην ομάδα χιονοδρομίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας μπορούν να επικοινωνή
σουν για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση, 
με τον Ανθ/μο ΝΤΖΟΥΦΡΑ Γεώργιο, τηλ. 6977997056- 
2106427950 και τον Αρχιφ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μιχαήλ, τηλ. 
2107798169,2107482207 στην Υ.Φ.Α. Αθλητισμού, Με
σογείων 96, Αθήνα.

Π.Υ. Πετράκη Αναστασία
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Η Αυοχέρειο
inq ρινικής ανιινιής

Η δυσκολία στην ρινική αναπνοή είναι ένα πρόβλημα 
πολύ συχνό και το πόσο αυτή είναι ένα μεγάλο πρό
βλημα, μπορούμε να το καταλάβουμε εάν θυμηθούμε 
την τελευταία φορά που ήμασταν κρυωμένοι.Ανήσυ- 
χος ύπνος, νεύρα, κακή απόδοση και πολλά άλλα.

ίια την καλύτερη κατανόηση του θέματος θα κά
νουμε μια σύντομη και απλή αναφορά στην 
ανατομία και φυσιολογία της περιοχής η οποία 
εμπλέκεται στην ρινική αναπνοή. Τα ανατομικά 
στοιχεία λοιπόν που αποτελούν το ανώτερο 

αναπνευστικό σύστημα είναι : Η μύτη (με κυριότε- 
ρα στοιχεία το ρινικό διάφγραγ- 
μα και τ ις  ρινικές κόγχες) , ο ρι
νοφάρυγγας -με χαρακτηριστικό 
στοιχείο τις  αδενοειδείς εκβλα
στήσεις (κρεατάκια) και ο στομα- 
τοφάρυγγας (όπου βρίσκονται οι 
παρίσθμιες αμυγδαλές).

Οι τύποι της αναπνοής είναι δυο , η ρινική που είναι 
και η φυσιολογική και η στοματική. Είναι λοιπόν φανε
ρό ότι οποιοδήποτε πρόβλημα απόφραξης σε αυτές 
τις περιοχές μεταφράζεται κλινικά σε δυσχέρεια ανα
πνοής , παροδική η μόνιμη. Για λόγους πρακτικούς θα 
αναφερθούμε στις πιο συχνές αιτίες απόφραξης πα
ρακάμπτοντας αυτές που αποτελούν εξειδικευμένες 
ή σπάνιες περιπτώσεις.

Οι πιο συχνές αιτίες λοιπόν είναι:

ΜΥΤΗ :
Σκολίωση του ρινικού διαφράγματος 
Αλλεργική και αγγειοκινητική ρινίτιδα 
Πολύποδες μύτης 
Χρόνιες ιγμορίτιδες 

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑΣ:
Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων. 

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑΣ:
Υπερτροφία αμυγδαλών.

Εδώ θα πρέπει να τονιστούν δυο πράγματα:
1. Η μεγάλη σημασία της μύτης από πλευράς φυ

σιολογίας. Η καλύτερη παρομοίωση είναι αυτή που 
χαρακτηρίζει την μύτη ως το «κλιματισπκό» του ανα
πνευστικού μας συστήματος. Ο αέρας που αναπνέ
ουμε περνώντας από την μύτη περνάει μια «επεξερ
γασία» ώστε όταν φτάσει στους πνεύμονες να έχει

την σωστή υγρασία , θερμότητα και καθαρότητα από 
μικροσωματίδια. Όλη αυτή η «επεξεργασία» γίνεται 
απο τον βλεννογόνο της μύτης και απο την «προσαρ
μοστικότητα» του όγκου του αέρα που περνάει μέσα 
απο τις ρινικές κοιλότητες. Αυτό σημαίνει οτι πρέπει 
να πληρούνται απαραίτητα δυο συνθήκες: α. Άριστη 
κατάσταση λειτουργικότητας του βλεννογόνου, β. 
Ανοικτές αεροφόροι οδοί, δηλαδή ρινική αναπνοή χω
ρίς πρόβλημα.

2. Η σημασία της στοματικής αναπνοής σε σχέση 
με το λεγόμενο Σύνδρομο Άπνοιας κατά τον Ύπνο 
(ΣΑΥ). Έχει αποδειχθεί ότι ένα μέρος των απνοιών 
που μπορεί να κάνουμε στον ύπνο μας, οι λεγάμενες 
αποφρακτικές άπνοιες οφείλονται ακριβώς στις ανα
τομικές και λειτουργικές ανωμαλίες που περιγράφο- 
νται παραπάνω. Επιβάλλεται λοιπόν η χειρουργική 
αντιμετώπιση τους σαν πρώτη και πολλές φορές η 
μόνη αντιμετώπιση του συνδρόμου που δημιουργεί 
πλήθος προβλημάτων στον οργανισμό όπως εύκολη 
κόπωση, αίσθημα υπνηλίας, μειωμένη απόδοση και 
διάθεση, αναπνευστικές ανεπάρκειες, καρδιακά προ
βλήματα και - έστω και σπάνια- αιφνίδιο θάνατο. Ειδι
κότερα στα παιδιά η στοματική αναπνοή λόγω από
φραξης απο κρεατάκια ή υπερτροφία των αμυγδα
λών, δημιουργεί προβλήματα σωστής σωματικής ανά
πτυξης, ορθοδοντικά προβλήματα και συχνές λοιμώ
ξεις (ωτίτιδες, ιγμορίτιδες, βρογχίτιδες.).

Κάθε πρόβλημα λοιπόν που προκαλεί κακή κατά
σταση λειτουργικότητας πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ώστε να μην επιβαρύνεται μακροχρόνια το αναπνευ
στικό σύστημα. Οι λύσεις στα διάφορα προβλήματα 
είναι κυρίως χειρουργικές με εξαίρεση αυτή της αλ
λεργικής ρινίτιδας που υπάρχει μεν επεμβατική βοή
θεια στο πρόβλημα αλά όχι θεραπεία του.

Οι επεμβάσεις που γίνονται είναι οι εξής :
Πλαστική και ευθειασμός ρινικού διαφράγματος. 

Αφαίρεση πολυπόδων μύτης.
Κογχοπηξία ( σε αλλεργικές και αγγειοκινητικές 
ρινίτιδες) που είναι στην ουσία μείωση του όγκου 
των ρινικών κογχών και αύξηση του εύρους των 
ρωθώνων.
Αδενοτομή (κρεατάκια).
Αμυγδαλεκτομή.
Στις ημέρες μας και με την συνεχή πρόοδο των 

χειρουργικών τεχνικών αλλά και των εργαλείων που 
διαθέτουμε, τα προβλήματα που αφορούν στην μύτη
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(στραβό διάφραγμα, πολύποδες, υπερτροφία ρινικών 
κογχών, χρόνιες ιγμορίτιδες) μπορούν να διορθω
θούν με την ενδοσκοπική χειρουργική, για την οποία 
θα γίνει πιο λεπτομερής αναφορά παρακάτω.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ

Η ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων είναι 
μια χειρουργική μέθοδος η οποία έχει σαν σκο
πό την απομάκρυνση των παραγόντων που προ- 

καλούν απόφραξη όλων των παραρρινίων κόλπων
(κοιλότητες με αέ
ρα στο κρανίο, π.χ 
ιγμόρεια).

Υπολογίζεται οτι 
περίπου το  14% 
του πληθυσμού 
υποφέρει απο συ
μπτώματα παραρ- 

ρινοκολπίτιδας (η γνωστή γενικά σαν ιγμορίτιδα), 
ενώ 1 με 2% των ενηλίκων έχει χάσει την αίσθηση 
της όσφρησης και της γεύσης σε σημαντικό βαθμό. 
Σχετικά με την μέθοδο αυτή που θα αναλυθεί, ένα 
80 με 90% των ασθενών αναφέρουν πολύ σημαντι
κή βελτίωση των συμπτωμάτων τους μετά απο εν
δοσκοπική χειρουργική.

Ένα λεπτό φωτιζόμενο εργαλείο, το ενδοσκόπιο ει
σέρχεται μέσα στην μύτη και ο ιατρός εξετάζει το 
εσωτερικό της μέσα απο αυτό. Με αυτό τον τρόπο ο 
ιατρός μπορεί να διαπιστώσει, τ ι είναι αυτό που προ- 
καλείτην απόφραξη, βλέποντας σημεία του εσωτερι
κού της μύτης που έως τώρα ήταν δύσκολο να ελεγ
χθούν και χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, να διορ
θώσει την απόφραξη και να βελτιώσει την αναπνοή.

Η επέμβαση αυτή γίνεται χωρίς εξωτερικές τομές, 
μέσω του εσωτερικού της μύτης και έχει σαν σκοπό

την αύξηση του ποσού 
του αέρα που κυκλοφο
ρεί στους κόλπους και 
την σωστή παροχέτευση 
των βλεννογόνων μέσα 
στην μύτη.

Έτσι μπορεί ν α : 
Ανακουφίσει την 

απόφραξη της μύτης.
Ανακουφίσει απο 

πόνους στο πρόσωπο.
Βελτιώσει την ανα

πνοή.
Βελτιώσει την γεύ

ση και όσφρηση.

Επίσης είναι πολύ αποτελεσματική για να διορθώ
σει:

Παραρρινοκολπίτιδα.
Σταβό διάφραγμα.
Πολύποδες.
Ογκους της μύτης.

Η ενδοσκοπική χει
ρουργική τείνει να γίνει 
μέθοδος εκλογής απο 
όλο και περισσότερους 
ιατρούς και αυτό γ ια τ ί: 

Είναι λιγότερο 
επώδυνη

Δεν αφήνει ουλές. 
•  Προκαλεί λιγότερη 

αιμορραγία.
Προκαλεί λιγότερη 

δυσφορία μετά την 
επέμβαση

Απαιτεί ηπιότερο 
πωματισμό (γάζες στην 
μύτη), μετά το χειρουρ
γείο.

Έχει γρηγορότερη περίοδο ανάνηψης .
Έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας.

Ο ασθενής προεγχειρητικά υποβάλλεται σε έλεγ
χο με αξονική τομογραφία, η οποία θα βοηθήσει πο
λύ τον χειρουργό για να εξετάσει την λεπτή ανατομία 
της περιοχής και να «καταστρώσει το πλάνο» της 
επέμβασης του. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1-2 
ώρες και ο ασθενής φεύγει απο την κλινική την ίδια η 
την επομένη ημέρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το πρόβλημα της κακής ρινικής αναπνοής είναι 

μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίζεται 

με πολλή προσοχή και περίσκεψη και να απο- 
φασίζεται χωρίς σκέψη η αντιμετώπιση του σε 

όλες τις περιπτώσεις που αναμένεται η λύση του. 
Όπως και σε όλες τις περιπτώσεις στην Ιατρική η 

σωστή συνεργασία ιατρού και ασθενή φέρνει κα- 

λα και σίγουρα αποτελέσματα γι αυτό μην διστά

σετε να συζητήσετε με τον ειδικό Ωτορινολαρυγ

γολόγο το πρόβλημα σας γιατί κανείς δεν ξέρει 

καλύτερα το πρόβλημα σας από αυτόν.

Του Αστυνομικού Δ/ντη (ΥΓ) κ. Αλεξοττουλου Γρ.
που υπηρετεί στο Κ.Ι. Αθηνών



ΤΙΑΡΑΣ ΝΤΙΚΕΝΣ
Ο Τσαρλς Ντίκενς ήταν ένας σπουδαίος Αγγλος μυθι- 
στοριογράφος. Γεννήθηκε στο Πόρτσμουνθ το 1812 και 
πέθανε στο Λονδίνο το 1870. Έζησε ολόκληρη σχεδόν 
τη ζωή του στο Λονδίνο, το οποίο περιέγραψε με γλα· 
φυρότητα στα βιβλία του. Τα παιδικά του χρόνια ήταν 
πολύ δύσκολα εξαιτίας οικογενειακών προβλημάτων.

0 πατέρας του καταστράφηκε οικονομικά, όλη η 
οικογένεια βρέθηκε στη φυλακή λόγω χρεών 
και ο μικρός Τσάρλς αναγκάστηκε σε ηλικία 
εννέα ετών να δουλέψει σε εργοστάσιο βερνι- 
κιών. Η απελπισία και ο φόβος που ένοιωσε 

εκείνη την εποχή σημάδεψαν την μετέπειτα ζωή του.
Όταν μεγάλωσε, δούλεψε σε δικηγορικό γραφείο 

και σαν πρακτικογράφος στη Βουλή. Το 1833 άρχι
σε να γράφει δοκίμια με θέμα τη ζωή στο Λονδίνο. 
Εκείνη την εποχή έγραψε τη «Λέσχη Πίκουικ» που 
δημοσιεύτηκε σε συνέχειες και μετά εκδόθηκε σε 
τόμο που τον καθιέρωσε ως συγγραφέα. Ο Ντί

κενς, συνέχισε να γράφει δημοσιεύοντας τα  έργα 
του σε συνέχειες, γεγονός που τον βοηθούσε εξαι
τίας της αδυναμίας του να ακολουθήσει μια αυστη
ρή αφηγηματική πλοκή. Η αχαλίνωτη φαντασία του 
τον έκανε να προσθέτει συνεχώς καινούργια στοι
χεία, ιδιαίτερα όταν έδιναν στο κείμενο μελοδρα
ματική και συναισθηματική χροιά.

Το 1838 έγραψε το πιο διάσημο βιβλίο του, τον 
«Όλιβερ Τουίστ», ένα μυθιστόρημα με θέμα τη ζωή 
ενός μικρού αγοριού που παλεύει μόνο του μέσα 
στο Λονδίνο της αθλιότητας και του εγκλήματος. 0  
Όλιβερ ζει στα στενοσόκακα μιας απάνθρωπης και 
σκοτεινής πόλης, σ’ έναν κόσμο στον οποίο τα παι
διά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από επιτήδει
ους. Μέσα από τις  σκοτεινές σελίδες αυτής της 
ιστορίας διαφαίνεται μια νότα αισιοδοξίας.

Ένα άλλο πολύ γνωστό βιβλίο του με πολλά αυ- 
τοβιογραφικά στοιχεία ήταν το «Δαβίδ Κόπερφηλ- 
ντ». Ήταν το αγαπημένο βιβλίο του Ντίκενς στο 
οποίο περιγράφεται η ζωή ενός ευαίσθητου αγορι
ού που προσπαθεί να ξεπεράσει τη μοναξιά και τη 
ορφάνια του.

Στον «Παλαιοπώλη» ο αναγνώστης διαβάζει την 
ιστορία του Λιτλ Νελ που αποτελεί μια από τις 
πλέον συγκινησιακές στιγμές της λογοτεχνίας 

του 19ου αιώνα.
Η κορύφωση του ταλέντου του ήταν οι «Μεγάλες 

Προσδοκίες», έργο στο οποίο ο Ντίκενς δείχνει πιο 
οργανωμένος και ικανός να παρουσιάσει τ ις  προ
σωπικές του αναμνήσεις πιο φιλτραρισμένες. Οι 
«Μεγάλες Προσδοκίες» γυρίστηκαν ταινία το 1997 
με την Γουϊνεθ Πάλτροου σ’ έναν από του κύριους 
ρόλους και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Ο Ντίκενς ταξίδεψε στην Αμερική και στην Ιταλία 
και έγραψε τις  εντυπώσεις από τις  δυο αυτές χώ
ρες. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια της ζωής του βρέ
θηκε πάλι στην Αμερική όπου ήταν πολύ δημοφιλής.

Το τελευτα ίο  βιβλίο του «Το Μυστήριο του 
Έντουιν Ντρούντ» έμεινε μισοτελειωμένο και απο
τελεί έκπληξη: Πρόκειται για αστυνομικό μυθιστό
ρημα που με την πλοκή του προκάλεσε αρκετούς 
συγγραφείς να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν το 
δολοφόνο.

Σ’ όλη του τη ζωή ο Ντίκενς λάτρευε το θέατρο
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και προσπάθησε αρκετές φορές να προσληφθεί ως 
ηθοποιός χωρίς να τα καταφέρει. Για να ικανοποιή
σει αυτή την τάση του να βγει στο σανίδι, έκανε συ
χνά δημόσιες αναγνώσεις των βιβλίων του, ενώ 
έγραψε και μερικά θεατρικά έργα.

Το πιο δημοφιλές βιβλίο του έκτος από τα δυο 
πρώτα σχεδόν αυτοβιογραφικά του μυθιστορήματα 
ήταν οι «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες». Στο βιβλίο αυ
τό κυριαρχεί το Πνεύμα των Χριστουγέννων που πα
ρακολουθεί τις προετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή:

Τα μπακάλικα! Αχ, τα μπακάλικα! Κόντευαν πια να 
κλείσουν, ζήτημα είναι αν τους έμεναν ακόμη ένα 
δυο πορτόφυλλα ανοιχτά' μέσα απ' αυτά τα 

ανοίγματα όμως, και τ ι δεν έβλεπες! Δεν ήταν μόνο 
η πλάστιγγα που ανεβοκατέβαινε χτυπώντας χαρ
μόσυνα τον πάγκο, δεν ήταν μόνο ο σπάγκος που 
κατρακυλούσε και κοβόταν απότομα απ’ το κουβάρι 
του, ούτε τα τσίγκινα κουτιά που καμπάνιζαν, μια 
πάνω μια κάτω, σαν να πετούσαν στα χέρια κανενός 
ταχυδακτυλουργού' ήταν και τα ανάκατα αρώματα 
των τσαγιών και των καφέδων που σου γαργαλού- 
σαν τη μύτη, ήταν οι σταφίδες, τόσο άφθονες και 
τόσο σπάνιες συνάμα, ήταν η αμυγδαλόψυχα, τόσο 
εκτυφλωτικά λευκή, ήταν τα μπαστουνάκια της κα
νέλας, μακρουλά και ολόισια, ήταν του κόσμου τα 
λαχταριστά μπαχαρικά, κι ακόμη τα καραμελωμένα 
φρούτα, φασκιωμένα σε μια παχιά κρούστα καντιο
ζάχαρη με πηχτές φουσκαλίτσες εδώ κι εκεί, που 
έκαναν ακόμη και τους πιο αδιάφορους θεατές να 
νιώθουν πρώτα λιγούρα, κι αμέσως έπειτα φθόνο.

Ήταν και τα σύκα, ζουμερά και σαρκωμένα, και 
τα ξερά δαμάσκηνα που κοκκίνιζαν με σεμνή αδια- 
ντροπιά μέσα στα βαρυστολισμένα κουτιά τους, 
ήταν του κόσμου οι λιχουδιές, ντυμένες με τα γ ιορ

τινά τους, κι όλες μαζί σε προκαλούσαν να τ ις  φ α ς ' 
μα οι πελάτες ήταν βιαστικοί, ανυπόμονοι να γιορ
τάσουν τη μέρα που ξημέρωνε γεμάτη υποσχέσεις, 
και σπρώχνονταν στην πόρτα, τσαλαπατούσαν ανε
λέητα τα πανεράκια τους, ξεχνούσαν τα ψώνια 
στον πάγκο και ξαναγύριζαν τρέχοντος για να τα 
μαζέψουν, κι έκαναν εκατοντάδες παρόμοιες γκά- 
φες, με την πιο καλή διάθεση που έγινε ποτέ' όσο 
για τον μπακάλη και τους παραγιούς του, ήταν τό 
σο καλοπροαίρετοι και τόσο ειλικρινείς, λες κι οι 
γυαλιστερές καρδούλες που κούμπωναν τις ποδιές 
τους πίσω στην πλάτη ήταν οι δικές τους καρδιές, 
και τις  είχαν φορέσει απ’ έξω για να τις βλέπουν 
όλοι, ή έστω για να τις τσιμπολογούν οι κίσσες των 
Χριστουγέννων, αν τις λιμπίζονταν.

Σε λίγο τα καμπαναριά άρχισαν να καλούν τους 
χριστιανούς σε εκκλησίες και παρεκκλήσια, και κο
πάδια βγήκαν πάλι στους δρόμους, όλοι με τα καλά 
τους ρούχα και με τα πρόσωπά τους γελαστά. Και 
την ίδια στιγμή, από δεκάδες παράδρομους και σο
κάκια και ανώνυμες γωνιές, ξεπρέβαλαν αμέτρητοι 
άλλοι, που κουβαλούσαν το φαγητό τους στο 
φούρνο. Το θέαμα αυτών των φτωχών γλεντοκό- 
πων φάνηκε να ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Πνεύμα. 
Στάθηκε στο κατώφλι ενός φουρνάρικου, με τον 
Σκρουτζ από δίπλα, και ξεσκεπάζοντας ένα ένα τα 
κατσαρολικά που προσπερνούσαν, ευλόγησε τα 
φαγητά θυμιατίζοντάς τα  με τον πυρσό του. Κι ήταν 
πολύ παράξενος αυτός ο πυρσός, γ ιατί καμιά φο
ρά, όταν κάποιοι τύχαινε να σπρωχτούν και ν’ 
ανταλλάξουν πικρή κουβέντα, τους ράντιζε με δυο 
τρεις σταγόνες νερό, κι αμέσως ξανάβρισκαν την 
καλή τους διάθεση, κι έλεγαν, αμαρτία είναι να μα
λώνουμε χρονιάρα μέρα. ο

Π. Υ. Ζωή Κώστα βάρα
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Το Ίδρυμα Μείζονος Ελλη
νισμού έχει στόχο τη διά
σωση και διάδοση της ελ
ληνικής ιστορικής μνήμης 
και παράδοσης και τη συ- 
νειδητοποίηση της οικου
μενικής διάστασης του Ελ
ληνισμού.

Ο «Ελληνικός Κόσμος» 
είναι το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος. Αποτελεί 
ένα ζωντανό υπερσύγχρονο μουσείο του Ελληνισμού 
και επιστημών που επιδιώκει να γίνει πηγή μάθησης και 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης «κοινω
νίας της γνώσης».

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού αξιοποιείται η τε
χνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας, για θέματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην «Κιβωτό» και τη «Μαγική Οθόνη» ο επισκέπτης 
εφοδιασμένος με ειδικά γυαλιά και χρησιμοποιώντας 
μια μικρή συσκευή πλοήγησης συμμετέχει σε εικονικά 
ταξίδια ανακαλύπτοντας το χώρο και την ιστορία.

«Υπάρχει σε όλα λύση. Ταξίδι στον Κόσμο των Αρ
χαίων Ελληνικών Μαθηματικών».

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη με
γαλύτερη έκθεση επιστημών και ιστορίας που πραγμα
τοποιήθηκε ποτέ στην Αθήνα. Από τον Θαλή και τον 
Πυθαγόρα έως τον Αρχιμήδη και τον Ερατοσθένη μπο
ρεί να ταξιδέψει ο επισκέπτης στην επιστήμη και την 
ιστορία. Στόχος αυτής της 
πολιτιστικής δραστηριότη
τας είναι η απομυθοποίηση 
της δυσκολίας των μαθη
ματικών μέσω της μύησης 
του κοινού στη μαγεία της 
μαθηματικής σκέψης και 
της δημιουργίας προσβά
σεων στον κόσμο λίγων χα
ρισματικών φιλοσόφων και 
επιστημόνων που συνέβα
λαν σε κάποιες από τις ση
μαντικότερες κατακτήσεις 
του πνεύματος.

ΡΕΜΠΡΑΝΤ: Ιστορίες σε μαύρο και άσπρο

Στο πλαίσιο της Ολλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρου
σιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη η σημαντική έκθεση «Remprandt. Χαρακτικά 
από το Μουσείο Rembrandthuis του Άμστερνταμ». Πρόκειται για την παρου
σίαση 91 χαρακτικών που αποτελεί σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής χαρα
κτικής παραγωγής του, καθώς και τριών χάλκινων πλακών του καλλιτέχνη.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε θεματικές ενότητες στις οποίες περιλαμβάνο
νται προσωπογραφίες, ηθογραφικές σκηνές, επεισόδια από την Παλαιό και 
Καινή Διαθήκη, αλληγορικές παραστάσεις, σκηνές κυνηγιού και μάχης. Ο επι
σκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει μια άλλη πλευρά του Ρέμπραντ, ο 
οποίος είναι γνωστός σήμερα κυρίως για τις ελαιογραφίες του.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι της 12.12. 2004 
Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 τηλ 210 3671000 
Ώρες λειτουργίας Μουσείου 
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 9.00-17.00 
Πέμπτη 9.00-21.00, Κυριακή κλειστά

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΙΕΡΙΔΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

«3200 χρόνια Κυπριακού Ελληνισμού: Από την Αστάρτη στην Αφροδίτη»

Βασικός στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τη σταδιακή αλλαγή του πολι
τιστικού προσανατολισμού της Μεγαλονήσου από την Ανατολή προς το Αιγαίο, μέ

σα από σειρά κυπριακών εκθεμάτων των Προϊστορικών, Γεωμετρικών, Αρχαϊκών, 
Κλασσικών και Ελληνιστικών χρόνων.
Αδιάψευστο τεκμήριο της στενής σχέσης της Κύπρου και της Ελλάδας από τα 

πανάρχαια χρόνια αποτελεί το γεγονός ότι στην Ελληνική Μυθολογία η Μεγαλόνη- 
σος θεωρείτο η γενέτειρα της Αφροδίτης, θεάς του έρωτα και της ομορφιάς.

Τα ογδόντα περίπου εκθέματα της έκθεσης προέρχονται από έξι συλλογές 
μουσείων της Μεγαλονήσου, τη συλλογή Μουσείου Πιερίδη, και τη συλλογή κυ
πριακών αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία να θαυμάσει κανείς τα αντικείμενα αυτά στα πλαί
σια μιας συλλογής.

Πολυχώρος Πολιτισμού «Αθηνάίς», τηλ 210 3480007
Καθημερνά από 11.00 έως 23.00
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΒΕΡΩΦ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

Η πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ εγκαινιάσθηκε στις 27 Αυγούστου του 1988 
και τα περισσότερα έργα προέρχονται από την προσωπική συλλογή του Ε. 
Αβέρωφ.

Πρόκειται για έργα υψηλής ποιοτικής στάθμης ζωγράφων, γλυπτών και 
χαρακτών του 19ου και 20ου αιώνα.

Στη μόνιμη έκθεση μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει έργα των Λύ
τρα, Γύζη, Τσόκου, Πανταζή, Βολανάκη, Αλταμούρα, Ιακωβίδη, Ροΐλου, 
Παρθένη, Μαλέα, Οικονόμου, Βυζάντιου, Νικολάου, Χατζηκυριάκου- 
Γκίκα και άλλων.

Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος κατά την οποία πολλοί κάνουν τις 
μικρές ή μεγάλες αποδράσεις τους στην επαρχία. Όποιος βρεθεί στο μα
γευτικό Μέτσοβο θα έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί μια ασυνήθιστη για 
ένα χωριό πινακοθήκη, μεγάλης αξίας.

Η Πινακοθήκη παραμένει ανοικτή καθημερινά (και αργίες), πλην Τρίτης 
Χειμερινό ωράριο: 10.00 -16.30 (από 15.9 έως 14.7), τηλ.: 26560 41210, 42617

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο διοργα- 

νώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών 

με συναρπαστικά θέματα. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά όχι μόνο θα 

διασκεδάσουν και θα ενημερώνονται για θέματα της καθημερινής τους 

ζωής, αλλά και θα ευαισθητοποιούνται σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Η κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα διαρκεί 45’και επαναλαμβάνεται 

κάθε μια ώρα.

Οι δραστηριότητες είναι πολλές όπως: Τα παιδιά του κόσμου, χρι

στουγεννιάτικα στολίδια, τα κάλαντα στον κόσμο, πειράματα με μαγνή

τες και πολλά άλλα.

Κυδαθηναίων 14, τηλ.: 210 3312995-7

«ΝΥΦΕΣ»
Είναι μια ταινία με όλα τα στοιχεία των ταινιών του Παντελή Βούλγαρη (Πέτρινα Χρόνια, Ήσυχες μέρες του Αυ

γούστου). Ο θεατής αισθάνεται διάχυτη τη μελαγχολία, την οδύνη και τις κοινωνικές συνθήκες που οδηγούν τη 
ζωή των ηρώων.

Το 1922, κορίτσια απάτην Ελλάδα, πολλά από αυτά θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής, φεύγουν για την 
Αμερική με σκοπό το γάμο. Νύφες και γαμπροί γνωρίζονται μόνο από τις φωτογραφίες που έχουν ανταλλάξει. 
Τα κορίτσια με αυτό το γάμο περιμένουν να 
εξασφαλίσουν όχι μόνο το δικό τους μέλλον 
αλλά και των οικογενειών τους.

Οποιαδήποτε λοιπόν εκτροπή από αυτό 
το πρωταρχικό σκοπό δεν επηρεάζει μόνο 
τη δική τους τύχη, αλλά και των δικών τους 
ανθρώπων.

Η ηρωίδα του έργου ερωτεύεται ένα φω
τογράφο, τον οποίο γνωρίζει κατά τη διάρ
κεια του ταξιδιού, και βρίσκεται μπροστά 
σ’ένα μεγάλο δίλημμα....

Σκηνοθεσία Παντελής Βούλγαρης
Πρωταγωνιστούν: Βικτώρια Χαραλαμπί- 

δου, Ντέμιαν Λουίς, Στίβεν Μπέρκοφ, Εύη 
Σαυλίδου, Αντρέα Φερεόλ, Δημήτρης Κατα- 
λεκρός, Ειρήνη Ιγγλέση, Εβελίνα Παπούλια.
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Τα μεγάλα αστέρια του 

Wintergarten και Olympia σε ένα 

φαντασμαγορικό θέαμα για όλη 

την οικογένεια!

Το θέατρο Coronet μπαίνει δυνα

μικά στη φετινή σεζόν με ένα 

αστραφτερό σόου. Ο διάσημος 

γερμανός σκηνοθέτης του βαριετέ 

Udo Pueschel σε συνεργασία με 

τον ελληνικής καταγωγής πολυ

βραβευμένο μάγο George παρου

σιάζουν ένα μοναδικό θέαμα. Η πα

ράσταση συγκεντρώνει μερικούς 

από τους πιο διάσημους ακροβά

τες, ζογκλέρ, μίμους και μάγους απ’ όλο τον κόσμο.

Συμμετέχουν: Η βιολονίστρια Τα- 

μάρα Τεσλένκο που θα δώσει το 

σήμα εκκίνησης με τις μελωδίες της 

ο κλόουν Κονταντίν Μουράβιεφ, 

(πρώτο βραβείο στο φετινό Διεθνές 

Φεστιβάλ Κλόουν της Δανίας), το 

ακροβατικό ντουέτο «Acts Fly» που 

θα παρουσιάσει ένα νούμερο εξ 

ολοκλήρου στον αέρα, ο Marcus 

Furtner ο πιο γρήγορος ζογκλέρ 

στον κόσμο, και οι Κινέζοι ακροβά

τες «Black Sun».

Θέατρο Coronet Φρύνης 11 και 

Υμηττού, Παγκράτι τηλ: 210

7012123,210 7012511

[
ΕΦΥΓΕ Η ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Στις 23 Σετττεμβρίου έφυγε η Διδώ Σωτηρίου σε ηλικία 95 ετών. Γεννήθη- 

κε το 1909 στο Αϊδίνι της Μικρός Ασίας. Η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στη 

Σμύρνη απ’ όπου έφυγε μετά την καταστροφή για να καταλήξει στον Πειραιά.

Η Μικρασιατική Καταστροφή τη χάραξε ανεξίτηλα. Το βιβλίο που την έκα

νε διάσημη, «Τα ματωμένα χώματα», κυκλοφόρησε το 1962, σαράντα χρόνια 

μετά τα δραματικά γεγονότα. Μεγάλη επιτυχία είχε και «Η Εντολή» που αναφερόταν στα γεγονότα του εμ

φυλίου πολέμου και αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες.

Τα βιβλία της γνωρίζουν και σήμερα επιτυχία και έχουν μεταφραστεί σε έξι γλώσσες.

ΑΝΤΙΟ ΣΤΟ ΜΙ ΜΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ

Το ελληνικό θέατρο ήταν άτυχο αυτή τη  χρονιά. Πολλοί ιδ ια ίτερα αγα

πητοί ηθοποιοί έφυγαν από κοντά μας.

Στις 12 Νοεμβρίου πέθανε μετά από μια ξαφνική αδιαθεσία ο Μίμης Χρυ- 

σομάλλης. Γεννήθηκε το  1938 στην Αθήνα και σπούδασε στη Δραματική 

Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Ή ταν ένας ηθοποιός με μεγάλο ταλέντο  και 

πολύ λεπτή αίσθηση του χιούμορ. Υπηρέτησε όλα σχεδόν τα  είδη θεάτρου. 

Μέχρι τον ξαφνικό θάνατό του έπαιζε μαζί με τον Γιώργο Μιχαλόπουλο στο «Παράξενο ζευγάρι» 

του Νιλ Σάιμον.
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Στην εποχή μας, της διαστημικής τεχνολογίας και με 
τους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινής ζωής, ίσώς
να φαίνεται περιττό το να μιλάμε ακόμα για «σαβουαρ 
βιβρ», επειδή, θα σας πουν ορισμένοι ειρωνικά, ο σύγ
χρονος άνθρωπος δεν έχει πια χρόνο ούτε για να ζήσει.
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Λ οιπόν, το επιχείρημα δεν είναι πειστικό, γιατί 
το σαβουάρ βιβρ αποδεικνύεται απαραίτητο 
για να μετριάζει τ ις  μόνιμες εντάσεις της κοι
νωνικής μας ζωής. Τι είναι λοιπόν το σαβου
άρ βιβρ; Πέρα από το να είναι η αυστηρή 

εφαρμογή ορισμένων αμετάβλητων κανόνων, είναι 
η τέχνη του να ζει κανείς έχοντας καλή επικοινωνία 
με τους συνανθρώπους του και να δημιουργεί αυτή 
την «ανθρώπινη διάσταση» που καθορίζει το σωστό 
στιλ κάθε κοινωνίας.

Η στάση σας στο τραπέζι
Να ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του σα

βουάρ βιβρ. Να ξέρετε ότι η ανατροφή σας θα κριθεί 
από τη συμπεριφορά σας στο τραπέζι.

Αν είστε καλεσμένοι, περιμένετε να καθίσει η οικο
δέσποινα πριν πάρετε τη θέση σας.

Τα χέρια και ένα μέρος του πήχυ σας πρέπει να 
ακουμπάνε στο τραπέζι. Επίσης, επιτρέπεται να ακου- 
μπήσετε και τον αγκώνα σας, αλλά αυτή η στάση δεν 
τηρείται ποτέ όταν τρώτε.

Προσέξτε καλά να μην ανοίγετε τους αγκώνες σας 
όταν κόβετε το κρέας: είναι άκομψο και πολύ ενοχλη
τικό γ ι’ αυτούς που κάθονται δίπλα σας. Είναι κακή 
συνήθεια, που την αποκτούν πολλά παιδιά.

Ακόμη, η πιο στοιχειώδης λεπτότητα απαγορεύει να 
μασάτε ή να μιλάτε με το στόμα γεμάτο, να καθαρίζε
τε τα δόντια σας με οδοντογλυφίδα ή να κριτικάρετε 
την ποιότητα των φαγητών που σας πρόσφεραν.

Η πετσέτα
Η πετσέτα χρησιμεύει μόνο για να σκουπίζετε ελα

φρά τα χείλη σας και τις άκρες των δαχτύλων σας.
Πρέπει να περιμένετε μέχρις ότου να ξεδιπλώσει 

την πετσέτα της η οικοδέσποινα, για να ξεδιπλώσετε 
και τη δική σας: μην την ανοίξετε τελείως, αλλά απλώ
στε τη κατά μήκος επάνω στα γόνατά σας.

Μη διανοηθείτε να τη βάλετε στο γιακά ή στο ντε
κολτέ σας (εκτός από ορισμένα εστιατόρια όπου θα 
σας δώσουν μεγάλες και αστείες πετσέτες για να φά
τε θαλασσινά).

Όταν τελειώσει το γεύμα, ακουμπήστε την δίπλα 
στο πιάτο σας, χωρίς να τη διπλώσετε.

Ένας άντρας μαζεύει πάντα την πετσέτα που έπεσε 
από την κυρία που κάθεται δίπλα του.

Πως να σερβίρεστε
Μη σερβίρεστε με τα δικά σας μαχαιροπήρουνα, 

αλλά με εκείνα που συνοδεύουν την πιατέλα που σας 
παρουσιάζουν. Αν δεν σας αρέσει ένα φαγητό, πάρτε 
λίγο, για να τιμήσετε την οικοδέσποινα. Εάν σας προ
σφέρουν το αγαπημένο σας φαγητό, μη διαδηλώνετε 
φανερά τη χαρά σας. Συγκροτήστε την όρεξή σας, 
αποφεύγοντας να φάτε μια γιγαντιαία μερίδα.

Τα σερβίτσια
Τα σερβίτσια δεν πρέπει να κρατιούνται με το αιχ

μηρό μέρος προς τα επάνω.
Το μαχαίρι κρατιέται με το δεξί χέρι, με το δείχτη

απλωμένο κατά μήκος της ράχης της λάμας.
Δεν πρέπει να σκουπίζετε το μαχαίρι πάνω στο ψωμί.
Αν χρησιμοποιείτε μόνο πιρούνι, το κρατάτε με το 

δεξί χέρι.
Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να βοηθάτε μ’ ένα 

κομμάτι ψωμί που κρατάτε με το αριστερό χέρι.
Είναι κομψό να κρατάτε το πιρούνι με το αριστερό 

χέρι, ενώ σπρώχνετε τα λαχανικά προς αυτό με τη 
βοήθεια του μαχαιριού.

Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το μαχαίρι και το πι
ρούνι παράλληλα μέσα στο πιάτο, με τα δόντια του πι
ρουνιού προς τα πάνω.

Το κουτάλι κρατιέται με το δεξί χέρι και μετά τοπο
θετείται μέσα στο πιάτο από την κυρτή μεριά του.

Στο εστιατόριο, αν σας πέσει ένα από τα μαχαιρο- 
πήρουνα, δεν πρέπει να το μαζέψετε, αλλά να περι
μένετε μέχρι να σας φέρει το γκαρσόν άλλο, τοποθε
τημένο σ’ ένα πιάτο.

Τα άγνωστα αντικείμενα 
Αν μερικά είδη σας είναι άγνωστα (πένσες για αστα

κό, μπολ για να ξεπλένετε τα δάχτυλά σας, μαχαίρια 
του φρούτου, μαχαίρια του τυριού...) καθυστερήστε 
λίγο να τα χρησιμοποιήσετε, μέχρι να μπορέσετε να 
δείτε τη χρήση τους από τους διπλανούς σας. Μην 
παίρνετε την πρωτοβουλία να τα χρησιμοποιήσετε 
απερίσκεπτα. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, η οικοδέσποινα 
πρέπει να υποκριθεί ότι αγνοεί την αδεξιότητα, απο- 
σπώντας αλλού την προσοχή των συνδαιτημόνων. Να 
ξέρετε ότι η λάμα των μαχαιριών τυριού είναι από
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ατσάλι, ενώ των μαχαιριών φρούτου από ασήμι ή 
επαργυρωμένη.

Το πιάτο
Πρέπει να αποφεύγετε να αφήνετε στο πιάτο σας 

το μισό φαγητό, γιατί αυτό θα είναι δυσάρεστο για 
την οικοδέσποινα. Το να καθαρίσετε επίσης εντελώς 
το πιάτο σας, δεν είναι σημάδι καλής αγωγής.

Δεν πρέπει ποτέ ν’ ανασηκώνετε το πιάτο της σού
πας, για ν' αδειάσετε πιο εύκολα το περιεχόμενό του. 
Το πιατάκι που βρίσκεται στα αριστερά του σερβίτσι
ου, προορίζεται για το ψωμί. Εκείνο που βρίσκεται δε
ξιά (που κάποτε έχει σχήμα μισοφέγγαρου) για τη σα
λάτα.

Μ ά θ ε τ ε  να π ίν ε τε
Μην αφήνετε κρασί στο ποτήρι σας όταν σηκώνε

στε από το τραπέζι.
Αν δε θέλετε άλλο, πείτε απλά «όχι, ευχαριστώ», κά

νοντας μια αρνητική κίνηση, αλλά ποτέ μη βάζετε το 
χέρι πάνω από το ποτήρι!

Και, φυσικά, μην πίνετε περισσότερο από εκείνο 
που σας επιτρέπουν η λογική και η ιδιοσυγκρασία 
σας.

Το ψωμί
Το ψωμί δεν κόβεται ποτέ με μαχαίρι.
Πρέπει να κόβετε το ψωμί με τα δάχτυλα, αποσπώ- 

ντας μικρά κομμάτια που τα τρώτε κάθε τόσο.
Πως να τρώτε διάφορα φαγητά
Τα στρείδια και τα μύδια κρατιούνται ανάμεσα σε 

δύο δάχτυλα του αριστερού χεριού και βγαίνουν από 
το κέλυφός τους μ’ ένα ειδικό πηρούνι.

Το μελάτο αυγό σερβίρεται μόνο σε ανεπίσημα 
γεύματα. Δε σπάμε το κέλυφος με το μαχαίρι, αλλά 
μ’ ένα μικρό κουτάλι που θα χρησιμεύσει και για να 
το φάμε. Το ψωμί για βούτημα (μπαστουνάκια από 
ψωμί), πρέπει να δίνεται μόνο στα παιδιά. Όταν το 
αυγό τελειώσει, σπάτε το κέλυφος στο πιάτο μ’ ένα 
ξερό χτύπημα.

Η σούπα πρέπει να τρώγεται είτε φέρνοντας τη μύ

τη του κουταλιού στο στόμα, είτε ρουφώντας την 
απαλά από το πλάι του. Φυσικά, δεν πρέπει να τη ρου
φάτε με θόρυβο, ούτε να τη φυσάτε για να κρυώσει. 
Δεν πρέπει ακόμη ν’ ανασηκώνετε το πιάτο σας για τις 
τελευταίες κουταλιές.

Οι αγκινάρες τρώγονται με το χέρι, φύλλο-φύλλο. 
Σε επίσημο γεύμα σερβίρονται μόνο οι καρδιές που 
τρώγονται με το πιρούνι.

Τα σπαράγγια τρώγονται με πιρούνι, κόβοντας την 
πράσινη άκρη. Όμως αν η οικοδέσποινα τα κρατάει με 
τα δάχτυλα, κάντε και σεις το ίδιο!

Το πεπόνι σερβίρεται μ’ ένα κουτάλι, αν έχει προ- 
βλεφθεί μισό πεπόνι για κάθε καλεσμένο. Αν παρατί
θεται σε φέτες, τότε σερβίρεται μ’ ένα μαχαίρι και ένα 
πιρούνι.

Τα ψάρια τρώγονται με το πιρούνι του ψαριού που 
το βοηθάμε μ’ ένα κομμάτι ψωμί, εκτός αν υπάρχουν 
ειδικά μαχαίρια ψαριού με πλατιά λάμα.

Το κρέας πρέπει να κόβεται κομμάτι - κομμάτι αλλά 
με τέτοιο τρόπο που να καταπίνονται εύκολα τα κομ
μάτια. Τα κόκαλα ξεψαχνίζονται πάντα με το πιρούνι 
και το μαχαίρι και ποτέ με τα δόντια, ή με τη βοήθεια 
των δαχτύλων!

Η σάλτσα μένει στο πιάτο, εκτός από τα οικογε
νειακά γεύματα, όπου μπορείτε να τη γευτε ίτε με 
μικρές μπουκιές ψωμί, καρφωμένες στο πιρούνι. 
Σ’ ένα επίσημο γεύμα ή στο εστιατόριο, αυτό δεν 
επιτρέπεται.

Τα σπαγγέτι τυλίγονται «α-λα» ιταλικά στα δό
ντια του πιρουνιού, πράγμα που απαιτεί κάποια εκ
παίδευση. Όμως το πιάτο αυτό δεν πολυσερβίρε- 
ται σ’ ένα γεύμα, με άλλα λόγια σ’ ένα γεύμα ή δεί
πνο στην πόλη.

Οι πατάτες τρώγονται με το πιρούνι και δεν κόβο
νται ποτέ με το μαχαίρι.

Η σαλάτα τρώγεται χωρίς τη βοήθεια μαχαιριού: 
μια σοφή προφύλαξη για την οικοδέσποινα, είναι να 
σερβίρει τα λαχανικά ήδη κομμένα, για να αποφύγει 
την αμηχανία που θα δημιουργηθεί στους καλεσμέ
νους. Όταν υπάρχουν πιάτα σαλάτας (που λέγονται 
«μισοφέγγαρα») δίπλα από το σερβίτσιο, μπορείτε, αν 
προτιμάτε, να φάτε πρώτα το κρέας και μετά τη σα
λάτα, ή καλύτερα μπορείτε να την τρώτε με το πιρού
νι εναλλάξ με το κρέας, έτσι ώστε να τελειώσουν ταυ
τόχρονα και τα δυο πιάτα.

Το τυρί κόβεται μ’ ένα ειδικό μαχαίρι που έχει δυο 
αιχμές στην άκρη, χωρίς να χρησιμοποιείτε πιρούνι 
και φυσικά τα δάχτυλά σας. Το κομμάτι που κόβεται, 
μεταφέρεται αμέσως στο στόμα, πάνω σ’ ένα κομμά
τι ψωμί, βουτυρωμένο ή όχι.

Τα επιδόρπια τρώγονται με κουτάλι ή με πιρούνι. 
Αντίθετα με τα μικρά γλυκά, ένα κυρίως γλυκό δεν 
τρώγεται ποτέ με τα δάχτυλα, εκτός αν βρίσκεστε σε 
οικείο περιβάλλον.

TOY FRANCOISE LE FOLCALVEZ *

*Από το βιβλίο του «Το Σαβουάρ Βίβρ Σήμερα» Εκδό
σεις Γιάννης Β. Βασδέκης.

96



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 '

| Ι «  ■ Μ
Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από 
το θάνατο του Εμμανουήλ Ροΐδη, μιας από 
τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες 
της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.

ί εννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου και πέθανε 
στην Αθήνα. Οι γονείς του κατάγονταν από πλού
σια οικογένεια της Χίου που εγκατέλειψ ε το  νησί 
μετά τη καταστροφή του 1822. Έ ζησε μικρός στη 
Γένοβα και αργότερα όταν οι γονείς του εγκατα

στάθηκαν μόνιμα στη Σύρο τελείω σε το  ξακουστό Ελ- 
ληνοαμερικανικό Λύκειο X. Ευαγγελίδη.

Όπως πολλοί Έ λληνες επιχειρηματίες τη ς  εποχής 
εκείνης έτσι και η οικογένεια Ροΐδη είχε τ ις επιχειρή
σεις τη ς  στη Ρουμανία. Ο Ροΐδης τα ξίδ ευε συχνά εκεί 
αλλά και στην Αίγυπτο και στη Γερμανία.

Τελικά εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Η προ
σαρμογή του ήταν πολύ δύσκολή εξα ιτία ςτη ς  κοσμο
πολίτικης ανατροφής και του ελεύθερου πνεύματός 
του που δε χωρούσε στα στενά κοινωνικά πλαίσια της  
πρωτεύουσας.

Άπειρος καθώς ήταν στις επιχειρήσεις έχασε όλη 
του την περιουσία στις μετοχές Λαυρίου και Πιστωτι
κής και για  να ζήσει διορίστηκε έφ ορος στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη. Αλλά και αυτός ο διορισμός δεν του έδω
σε ασφάλεια. Σύμφωνα μ ετα π ολιτικά ήθητης εποχής 
τη θέση αυτή την κατείχε ο Ροΐδης μόνο επί κυβερνή
σεων Τρικούπη του οποίου ήταν ένθερμος υποστηρι- 
κτής και την έχανε όταν ο Τρικούπης ήταν εκτός κυ
βέρνησης. Ο Ροΐδης εμφανίστηκε για  πρώτη φορά  
στα γράμματα το  1860 με τη μετάφραση του «Οδοι
πορικού» του Σατομπριάν. Συνέχισε μεταφράζοντας  
Μπωντλαίρ, Πόε και Ντοστογιέφσκι. Ο ι μεταφραστι
κές επιλογές του σε συνδυασμό με το  μέγεθος των ξ έ 
νων έργων, τα  οποία πρώτος αυτός έκανε γνωστά στο 
ελληνικό αναγνωστικό κοινό, αποδεικνύουν το  ευρύ  
φάσμα των αναζητήσεώντου και την ικανότητά του να 
διακρίνει το υ ς  προσανατολισμούς τη ς  ευρωπαϊκής  
λογοτεχνίας.

Το 1866 εκδόθηκε το  πιο διάσημο έργο του Ροΐδη η 
«Πάπισσα Ιωάννα» που ήταν ένα ισχυρό χτύπημα στο 
ρομαντικό μυθιστόρηματης εποχήςτου. Το βιβλίο αυ
τό  ήταν μια προκλητική σάτιρα που τον έκανε γνωστό 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξω τερικό. Μέσα από αυτό  
το  βιβλίο ο Ροΐδης προσπάθησε να υπονομεύσει τον  
δυτικό κυρίως μεσαίωνα. Πρόκειται γ ια  ένα εξα ιρ ετι
κά σαρκαστικό μυθιστόρημα γραμμένο από έναν άν
θρωπο ταλαντούχο, με ασυγκράτητη φαντασία.

Ο Ροΐδης παρενέβαινε δυναμικά στη πολιτική ζωή 
τη ς  χώρας εκδίδοντας τη πολιτική και σατιρική εφ η 
μερίδα «Ασμοδαίος», στην οποία έγραφ ε καταγγέλ

λοντας το υς  πολιτικούς, 
τα  κόμματα, το υ ς  έμπο
ρους και τους τραπεζίτες.

Παρόλο που ο ίδιος έ 
γρ α φ ε στη καθαρεύουσ α  
προέτρεπε τους νέους να 
χρησιμοποιούν τη δημοτι
κή, επειδή πίστευε ότι μό
νο η χρήση της δημοτικής 
θα μπορούσε να δημιουρ
γήσει τ ις  βάσεις τη ς  νεο
ελληνικής λογοτεχνίας.

Ιδεολογικά ήταν υπέρ- 
μαχος του αστικού κοινω
νικού καθεστώ τος. Π ί
σ τευε ότι ο νεοελληνικός  
πολιτισμός θα  ξεπηδούσε 
όχι από την ύπαιθρο αλλά  
από τις  πόλεις. Μ ε τον χα
ρακτηριστικό του σαρκαστικό τρόπο, έγραφε: «το η- 
μέτερον κοινόν ήρχισε, δεν λέγομεν ν’αηδιάζη, αλλά  
να χορταίνη τα ς  στάνας, τα ς  στρούγγας, τα  λημέρια, 
τα ς  φ λογέρας τους κολλήγους, τους λεβέντηδες, τας  
ζηλεμένος κόρας, τα  μοιρολόγια, τα  ασημοχρύσαφα  
και τους κερατισμούς των τράγων».

Ο Ροΐδης έγραψ ε πολλά μικρά έργα που έχουν τη 
μορφή ανεκδοτολογικών και χρονικών αναμνήσεων 
τα  οποία είναι αριστουργήματα γλώσσας και ύφους. 
Μ ερικά από αυτά  είναι «Παράπονο ενός νεκροθά- 
πτου», «Ιστορία μιας γάτας», «Κυνομυομαχία».Θαυ
μάσιο είναι και το  ηθογραφικού χαρακτήρα διήγημα  
«Ψυχολογία Συριανού συζύγου», στο οποίο περιγρά
φει τη  ζωή τη ς  αστικής κοινωνίας τη ς  Ερμούπολης 
του 19ου αιώνα.

Ωστόσο στα νεοελληνικά γράμματα ο Ροΐδης είναι 
καθιερω μένος και σαν κριτικός. Μερικοί μάλιστα τον  
χαρακτήριζαν λ ιβελογράφο αφού η αυστηρότητα και 
η καυστικότητα των κριτικών του  άφησαν εποχή. 
Έ γραψ ε κάποτε για  έναν ποιητή: «Περί του κ. Κ... δεν 
δύνατα ιτις  να είπη ότι είναι καλός ποιητής, αλλά είναι 
τουλάχιστον καλός ποιητικός βους, επιμόνως και ευ- 
συνειδήτως χαράσσων την αύλακα αυτού εις τα ς  χα- 
μηλοτέρας κλιτύας του Παρνασσού».

Ο Σ. Φώκος έγραψ ε για  τον Ροΐδη ότι αποτελεί στα 
νεοελληνικά γράμματα μοναδική περίπτωση συγγρα
φέα χωρίς ουσιαστικούς προγόνους και προπαντός α 
πογόνους.

Το πλατύ και πολύπλευρο έργο του σημάδεψε μια ε 
ποχή μεγάλης κινητικότητας γ ια  την αστικοποίηση 
της χώρας.
π

Π. Υ Ζωή Κώστα βάρα
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Βέιιιαα ρ πιιοιί
του Ουίλιαμ Σαίξπηρ φανερώνεται στο Παιδικό 

Στέκι του Εθνικού Θεάτρου.

Με  το  έργο του Σαίξπηρ «Όνειρο καλοκαιρινής 
νύχτας» ανοίγει η αυλαία στο Παιδικό Στέκι του  
Εθνικού Θεάτρου, που στεγάζεται στη Σκηνή Κα

τίνα Παξινού. Οι μικροί θεατές  αλλά και τα  μεγαλύτε
ρα παιδιά που θα βρεθούν εδώ καλούνται να ανακα- 
λύψουν τους κρυμμένους θησαυρούς σε ένα από τα  
πιο δημοφιλή και γοητευτικά έργα του Άγγλου δρα
ματουργού, που αναβαίνει τώρα ως μιούζικαλ σε δια- 
σκευή-σκηνοθεσία του Γιάννη Ιορδανίδη. «Δύσκολα 
μπορείς να μιλήσεις για  την υπόθεση του έργου λέει 
ο σκηνοθέτης της παράστασης, αφού δεκάδες θέμα
τα  μπλέκονται μεταξύ τους. Πρόκειται σίγουρα για 
ένα από τα  πιο διασκεδαστικά και πιο μαγευτικά πα
ραμύθια που έχει γράψει αυτός ο πολύ μεγάλος πα
ραμυθάς, όπου ο έρωτας,, η κωμωδία, το  παραμύθι 
βρίσκονται μπλεγμένα με έναν πρωτότυπο τρόπο κι 
έτσι νεράιδες, πνεύματα και ξωτικά συνυπάρχουν με 
μυθικούς βασιλιάδες, μαστάρια και ερωτευμένους, 
δημιουργώντας έναν κόσμο φανταστικό και πλούσιο,

στον οποίο μέσα από απίστευτα κωμικές σκηνές 
υπάρχει ένα πολύ ευτυχισμένο τέλος που συναρπάζει 
μικρούς και μεγάλους». Σκοπός της σκηνοθεσίας εί
ναι να βοηθήσει τα  παιδιά μέσα από την εξοικείωση 
τους με τα  πρόσωπα του Πουκ, του Όμπερον, της Τι
τάνιας και του Σαΐτα να πλησιάσουν σιγά σιγά και τον 
υπόλοιπο κόσμο του Σαίξπηρ και να αρχίσουν έναν 
διαφωτιστικό, αλλά και δημιουργικό διάλογο μαζί του.

Τα σκηνικά (ένα τεράστιο δάσος ανάμεσα σε κα
θρέφτες) και τα  κοστούμια είναι του Νίκου Σαριδάκη, 
η μουσική του Kris Kukul, η χορογραφία του Φωκά 
Ευαγγελινού, οι φωτισμοί του Λ. Παυλόπουλου και η 
μουσική διδασκαλία της Μελίνας Παιονίδου. Παί
ζουν οι ηθοποιοί: Τάσος Αλατζάς, Έλενα Λαρίου, 
Κων/νος Λάγκος, Κων/νος Κωτσαδάμ, Βαλέριο Κου- 
ρούπη, Βησσαρίων Τσιώνας, Γιώργος Οικονόμου, Δη- 
μήτρης Βεργάδος κ.α.

Παιδικό Στέκι Εθνικού Θεάτρου
Πανεπιστημίου 48, Τηλ.: 210-3301.881.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Σάββατο 15.30. Κυριακή 11.30 και 15.30.
Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ, 7 ευρώ φοιτητικό.
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Το «ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
σερβίρουν στην Παιδική σκηνή της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής

Μ ια από τ ις  δημοφ ιλέστερες όπερες του  Ντονιτσέλι, 
«Το ελιξίριο της αγάπης» βασισμένο στο λιμπρέτο 
ενός διάσημου ποιητή του Φελίτσε Ρομάνι, παρουσιά

ζει αυτό το  χειμώνα η Παιδική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής. Το έργο είναι ευχάριστο, αισιόδοξο και πλημμυρι
σμένο από υπέροχες μελωδίες.

Το παραμύθι στη σκηνή, το  δ ιηγείτα ι ένας πλανόδιος πα
ραμυθάς που κουβαλώντας ένα τεράσ τιο  κουτί θα το  ανοί

ξει γ ια  να αποκαλύψει το  όμορφο χωριουδάκι όπου θα ξε- 
τυλιχθεί η ιστορία. Έ να φτωχόπαιδο, ο Νεμορίνο, είναι ερω 
τευμένο με την πλούσια και ακατάδεκτη Αντίνα. Η όμορφη 
κοπέλα ξεχωρίζει από τα  άλλα κορίτσια επειδή αγαπά πολύ 

το  διάβασμα. Αυτή τη  φορά διαβάζει την ιστορία του Τρι- 

στάνου, που, γ ια  να τον παντρευτεί η πριγκίπισσα Ιζόλδη, 
τη ς  δίνει να πιεί ένα Ελιξήριο (θαυματουργό ποτό) της αγά
πης. Η Αντίνα δ ιηγείτα ι την ιστορία στους συγχωριανούς 

της. Ό ταν εμφανίζετα ι ένας πλανόδιος ψ ευτογιατρός στο 

χωρίο, ο Νεμορίνο του ζητά το  ελιξίρ ιο  της αγάπης γ ια  να 
κάνει την Αντίνα να τον αγαπήσει....

Και το  παραμύθι συνεχίζεται με πολλά απρόοπτα και κω

μικές καταστάσεις γ ια  να καταλήξει σ ’ ένα ευτυχισμένο τ έ 
λος όπου θα ζήσουν εκείνο ι καλά και εμείς  όπως σε όλα τα  
παραμύθια καλύτερα.......

Η Κάρμεν Ρουγγέρη που υπογράφει τη  σκηνοθεσία, το  

κείμενο πρόζας και τη  διασκευή, έχει επ ιλέξε ιτα  ωραιότερα 
μουσικά κομμάτια του έργου, ενώ έχει αντικαταστήσει τα  

ρετσ ιτατίβ ι με πρόζα, ώστε να είναι ευχάριστο το  έργο γ ια  
παιδιά κάθε ηλικίας.

Η μουσική διεύθυνση είναι των Δημήτρη Κατσίμπα και 
Γιώργου Αραβίδη. Η μουσική προσαρμογή γ ια  μικρό σύ
νολο του Κώστα Κριτσωτάκη. Οι στίχοι των τραγουδιώ ν 

του  Ανδρέα Κουλουμπή. Σκηνικά-κοστούμια Χριστίνας 
Κουλουμπή Χορογραφίες του Πέτρου Γάλλια.

Πρωταγωνιστούν: Ερρίκος Μπριόλας, Δήμος Φλεμοτό- 

μος, Ελένη Ζιώγα, Μ ιχάλης Κατσούλης, Ναταλία Κάντζια 
κ.α.

Παιδική σκηνή Εθνικής Λυρικής σκηνής,
ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ
Ιπποκράτους 9-11, Τηλ. 2103643700, 2103608666 
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και 

Κυριακή 11.00 π.μ.

Μέσα σε μια πόλη με πολλά αυτοκίνητα και πολύ καυ

σαέριο, υπάρχει ένας κήπος στον οποίο ζουν πολλές 
γάτες. Οι γά τες είναι δ ιαφορετικές στην όψη, αλλά και 

στο χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά συνυπάρχουν αρμονικά, 

χωρίς να λείπουν και τα  μικροπροβλήματα. Για τα  προβλη- 

ματάκια αυτά ο ι ψιψίνες αναζητούν μαγικές λύσεις και τό τε  
εμφανίζετα ι στην παρέα τους η γά τα  του  Σιάμ με το  «μαγικό 

φίλτρο».

Στο σημείο αυτό αρχίζει η ιστορία να αποκτά ενδ ιαφέ
ρον...

Είναι ένα παραμύθι που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 

έως 12 ετών και μ ιλάει γ ια  τ ις  ψεύτικες «μαγικές λύσεις» που 
προσφέρουν ο ι εξαρτησ ιογόνες ουσίες.

Έ χει την  έγκριση του  Υπουργείου Παιδείας και του  Παι
δαγωγικού Ινστιτούτου γ ια  αξιοποίησή του από τα  σχολεία.

Η θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία είναι του  Γιάννη 
Κόκκινου

Χορογραφίες Ζωή Σαρίδου, Μουσική Μιχάλη Κόκκινου. 
Σκηνικά Κλεοπάτρα Κουράκλη, Κοστούμια Εύη Μπαρά- 
κου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Τριανταφύλλου, Ηλίας Νά- 

κος, Βίκυ Μαλτζαρούση, Ηλίας Παγούρας, Λούλα Καναρέ- 
λη, Δώρα Βουκελάτου.

θέατρο Αποθήκη
Σαρρή 40 Ψυρρή τη λ  210-3253153 
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Κυριακή πρωί: 11.15’, απόγευμα: 15.00' έως την Κυριακή 

των Βαΐων.

Για τα  σχολεία δίνονται παραστάσεις καθημερινά ώρες 

10.30’ έως 12.00’
Τιμή εισιτηρίου 12 ευρώ.

Π. Υ Αφροδίτη Κοκκίνου

Ο «ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 11 ΓΑΤΕΣ»
από τ ο  π α ρ α μ ύ θ ι το υ  Λουτσιάνο Μοράτι, Θ ία σ ο ς  

« Θ έα τρ ο  το υ  Π α ιδ ιού»
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Καμία προσθήκη και 

τροποποίηση του «ξένου» 

γάλακτος δεν μπορεί να το 

κάνει ισάξΙΟ του μητρικού

ι οδηγίες της Αμερικανικής Παιδιατρικής Ακα
δημίας είναι σαφείς: « 0  αποκλειστικός μητρι
κός θηλασμός είναι η ιδανική και πλήρης δια
τροφή για τους έξ ι πρώτους μήνες της ζωής. Ο 
μητρικός θηλασμός πρέπει να συνεχίζεται του 

λάχιστον για 12 μήνες, και μπορεί να συνεχισθεί για  
όσο διάστημα το  επιθυμούν η μητέρα και το  παιδί». 
Όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τονίζει, ο μη
τρικός θηλασμός μπορεί να συνεχίζεται και μετά τον 
δεύτερο χρόνο της ζωής. «Είναι τυχερό το  παιδί που 
συνεχίζει να θηλάζει μέχρι τα  δύο του χρόνια», έλεγε  
το 1990 η παιδοψυχίατρος Coello-Novello.

Το «ξένο» γάλα που δίνεται στα βρέφη αντί για το  
μητρικό είναι τροποποιημένο γάλα αγελάδας. Το μη
τρικό γάλα περιέχει πάρα πολλές βιοενεργές ουσίες 
που δεν περιέχονται στο γάλα της αγελάδας. Το με
γαλύτερο μέρος τη ς  έρευνας πάνω στον μητρικό θη
λασμό στρέφεται σήμερα στη μελέτη αυτών των ου
σιών. Καμία προσθήκη και τροποποίηση του «ξένου» 
γάλακτος δεν μπορεί να το  κάνει ισάξιο του μητρικού. 
Το βέβαιο μάλιστα είναι ότι εκατοντάδες βρέφη και 
παιδιά ταλαιπωρούνται με προβλήματα υγείας που 
απορρέουν από το γεγονός ότι δεν θήλασαν τη μητέ
ρα τους.

Τα πλεονεκτήματα του θηλασμού για το  παιδί και τη  
μητέρα είναι ευρέω ς γνωστά. Τα χαμηλά ποσοστά μη
τρικού θηλασμού στη χώρα μας δεν οφείλονται στην 
άγνοια των πλεονεκτημάτων αυτών. Η πρόθεση θηλα
σμού των ελληνίδων υποψήφιων μητέρων, σύμφωνα 
με τις  ιατρικές εργασίες, είναι 90%.

Μ ετά το  τοκετό, το  80%  των μητέρων ξεκινάει να 
θηλάζει, όμως το ποσοστό αυτό πέφτει ραγδαία τον  
δεύτερο μήνα, για να φτάσει στο απαράδεκτο ποσο
στό του 4%  αποκλειστικού θηλασμού στο πρώτο εξά 
μηνο της ζωής. Το ποσοστό αυτό είναι σύμπτωμα 
μιας κοινωνικής παθολογίας που πρέπει να μας προ
βληματίσει όλους και να βάλει σε αυξημένη εγρήγορ
ση κάθε νέο γονιό.

Κάποιοι λοιπόν χειρισμοί οδηγούν τις γυναίκες σε 
υπογαλακτία ή και, το  συχνότερο, σε φαρμακευτική 
διακοπή του θηλασμού. Φαίνεται από τις  ιατρικές ερ 
γασίες ότι στην όλη υπόθεση μεγάλο ρόλο παίζει η 
πολιτική μητρικού θηλασμού που ασκείται από το μαι
ευτήριο.

Μικρότερα ποσοστά ευθύνης αποδίδονται σε λαν
θασμένες συμβουλές μαιευτήρα και παιδιάτρου, στην



έλλειψη ειδικών συμβούλων θηλασμού, στο κάπνισμα 
της μητέρας, στην εργασία της και βέβαια στο γεγο
νός ότι δεν υπάρχει κουλτούρα θηλασμού στην ελλη
νική κοινωνία. Τι τακτική εφαρμόζεται στα ελληνικά 
μαιευτήρια που έχει σαν αποτέλεσμα το  ελληνόπουλο 
να θηλάζει λιγότερο από τα  άλλα παιδιά της Ευρώ
πης. Ο μεγάλος ένοχος είναι το  γεγονός ότι εισάγεται 
στη διατροφή του νεογέννητου γάλα σε σκόνη («ξέ
νο» γάλα) αμέσως μετά τη γέννηση, και συχνά χωρίς 
καν να ερωτηθούν οι γονείς. Η τόσο νωρίς εισαγωγή 
του μπιμπερό φαίνεται ότι είναι καθοριστική για το  αν 
και πόσο διάστημα το μωρό θα  θηλάσει. Και βέβαια το  
γεγονός ότι, κατά την έξοδο από το μαιευτήριο, δίνε
ται συνταγή γάλακτος σε σκόνη, «να υπάρχει στο σπί
τι, σε περίπτωση που χρειασθεί», ακόμη και αν έχει 
καταφέρει το  νεογέννητο να θηλάσει αποκλειστικά, 
τις τέσσερις ημέρες που παρέμεινε στο μαιευτήριο. 
Αυτός είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγων που 
κλονίζει την πεποίθηση της μητέρας ότι θα  καταφέρει 
να θηλάσει το  μωρό της. Το «περίεργο» στην υπόθε
ση είναι ότι τα  περισσότερα μαιευτήρια προωθούν κά
ποια μάρκα γάλακτος. Οι ενέργειες αυτές συνιστούν 
αδικήματα παραβίασης του Κώδικα Εμπορίας Υποκα
τάστατων Μητρικού Γάλακτος.

Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει, παρά μόνον 
θεωρητικά, πολιτική προστασίας του μητρικού θηλα
σμού, παρά τις  παραινέσεις των διεθνών φορέων (Πα
γκόσμια Οργάνωση Υγείας και UNICEF) και παρά την 
υιοθέτηση εκ μέρους του ελληνικού κράτους του Κώ
δικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος.

βρέφους να θηλάζει τη μητέρα του. Δυστυ
χώς για τη χώρα μας κανένα νοσηλευτικό 
ίδρυμα δεν έχει πάρει τη διάκριση αυτή, 
όταν ακόμη και η γειτονική μας Τουρκία  
έχει 50 τέτοια  ιδρύματα.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη Innocenti 
(Innocenti Declaration on the Protection, 
Promotion and Surrort of Breastfeeding), 
που έγινε την 1η Αυγούστου του 1990 
στη Φλωρεντία, θα  έπρεπε ως το  1995:

- Ό λες οι κυβερνήσεις να ορίσουν 
εθνική επιτροπή μητρικού θηλασμού.

- Στα μαιευτήρια να εφαρμόζονται τα  
10 βήματα για επιτυχή θηλασμό.

- Να εφαρμόζεται ο Διεθνής Κώδικας 
εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γά 
λακτος.

- Να εφαρμοσθεί ευεργετική νομοθε-
r  σία για τα  δικαιώματα της εργαζόμε

νης μητέρας που θηλάζει.
Σχεδόν τίποτε από αυτά δεν εφαρμόζεται στη χώρα 

μας. Υπήρξε για πολύ λίγο καιρό μια εθνική επιτροπή 
μητρικού θηλασμού, που στη συνέχεια ατόνησε και 
διαλύθηκε. Ό σο για τα  αναφερόμενα 10 βήματα για  
επιτυχή θηλασμό, τα  οποία προτάθηκαν το  1989 από 
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τη UNICEF, πα
ραμένουν ψηλά γράμματα για την πολιτική λειτουρ
γίας των μαιευτηρίων.
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ίμαστε από τις  λίγες χώρες που δεν έχουμε επίση
μο φορέα προώθησης μητρικού θηλασμού και δεν 
έχουμε κανένα «φιλικό για το  βρέφος νοσοκομείο» 

(Baby-Friendiy Hospital), όρο που θέσπισαν το  1992 η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και η UNICEF, δηλαδή 
Νοσοκομείο και Μαιευτήριο να είναι χώροι φιλικοί για  
τον θηλασμό, όπου προστατεύεται το  δικαίωμα του
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Δ φωνος έμεινε ο Ταϊλανδός υπουργός Τουρισμού, 
όταν έφθασε στα χέρια του ένα πακέτο από τη Γερ- 
μανία με αναπάντεχο περιεχόμενο. Στο πακέτο 

υπήρχε ένα κομμάτι γυαλιού και ένα γράμμα με την 
υπογραφή «Γιούργκεν Ζ». Ο υπογράφων Γερμανός 
ομολογούσε ότι είχε κλέψει το συγκεκριμένο κομμάτι 
εδώ και δύο χρόνια από τον διάσημο ναό του Βούδα 
στην Μπανγκόκ. Επειδή όμως από εκείνη τη μέρα η ζωή 
του έγινε μια αλληλουχία τραγικών γεγονότων, θεώρη
σε ότι ο Βούδας τον τιμωρούσε για την πράξη του και 
γι’ αυτό επέστρεφε τα κλοπιμαία.. Άγνωστο, βέβαια, αν 
ο Βούδας έδειξε επιείκεια...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

032χρονος Καρστ Κίλστρα πέρασε μισή ώρα στο 
κρατητήριο γιατί αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει κα
λάθι για τα ψώνια που έκανε στο σούπερ μάρκετ. 
Το μόνο που είχε ψωνίσει ήταν κρέας και έτσι κατευ- 

θύνθηκε στο ταμείο κρατώντας το ανά χείρας. Η ταμίας 
τότε του ζήτησε να το βάλει σε καλάθι. Αυτός αρνήθη
κε, μην καταλαβαίνοντας το λόγο, και αφού άφησε το 
ακριβές αντίτιμο έφυγε. Λίγο αργότερα συνελήφθη από 
την αστυνομία στο σπίτι του. Σύμφωνα με τους υπεύθυ
νους του σούπερ μάρκετ ο κανονισμός υπάρχει ώστε να 
βλέπουν οι ταμίες τα ψώνια και να αποτρέπονται οι μι- 
κροκλοπές. Ο Κίλστρα πλήρωσε τελικά πρόστιμο των 
120 ευρώ και του απαγορεύθηκε η είσοδος στο κατά
στημα για 12 μήνες.

Σ τον ύπνο πιάστηκαν 46 Βραζιλιάνοι αστυνομικοί, 
που έπεσαν θύματα ένοπλων ληστών ενώ ταξίδευαν 
με λεωφορείο στην πόλη Σαλβαδόρ εν Μπάία για να 

συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες. «Οι ληστές τους 
πήραν τις φωτογραφικές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα 
τους, τα πορτοφόλια τους, ακόμη και τις αθλητικές 
φόρμες και τα παπούτσια τους», δήλωσε εκπρόσωπος 
της αστυνομίας.

θελε να αποφύγει τις διακοπές με τον φίλο της και 
γι’ αυτό έκανε απειλητικά τηλεφωνήματα για βόμ
βες, στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, το οποίο 

φυσικά έκλεισε για λόγους ασφαλείας. Το....ακράδαντο 
αυτό επιχείρημα της 29χρονης κατηγορουμένης -η 
οποία πέρσι πραγματοποίησε τα απειλητικά τηλεφωνή
ματα, στο τρίτο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμα
νίας- δεν έπεισε για την αθωότητα της το δικαστήριο, το  
οποίο πάντως εξάντλησε την επιείκεια του και καταδί
κασε τη γυναίκα σε τρία χρόνια φυλάκιση. Η ίδια ωστό
σο κατέθεσε στο δικαστήριο ένα επιπλέον επιχείρημα 
ότι ήθελε να κρατήσει μυστική τη σχέση της από την οι
κογένεια της. Κατόπιν όλων αυτών, αν οι δικαστές του 
αρμόδιου δικαστηρίου του Ντίσελντορφ ζητούσαν να 
μάθουν περισσότερα για τον φίλο της θα ήταν μάλλον 
δικαιολογημένοι.

Α στυνομικοί του Σίδνεϊ, πριν λίγο καιρό, δοκίμασαν 
έκπληξη στην απογευματινή τους περιπολία, όταν 
είδαν νεαρό άνδρα, στην οροφή κτιρίου με τουα

λέτες στο πάρκο Κόραλ Σι της αυστραλιανής πρωτεύ
ουσας, να περιλούζεται με καύσιμο, να αναφλέγεται 
και τέλος, να πηδάει στο κενό καβάλα σε ποδήλατο 
ΒΜΧ. Ο ερασιτέχνης κασκαντέρ αστόχησε, όμως, και 
δεν προσγειώθηκε σε σωρό στρωμάτων που είχε το 
ποθετήσει κάτω από το κτίριο. Ο άτυχος νέος ολοκλή
ρωσε το άλμα του πέφτοντας φλέγόμενος στο τσιμέ
ντο, δίπλα από τα στρώματα, ενώ η σωτηρία του οφεί
λεται σε συμπονετικούς περαστικούς, οι οποίοι έσβη
σαν τις φλόγες, καλύπτοντας τον με κουβέρτες και πε- 
ριβρέχοντας τον με νερό. Ο 39χρονος άνδρας υπέστη 
πολλαπλά κατάγματα από την πτώση του, που π ε ρ ι
λάμβαναν κάταγμα της μύτης., του καρπού και σοβα
ρά εγκαύματα. Σαν να μην έφταναν αυτά, η αστυνομία 
κατάσχεσε το ποδήλατο του.

Επί εφτά χρόνια συνεργαζόταν άψογα με το αφεντι
κό του, πρόσφατα όμως, κι ενώ βρισκόταν σε ειδική 
αποστολή, ο ιδιοκτήτης του παρατήρησε ότι δεν 

φαινόταν και τόσο καλά. Αμέσως μετέφερε το συμπα
θές Σπανιέλ σε εντατική μονάδα για ζώα στο πανεπι
στημιακό νοσοκομείο του Λίβερπουλ, όπου διαπιστώθη
κε ότι είχε κάνει υπερβολική χρήση ναρκωτικών. 'Ηταν 
το σκυλί πρεζάκι; Όχι βέβαια, ήταν ειδικά εκπαιδευμένο 
στην ανίχνευση ναρκωτικών και κατάπιε πολλές αμφε
ταμίνες.. «Η αστυνόμευση είναι μια επικίνδυνη δουλειά 
και ο Τοντ ήταν μία από τις παράπλευρες απώλειες»., 
δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή. Οι 
Βρετανοί φιλόζωοι, πάντως, δεν είναι καθόλου σίγουρο 
ότι θα αφήσουν την υπόθεση να περάσει απαρατήρητη.

Σε «κινούμενη βόμβα» είχε μετατραπεί το νεκρό σώ
μα μιας τεράστιας φάλαινας, η οποία μεταφερόταν 
με φορτηγό και εξερράγη σε δρόμο της Ταϊβάν, σε 

ώρα κυκλοφοριακής αιχμής. Το αίμα, τα εντόσθια και 
τα όργανα του κήτους, βάρους 69 τόνων και μήκους 
17 μέτρων, «έλουσαν» τα καπό των διερχομένων αυτο
κινήτων και τα  καταστήματα της γύρω περιοχής, δια- 
κόπτοντας επί ώρες την κυκλοφορία, στην πόλη Ταϊ
βάν, στο νότο της χώρας. Εμβρόντητοι οδηγοί, κατα- 
τρομαγμένοι καταστηματάρχες και έκπληκτοι περίοι
κοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη, 
όταν τα αέρια από την αποσύνθεση στο εσωτερικό του 
κήτους προκάλεσαν την απροσδόκητη έκρηξη. Η φά
λαινα μεταφερόταν σε πανεπιστημιακή κλινική, προκει- 
μένου να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου της και 
αποτελεί απορίας άξιον πως δεν υπήρξαν ανθρώπινα 
θύματα, αν και όσοι έτυχε να βιώσουν την έκρηξη θα 
την θυμούνται για καιρό. Παρά το κωμικοτραγικό του 
συμβάντος, το κωμικό φαίνεται να υπερισχύει για 
όσους από εμάς απλώς το φανταζόμαστε....

Η 37χρονη Κρίση Γουόκερ σώθηκε από του χάρου τα  
δόντια χάρη στους πυροσβέστες που κατάφεραν 
να τη βγάλουν από το αμάξι της, που παρασυρόταν 

από τα ορμητικά νερά μιας πλημμύρας. Αμέσως μετά, 
όμως, η τύχη της γύρισε την πλάτη, καθώς μεταξύ των
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τηλεθεατών που παρακολουθούσαν ζωντανά από την 
τηλεόραση τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων 
ήταν και ο αστυνομικός Ντέιβιντ Μπέιλι, που θυμήθηκε 
πως την είχε γράψει πριν από δύο μήνες γιατί οδηγού
σε παρ’ ότι τής είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Έτσι 
η Γουόκερ συνελήφθη γιατί οδηγούσε και πάλι χωρίς δί
πλωμα και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 6 μηνών.

Ο ι ανοιχτόχρωμες ανταύγειες στα μαλλιά αστυνομι- 
κίνας του Χονγκ Κονγκ θεωρήθηκε ότι αντίκειται 
προς τον κανονισμό του Σώματος, με αποτέλεσμα 

η γυναίκα να δεχθεί επίπληξη. Προφανώς ικανοποιημέ
νη από το νέο της «λουκ» εκείνη αντέδρασε και προσέ- 
φυγε στο δικαστήριο, διεκδικώντας το δικαίωμα της στη 
χρωματικώς φωτεινότερη εκδοχή της κόμης της. Και το 
κέρδισε. Με το....ακράδαντο επιχείρημα ότι επειδή «εί
ναι αξιωματικός της αστυνομίας, δεν σημαίνει ότι πρέ
πει να έχει εμφάνιση Αμερικανού πεζοναύτη», ο δικα
στής, που έκρινε την υπόθεση, δικαίωσε την 36χρονη 
γυναίκα. Η επίπληξη εναντίον της έγινε στη βάση υφι
στάμενου κανονισμού του Σώματος ότι οι ένστολοι 
οφείλουν να διατηρούν την κόμη τους καλοχτενισμένη 
και στο φυσικό της χρώμα, αλλά εκείνη αντέτεινε ότι για 
να ξαναδώσει στα μαλλιά της το σκούρο χρώμα τους, 
θα έπρεπε να τα  ξαναβάψει, οπότε θα παραβίαζε εκ νέ
ου τη σχετική διάταξη.

f  ψΛ νας κλέφτης προδόθηκε από τη λαιμαργία του, 
στη Γερμανία. Μια δαγκωνιά σε κεφτέ κατά τη 

w * διάρκεια νυχτερινής επιδρομής σε μαγαζί με σά
ντουιτς πρόδωσε την ταυτότητα του διαρρήκτη. Τα ίχνη 
σιέλου που είχε αφήσει στον υπόλοιπο κεφτέ οδήγησαν 
στην αναγνώριση του μέσω αναλύσεων DNA που έκα
ναν ειδικοί. «Οι αναλύσεις του DNA στα ίχνη σιέλου απο
κάλυψαν την ταυτότητα ενός παλιού γνώριμου», ανα
κοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της Φρανκφούρτης. Η 
αστυνομία δεν χρειάστηκε μάλιστα να κουραστεί για τη 
σύλληψη του, καθώς ο 43χρονος ένοχος για τη διάρρη
ξη στο μαγαζί με τα σάντουιτς, που είχε γίνει τον Ιανου
άριο, βρισκόταν ήδη στη φυλακή για άλλη διάρρηξη.

Με .....χειροπέδες απειλούνται όσοι μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ δεν συμ
μορφώνονται με τον εσωτερικό κανονισμό των 

σχολείων τους και δη εκείνον που αφορά στις ενδυμα- 
τολογικές επιλογές τους. Όλο και περισσότεροι διευθυ
ντές Γυμνασίων και Λυκείων εξαντλούν την αυστηρότη
τα τους προς τους μαθητές, ερμηνεύοντας κατά γράμ
μα τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στην «ευ
πρεπή εμφάνιση των μαθητών». Όσοι από τους μαθητές 
παρεκκλίνουν των ενδυματολογικών προδιαγραφών, 
προσάγονται ενώπιον της....δικαιοσύνης και οδηγούνται 
στη συνέχεια στο....κρατητήριο, όπου παραμένουν για 
ορισμένες ώρες. Πρόσφατα μια μαθήτρια 14 χρόνων 
από το Οχάιο, ύστερα από απόφαση του δικαστηρίου 
ανηλίκων, πέρασε λίγες ώρες στο κρατητήριο επειδή εί
χε εμφανιστεί στο σχολείο με ένα μπλουζάκι το οποίο

δεν κάλυπτε....ως όφειλε την κοιλιακή της χώρα.

Φ εύγοντας για διακοπές, ένας κάτοικος του Γουι- 
σκόνσιν στις ΗΠΑ θεώρησε ότι το εσωτερικό του 
φούρνου ήταν ιδανική κρυψώνα για να προστατέ

ψει από ενδεχόμενη διάρρηξη τα όπλα και τα πυρομα- 
χικά που είχε στην κατοχή του. Όταν επέστρεψαν, η γυ
ναίκα του ανυποψίαστη έθεσε σε λειτουργία τον φούρ
νο για να μαγειρέψει. Το αποτέλεσμα ήταν να προκλη- 
θεί μια τρομερή έκρηξη, λόγω της θέρμανσης της πυρί
τιδας από τα φυσίγγια. Το ζευγάρι τρομαγμένο κρύφτη
κε πίσω από το ψυγείο για να σωθεί. Μπορεί ο «ευφυής» 
σύζυγος να έθεσε τη ζωή τους σε κίνδυνο, αλλά σίγου
ρα την κρυψώνα του δεν θα την ανακάλυπτε κανένας 
επίδοξος εισβολέας.

Τ ο διασκεδαστικό «κρυφτούλι» ενός παράτολμου μο- 
τοσικλετιστή, στο Σίδνευ της Αυστραλίας και της το
πικής αστυνομίας, έληξε, άδοξα, για τον πρώτο, 

αφού συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για 
τα περαιτέρω. Λάτρης της ταχύτητας, ένας 31 χρονος 
νεαρός, έτρεχε επί εβδομάδες, και πάντα τις πρώτες 
πρωινές ώρες, μια υπόγεια στοά δύο χιλιομέτρων, με 
ταχύτητες που υπερέβαιναν τα 200χλμ/ώρα, όταν το 
όριο ήταν μόλις 80χλμ/ώρα. Ενώ, όμως, το έκανε συχνά, 
φρόντιζε να καλύπτει τις πινακίδες του ώστε να μην κα
ταγράφει ο αριθμός κυκλοφορίας του από τις κάμερες, 
ενώ όσες φορές αποπειράθηκαν οι αστυνομικοί να τον 
κυνηγήσουν, εκείνος εξαφανιζόταν ως άλλος «άσπρος 
σίφουνας». Μόνο που ο επηρμένος μοτοσικλετιστής δεν 
υπολόγισε το αστυνομικό «φιλότιμο», το οποίο ως γνω
στόν αναπτύσσεται σε τέτοιες περιπτώσεις και έπεσε 
στην παγίδα τους. Διότι ό,τι και να κάνει κάποιος, οφεί
λει πάντα να γνωρίζει που πρέπει και να σταματήσει.

Τ ο...κακό με το τηλεφωνικό σεξ εξαπλώνεται ραγδαία 
στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη Κίνα, όπου οι αρμό
διες αρχές αποφάσισαν να πατάξουν το κακό, πριν 

αυτό γίνει πιο απειλητικό. Από 1ης Οκτωβρίου, λοιπόν, 
όπως μεταδίδει το κινέζικο πρακτορείο Ξινχουά, οι τοπι
κές κυβερνήσεις θα αρχίσουν το ανελέητο κυνηγητό 
της τηλεπορνογραφίας, η οποία κατά τα λεγάμενα αρ
μόδιου κυβερνητικού παράγοντα «διαφθείρει τα κοινω
νικά ήθη και επιφέρει μέγιστο πλήγμα στο μυαλό της νε
ολαίας». Παράλληλα με την ταχεία εξάπλωση των τηλε
φωνικών υπηρεσιών, τα τελευταία χρόνια, άρχισαν να 
κάνουν την εμφάνιση τους και αγγελίες για «τηλεφωνι
κές φιλίες», στις οποίες προσκαλούν νεαρές γοητευτι
κές γυναίκες τους απανταχού της χώρας ενδιαφερομέ
νους. Την πάταξη της τηλεπορνείας έχουν αναλάβει ει
δικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι «περιπολούν» 
στο Διαδίκτυο και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται.. Εν 
τούτοις, η πορνεία «ευδοκιμεί» σε οίκους ανοχής, ξενο
δοχεία και «ινστιτούτα αισθητικής», καθώς το «αρχαίο 
επάγγελμα» δεν έχασε ποτέ τον δρόμο του.

Π. Υ Αφροδίτη Κοκκίνου



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Γιατί το λέμε έτσι «Την γλώσσα μου 
έδωσαν 

Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελύτης)

Ανατρέχοντας κανείς στην Ελληνική Μυθολογία, στις 

πολυάριθμες αυτές διηγήσεις που αποτελούν πλάσμα 

της ανθρώπινης φαντασίας, οι οποίες αναφέρονται 

στους θεούς, στους ήρωες και τη δράση τους και δεν α- 

νταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανακαλύπτει

μας συμβαίνει κάτι το  ανέλπιστο, θετικό ή αρνητικό. 

Λέμε πολλές φ ορές «αυτό που συνέβη ήταν από τ ’ ά 

γραφα». Προήλθε από τα  άγραφα εκκλησιαστικά κεί

μενα τα  οποία διαδίδονταν μόνο προφορικά, από στό

μα σε στόμα.

σωρεία φράσεων του καθημερινού του λόγου, και χω

ρίς να το γνωρίζει ανάγονται σε μύθους.

«Αβγά σου καθαρίζουνε;» =  Τη λέμε όταν 

βλέπουμε κάποιον να γελά  χωρίς λόγο και αφορμή. 

Προήλθε από τους Ρωμαίους, οι οποίοι κάθε 15 

Μαΐου γιόρταζαν με ένα τρελό και παράξενο τρόπο 

την Αφροδίτη και το  Διόνυσο. Ο λαός έβγαινε στις 

πλατείες και τους δρόμους, διασκεδάζοντας, ρίχνο

ντας ο ένας στον άλλον αβγά μελάτα. Χιλιάδες αβγά  

ξοδεύονταν εκείνη την ημέρα και ο κόσμος γελούσε 

ξέφρενα. Τα γέλια αυτά εξακολουθούσαν ολόκλη

ρες βδομάδες. Έτσι από το  περίεργο αυτό έθιμο  

έμεινε η ερωτηματική φράση : «Αβγά σου καθαρί

ζουν;»

«Αγρός αίματος» =  Τη λέμε πολλές φορές για  

μια τοποθεσία που άδικα χύθηκε ανθρώπινο αίμα. Ο 

λαός το  πήρε από την Καινή Διαθήκη (Ματθ. κζ’ 3-10), 

όταν ο Ιούδας επέστρεψε τα  τριάκοντα αργύρια του  

αγρού του κεραμέω ς λέγοντας «Αθώος ειμί από του  

αίματος τούτου».

«Πρόσεχε, γιατί «αι ημέραι εισίν πονη
ροί». Μ εταχειριζόμαστε αυτή τη φράση όταν θέλου

με να πούμε σε κάποιον ότι πρέπει να π ροσέξει γιατί 

«οι ημέρες είναι πονηρές». Π ροήλθε από την Επιστο

λή του Απ. Παύλου προς Εφεσίους (Εφεσ. ε ’ 16) τους  

οποίους π ροτρέπ ει: «Προσέχετε πώς βαδίζετε μέσα 

στον κόσμο, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί... γ ιατί οι η 

μέρες είναι πονηρές».

«Αβρόχοις ποσίν» =  Σημαίνει χωρίς να βρα

χούν τα  πόδια τους και αναφέρεται σε κείνους τους  

ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν μια μεγάλη δυσκολία 

χωρίς την παραμικρή φθορά (σωματική ή ψυχική). 

Προέρχεται από το  περιστατικό τη ς  διάβασης της  

Ερυθρός Θαλάσσης από τους Ισραηλίτες.

«Οι ισχνές και οι παχιές αγελάδες» =  Τη λέ

με συχνά όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε μια πε

ρίοδο ελλείψεων ή ευημερίας, π.χ. λέει ο λαός «δια

νύουμε περίοδο ισχνών αγελάδων», ή «πέρασαν οι ι

σχνές αγελάδες». Προήλθε από το όνειρο που είδε ο 

Φαραώ και το  οποίο επεξήγησε ο Ιωσήφ (είδε επτά  

παχιές αγελάδες και επτά ισχνές).

«Είναι από τ’ άγραφα» =  Λέγεται συνήθως όταν

«Αισχρόν εστι και λέγειν» =  Λέγεται για κείνους 

που στα κρυφά κάνουν πράξεις που ντρέπεται κανείς 

να τις αναφέρει. Ρωτάμε για  κάποιον «Τι κάνει ο τάδε;» 

και απαντά «Άστα, αισχρόν εστί και λέγειν». Η φράση 

είναι παρμένη από το Ευαγγέλιο (Εφεσ. ε ’ 12).

«Ακρον Αωτον» =  Την πρωτοείπε ο αρχαίος ποι

ητής Καλλίμαχος χαρακτηρίζονταςτο ανώτατο δυνα

τό όριο της καλοσύνης, ή τη ς  κακίας, τη ς  ευγένειας ή 

της σεμνότητας.

«Τού έψαλε τον αναβαλλόμενο» =  Τη λέμε για  

κάποιον που επί πολύ ώρα του έκαναν παρατήρηση ή 

επίπληξη. Π ροήλθε από τροπάριο της εκκλησίας που 

ψάλεται τη Μ. Παρασκευή και λέει: «Σε τον αναβαλ- 

λόμενον το  φως ώσπερ ιμάτιον...», το  οποίο όμως 

διαρκεί πολύ ώρα.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Η ... δουλειά τους αυξάνει τους θερινούς μήνες.
2. Η πρωτεύουσα του Βιετνάμ - Βουλγαρική δυναστεία
3. Ψάρι για σούπα - Νικήτρια σε αγώνα καλλιστείων
4. Πάνε με τις ... μάρες - Ομηρικό ... όμως
5. Σκουλήκι του σταριού (καθ.) - Η σκέψη, ο νους
6. Άριστη ποιότητα - Χρονικό επίρρημα
7. Δεν τους ... παίρνεις κουβέντα - Απογευματινά
8. Ήταν στην καταγωγή ο Πάμπλο Πικάσσο - Φυτό χω

ρίς ξυλώδη κορμό
9. Είναι και ο αντιτετανικός
10. Η θεά της φιλονικίας
11. Σοβιετικό ποτάμι - Η αντίθετη προς τη θάλασσα 

στερεά επιφάνεια του πλανήτη μας
12. Εχθρική διάθεση
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Θερμές ικεσίες - Γειτονικά σύμφωνα
2. Κοινά σε γειτονικά κράτη - Επίρρημα ... διακόνων
3. Τις κάνουν μοδίστρες - Η περιουσία του είναι μηδέν
4. Ο μισός είναι ... μουλάρι - Πνευστό λαϊκό μουσικό 

όργανο
5. Σήμα κινδύνου - Από την Αμερική ήρθε αυτό το πουλί
6. Συμβολίζουν το Βισμούθιο - Ο ταμίας των ανέμων 

στη μυθολογία μας
7. Ρανίδες - Άρθρο (γεν.)
8 .0  άρχοντας ... του σκότους
9. Τον κατάργησε η Ρωσική Επανάσταση
10. Όμορφη εποχή (καθ.) - Χημικό σύμβολο του μολυ

βδαινίου
1 1 .0  αριθμός 250 - Περισταπκό παράδοξο - ανεξήγητο

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο Αστυνόμος Δημητρίου προσπαθούσε να ανακαλύ
ψει το δράστη της κλοπής σημαντικών έργων τέχνης 
που εκλάπησαν από το Ιστορικό Ναυτικό Μουσείο της 
Αθήνας.

Προσπαθούσε να βάλει μια τάξη στους συλλογισμούς 
του, όταν χτύπησε το τηλέφωνο του γραφείου του :

- Καλημέρα Αστυνόμε, ακούστηκε η φωνή του Αρχι- 
φύλακα Παπαγιάννη.

- Έχουμε κάποια εξέλιξη; τον ρώτησε.
- Η διευθύντρια του Μουσείου κατηγορεί το ζωγρά

φο Μάριο Ρετσίλα ότι αυτός έκλεψε τους πίνακες ζω
γραφικής.

- Καλά, έρχομαι, του είπε.
Σε λίγο το υπηρεσιακό αυτοκίνητο βρισκόταν στο 

Ναυτικό Μουσείο. Κατευθύνθηκε στο Γραφείο της διευ
θύντριας που τον περίμενε εκεί.

- Καλημέρα κα Σμέρου. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι 
ο κλέφτης είναι ο γνωστός ζωγράφος Μάριος Ρετσίλας. 
Φαίνεται κάπως απίστευτο.

- Κύριε Αστυνόμε, το εργαστήρι του Ρετσίλα βρίσκε
ται ακριβώς απέναντι από το Μουσείο. Θα ήταν γύρω 
στις τέσσερις το απόγευμα, όταν ξαφνικά μας ειδοποίη
σαν από το Αστυνομικό Τμήμα ότι πρέπει να εκκενώ
σουμε τις αίθουσες, γιατί έχουν παγιδεύσει το κτήριο με 
εκρηκτικά. Αμέσως όλοι οι υπάλληλοι και εγώ πληροφο
ρήσαμε τον κόσμο για την εντολή της Αστυνομίας και 
βγήκαμε έξω.

- Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον κ. Ρετσίλα;
- Κύριε Αστυνόμε, τις προηγούμενες μέρες καθημερι

νά και για αρκετό χρόνο την ημέρα επισκεπτόταν το 
Μουσείο και έβλεπε τους συγκεκριμένους πίνακες. Ο 
τρόπος που τους κοιτούσε, όπως με πληροφόρησαν οι 
υπάλληλοι, δεν έδειχνε τίποτα άλλο παρά ... απόκτηση 
αυτών των πινάκων.

- Αυτό δε μας λέει τίποτα κα Σμέρου. Δεν μπορούμε 
να κατηγορήσουμε κάποιον επειδή κοιτούσε τους πίνα
κες. Θα τα ξαναπούμε αργότερα.

- Τι λέτε για την υπόθεση, κ. Αστυνόμε; ρώτησε ο 
Αρχιφύλακας Παπαγιάννης βγαίνοντας έξω από το 
Γ ραφείο.

- Ακόμα τίποτα.
Μπήκαν στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο με προορισμό το 

γραφείο του. Ξαφνικά έδωσε εντολή στον Αρχιφύλακα 
να ξαναγυρίσουν πίσω στο Μουσείο.

Μόλις φτάσανε, πρώτα κατευθύνθηκε προς τα σκαλιά 
του Μουσείου ο Αρχιφύλακας Παπαγιάννης.

- Όχι, όχι από εκεί, από εδώ, του είπε.
Σε λίγο έμπαιναν στο εργαστήριο ζωγραφικής του 

Μάριου Ρετσίλα. Αφού φανέρωσε την ιδιότητά του, ρώ
τησε :

- Σας αρέσουν οι πίνακες κ. Ρετσίλα;
- Πάρα πολύ κ. Αστυνόμε.
- Τόσο, ώστε να φτάσετε μέχρι την κλοπή;
- Μα! Τι είναι αυτά που λέτε; Η κα Σμέρου θα πρέπει 

να έχει πολύ φαντασία, ώστε να την πιστέψετε. Πάντοτε 
εχθρικά με έβλεπε, από τότε που ήμαστε συμφοιτητές 
στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ποτέ δεν κατάφερε να γίνει 
γνωστή ζωγράφος όπως εγώ, γιατί δεν έχει ταλέντο. Γι’ 
αυτό με κατηγορεί. Άλλωστε το πρωί τής έδειξα ένα πί
νακα που άρχισα να ζωγραφίζω, κοιτάξτε μέχρι που 
έφτασα από το πρωί. Αυτός είναι. Δε θα μπορούσα να 
ζωγραφίζω και ταυτόχρονα να κλέβω κ. Αστυνόμε. Εάν 
δε με πιστεύετε ρωτήστε και την ίδια.

- Αρχιφύλακα, φώναξε την κα Σμέρου.
Όταν έφτασε στο εργαστήριο, ρωτήθηκε από τον 

Αστυνόμο Δημητρίου εάν είναι ο ίδιος πίνακας που είδε
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το πρωί να ζωγραφίζει ο Ρετσίλας. Εκείνη αφού κοίταξε 
τον πίνακα, είπε στον Αστυνόμο κάπως ντροπιασμένη.

- Φαίνεται πως έκανα λάθος, είναι ο ίδιος πίνακας.
Την ώρα που μιλούσε η Ιμέρου, ο Αστυνόμος Δη-

μητρίου παρατηρούσε το χώρο που ζωγράφιζε ο Ρε
τσίλας. Εκεί υπήρχε μόνο ο πίνακας στον οποίο ζω
γράφιζε, τα χρώματα της Ακουαρέλας, τα πινέλα και 
τίποτε άλλο.

- Πριν λίγο, μόλις ήρθαμε, ζωγραφίζατε, κ. Ρετσίλα;
- Βεβαίως, κ. Αστυνόμε. Μόνο για μια στιγμή, όταν 

εκκενώθηκε το Μουσείο βγήκα να δω τι γίνεται.
Ο Αστυνόμος Δημητρίου έβαλε τα γέλια.
- Δυστυχώς, δε βγήκατε μόνο γι’ αυτό, κ. Ρετσίλα. 

Ακολουθήστε μας στο Τμήμα και πείτε μας πού έχετε τα 
κλοπιμαία.

- Μα τι είναι αυτά που λέτε; Πώς τολμάτε;
- Κάνατε μια γκάφα που θα τη θυμόσαστε σε όλη σας 

τη ζωή, κ. Ρετσίλα. Τις χειροπέδες παρακαλώ.
Τι έκανε τον Αστυνόμο Δημητρίου να πιστέψει ότι 

ο Ρετσίλας είναι τελικά ο κλέφτης;
(οι νικητές θα κερδίσουν αξιόλογα δώρα).

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Η Διαθήκη είναι άκυρη γιατί ο Απρίλιος έχει 
30 ημέρες και όχι 31.

ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΩΝ
Ματαιότητα - Ματαιοδοξία

Τίποτε μάταια δεν γίνεται, αλλ’ όλα γενικά οφείλονται 
σε μια αιτία και υποτάσσονται σε μια αναγκαιότητα.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Αν θέλεις να μάθεις - άνθρωπε - το τι αξίζεις, παρατή

ρησε τα μνήματα, βαδίζοντας στο δρόμο σου- θα βρεις 
σ’ αυτά οστά και σκόνη βασιλιάδων, τυράννων και σο
φών, καθώς και ανθρώπων που υπερηφανεύθηκαν για 
την καταγωγή, τα πλούτη, τα ένδοξα επιτεύγματα ή την 
καλλονή τους· κανένας όμως απ’ αυτούς δεν άντεξε στη 
δύναμη του χρόνου, όλοι δε είχαν τελικά κοινή κατάλη
ξη, το θάνατο. Προς αυτά δε βλέποντας, μάθε το τι 
πραγματικά εσύ αξίζεις.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
Κανείς δεν κατεβαίνει στον Άδη φέροντας μαζί και τα 

υπάρχοντά του, ούτε και είναι δυνατό, δίνοντας χρήμα
τα σαν λύτρα, να ξεφύγει από το θάνατο ή τις βαριές 
αρρώστιες ή τα γηρατειά, που τον κοντοζυγώνουν.

ΘΕΟΓΝΙΣ
Όνειρο σκιάς είναι ο άνθρωπος.

ΠΙΝΔΑΡΟΣ
Ούτε τα ευχάριστα των ανθρώπινων πραγμάτων να 

προκαλούν υπερβολική αγαλλίαση στην ψυχή σου, ούτε 
τα λυπηρά το φρόνημα σου να ταπεινώνουν με κατήφει
ες και συστολές ■ διότι και τα δύο αυτά έρχονται και πα
ρέρχονται (κάθε φορά).

Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο Θεός δημιούργησε δύο πράγματα αντίθετα μεταξύ 

τους: τον έρωτα και το θάνατο. Ο έρωτας αντιπροσω
πεύει το φως, ενώ ο θάνατος το ζοφερό αδιαπέραστο 
σκοτάδι. Όσο μεγάλος και ισχυρός κι αν είναι κάποιος, 
σίγουρα θα υποκύψει κάποτε και στα δύο1 οποιαδήποτε 
δε αντίστασή του θάνε μόνο σκέτη ματαιοπονία.

ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ

Η ματαιοδοξία είναι το πιο επικίνδυνο και ηλιθιότερο 
μαζί ελάττωμα του κόσμου τούτου.

ΠΩΛ ΒΕΡΑΙΝ
Όσο πιο μικρός είναι κανείς, τόσο και πιο μεγάλη μα- 

ταιοδοξία διαθέτει.
ΝΤΕΣΕΒΙΝΙΕ

Ο άνθρωπος είναι δυνατόν να γιατρευτεί από κάθε τι 
κακό' εκτός απ’ τη δική του ματαιοδοξία.

Ζ.Ζ. ΡΟΥΣΩ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 1

Για τις θυσίες και την πολεμική της δραστηριότητα 
ο Καποδίστριας της απένειμε τον τίτλο του επίτιμου 
αντιστράτηγου. Ποια είναι;

Οι νικητές κερδίζουν αξιόλογα δώρα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 2

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ναυτικούς 
ηγέτες στον αγώνα του 1821. Ποιος είναι;

Οι νικητές κερδίζουν αξιόλογα δώρα.
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Υηοσχέοοιι μου ότι δεν 8ο πονικοβληβείς αν σου πω κδτιΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ:

Νοέμβριο: Κοσμά και Δαμιανό, Δαυίδ 1. Μιχαήλ, 
Γαβριήλ, Άγγελο, Αγγέλα 8. Νεκτάριο 9. Μηνά 11. 
Χρυσόστομο 13. Φίλιππο 14. Ματθαίο 16. Μαρία 
21. Αικατερίνη 25. Στυλιανό 26. Ανδρέα 30.

Δεκέμβριο: Βαρβάρα, Ιωάννη (του Δαμασκηνού)
4. Σάββα 5. Νικόλαο 6. Σπυρίδωνα 12. Ελευθέριο 
15. Αγλαΐα 19. Ιγνάτιο 20. Αναστασία 22. Ευγενία 
24. Χρήστο, Χριστίνα 25. Στέφανο 27

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Απαντήσεις προηγουμένου τεύχους

Παιχνίδι 1: Είναι η εορτή της Παναγίας 15 Αυγού- 
στου.

Παιχνίδι 2: Είναι ο Μ. Αλέξανδρος.

Με μεγάλη ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε τα  
ονόματα που απάντησαν σωστά στο Αστυνομικό 
πρόβλημα και στα παιχνίδια 1 και 2 του τεύχους Σε- 
πτεμβρίου-Οκτωβρίου (τα δώρα θα αποσταλούν 
στους δέκα πρώτους μετά από κλήρωση).

Λόγω του μεγάλου όγκου των απαντήσεων στο 
περιοδικό μας θα αναγράφονται μόνο όσοι απάντη
σαν σωστά και κληρώθηκαν.

Απάντησαν σωστά στο τεύχος 227 ο ι : Βασίλειος 
Μανωλακάκης, Ευστάθιος Ιωαννίδης, Νικόλαος Δαυ- 
λαντής, Νίκος Νικολαίδης, Ιωάννης Τσάβαλος, Ιωάν
νης Παπαλεωνίδας, Μαριάννα Ρεπάνη, Παντελής 
Σακουλέβας, Αικατερίνη Σαββίδου, Μαρία Μπελαή.

Υστερόγραφο: Ο φίλος της στήλης μας κ. Γεώρ
γιος Τσαγιάς παρακαλείτε να επικοινωνήσει στο τη
λέφωνο 6828453 για τη σωστή διευκρίνιση της ταχυ
δρομικής του διεύθυνσης και την αποστολή του δώ
ρου του.

Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας με fax στο 
τηλ. 2106849352 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
περιοδικού μας. astana@in. gr (είναι απαραίτητη και 
η κσταχώρηση της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης ή 
του τηλεφώνου σας).
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Ο Αρχηγός τ η ς  Κ υπ ριακής Α σ τυνο μ ίας  κ. 
Π α ν α γ ιώ το υ  Τ ά σ ο ς  σ ε σ υ γ χ α ρ η τή ρ ια  επ ισ τολή  
το υ  π ρος το ν  Α ρχηγό  τ η ς  Ελληνικής Α σ τυνομίας, 
μ ετα ξύ  άλλω ν επ ισημαίνει:

«Προσωπικά σας εκφράζω τα θερμά μου συγ
χαρητήρια, για το επιτυχημένο σχέδιο που εκπο
νήσατε και εφαρμόσατε σε ό,τι αφορά τα θέματα 
ασφάλειας, αστυνόμευσης, Τροχαίας, και τον α
ποτελεσματικό έλεγχο της κατάστασης σε όλους 
τους χώρους διεξαγωγής των αγωνισμάτων, δια
μονής των φιλοξενουμένων, χώρων επισκέψεων 
και εκδηλώσεων και γενικότερα σε όλους τους 
χώρους συνάθροισης προσώπων. Με τον τρόπο 
αυτό εξασφαλίσατε τις καλύτερες προϋποθέσεις 
ώστε ο θεσμός να εξελιχθεί σε ένα πανηγύρι χα
ράς και μια μεγάλη γιορτή σε ολόκληρη την αν
θρωπότητα Χωρίς αμφιβολία, η συμβολή όλων 
των Ελλήνων πολιτών, έκανε κατορθωτό ώστε 
σήμερα να μπορείτε να περηφανεύεστε ότι, οι Ο
λυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας θα γραφτούν στην 
ιστορία του θεσμού με χρυσά γράμματα. Οι επό
μενες χώρες που θα αναλάβουν την οργάνωση 
τέτοιων αγώνων θα έχουν ως πρότυπο και σημείο 
αναφοράς τους αγώνες της Αθήνας του 2004».

Η Πρεσβεία τω ν Η Π Α  στην Α θήνα  σ ε σ υ γ 
χ α ρ η τή ρ ια  επ ισ τολή  τ η ς  π ρος το ν  Α ρ χ η γό  τ η ς  
Ελληνικής Α σ τυνο μ ίας σ υγχα ίρ ει όλο  τ ο  Π ροσ ω 
πικό το υ  Α ρ χ η γείο υ  τ η ς  Ελληνικής Α σ τυνο μ ίας, 
γ ια  το  «ιστορικό επ ίτευ γμ α  τ η ς  Ε λλάδας-όπ ω ς ε - 
π ισ ημα ίνει-σ χετικά  με τη ν  άρ ισ τη  δ ο υ λ ε ιά  που έ 
γ ιν ε  σ ε θ έ μ α τα  α σ φ α λο ύ ς  διοργάνω σ ης τω ν Ο λ υ 
μπιακών Αγώνω ν, γ ια  τ ο υ ς  οπ οίους ολό κλη ρ η  η 
χώ ρα π ρέπει να  ε ίνα ι υπ ερήφανη».

Σ τη ν  ίδ ια  επ ιστολή το ν ίζετα ι και η α ξιο σ η μ εί
ωτη σ υμβολή τω ν π αρακάτω  π έντε α σ τυνο μ ι
κών, οι οποίοι ε ίχαν ο ρ ισ τεί στην α σ φ ά λ εια  τη ς  
Π ρ εσ β εία ς:

Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Μελιγιώτης 
Χρήστος, Αδαμόπουλος Ιωάννης, Ανδριανός 
Παναγιώτης, Γκολφινόπουλος Γεώργιος και Βα- 
λάχας Δημήτριος.

Ο  κ. Harry Balias, β ο η θό ς  σ υντονισ τής α 
σ φ α λ ε ία ς  Ο λυμπ ιακώ ν Αγώνω ν τω ν Η Π Α  εκ φ ρ ά 
ζε ι τ ις  εγ κ ά ρ δ ιες  ευ χ α ρ ισ τ ίες  το υ  π ρος τ ο  Δ /ντή  
τ η ς  Α σ τυνο μικής Δ ιεύ θυ νσ η ς  Κυκλάδω ν κ. Λ έκκα  
Γ εώ ργιο  α λλά  και π ρος όλο  το  Α σ τυνομικό  Π ρ ο 
σωπικό τ η ς  ιδ ία ς  Δ /νσ η ς, γ ια  τη ν  ε ξα ιρ ετ ικ ή  σ υ 
νερ γα σ ία  και β ο ή θε ια  που έλ α β ε  η Ο λυμπ ιακή Ε
πιτροπή κα ι η π ρ εσ β εία  τ η ς  χ ώ ρ α ς  το υ  κ α τά  τη  
δ ιά ρ κ ε ια  π ροπ όνησ ης τω ν Ο μ ά δω ν Α νδρώ ν και 
Γυναικώ ν Π ετο σ φ α ίρ ισ η ς  στη Σ ύ ρ ο  πριν τη ν  έ 
να ρ ξη  τω ν Ο λυμπ ιακώ ν Αγώνων.

Ο Πρύτανης το υ  Εθνικού  Μ ετσ ο β ίο υ  Π ο 
λυτεχ νείο υ  κ. Α νδρεό π ουλος Α ν δ ρ έα ς  εκ φ ρ ά ζε ι 
τ α  σ υ γχ α ρ η τή ρ ιά  το υ  π ρος τ ο  Δ ιο ικητή  Α σ φ α λεί
α ς  το υ  Χω ριο ύ  Τύπ ου Π ο λ υ τεχ ν ε ιο ύ π ο λ η ς  κ. 
Γρ η γό ρ η  Κ αραχάλιο , γ ια  τη ν  άψ ογη και α π ο τελε

σματική φ ύ λ α ξη  το υ  Χω ριού σ ε θ έμ α τα  α σ φ α λεί
ας. Γ ια το ν  ίδιο λό γο  σ υ γχ α ίρ ει και όλο  το  Π ροσ ω 
πικό τη ς  Α σ τυνο μ ίας που σ υ μ μ ετε ίχ ε  σ τα  εκ ε ί μ έ 
τ ρ α  α σ φ α λεία ς , το  οποίο μ ε τη  δ ιακρ ιτική  το υ ς  ε ρ 
γα σ ία  ά φ η σ ε τ ις  κ α λ ύ τερ ες  εντυπ ώ σ εις σ το υς  φ ι
λ ο ξενο ύ μ εν ο υ ς .

Ο Μητροπολίτης Π α ρ ο ν α ξ ία ς  κ. Α μ β ρ ό 
σ ιος ε κ φ ρ ά ζ ε ιτ α  θ ερ μ ά  το υ  σ υ γχ α ρ η τή ρ ια  εκ  μ έ
ρ ο υ ς  το υ  ε υ σ ε β ο ύ ς  λα ο ύ  τ η ς  Π ά ρ ο υ , τ η ς  Δ ιο ι- 
κο ύσ α ς Επιτροπής το υ  Ιερ . Π ρ ο σ κυ νή μ α το ς  τη ς  
Εκατο νταπ υλιανής καθώ ς και το υ  ιδ ίου προσωπι
κά  π ρος το ν  Α σ τυν. Δ /ντή  Κ υκλάδω ν κ. Τ σ ιά μ η  
Κων/νο, το ν  Αστυν. Υπ οδ/ντή κ. Δ ημη τρ όπ ουλο , 
το  Δ ιο ικητή  Α .Τ. Π άρ ο υ  Αστυν. Α ’ κ. Μποζίκη Μ ι
χ α ή λ  καθώ ς και π ρος ό λο  το  προσωπικό το υ  ιδίου  
Τ μ ή μ α το ς , γ ια  τη ν  υ π οδειγμα τική  τ ά ξη  που επ ε- 
κρ ά τη σ ε τό σ ο  σ τα  μ έτρ α  Τ ρ ο χ α ία ς  που ελή φ θη - 
σαν όσο και στην εν  γ έν ε ι ασ τυνόμευσ η  κα τά  την  
π α ν ή γ υ ρ η τη ς  15ης Α υγο ύσ το υ.

Ο κ. Πανταζής Βασίλειος κ ά το ικ ο ς  
’Ά ρ τα ς  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  θ ε ρ μ έ ς  το υ  ευ χ α ρ ισ τ ίε ς  
π ρος τ ο  Προσω πικό το υ  Αστυν. Τ μ ή μ α το ς  Ά ρ τα ς  
και ιδ ια ίτερ α  π ρος το ν  Α νθυπ ασ τυνόμο κ. Γεω ργί- 
ου Χ αράλαμπ ο, γ ια  το υ ς  ά ψ ο γο υ ς  χ ε ιρ ισ μ ο ύ ςτο υ  
που είχαν ως απ ο τέλεσ μ α  τη ν  α νεύ ρ εσ η  και επ ι
σ τρ ο φ ή  2 .2 5 0  Ευρώ , χ ρ ή μ α τα  που το υ  α φ α ίρ ε -  
σαν π ρ ό σ φ α τα  από δ ιά ρ ρ η ξη  σ το  κ τη ν ια τρ ε ίο  
το υ .

Ο Δήμαρχος Α ρ χα ία ς  Ο λυμπ ίας κ. Σ κουλα- 
ρίκης Ιω άννης εκ φ ρ ά ζε ι τ α  θ ερ μ ά  σ υγχα ρ η τή ρ ια  
και τ ις  ευ χ α ρ ισ τ ίες  το υ  π ρος όλο  τ ο  Προσω πικό  
τ η ς  Α σ τυ νο μ ική ς  Δ /ν σ η ς  Η λ ε ία ς  κα ι ιδ ια ίτερ α  
π ρος το ν  Α σ τυ νο μ ικό  Δ /ντή  το υ  Ν ο μ ο ύ  κ. Κ ου- 
τρ ο υ μ ά νη  Α θανάσ ιο , γ ια  τη ν  κα θη μ ερ ινή  προσπά
θ ε ια , το ν  ά ρ ισ το  σ υντονισ μό τω ν υπηρεσιώ ν, τη  
λ επ το μ ερ ή  π ρ ο ετο ιμ α σ ία , τη  μ εθ ο δ ικ ό τη τα  και 
τη ν  άψ ογη  σ υμπ ερ ιφ ορά  τω ν σ υνεργατώ ν και υ 
φ ισ ταμένω ν με το  Δ ήμο , γ εγ ο ν ό ς  που ε ίχ ε  ω ς α 
π ο τέλεσ μ α  να  γ ίνο ντα ι κ α θ η μ ερ ιν ά  δ έ κ τε ς  σ υγ- 
χ α ρ η τη ρ ίω ντό σ ο  από επ ιφ α ν ε ίςτη ς  Ε λληνικής Ε
π ικρ άτεια ς όσο και κυρίω ς από σ ημαίνοντα  π ρό
σωπα το υ  Δ ιεθ ν ο ύ ς  σ τερ εώ μ α το ς .

Το Διοικητικό Συμ β ο ύ λ ιο  τ η ς  Π ανελλήνιας  
Ο μ ο σ π ο νδ ία ς  Α π οσ τράτω ν Α ξιω μ α τικώ ν  Σ ω μ ά 
τω ν Α σ φ α λ ε ία ς  ε κ φ ρ ά ζε ι π ρος τη ν  Π ο λ ιτ ική  και 
Φυσική η γεσ ία  το υ  Υ .Δ .Τ . κα θώ ς π ρος όλο το  προ
σωπικό τη ς  Ε λληνικής Α σ τυνο μ ίας τ α  θ ε ρ μ ά  τ η ς  
σ υγχα ρ η τή ρ ια , γ ια  τη ν  άψ ογη , από άποψη τά ξη ς  
και α σ φ ά λεια ς , δ ιεξα γω γή  τω ν Ο λυμπ ιακώ ν Α γώ 
νων στη χώ ρα μας.

Το Δημοτικό Συμ β ο ύ λ ιο  το υ  Δ ήμου Σ ίφνου  
σ ε π ρ ό σ φ α τη  σ υ ν εδ ρ ία σ ή  το υ  α π ο φ άσ ισ ε ο μ ό 
φ ω να να  εκ φ ρ ά σ ε ι τ α  θ ε ρ μ ά  το υ  σ υ γ χ α ρ η τή ρ ια  
π ρος το ν  Α νθυπ ασ τυνόμο κ. Τσίπη Θ ω μά, Δ ιο ικη 
τή  το υ  Α σ τυνο μ ικο ύ  Σ τα θ μ ο ύ  Σ ίφ νο υ  κα θώ ς και 
π ρος το υ ς  α σ τυ φ ύ λ α κ ες  τ η ς  ιδ ίας  υπ ηρεσ ίας κ.κ. 
Ζιώ γα Δ η μ ή τρ ιο  και Κ αραλή Κ οσμά, γ ια  τη ν  πρό-



σ φ ατη  σύλληψ η αλλοδαπ ού που κ α τείχ ε  κοκαΐνη  
σ ε μ ια  π ερ ίο δο που ο Α σ τυνο μ ικός Σ τα θ μ ό ς  ε ίχ ε  
ελλιπ ή σ τελέχω σ η και τ ο  εναπ ομείναν Προσω πι
κό ή ταν επ ιφ ορτισ μένο  μ ε  π άρα π ολλές α ρ μ ο δ ιό 
τη τες .

Ο Πρέσβης τ η ς  Ιαπωνίας σ την Α θή ν α  με έ γ 
γ ρ α φ ό  το υ  π ρος το ν  Α ρχηγό  τ η ς  Ε λληνικής Α σ τυ 
ν ο μ ία ς , κο ινοπ οιεί τη ν  σ υ γ χ α ρ η τή ρ ια  επ ισ τολή  
που απ ηύθη νε ο π ρω θυπ ουργός τ η ς  χώ ρ α ς το υ  
κ. Ju n ich iro  K oizum i π ρ ο ς το ν  Έ λ λ η ν α  Π ρ ω θ υ 
π ουργό  κ. Κω νσταντίνο Κ αραμανλή , γ ια  τη ν  επι
τυ χ ή  δ ιεξα γω γή  τω ν Ο λυμπ ιακώ ν αγώνων, τη ν  ο 
ποία και π α ρ α θέτο υ μ ε  σ τη σ υνέχεια:

’’Εξοχότατε,
Με την λήψη της 28ης Ολυμπιάδας στις 29 Αύ

γουστου 2004, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρι
νή μου συγχαρητήρια, διότι αυτή, επετεύχθη με 
μεγάλη επιτυχία. Χάρη στην εξαιρετική καθοδή
γησή σας, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες στη γενέτειρά τους την Ελ
λάδα, έπειτα από 108 χρόνια, χαρίζοντας ενθου
σιασμό και συγκίνηση σε όλο τον κόσμο και είναι 
βέβαιο ότι θα μείνουν βαθιά χαραγμένοι στη 
μνήμη του. Οι αθλητές μας με τους οποίους εί
χα την ευκαιρία να συνομιλήσω, όλοι ανεξαιρέ
τως μου ανέφεραν ότι η άρτια οργάνωση και φι
λοξενία που τους παρείχατε κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους στη χώρα σας, τους επέ
τρεψε να επικεντρωθούν με ηρεμία στα αγωνί· 
σματά τους και να επιτύχουν τα καλύτερα δυνα
τά αποτελέσματα. Παρακαλώ δεχθείτε τις θερ
μές μου ευχαριστίες για την φιλοξενία που πα
ρείχατε στους επισκέπτες της χώρας μου κατά 
την διάρκεια των Αγώνων καθώς και όλως ιδιαι
τέρως για την προστασία και ευαισθησία που 
επιδείξατε προς το Πριγκιπικό ζεύγος".

Ο  Πρέσβης τη ς  Δ α ν ία ς  σ την Α θήνα  κ. H ans  
G run net εκ φ ρ ά ζε ι τη ν  ειλικρ ινή το υ  ευγνω μοσ ύνη  
π ρος τη ν  Ελληνική Α σ τυνο μ ία  και ιδ ια ίτερ α  π ρος  
ό λ ες  τ ις  ο μ ά δ ε ς  π ρ ο σ τα σ ία ς  επ ισήμω ν π ροσ ώ 
πων τ η ς  Δ α ν ία ς, όπως τ η ς  Μ εγ α λ ε ιο τά τη ς  Q u een  
M arg rethe II και άλλω ν μ ελ ώ ν τη ς  Β ασιλικής Ο ικο 
γ έν ε ια ς , υπουργώ ν κ.λ.π., γ ια  τη ν  άψ ογη  συμπ ε
ρ ιφ ο ρ ά  τ ο υ ς  και τ ο  υψ ηλό επίπεδο επ α γγελμ α τι
σ μού που επ έδ ε ιξα ν  όχ ι μόνο κ α τά  τη  δ ιά ρ κ ε ια  
τω ν Ο λυμπ ιακώ ν αγώ νων α λλά  και σ τις  μ ετέπ ειτα  
ιδ ιω τικές  επ ισ κέψ εις  τη ς  Μ ε γ α λ ε ιο τά τη ς  σ ε δ ιά 
φ ο ρ α  νησ ιά  τ η ς  χώ ρ α ς μας.

Από το Υπουργείο Εξω τερικώ ν, ο Π λ η ρ ε
ξο ύ σ ιο ς  Υ π ο υρ γός Α ’ κ .Φ ραγκίσ κος Β έρ ρ ο ς , ε κ 
φ ρ ά ζε ι τ ις  ευ χ α ρ ισ τίες  το υ  π ρος το υ ς  Α σ τυνο μι
κο ύς  που υπ ηρετούν στον Αστυν. Σ τα θ μ ό  Κ ύθνου  
και ιδ ια ίτερ α  π ρος το  Δ ιο ικητή  Α νθυπ ασ τυνόμο κ. 
Κ υριακόπ ουλο Αντώνιο, γ ια  το ν  άψ ο γο  κα ι π αρα
δ ε ιγ μ α τικ ό  τρ ό π ο  μ έτρ ω ν  α σ φ α λ ε ία ς  που ελ ή - 
φ θη σ αν κα τά  τη ν  π ρόσ φ ατη «Σύνοδο Επιτροπής  
Υ δ ρ ο γ ρ α φ ικ ο ύ  Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ  σ ε θ έ μ α τ α  Χ α ρ το 

γ ρ ά φ η σ η  τ η ς  Α νταρκτικής» σ το  νησ ί τ η ς  Κ ύθνου.
Το Διοικητικό Συμ β ο ύ λ ιο  τ η ς  Έ νω σ ης Ξ ε 

νοδόχω ν Δ ήμο υ Π α ρ α λ ία ς  Ν. Π ιερ ία ς , ευ χ α ρ ισ τε ί 
θ ε ρ μ ά  κα ι σ υ γ χ α ίρ ε ι τ ο  Π ροσ ω π ικό  τ η ς  Α σ τυν. 
Δ /νσ ης Π ιερ ία ς  και ιδ ια ίτερ α  το ν  Α στυν. Υ π ο δ ιευ 
θυντή  κ. Ν έσ το ρ α  Κων/νο κα ι τη ν  Υ π αστυνόμο κα  
Γκούζα  Α γγελική , γ ια  τη ν  ά ρ ισ τη  σ υνερ γα σ ία  και 
οργάνω ση σ ε θ έ μ α τα  φ ιλ ο ξεν ία ς  τ η ς  εν ισ χυτικής  
α σ τυ ν ο μ ικ ή ς  δ ύ ν α μ η ς  κ α τά  τη  λ ε ιτο υ ρ γ ία  τ η ς  
6 9 η ς  Δ ιεθ ν ο ύ ς  Έ κ θ εσ η ς  Θ εσ σ α λο νίκη ς  σ ε ξ εν ο 
δ ο χ εία  τη ς  Π α ρ α λ ία ς -Π ιερ ία ς .

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντι
ναύαρχος κ. Δελημίχας Χρήστος εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες προς τον Αρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας για την άριστη συνεργασία 
των δύο Σωμάτων κατά τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες και συγχαίρει τόσο τον ίδιο όσο και όλο το 
Προσωπικό του Αρχηγείου που έφεραν σε πέρας 
με απόλυτη επιτυχία την αποστολή τους.

Οι κάτοικοι και οι κ α τα σ τη μ α τά ρ χ ες  έναντι 
τ η ς  π ερ ιο χής Η λεκ τρ ικ ο ύ  (Η ΣΑ Π ) σ τα  Κάτω  Π α 
τή σ ια , εκ φ ρ ά ζο υ ν  τ ις  ε υ χ α ρ ισ τ ίες  τ ο υ ς  π ρος το  
Π ροσ ω π ικού το υ  Α σ τυν. Τ μ ή μ α το ς  Κάτω  Π α τ η 
σίων, γ ια  τη ν  σ υ μ β ο λή  τ ο υ ς  στη μείω σ η τ η ς  ε 
γκ λ η μ α τικ ό τη τα ς  και π ερ ιθω ριακώ ν στοιχείω ν α 
πό τη ν  π εριοχή το υ ς  και ελπ ίζουν ό τι ο ι προσπά
θ ε ιε ς  α υ τέ ς  θ α  σ υ ν εχ ισ το ύ ν  κα ι μ ε τά  τ ο  π έρ α ς  
τω ν Ο λυμπ ιακώ ν Αγώνων.

Ο Δήμαρχος Δ ελφ ώ ν κ. Κ αλτσ ής Π ανα γ ιώ 
τη ς  και ομόφ ω να το  Δ ιο ικητικό  Σ υμ β ο ύ λ ιο  ε κ φ ρ ά 
ζουν τ α  σ υ γ χ α ρ η τή ρ ιά  το υ ς  π ρος το  προσωπικό  
τ η ς  Α σ τυ ν ο μ ικ ή ς  Δ /ν σ η ς  Φ ω κίδα ς  κα ι ιδ ια ίτερ α  
το υ  Αστυν. Τ μ ή μ α το ς  Δ ελφ ώ ν, γ ια  τη ν  κα θο ρ ισ τι
κή σ υμβολή το υ ς  σ την κ ατάσ βεσ η  τ η ς  π υρκαγιάς  
που εκ δ η λ ώ θη κ ε  π ρ ό σ φ α τα  στη δυτική  π εριοχή  
το υ  Δ ή μ ο υ , α π ειλώ ντα ς  τ ο  ε υ α ίσ θ η το  κα ι φ η μ ι
σμένο Δ ελφ ικό  τοπίο.

Ο Γενικός Α σ τυνο μ ικό ς  Δ ιευ θ υ ν τή ς  Π ερ ι
φ έρ ε ια ς  Κ ρήτης Υ π ο σ τρ άτη γο ς κ. Μ π αγιαρτάκης  
Α ντώ νιος εκ φ ρ ά ζε ι τ α  θ ε ρ μ ά  το υ  σ υ γ χ α ρ η τή ρ ια  
και ευ χ α ρ ισ τίες  π ρος το  Δ ιευ θυ ν τή  τη ς  Α σ τυνομι
κής Δ /νσ ης Κ ρήτης, το  Δ /ντή  τη ς  Υ π ο διεύθυνσ ης  
Α σ φ α λεία ς  Η ρ α κ λείο υ , το υ ς  Δ ιο ικ η τές  Α σ τυνο μι
κού Τ μ ή μ α το ς  Μ οιρώ ν και άλλω ν υπηρεσιώ ν που 
σ υνεργάσ τηκαν, κα θώ ς και ό λ ο υ ς  το υ ς  Α σ τυνο μι
κο ύ ς  που ερ γ ά σ τη κ α ν  δ ρ α σ τή ρ ια , π ρ ο κειμ ένο υ  
να εξ ιχ ν ια σ τε ί π λήρω ς η υπ όθεσ η β ιασ μού μ ετά  
ανθρω π οκτονίας, σ ε β ά ρ ο ς  τ η ς  75χ ρ ο νη ς  Τζω ρ- 
τζά κ η  Ελ ισ άβετ, στη Γ έρ γ ερ η  Η ρ α κ λείο υ  και να  ο 
δ η γ η θ ε ί ο δ ρ ά σ τη ς  στη δ ικαιοσύνη.

Ο Διευθυντής το υ  ξεν ο δ ο χ ε ίο υ  LU C Y  
H O T E L  κ. Ρ ο υσ όπ ουλος Κω νσταντίνος εκ φ ρ ά ζε ι 
τ ις  ευ χ α ρ ισ τ ίες  το υ  π ρος το  Δ ιευ θυ ν τή  και όλο το  
προσωπικό τ η ς  Α σ τυνο μ ική ς  Δ ιεύ θ υ ν σ η ς  Ε ύ β ο ι
α ς, γ ια  τη  δ ιακρ ιτική  φ ύ λ α ξη  το υ  ξενο δ ο χ ε ίο υ  και 
τη ν  άρ ισ τη  σ υνερ γα σ ία  κ α θ ’ όλη τη  δ ιά ρ κ εια  τω ν  
Ο λυμπ ιακώ ν Αγώνων.
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Ο Πρόεδρος τ η ς  Ε λ ληνικής Π ο δ ο σ φ α ιρ ι
κής Ο μοσ π ονδίας κ. Γ κα γκά τσ η ς Β ασ ίλειος ευ χ α 
ρ ισ τεί θ ε ρ μ ά  τη ν  Ελληνική Α σ τυνομία , γ ια  τη  δ ιά 
θεσ η  τ η ς  Φ ιλαρμονικής κα τά  τη ν  έν α ρ ξη  το υ  επί
σημου αγώ να που έγ ιν ε  π ρόσ φ ατα  μ ετα ξύ  τω ν Ο 
μάδω ν Ελπίδω ν Ε λ λ ά δ α ς -Τ ο υ ρ κ ία ς  σ το  γή π εδ ο  
«Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΚΑΜ ΑΡΑΣ», Ρ ιζούπ ολης.

Ο Πρόεδρος το υ  Κ αλλέρ ειο υ  Ο ρ φ α ν ο τρ ο 
φ είο υ  Θ ηλέω ν ’’Π Α Ν Α ΓΙΑ  Ε Λ Ε Ο Υ ΣΑ ”ε κ φ ρ ά ζ ε ιτ ις  
θ ε ρ μ έ ς  το υ  ευ χ α ρ ισ τ ίες  σ την Ελληνική Α σ τυνο 
μία, γ ια  τη  δ ιά θεσ η  α γ ή μ α το ς  μ ουσ ικής στον π ρό
σ φ α το  λαμπ ρό π α νηγυρ ισ μό  το υ  π αρεκκλησ ίου  
τ η ς  Π α να γ ία ς  Μ υρτιδ ιώ τισ σ ας.

**· Ο Μητροπολίτης Ξ ά νθη ς  και Π ερ ιθω ρ ίο υ  
Π α ν τελ εή μ ω ν  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  θ ε ρ μ έ ς  το υ  ε υ χ α ρ ι
σ τ ίες  π ρ ο ς το ν  Α σ τυνο μ ικό  Δ ιευ θ υ ν τή  Ξ ά ν θ η ς  , 
γ ια  τη ν  τή ρ η σ η  τη ς  τ ά ξ η ς  κα τά  τη ν  εο ρ τή  το υ  Π ο 
λ ιούχου  Τ ιμ ίου  Π ρ ο δρ ό μ ο υ .

Ο Πρόεδρος τ η ς  Ε θν ικ ή ς  Α θλ η τικ ή ς  Επι
τρ ο π ή ς  Αναπ ήρω ν Ο υ κ ρ α ν ία ς  K .Valery  
Su shkevych  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  ε υ χ α ρ ισ τ ίες  το υ  π ρος  
τη ν  Ελληνική Α σ τυνο μία  και ιδ ια ίτερ α  π ρος το υ ς  
α σ τυν ο μ ικο ύς  σ υνδέσ μ ο υς τη ς  απ οστολής: Υπα- 
σ τυνό μ ο  Σ ιδ έρ η  Ε υ σ τά θ ιο  και α ρ χ ιφ ύ λ α κ α  Κων- 
σ ταντιν ίδη Λ ά ζα ρ ο , ο ι οποίοι -όπως α ν α φ έρ ε ι-μ ε  
τη ν  ’’επ α γγελμ α τική  σ υμπ ερ ιφ ορ ά  τ ο υ ς  π έτυχαν  
να κάνουν τ ο υ ς  α θ λ η τές  να  α ισ θάνοντα ι σαν στο  
σπίτι τ ο υ ς  σ την Ε λληνική  Γη, σ τη  χώ ρ α  μ ε τ ις  
π λο ύσ ιες  π α ρ α δ ό σ εις  και τ ο υ ς  φ ιλ ικο ύς  α νθρ ώ 
π ο υ ς” .

Οι Πρυτανικές α ρ χ ές  το υ  Α ρ ισ το τελ ε ίο υ  
Π ανεπ ισ τη μ ίο υ  Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς  ε κ φ ρ ά ζο υ ν  τ ις  
θ ε ρ μ έ ς  το υ ς  ευ χ α ρ ισ τίες  π ρος το ν  Δ ιευ θυ ν τή  τη ς  
Α σ τυνο μ ικής Δ /νσ ης Η μ α θ ία ς , γ ια  τ ις  υπ ηρεσ ίες  
υ ψ η λή ς α σ φ ά λ ε ια ς  και οργά νω σ η ς που π αρείχε  
υπό τη ν  κα θο δή γη σ ή  το υ  η Αστυνομική Δ ιεύ θ υ ν 
ση Η μ α θ ία ς  π ρος το υ ς  Σ υ ν έδ ρ ο υ ς  κα τά  τη  δ ιά ρ 
κεια  τη ς  4 7 η ς  Συνό δο υ  τω ν Π ρ υτάνεω ν και Π ρ ο έ
δρω ν Δ .Ε . τω ν Ελληνικώ ν Πανεπιστημίω ν, η οποία  
π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε  σ τις  2 4  & 2 5  Σ επ τεμ β ρ ίο υ  
2 0 0 4  στη Β έροια .

Ο Γενικός Δ /ν τή ς το υ  Ξ ενο δ ο χείο υ  Interco
ntinental κ. K ees H euveling  εκ φ ρ ά ζε ι τ ις  ευ χ α ρ ι
σ τ ίες  το υ  π ρος τ ο υ ς  α σ τυνομ ικούς και το  Δ ιο ικη
τή  τ η ς  εγ κ α τά σ τα σ η ς  Α σ τυνομικό  Υπ ο διευθυντή  
κ. Μ α τζώ ρ ο  Ε υσ τά θιο , γ ια  τη ν  άρ ισ τη  σ υνεργασ ία  
κα ι τη ν  π ολύτιμη  β ο ή θε ια  που π α ρ είχα ν  κα τά  τη  
δ ιά ρ κ ε ια  τω ν Ο λυμπ ιακώ ν και Π αραολυμπ ιακώ ν  
Αγώνων.

Ο Δήμαρχος Π ύρ γο υ  κ. Γ αβ ρ ίλης Λ ιατσ ής  
εκ φ ρ ά ζε ι τ ις  θ ε ρ μ έ ς  το υ  ευ χ α ρ ισ τίες  σ το Π ροσ ω 
πικό το υ  Α σ τυνομικού Τ μ ή μ α το ς  Π ύρ γο υ  Ν. Η λ ε ί
α ς  και ιδ ια ίτερ α  π ρος το ν  Υπ αστυνόμο κ. Χρονό- 
π ουλο Σω τήρ η, γ ια  τ ις  σ η μ α ντικές  υ π ηρεσ ίες που 
π ροσ φ έρ ο υν  στο Δ ήμο  π ροκειμένου η λ ε ιτο υ ρ γ ία  
τ η ς  νεο σ ύ σ τα τη ς  Δ η μ ο τικ ή ς  Α σ τυνο μ ίας ν α  ε ίνα ι

καλή και απ οδοτική.
Ο Νομάρχης Ν. Χανίω ν κ. Κ α τσ α νεβ ά κη ς  

Γ εώ ρ γιο ς  εκ φ ρ ά ζε ι τ α  θ ε ρ μ ά  το υ  σ υ γχ α ρ η τή ρ ια  
π ρος τ ο  Δ /ντή  κα ι ό λο  προσω πικό τ η ς  Α σ τυν. 
Δ /νσ ης Χανίων, γ ια  το ν  ά ψ ο γο  τρόπ ο υλοπ οίησης  
τω ν μέτρω ν τά ξη ς , α σ φ ά λεια ς  και τρ ο χ α ία ς  κατά  
τη  π ρ ό σ φ α τη  δ ιή μ ερ η  επ ίσ κεψ η το υ  Π ρ ο έδ ρ ο υ  
τ η ς  Δ η μ ο κ ρ α τία ς  κ. Κ ω νσταντίνου Σ τεφ α νό π ο υ- 
λου.

Ο Βοηθός Γ ρ α μ μ α τε ία ς  τω ν Η .Π .Α . σ ε θ έ 
μ α τα  Δ ιπ λω μ α τική ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  κ. Francis  X. 
Taylor σ ε σ υ γ χ α ρ η τή ρ ια  επ ιστολή το υ  που απ ευ
θ ύ ν ε ι π ρ ο ς το ν  Α ρ χ η γ ό  τ η ς  Ε λ λη ν ική ς  Α σ τυ ν ο 
μίας επ ισημαίνει:

«Έ νιω σα σ υγκινη μένος με το  να  π αρακολουθώ  
τ ο  προσω πικό σ α ς κ α τά  τη  δ ιά ρ κ ε ια  τω ν Ο λ υ 
μπιακών Αγώνων. Ξέρω  ότι η αφοσίω ση, η σκληρή  
δ ο υ λ ε ιά  κα ι η η γ εσ ία  π ρ ο κ ά λεσ α ν  τη ν  επ ιτυ χ ία  
τω ν Αγώνων. Π αρ α κα λώ  δ ε χ θ ε ίτε  τη  μ εγ α λ ύ τερ η  
επ α γγελμ α τική  εκτίμ η σ η  γ ια  κ ά θ ε  ά νδ ρ α  και γ υ 
να ίκα  τ η ς  Ελληνικής Α σ τυνο μ ίας που έδω σ αν το ν  
κα λ ύ τερ ό  το υ ς  εα υ τό  γ ια  τη ν  Ε λ λά δ α  α λλά  και τη  
δ ιεθνή  κο ιν ό τη τα  μ ε το ν  α μ έρ ισ το  επ α γ γ ελ μ α τ ι
σμό το υ ς  και τη  σκληρή δ ο υ λ ε ιά . Σ υ γ χ α ρ η τή ρ ια  
και πάλι γ ια  το υ ς  επ ιτυχη μ ένο υς  Ο.Α.».

■»· Ο Ανώτατος Σ υμ μ α χ ικό ς  Δ ιο ικη τή ς  Ευρώ 
π ης Σ τρ α τη γ ό ς  Π εζο να υ τώ ν  τω ν Η .Π .Α .κ . Janes  
L-Jones σ ε ευ χ α ρ ισ τή ρ ια  επ ιστολή το υ  π ρος το ν  
Α ρχηγό τη ς  Ελληνικής Α σ τυνο μ ίας Α ντισ τρ άτη γο  
κ. Α γγελά κο  Γεώ ργιο  μ ετα ξύ  άλλω ν αναφ έρει:

«Π αρ ακαλώ  δ ε χ θ ε ίτε  τ ις  ε ιλ ικρ ινείς  ευ χ α ρ ι
σ τ ίες  μου, γ ια  τη ν  φ ιλ ο ξεν ε ία  που μου π α ρ είχα 
τ ε  κα τά  τη ν  επ ίσκεψ ή μου στο Ο λυμπ ιακό Κ έ
ντρο  Δ ιο ίκησ ης Α σ φ ά λεια ς. Α φ ιερώ νοντας τό σ ο  
πολύ από το ν  χρόνο  σ ας κα τά  τη  δ ιά ρ κ εια  μ ιας  
εξα ιρ ετ ικ ά  π ολυάσ χολης και ευ α ίσ θη τη ς  φ άσ η ς  
τω ν Ο λυμπ ιακώ ν Αγώνων, μου δώ σ α τε μ ια  μονα
δική ευ κ α ιρ ία  να  δω αυτοπροσώ πω ς ένα  από τ α  
πλέον σ ύγχρονα  κέντρ α  διο ίκησ ης το υ  κόσμου. 
Εντυπ ω σιάστηκα ιδ ια ίτερ α  από τη ν  ενσω μάτω ση  
π ολυάριθμω ν σύγχρονω ν συσ τημάτω ν και τη ν  
αξιο σ ημείω τη  ενημέρω σ η και αντίληψ η τ η ς  όλης  
κα τά σ τα σ ης, που κα τέσ τη  δυνατή  λόγω  τω ν σ υ 
σ τημάτω ν αυτώ ν. Και πάλι σ ας ευχα ρ ισ τώ  γ ια  
τη ν  ιδ ια ίτερ α  κατατοπ ιστική επ ίσκεψ η και σας  
π αρακαλώ  να  δ ια β ιβ ά σ ετε  τη ν  β α θ ιά  μου ευγνω 
μοσύνη και σ ε ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  σ υ ντελ εσ τές , που κα 
τέσ τη σ α ν  την  επ ίσκεψ η αυτή  τό σ ο  π ετυχημένη».

•  Ο Γενικός Δ /ντή ς  το υ  ξενο δ ο χ είο υ  G olden  
A ge κ. Ν ό β α ς  Δ η μ ή τρ ιο ς  εκ φ ρ ά ζε ι τ ις  θ ε ρ μ έ ς  το υ  
ευ χ α ρ ισ τ ίε ς  π ρ ο ς το ν  Υ π ο διο ικητή  τ η ς  Ά μ εσ η ς  
Δ ρ ά σ η ς, Αστυν. Δ /ντή  κ. Π α τή λα  Λάμπ ρο, γ ια  τη ν  
π ρόθυμη και απ οτελεσ ματική  β ο ή θε ια  που π α ρ έ
χει αρμ ο δ ίω ς κά θε φ ο ρ ά  σ τις  δύ σ κ ο λες  σ τιγμές.

Π.Υ. Χονδροματίδης Γεώργιος
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I  Τέκνα ουναΟέΠφων που
ΖΖΖ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΑΒ Ρ Α Μ ΙΔ Ο Υ  Θ Ω Μ Α Η ΔΗΜ Η ΤΡ. ΠΑΙΔ /ΚΟ  ΔΗ Μ .ΕΚΠ /ΣΗ Σ-Θ ΕΣ/ΚΗ Σ ΥΠ ΑΣΤ.Α  -Υ Α  ΚΑ ΣΤΟ Ρ ΙΑΣ
Α 1 1 t A A K H I  ΑΘΑ ΝΑΣΙΟ Σ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΣΧ Ο ΛΗ ΑΣΤ/ΚΩ Ν ΕΛ .ΑΣ ΑΝ Θ/Μ ΟΣ-ΤΣΦ  ΣΑ ΠΩ Ν
Α ΓΓΕ Α Α Κ Ο Υ  Ε Υ ΓΕ Ν ΙΑ Α ΓΓΕ Λ Η Σ ΤΕ ΙΑ Θ Η Ν Ω Ν -Β Ρ Ε Φ Ω Ν Η Π ΙΟ Κ Ο Μ . Α Ν Θ /Μ Ο Σ Ε.Α.
Α ΓΓΕ Λ Η  ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ .Ο ΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΙΩΑΝ ΝΙΝΩ Ν Α Σ Τ ,Β '-Υ Α  ΙΩΑΝ ΝΙΝΩ Ν
Α Γ ΓΕ Λ Ο Π ϋ Υ Λ Ο Υ  ΕΛΕΝΗ 
Α ΓΙΑ ΣΩ ΤΕ Λ Λ Η Σ ΘΕΟ ΔΩΡΟ Σ

Α ΓΓΕ Λ Ο Σ ΠΑ ΙΔ ΑΓΩ ΓΙΚ Ο  ΠΑΤΡΩ Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Υ Α  ΠΑΤΡΩ Ν
ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ Ε Υ ΕΛΠ ΙΔΩ Ν (ΣΣΕ)-ΣΩ Μ ΑΤΑ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Τ .Α  Μ ΥΤΙΛ Η Ν Η Σ

Α ΓΡ Α Π ΙΔΗ  Δ Η Μ Η ΤΡ Α ΣΚ ΛΑΒΟ ΥΝΟ Σ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗ ΝΩ Ν Α Ν Θ /Μ Ο Σ-Δ Α  Α ΘΗ ΝΩ Ν
Α Δ Α Μ Α Κ Ο Σ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Σ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΤΕΙ Μ Ε ΣΟ ΛΟ ΓΓΙΟ Υ Π .Υ .-Α Τ  Α Μ Φ ΙΚΛΕΙΑΣ
Α Δ Α Μ ΙΔ Ο Υ  ΤΡ ΙΑ Δ Α ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Α  ΤΕΙ ΘΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ-ΤΜ .ΠΛΗ Ρ. Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Τ ΠΡ Ο Μ ΑΧΩ ΝΑ
ΑΔ ΑΜ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ ΑΘΑ ΝΑΣΙΟ Σ ΔΗΜ Η ΤΡΙΟ Σ ΠΛΗΡΟ Φ ΟΡΙΚΗ Σ Λ Α Ρ ΙΑ Σ ΤΕΙ Λ Α ΡΙΣΑΣ ΑΝ Θ /Μ Ο Σ-Α .Τ .ΚΑΤΕΡ ΙΝ Η Σ
ΑΔΡΟ ΥΤΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ ΒΑΣ. ΓΕΩ ΡΓ. ΑΕΙ ΑΘΗ ΝΩ Ν Α ΣΤ.Δ /Ν ΤΗ Σ-Γ Α Δ Α
Α Θ Α Ν ΑΣΑΚΗ  Μ ΑΡΙΛΕΝ Α ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΜ .Δ Η Μ .Δ /ΣΗ Σ ΠΑ ΝΤ.Π ΑΝ. Α Ρ Χ /Κ Α Σ-ΤΤ ΗΡ ΑΚΛΕ ΙΟ Υ
Α Θ Α Ν ΑΣΑΚΗ Σ ΓΕΩΡΤ ΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Τ  Β Ο ΥΡΓ Α Ρ ΕΛΙΟ Υ
ΑΘ Α Ν ΑΣΑΚΟ Υ ΔΗ Μ Η ΤΡ Α ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑ ΝΤΙΟ  Π Α Ν .Α Θ Η Ν Ω Ν -ΤΜ .Ψ ΥΧΟ Λ Α Σ Τ.Υ Π Ο Δ .-Δ ΔΣ
Α Θ Α Ν Α Σ ΙΑ Δ Η  Α Ρ ΓΥ Ρ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α Λ ΕΞΑ Ν Δ Ρ. Α Ρ Χ /Κ Α Σ Ε.Α.
ΑΘΑ ΝΑΣΙΟ Υ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΛΑ Μ ΠΡ Ο Σ ΤΕΙ ΤΟ ΠΟΓΡΑΦ ΙΑΣ Α ΙΓΑ Λ Ε Ω Α Ρ Χ/Κ ΑΣ-Α .Δ . ΠΡ ΕΒΕΖΑ Σ
Α Θ Α Ν ΑΣΙΟ Υ Θ ΕΟ Δ Ω ΡΑ ΑΛ ΕΞΙΟ Σ Ν Ο ΣΗ Λ Ε Υ ΤΙΚ Η -ΤΕ ΙΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Τ ΙΩΑΝΝΙΝΩ Ν
Α Θ Α Ν ΑΤΟ Υ ΔΕΣΠΟ ΙΝΑ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΚΟ ΙΝ .ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ Χ/Κ ΑΣ-ΤΤ ΡΕΘΥΜ ΝΟΥ
Α ΙΓ ΙΝ Η Τ Η ί ΕΩΡΓ ΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑ ΙΑ-ΤΜ .ΛΟ ΓΙΣΤΙΚ ΗΣ Α Ρ Χ/Κ ΑΣ Ε.Α.
Α ΙΔΗ Ν Ο ΓΛ Ο Υ  ΑΚ ΙΝΔΥΝΟ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ Α Ε Ρ Ο Σ Κ ,Τ Ε Ι Χ Α Λ Κ ΙΔΑ Σ Α Σ Τ .Α  -ΓΑ Δ Π  ΚΡΗΤΗΣ
Α1ΔΗΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ ΠΛ ΗΡΟ Φ .ΤΟ ΠΟ ΓΡ.-ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩ Ν Α ΣΤ.Α  -ΓΑ Δ Π  ΚΡΗΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜ Η ΤΡΙΟΣ ΤΕΦ ΑΑ ΑΡ Χ/Κ Α Σ-Β  A T  ΓΛ Υ Φ Α Δ Α Σ
ΑΑ ΕΒΙΖΑΤΟ Υ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΧ ΙΛ Λ Ε Α Σ ΠΑΙΔ /ΚΟ  ΤΜ .Π Α Ν .Φ ΛΩ ΡΙΝ ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΑΕΒΙΖΟ Υ Α Ι 1 ΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΡ Ο Ν .&  ΤΟ ΠΟ ΓΡ .Μ ΗΜ .ΕΜ Π ΑΡΧΛΚΑΣ-ΤΤ ΚΑ ΛΑ Μ Α ΤΑ Σ
Α Λ Ε =Α Κ Η  ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛ. Α Ε Ι-Α ΓΓΛ ΙΚ Η  ΦΙΛ. ΑΘΗ ΝΩ Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Γ Α Δ Α
Α Λ Ε ιΑ Ν Δ Ρ Η Σ  ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ Ο ΛΗ ΑΣΤ/ΚΩ Ν ΣΗ ΤΕΙΑΣ ΑΡ Χ/Κ ΑΣ-ΔΕ Ε
Α Λ Ε ζΙΟ Υ  ΑΝ ΑΣΤΑΣ ΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ Ο ΛΗ  ΑΣΤΥΦ ΥΛΑΚΩ Ν Α Ν Θ /Μ Ο Σ-Α Τ Α ΙΔΗ Ψ Ο Υ
Α Λ Ε ιΙΟ Υ  ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΤΕΙ ΡΕ Θ ΥΜ Ν Ο Υ ΚΡΗΤΗΣ Α Ρ Χ/Κ ΑΣ-Π ΣΕ Α
Α Λ Ε -ΙΟ Υ  ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΗΛΙΑΣ ΤΜ .Π Ο Λ ,ΤΕ Χ Ν .Ε Π ΙΚ .Π Α Ν .Α ΙΓ ΑΙΟΥ ΑΝ Θ /Μ Ο Σ-Α  A T  ΗΡ ΑΚΛΕ ΙΟ Υ
Α Λ Ε ζΙΟ Υ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΤΕΙ Α Υ ΤΟ Μ ΑΤ.Χ ΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡ Χ/Κ Α Σ-ΣΑ Ε Α
ΑΛ ΕΞΙΟ Υ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΤΕ Φ Α Α Α Θ Η Ν Ω Ν ΑΡ Χ/Κ Α Σ-ΣΑ Ε Α
Α Λ Ε ζΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ .Φ ΙΛ .ΠΑΝ .ΘΡ ΑΚΗΣ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Υ Α  Π Υ ΡΓΟ Υ
Α Λ Ε ζΟ Υ Δ Η Σ  ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ Ε Υ Α ΓΓΕ Λ ΙΑ ΔΠ  θ ρ Α κ η ς τ μ .δ ι ε θ .ο ι κ .ς χ .&α ν α π τ υ ξ η ς Π .Υ .-Α Δ  ΣΕ Ρ Ρ Ω Ν
ΑΛ Μ Π Α Ν Η  ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ Σ ΦΙΛΟΣ.ΣΧ.Π ΑΝ.ΙΩ ΑΝ ΝΙΝ . Α Ν Θ /Μ Ο Σ-ΓΑ Δ Θ
ΑΛ ΤΑ Ν Η  ΠΑ Ν ΑΓΙΩ ΤΑ ΑΠ ΟΣΤΟ ΛΟ Σ ΤΜ .Ο ΙΚ.Ο ΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ Α Ν Θ /Μ Ο Σ-Α Δ  Φ ΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜ ΑΝ Α ΤΙΔ Η Σ ΙΩΑΝ ΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΧ Ο ΛΗ ΑΣΤΥΦ /ΚΩΝ ΕΛ .Α Σ Υ Π Α ΣΤ.Β  Ε.Α.
ΑΜ Ο ΥΤΖΑ ΕΥΑΓ Γ ΕΛΙΑ 
ΑΝ ΑΓΝΟ ΠΟ Υ ΛΟ Σ ΑΝΤΩΝ.

ΧΡΥΣΑΝΘ. ΤΜ .ΓΛ Ω Σ.Φ ΙΛ .Π Ο Λ .Π Α Ρ .Χ Ω Ρ  ΘΡΑ Κ Α Ν Θ /Μ Ο Σ -Π  ΚΟ Μ Ο ΤΗΝΗΣ
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΕΜ ΠΟ Ρ.& Δ ΙΑΦ .-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α Ν Θ /Μ Ο Σ-ΓΑ Δ Π Δ Ε

ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Υ Μ ΑΡΙΑ ΑΡ ΓΥΡΙΟ Σ Τ Μ Η Μ Α  ΚΟ ΙΝ /ΓΙΑΣ Π Α Ν ΤΕΙΟ Υ ΠΑΝ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Τ ΖΩ ΓΡΑΦ ΟΥ
ΑΝ ΑΣΤ ΑΣΟΠΟ ΥΛΟ Υ ΓΕΩ Ρ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΧ Ο ΛΗ ΑΣΤ/ΚΩ Ν  ΕΛ .ΑΣ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Τ  Π Α Π ΑΓΟ Υ
ΑΝ ΔΡΙΑΝ Α ΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ Η ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΤΜ .Ν Η Π ΙΑ Γ.Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Τ  ΒΙΑΝΝΟΥ
ΑΝ ΔΡΙΚΟ ΠΟ Υ ΛΟ Υ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΑ ΑΡ ΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Θ Ε Ο Λ Ο ΓΙΑ  ΑΘ Η ΝΩ Ν ΑΣΤΥΝ. Α '-Γ .Α .Δ .Π .Δ .Ε
ΑΝ ΔΡΙΝΟ ΠΟ Υ ΛΟ Υ ΣΩΤΗΡ. Ο Λ ΓΑ Φ ΙΛΟ Λ Ο ΓΙΑ  Α ΘΗ ΝΩ Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ-ΔΑ Β /Α Α
ΑΝ ΔΡΟ ΥΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑ ΡΑΣΚ ΕΥΑΣ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗ Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗ Α.Π .Θ Α Ρ Χ. Μ ΠΣ
ΑΝΔΡΟ ΥΤΣΟ Υ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑ ΡΑΣΚ ΕΥΑΣ Κ Ο ΙΝ .Δ /Σ Η ΣΔ Π  ΘΡΑ ΚΗΣ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-ΤΑ  ΚΟΜ ΟΤΗΝΗΣ
Α Ν Θ Ο Υ Λ Η ΣΧ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΧ Ο ΛΗ  ΕΜ ΠΟ ΡΟΠΛ. Κ Α Θ Α Ρ ,-Α Τ  Α Ρ Χ,Ο ΛΥΜ Π ΙΑΣ
ΑΝ ΤΥ Π Α  Α Δ Α Μ Α Ν ΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚ.& ΚΟ ΙΝ .ΕΠΙΣΤΗΜ Ω Ν ΑΣΤ/Κ Α Σ-Α Τ Α Κ ΡΑΤΑΣ
ΑΝ ΤΩ Ν ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜ Η ΤΡΙΟ Σ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕ ΙΟ Υ-ΤΜ .ΝΟ ΣΗΛ. Α Ν Θ /Μ Ο Σ -Α Τ  Α ΓΙΟ Υ  Μ ΥΡΩ Ν Α
ΑΝ ΤΩ Ν ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟ Σ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ Χ/Κ Α Σ-ΔΑ Ε Ε Β
Α Ν ΤΩ Ν ΙΑΔΟ Υ ΑΘ Η Ν Α ΔΕΣΠΟ ΙΝΑ ΠΑ ΝΤΕΙΟ  ΠΑΝ/Μ ΙΟ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Δ  Φ ΛΩ ΡΙΝΑΣ
ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Υ ΔΗΜ Η ΤΡΙΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΟ ΖΑΝΗ Σ-ΤΜ . Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΑΣ Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΑΝ Θ /Μ Ο Σ-ΤΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝ ΤΩΝ ΙΟ Υ ΕΛ ΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΠΑ ΙΔ/ΚΗ ΣΧ Ο ΛΗ  ΑΘ Η ΝΩ Ν ΥΠ ΑΣΤ.Β  -ΚΙ ΑΘ Η ΝΩ Ν
ΑΝ ΤΩΝ ΙΟ Υ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ Η ΤΡ. ΤΜ .ΓΕ Ω Ρ Γ  ΑΦ ΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟ ΠΕΙΟ Υ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Τ  ΓΕ Ρ Α Κ Α
ΑΝ ΤΩ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Υ ΓΕ Ω Ρ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΙ Κ Α Β Α Λ Α Σ-Τ Μ Η Μ Α  ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α  A T  ΠΑ ΤΡΩ Ν
ΑΝ ΤΩ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Υ ΚΥΡΙΑΚ. ΦΩΤΙΟΣ ΤΗΛ ΕΠΙΚ.ΣΥΣΤ.-ΤΕΙ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Τ  Μ ΕΣΣΗ ΝΗΣ
ΑΝ ΤΩ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Υ ΡΟ 'ΙΔΟΥΛΑ Μ Α Ρ ΓΑ Ρ ΙΤΑ ΠΑΝ/Μ ΙΟ ΑΘΗ ΝΩ Ν Π .Υ .-Α Τ  ΠΕΛΟΠ ΙΟ Υ
Α Ρ Α Μ ΙΙΑ ΙΖ Η Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ . ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΤΜ .ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΘΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Σ Ξ Υ Λ Α ΓΑ Ν Η Σ
ΑΡ Α Μ Π Α ΤΖΗ Σ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/Μ ΙΟ  Μ ΑΚΕΔΟ Ν ΙΑΣ Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Τ  ΣΕ ΡΡΩ Ν
Α Ρ ΑΜ Π ΑΤΖΗ Σ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Ο Ρ Γ.Δ /Σ Η Σ  ΕΠ .Μ ΑΚΕΔΟ Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ-Α Τ  Δ Ο ΞΑΤΟ Υ
Α Ρ ΑΠ ΑΚ Ο Π Ο ΥΛΟ Υ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΑ ΑΝ ΤΩΝ ΙΟ Σ ΤΜ .ΝΟ ΣΗ .ΠΑ Ν.Α ΘΗΝΩ Ν Α Ν Θ /Μ Ο Σ -Α Δ  ΗΛΕΙΑΣ
Α Ρ Β Υ Θ Α Σ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΗΛΙΑΣ ΠΑΙΔ /ΚΟ  ΤΜ .Δ Η Μ .Ε Κ Π .Π Α Ν .Α ΙΓ. Α Σ Τ .Δ /Ν ΤΗ Σ-Α Δ  ΧΙΟΥ
Α Ρ ΓΥ Ρ ΙΑ ΔΟ Υ  ΒΑΣΙΛ ΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΧ Ο ΛΗ  ΑΣΤ/ΚΩ Ν ΕΛ .ΑΣ Α ΣΤ.Δ /Ν ΤΗ Σ-Α Δ  Ξ ΑΝΘΗ Σ
ΑΡ ΓΥ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ρ ΓΥΡΙΟ Σ ΔΗΜ Η ΤΡΙΟ Σ ΤΕΙ ΚΑ ΛΑ Μ Α ΤΑ Σ-ΤΜ .Χ Ρ Α Σ Τ .Β -Τ Τ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ
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ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΓΙΑΝΤΣΙΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΙΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΓΙΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΚΑΓΚΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΚΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΓΚΑΖΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΓΚΑΪΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΚΑΛΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 
ΓΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΓΚΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΚΕΝΤΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΓΚΕΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΓΚΕΝΤΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΓΚΙΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΓΚΛΑΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 
ΓΚΛΑΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΚΟΔΟΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΓΚΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΚΟΥΤΕΒΑΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΓΚΟΥΤΙΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΓΚΥΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Γ ΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΓΟΥΙΔΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 
ΓΟΥΛΑ 8ΛΑΣΙΑ 
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝ. 
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ 
ΓΟΥΡΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΡΑΨΑ ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΩΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΔΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΔΑΡΔΑΝΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ 
ΔΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
ΔΕΛΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ 
ΔΕΛΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ 
ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝ. 
ΔΕΟΝΤΣΙΝΗ ΝΕΛΛΗ 
ΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 
ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ.

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ
I t u n  KJ2. ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ Α-ΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΒ/ΑΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ,ΥΠΟΔ.-ΥΑΠΔ
ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ-ΤΗΛ.ΣΥΣΤ.ΔΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑ'ΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΣΤ.Β-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
ΑΓΑΠΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ,ΑΙΣΘ. ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΖΙΧΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚ, ΥΠΑΣΤ.Α -ΑΤΝ. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ.-ΔΕΥ
ΔΗΜΗΤΡ. ΑΕΙ-ΤΜ.ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.ΝΟΜ.ΘΕΣ. ΥΠΑΣΤ.Α'-AT Ν. ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΗΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Υ/Α -ΥΔΕΖΙ/40 ΤΜΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΖΩ1Κ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ ΑΔΘ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΑΡΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΧΘ.ΑΛ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣΟΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Τ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΟΙΚ.&ΔΙΟΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΜ.ΜΗΧ.ΜΗΧ.ΠΟΛ.ΣΧ.ΒΟΛΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΙΒ ΑΤΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΦΙΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Α/Δ -Α.Δ.ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΙΧΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Λ.ΠΥΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΥΤΟΜ/ΜΟΙ -ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Ε.Τ.Ε.Χ.
ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ. ΥΠΑΣΤ.Β Ε.Α.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΕΡΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ.Μ.Υ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Μ.Υ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΛΑΜΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΤ.ΠΕΡ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔ.ΥΓΕΙΑΣ Α/Α -Α.Τ.ΠΟΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.ΜΟΝ.ΥΓ. ΑΣΤ.Α -AT ΠΟΡΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Υ.-Α ΥΑΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ.ΧΡΗΜ.ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤ.Α -Π  ΞΑΝΘΗΣ
ΑΛΕζΑΝΔΡΟΣ Τ.Ε.Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Β-Υ.Α.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΝΗΠΙΟΒΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Π.Υ.-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΤΜ.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν.ΖΙΧΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛΗΡ.ΒΙΟΙΑΤΡ.ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΣΗ Μ.ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛ.ΤΡΟΦΙΜ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΟΣ.-ΠΑΙΔ/ΚΗ-ΨΥΧΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΡΥ ΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΟΔΟΝΤΙΑΤ ΑΣΤ.Β -ΑΤΠ ΧΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΣΗ Μ.Υ.&ΠΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣΎ.Α.Π.Κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΛΗΡ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Υ.-ΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΔΙΑΙΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ=ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ,ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑ1ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΓ.ΚΩΝ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΕ/ν70 ΤΜΗΜΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΡΩΠ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ,ΠΕΛ/ΣΟΥ ΑΣΤ.Β -ΑΤΠΕΡ.ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΟΕ-Δ/ΣΗ ΟΡΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΓΑΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΕΙ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΟΞ.ΝΑΥΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΜ.ΒΑΛΚ.ΣΠ.ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΜΜΕ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜ.ΑΛΛ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧ.ΑΡΧΕΙΟΝ.-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΚ-ΑΛΙΕΙΑ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΣΤ.Α -A AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΕ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Σ.ΤΑ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛ.&ΚΟΙΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΤΑ.ΤΑ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΑΣΤΥΝ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΤΑ.ΤΑ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΧΑΛΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΕΣΣΑΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΖΩ1Κ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΤΕΒΕ
ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛ. ΣΤΑΥΡΟΥΛ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΑΓΓ Λ.ΦΙΛΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΧΙΟΥ Π.Υ-Α.Τ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΟΥΡΤΜΕ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΤΜ.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΔΟΥΡΤΜΕ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΙΑΤΡ.ΕΡΓ ΑΣΤ.-ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΣΤ ΑΤΙΣΤ.&ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΠΗ ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΡΑΚΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΟΓΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΛΣΙΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡΟΧ.ΛΗΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΟΣΑΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΔΠΘ-ΤΜ.ΔΙΕΘ.ΟΙΚ.ΣΧ.ΑΝΑΠΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΜ.ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ-ΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΒΟΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΚΩ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΘΝ.ΑΣΦΑΛ.
ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΖΑΡΟΓΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ Π.Σ
ΖΑΦΕΙΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΙΑ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ.-ΔΑΝ/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε AT ΠΑΤΡΩΝ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΟΠΟΓ. ΕΜΠ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΕΙ ΙΟΝΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΙΑΤΡ.ΕΡΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓ Λ.ΦΙΛ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΜ.ΦΙΛ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΘ/Μ0Σ-ΥΠΕ/10 ΤΜΗΜΑ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ.ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΠΕΡ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.ΠΟΛ.-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΧΗΜΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΖΕΚΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΝΑΥΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΖΕΛΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔΔ
ΖΕΡΒΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑ1ΔΑΣ
ΖΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΖΗΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΙΑΤΡ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΜΥΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΜ.ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Γ ΑΤΘ
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝ. ΣΧ.ΨΥΧΟΛ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ.-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΖΥΓΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΖΥΓΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΛΕΣΒΟΥ
ΖΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΠΛΗΡ.-ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ.-ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙΛΚΙΣ
ΖΩΝΚΕ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Τ.Ε.Ι ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Υ.Ε.Λ/10 ΤΜΗΜΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ1Σ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ AT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΘΕΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.Β/Α ATT.
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Γ ΑΔΘ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΔΗΜΗΤΡ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΙΣΑΑΚ ΤΜ.ΠΛΗΡ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Β Ε.Α.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΘΩΜΑΣ ΤΜ.ΠΛΗΡ.ΕΠΙΚ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛ.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡ.ΤΟΠ.ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΓΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΣΤ.Α -ΤΔΑΚΑΡΔΙΤ.
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΘΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΘΡΗΣΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΒ/ΑΑ
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λ » ·'. fm  <4j,  ̂ M »
ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΩΜΑΘΩΜΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΒΛ.ΣΥΣΤ.ΠΛ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΘΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΦΙΛ/ΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

'  b _ J  ΘΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
IQANNOY ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΓΚΑΔΑ

ρ — »  ΚΑΒΑΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝ.ΠΕΛ.ΣΧ.ΑΝΘΡ.ΚΙΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΚΑΒΑΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΕΡΙΦ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α-ΤΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ.ΜΗΧ.Η/Η ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΣΤ.Β -ΔΑΘ
ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜ.ΙΑΤΡ.ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΙΔΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Υ.Α.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΕΛ/20 ΤΜΗΜΑ
ΚΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΑ
ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΜΠΕΣΟΥ
ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡ.-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΚΑΚΚΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΚΑΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Υ.Α.Π.Κ.
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΕΧΝ.ΑΕΡΟΣΚ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΟΘ
ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΓΚΟΛΦΩ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Μ.Υ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΣ ΤΜ.ΑΓΡ.ΑΝΑ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΛΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤ. ΑΣΤ.Α -Β AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 8 ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α,Τ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΛΛΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε AT ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΛΟΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.8ΔΗΜ.Δ/ΣΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α.Π.Κ.
ΚΑΛΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.ΜΜΕ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΥΛΑΣ
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ-ΤΜ.ΕΦ.ΠΛΗΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΑ
ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΜΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΗΛ.ΜΗΧ.Η/Υ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Π.Υ.-ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Π,ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ.ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΜ.ΕΦ.ΜΑΘΗΤ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΓΕΩΛ. ΑΣΤ.Α -ΠΣΕΑ
ΚΑΝΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜ.ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙΘ
ΚΑΝΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΠ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΕΛ.ΦΙΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΟΥΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΡΙΝΘ.
ΚΑΠΑΝΤ ΑΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΚΑ/50 ΤΜΗΜΑ
ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΕΛ/Ε.Υ.Π
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΠΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΡΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΗΛ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΧΟΛ.ΓΕΩΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΦΥΣ.Π ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Π.Υ.-ΤΣΦ ΚΟΤΥΛΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΠΛΗΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΡΙΝΘ.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛ.ΠΛΗΡ.ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ.-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ-ΣΧ.ΜΗΝΠΑΓ.ΒΟΛΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΒΑΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΔΕΖΙ/10 ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΩΜΑΣ Σ.Μ.Υ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Υ/Β' ε.α-Α.Τ.ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΣΤ.Β Ε.Α.
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ Λ.ΦΙΛ.ΠΟΛ.ΠΑΡ.ΧΩΡ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΕΦΟΝ/ΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΜ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΒ ΑΤΘ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡ. ΓΕΩ/ΚΗ ΑΘΗΝΩΝΩ-ΤΜ.ΖΩ1Κ.ΠΑΡ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΚΑΤ/ΑΕΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΚΑΡΑΝΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΎΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧΛΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΚΗΣ
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ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΟΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΡΑΠΑΠΑΖΟΓ ΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ίΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΟΔΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜ. ΒΑΛΚ. ΣΛΑΒ.& ΑΝΑΤΟΛ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣΖΝΙΚΗ) ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Τ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Τ.ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ α ρ χ .μ π ς-Ατ .γΑα ΑτιςτΑς
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Γ ΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΛΕΝΗ ΤΜ.ΓΕΩΠΟΝ.ΠΑΝ.ΒΟΛΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΡΓ.Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ&ΠΡΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧ.ΔΙΑΤΡ.-ΔΙΑΓΓ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝίΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙΧΑΛΚΙΔΟΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΣΧ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΜΕ ΠΥΡΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΑΡΠΟΥΖΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΑΡΤΖΟΥ ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΚ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΡΤΣΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ επ ιχ .λα ρ ιςα ς ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τ.Ε.Ι ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Σ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Λ.ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΣΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΣΚΑΝΗΟΛΓΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.ΤΑ. ΠΑΡΓΑΣ
ΚΑΣΣΑΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ& ΑΝΘ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ- Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε
ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Υ.-ΑΤ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧ. ΑΣΤ.Α -ΔΑΕΕΒ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣ-ΤΕΙ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Σ.ΤΑ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΜ.ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΟΘΕΡ. Π.Υ.-ΑΔΑΧΑ1ΑΣ
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΩΜΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΠΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚ.ΥΓΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜ.ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΰΥ-ΠΟΛ.ΤΕΧΝ.ΕΠΙΚΟΙΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε AT ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝ. ΑΚΑΔ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ.) ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΤΜ.ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛύΠΚΟ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΤΕΧΝΟΛ.ΕΦΑΡΜ.-ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓ.ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝ. τ μ .β ιο λ .π α ν Επ .ιωαννινων ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤ.ΜΗΧ. Η/Υ-ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΠΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜ.ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α/Β -Δ.Ε.Ε.
ΚΑΠΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΤΜ.ΟΡΓ.Δ.ΕΠ. ΑΣΤ.Β -ΔΕΕ
ΚΑΥΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓ Λ.ΦΙΛ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ Αν θ /μ ο ς-π  ΕΛΕΥΣΙΝ.
ΚΑΦΚΕΝΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤ. ΤΜ.ΔΑΣΟΛ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Πα ν α γ ιΩτ . ΣΧ.ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΔΗΜ.ΠΑΝ-ΑΝΘΗΣ ΑΣΤ.Α -ΙΒ ΑΤΘ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΕΛΕΣΕΝΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΕΛ.ΦΙΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΚΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ι ΑΤΘ
ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΝΑΡΤΑΚΗΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛ.ΜΗΧ.ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΜΕΑ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΚΕΤΕΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΔΡΑΜΑΣ
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣΎΕΛ/Ε.Υ.Π
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΙΑΤΙΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧ.ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΞΑΝΘΗΣ
ΚΙΝΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΙΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ ΑΣΤΥΝ.ΥΠύΔ.-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΕΠΙΘΕΩ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
ΚΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤ.
ΚΙΠΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΕΦ.ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗ & ΟΙΚ/ΜΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΥΑΣ
ΚΙΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΗΧ.-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡ. Π.Υ.-ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΚΟΖΚΟΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝ. ΣΧ.ΔΙΟΙΚ.ΑΓΡ.ΕΚΜ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΣΤ ΑΤΘ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗ/νΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣΎΠΕ/30 ΤΜΗΜΑ
ΚΟΚΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΥ
ΚΟΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧ. ΑΡΧΙΤ/ΚΩΝ Ε.Μ.Π.(ΣΕΙΡΑ 11} ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΣΤΑΤ,&ΑΣΦ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΑ
ΚΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α,ΤΑ. ΠΑΡΓΑΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ S ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α/Β-Τ.Α ΚΥΨΕΛΗΣ
ΚΟΛΟΒΕΛΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΜΟΡ.&ΓΕΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΘΝ.ΜΕΤΣ,ΠΟ/VNEIO ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΠΣΕΑ
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΒΕΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α/Β' -Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ(ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ)
ΚΟΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΠΑΤΡΩΝ
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ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΙΙΑ

ΔΡΧ/ΚΔ7-ΤΤ ΓΙΑΤΡΟΝ

ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ-ΠΑΙΔΑΓ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΕΙΟΙΩΑΝΝ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΑ
' ^ 3  ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΖΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔ ΕΜΠ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΒΛΥΧΟΥ

*  ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΑΡΧΑΙΟΛ-ΙΣΤ.ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΣΤ.Α -ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
— — 1 ΚΟΝΤΕΛΑΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝ.Α -Υ.Α.Π.Κ.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΟΙΝ/ΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝ.Α -Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΥΛΙΚΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΛΙΜΝΗΣ

Γ ——  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚ.ΣΣΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- π  ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β - Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤ.ΔΑΠΑΝ.

Γη* J ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΒΕ
ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΑΡΤΑΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΒΕΛΟΥ
ΚΟΡΔΑΛΗΣΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. & ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Α/Υ -ΤΜ.ΑΛΛ.Β/Α ATT.
ΚΟΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΚΟΣΣΥΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΟΤΣΑΜΑΡΙΚΟΓ ΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧΛ<ΑΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΚΟΤΣΑΜΑΡΙΚΟΓ ΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤ.ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Α/Υ -Α.Δ.ΛΕΣΒΟΥ
ΚΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤΑΒ/ΑΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝ.ΕΠΙΚ.ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ,ΠΑΝΤ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΒ/ΑΑ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΣΤΕΛ.ΣΥΝ.ΟΡΓ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΤΑ
ΚΟΥΜΑΣΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΛΓΑ Τ.Ε.Ι ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΡΓ.Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ.-ΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛ.ΕΡΓ.ΥΠ.ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΟΥΡΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝ. A -Υ.Α.Τ
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΩΝΗ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε ΥΑΘ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΟΘ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΕΦ.ΠΛ.Δ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧ.Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΗΛ.ΜΗΧ.ΗΛ.ΥΠΟΛ.ΠΟΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Α -AT ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΒΙΟΜ.ΣΧ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΜΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Α -A AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ Δ/ΚΟΥ ΑΕΡΟΠ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ ΑΔΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΦΦΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΡΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΑΣΤ.Α-ΔΤΕ
ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΑΤΡ.ΣΠΟΥΔ ΠΑΝΕΠΙΣΤ.ΠΑΤΡ. ΑΣΤΥΝΑ-ΑΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΓ.ΔΙΑΧ.ΑΓΡ.ΕΚΜ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΡΕΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΔΠ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΝΟΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓ Λ.ΦΙΛΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΒΕ
ΚΡΙΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΕΠΙΣΚΕΠΤΡ.-ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΙΟΥ
ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΚΡΟΚΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΦΙΛ.ΚΟΙΝ.ΣΠ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ ΑΔΠΙΝ
ΚΡΟΚΙΔΗ ΑΛΕ=ΑΝΔΡΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΦΙΛ/ΚΩΝ & ΚΟΙΝ.ΣΠ.ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ.Α.Δ.Π.Ι.Ν.
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛ. ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΑΓΓΕΛ.ΗΓΟΥΜΕΝΙ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΡΥΩΝΙΔΗ ΗΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΟΣ.ΣΧ.ΚΟΙΝ.ΣΠ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α.Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α'-AT ΦΙΛΥΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΠΛΗΡ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΒΟΛΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΥΠΑΤΗΣ
ΚΥΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛ. ΤΕΦΑΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΗΛ.-ΜΗΧ.ΤΕΧΝ.Η/Υ-ΠΟΛΥΤ.ΚΡΗΤ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΙ ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΡΟΔΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ.ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ζΑΝΘΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤΠ ΒΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ— ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΟΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑ1ΑΣ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΙΚ/ΚΕΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΝΑΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΟΔΩΡ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠΔΕ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τ.Ε.Ι ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΑΛΛ.Ν/Α ATT.
ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Α -ΑΔ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΩΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΧ.ΤΕΧΝΟΛ.ΕΦΑΡΜ.-ΜΗΧΑΝΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΣΤΟΓ ΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Τ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Γ.Α.Δ.Π.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΚΩΣΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΕΦΑΡΜ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΜΑΚΡΑΚ.
ΚΩΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Σ.Φ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ. ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑ1ΔΑΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡ ΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΛΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΛΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛ.ΕΦΑΡΜ.ΜΑΘΗΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΛΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΣ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΨΥΧΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΛΑΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΕΚΠ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠ. ΥΠΑΣΤ.Β -ΑΤΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΛΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ.ΠΣ-ΥΕΛ/70 ΤΜΗΜΑ
ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΝ.ΑΡΔ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣΤ.Α Ε.Α.
ΛΙΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧΛΚΑΣ-ΑΤΚ ΚΛΕΙΝΩΝ
ΛΙΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΙΜΙΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΗΛ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΙΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΣΧ.ΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΙΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΛΙΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Α AT Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΛΙΣΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΙΤΙΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΣΤΕΡΩ ΤΕΦΑΣΕΡΡΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΑΙΓΙΟΥ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΤΥΝ.Α -ΥΕΦΦ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΑΗ ΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠΔΕ
ΛΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Δ.Ε.Ε.
ΛΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΥΠΟΛ.ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΛΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/Μ0Σ-ΥΠΕ/20 ΤΜΗΜΑ
ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Β -A AT ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΦΙΛΙΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠΑ.ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α -ΔΑΟΑ
ΜΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΤ.ΕΠΙΣΤ.-ΑΕΙ ΑΣΤΥΝ.Α -ΤΤΑΒ/ΑΑ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΙΧΘΥΟΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛ.ΓΑΛΛΙΚ.Γ ΛΩΣ.8ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΟΠΚΕ
ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ.ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΠ-ΣΧ.ΑΓΡ.ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΑΣΤ.Β -ΔΑΟΑ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΜΑΜΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΛΛΙΘ.
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΔΑΣΟΠ.-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠ.ΕΚΠ.ΠΡΟΣΧ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
ΜΑΝΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΠΙΤ.Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Β Α.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ.ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΩΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ.ΠΑΡ/ΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α/Α'-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ-ΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΩΗΣ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Τ.ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΟΙΚ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧ.ΠΛΟΙΑΡ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΜΑΡΓΩΝΗ ΠΟΥΛΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΡΚΟΒΑ ΑΡΓΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΘ/Μ0Σ-ΥΕΛ/10 ΤΜΗΜΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ Α/Β -ΥΔΕΖΙ/10  ΤΜΗΜΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.Ι ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧ.-ΤΜ. ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ Α/Α -Τ.Α ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΑΡΜΑΚΕΘΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΧ.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Υ.Α.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.ΤΑ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΓΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝ/ΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ.ΑΘΗΝ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΘΡ/ΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΝΘ/Μ0Σ-ΥΚΑ/50 ΤΜΗΜΑ
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΛΕΣΒΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΑΝΤΙΓ. ΔΗΜΟΣΘ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ ΑΡΧΕΙΟΝ.ΒΙΒΛΙΟΘ.ΙΟΝ.ΠΑΝ.ΕΠΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ ΑΔΠΙΝ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ ΑΡΧ/ΜΙΑΣ &ΒΙΛΒ/ΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ.Α.Δ.Π.Ι.Ν.
ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ ΔΠ ΘΡΑΚΗΣ-ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
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C L - » , " ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ
f "  .  ^

ΔΜΩ/ΜΠΤ-ΤΤΦ Κ Ν ΡΥΡΟ ΚΠ Π ΙΠ Υ

ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠ,Α' -AT ΠΑΡ ΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΦΥΣΙΚ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΑΕΙ ΣΑΜΟΥ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ

wwawfcw, ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΝΗΠ.ΠΑΝ.ΡΟΔΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
r — j ΜΕΡΖΙΕΜΕΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΤΜ.ΣΧ.ΠΑΡ.ΕΝΔ.-ΤΕΙ ΑΣΤ.Β-ΓΑΔΘ

ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΜΗΧ.Η/Υ ΠΛΗΡ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
P — — ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Ε.Τ.Ε.Χ.

Γ '  · *■* ΜΕΤΟΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΙΣΤ.8ΕΘΝΟΛ.-ΔΗΜΟΚ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
W W r f ΜΗΝΑΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜ.ΤΜ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΔΑΠ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΎ.Α.Π.Κ.
ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΝΟΜΙΚΗ ΣΧ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΚΙΘ
ΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΘ
ΜΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΣΤΥΝ.Β -AT ΒΟΥΛΑΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΣ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/Μ0Σ-ΥΠΕ/30 ΤΜΗΜΑ
ΜΙΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ -ΑΔ ΟΡΡΣΤΙΑΔΑΣ
ΜΙΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤ.ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Φ.-ΤΣΦ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΜΙΤΙΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 8 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΟΕ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΣΤ.Β -ΣΑΕΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Π.Υ.-ΔΤΕ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Α.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/ΤΜ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΟΥ-ΤΜ.ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ-Γ ΛΩΣ.ΦΙΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΟΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΤΗΛΕΠΛ.-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β Ε.Α.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΡΟΝ.-ΜΗΧ.ΜΗΧ.ΑΕΡ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΣΤ.Β -ΤΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Β -ΤΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΜΙΧΕΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΣΜΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ(ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤΗ./ΑΠΘ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΔΑΕΘ
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΜΑΘΗΜ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΠΑΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦ.ΑΙΓ ΑΛΕΩ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ.8ΜΗΧ.Η/Υ ΑΘΗΝΑΣ ΠΎ.-ΔΑΒ/ΑΑ
ΜΠΑΚΑΣΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΜ. ΜΟΥΣΙΚ. ΕΠΙΣΤ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ- Α.Π.Θ ΑΡΧ.ΜΠΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΜ.ΜΟΥΣ.ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΥΠΑΣΤ. A ■ Τ.Α.Α ΝΑΟΥΣΑΣ
ΜΠΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΝΟΣ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΜΠΑΛΕΣΤΡΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΜ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ Π.Υ.-ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΜΠΑΝΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΜ.ΦΙΛ/ΓΙΑΣ-ΦΙΛ.ΣΧ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΠΑΝΤΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΠΑΡΛΑΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΟΣ ΔΗΜ.Δ/ΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Α/Α Τ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α -AT ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΜΠΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΜΕΝΙΟΥ
ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟ^ΑΤΟΥ
ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝ.8ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΚΟΙΝ.Δ/ΣΗΣ ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ
ΜΠΕΓΑΛΤΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΜΠΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΥΡΑΣ
ΜΠΕΖΕΡΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΜΠΕΖΕΡΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Β -ΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ.ΦΥΣ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΠΕΛΛΟΥΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 8 ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΑΧΑΡΝΩΝ
ΜΠΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΩΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΧ.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΜΠΙΡΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 8 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΕΛ/50 ΤΜΗΜΑ
ΜΠΙΡΜΠΑ ΠΑΓΩΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΓΓΛ.ΦΙΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α =ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΠΙΣΤΙΧΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤ,
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΔΧ
ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔ.ΝΗΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ· ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΠΛΙΑΤΣΙΔΟΥ ΚΕΡΑΤΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧ.ΚΟΙΝ.Δ/ΣΗΣ ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΠΟΓΙΟΓ ΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΕΛ/10 ΤΜΗΜΑ
ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΕΦΑΡ.-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΙΟΥ
ΜΠΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΠ ΘΡΑΚΗΣ-ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΜΠΟΥΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΖΩΙΚ.ΦΥΤ.ΠΑΡ.ΤΡΟΦ.ΛΑΡΙΣΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΕΡΜΟΥ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΦ.ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗ&ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΠΟΥΡΛΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ ΣΑΜΟΥ-ΤΜ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-Δ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΟΥΣΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ

ΣΧ.Δ/ΣΗΣ ΜΟΝ.ΥΓ.&ΠΡ.ΚΑΛΑΜ. 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ 
ΑΣΤΥΝ.Β -ΥΕΦΦ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΜΠΟΧΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΥΓΔΑΝΑΛΕΥΡΟΣ ΠΑΥΛ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣ.

ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡ/ΡΧΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Δ/ΝΩΝ ΟΙΚ.ΣΧ.& ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.ΤΑ. ΠΑΡΓΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣΎΕΕΒΕ

ΜΥΓΔΑΝΑΛΕΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΎ.Ε.Ε.Β.Ε.
ΜΥΓΔΑΝΑΛΕΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣ. Δ/ΝΩΝ ΟΙΚ.ΣΧ.ΑΝΑΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΕΒΕ
ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΓΕΩΠΛΗΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Τ.Υ.Α. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ
ΜΩΡΑ1ΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΕΠΙΚ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΜΩΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΜ. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΝΘ/Μ0Σ-ΥΠΕ/10 ΤΜΗΜΑ
ΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΚΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣ.-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΠΟΛ.ΕΡΓ.ΥΠΟΔ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
ΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΓ.ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΑΚΡΑΚ.
ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΡΓ.-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Β -AT ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΙΧΘΥΟΚ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΤ.-ΑΣΦ.ΕΠΙΣΤ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΝΕΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΙΑΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ
ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΠΛΟΙΑΡ.ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Λ. ΠΥΡΓΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ- ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τ. Α ΔΡΑΜΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΊΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧΛΑΣ-ΔΤΕ
ΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΤ.ΤΟΠΙΟΥ-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΝΟΥΝΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Υ.-ΑΤ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Α/Β -Δ.Ε.Ε.
ΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΣΤ.Β -ΔΕΕ
ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧ.ΚΟΙΝ.Δ/ΣΗΣ ΠΑΝ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΣΤΟΡ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΕΙ ΙΟΝΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΝΤΑΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΓΕΝΙΣΕΑΣ
ΝΤΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΝΤΕΚΟΥΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΤΕΡΜΕΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΠ ΘΡΑΚΗΣ=ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΝΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΤΙΝΑ ΑΓΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΜ.ΦΙΛ.ΠΑΙΔ.ΨΥΧ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝ. ΥΠΑΣΤ.Α-ΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡ. ΤΜ.ΒΙΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α -ΔΑΔΘ
ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΝΤΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β Ε.Α.
ΝΤΟΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΚΠ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΜΑΚΕΟΔΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΤΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΓΑΔΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΤΟΣΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΩΜΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΤΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΥΓ.& ΠΡΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΣΤΥΨΗΣ-ΛΕΣΒΟΥ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.& ΟΙΚ/ΜΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ. ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΞΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΑΡΧΛΚΑΣ-ΤΤ ΑΙΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΦΙΛΟΛ ΑΣΤ.Α -AT ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔ/ΣΗ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΟΥΖΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΕΛΕΓΚ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣ. ΑΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΎΝ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΤΕ
ΠΑΓΓΕ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ
C J V iiiii3

ΠΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝ.Α -AT ΝΙΚΗΣ

* CZ3 ΠΑΛΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ

■μ — » ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΣΑΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛ.ΣΧ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ρ —  ΠΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΤΜ.ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ε.α-Α Α.Τ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

G O  ΠΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.ΤΑ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.Μ.Υ.Ν/Τ.Ε.Ι ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΠΟΡΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΣΗ ΜΟΝ.ΥΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Ε.Μ.Ε.Α.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΜ.ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΥΣΤ.-ΤΕΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚ.ΣΛ.ΑΝ.ΣΠ,ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β Ε.Α.
ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΟΥΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΕΜΠ.&ΔΙΑΦΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΠΛΗΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΡΙΝΘ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ι-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΚΑ/50 ΤΜΗΜΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Υ.Α. Ε.Α.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΧΟΛ.ΘΕΑΤΡ.ΣΠ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΕΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΣΑΕΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΘΝ.ΚΑΠ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α -ΔΑΕΕΒ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛ. ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' ΑΤΝ. ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΙΣΤ.ΑΡΧ,ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΜΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΙΚΗ ΠΟΛ,ΜΗΧ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Π.Υ.-ΑΤ ΚΥΜΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ.ΠΣ-Τ.Α ΚΟΛΩΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ MAP ΓΕΩΡΓ. ΛΟΓΙΣΤ.-ΧΡΗΜ.ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΥ
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ.ΒΙΟΛ.ΠΑΝ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΑΡ.ΑΣΤΡΟΥΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝ.ΙΑΤΡ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Γ ΑΡΓ ΑΛΙΑΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Υ.Β -ΤΔΑ ΚΟΜΟΤ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΛΗΡ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β-AT ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ. ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.Β/Α ATT.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.Γ Λ.ΦΙΛ.ΠΟΛ.ΠΑΝ.ΘΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-Γ ΑΔΘ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔΔ
ΠΑΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΜ.ΤΡΟΧ.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΩΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΤΥΑΠ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΟΔΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α Ρ Χ .Μ Π Σ -Τ Μ .Α Λ Λ .Δ Υ Τ .Α π ,

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΑΡΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΙ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΡΕΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΑΤΖΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΣΗ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕ=ΑΝΔ. ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝ/ΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΔΧ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Γ ΑΔΠΗ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ Σ.Τ.Υ.Α. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΔΧ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΛ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΙΓΓΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΕΞ.ΠΕΤΡ.ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟΥ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ& Μ.Μ.Ε. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΑ
ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/Μ0Σ-ΥΠΕ/10 ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΜΥΘΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔΗΡΟΚ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α,Ε.I.-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Ε.Ε.Β.Ε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-ΤΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΝΟΣ Ε.Α.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΑΝΤ.ΠΑΝ. ΑΡΧ'ΚΑΣ-Γ ΑΔΠΙΝ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΑΝΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ.Α.Δ.Π.Ι.Ν.
ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Τ.ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΠΑΣΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΑΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥΙΣΜΗΝΗ-ΕΡΑΣΜΙΑ ΙΣΑΑΚ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Υ.Ε.Ε.Β.Ε.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΙ-ΣΧ.ΑΡΧ/ΚΟΥ ΙΣΤΟΡ.ΒΟΛΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΤΣΑΤΖΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΠΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΙΣΤ.ΑΡΧ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑ ΑΡΕΤΗ ΓΡΗΓΟΡ. ΑΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΠΕ/30 ΤΜΗΜΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛ.ΣΧ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΠΕΙΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΠΕΤΜΕΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΕΙΡΗΝΗ ΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΤΜΕΖΑ ΔΟΜΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΑΙΔ.ΤΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΠΕΤΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝ.Α -ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΤΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠ.ΔΙΑΦ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α. ΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ ΣΥΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΧ.Δ/ΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.ΤΑ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΑΕΙ-ΣΧ.ΟΙΚ.ΒΟΛΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ
ΠΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Ε.Ε.Β.Ε.
ΠΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΕΒΕ
ΠΕΤΣΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΡ.ΑΡΧ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΥΤΙΚΑ
ΠΕΤΣΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ.ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-π ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΠΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΠΟΛ.ΕΡΓ.ΥΠΟΔ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
ΠΗΓ ΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΑΠ
ΠΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΙΕΡΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡ.ε.α

ΠΙΝΙΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΝΟΣΗΛ.-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.&ΛΟΓΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΙΤΕΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΡΓ.ΥΠΟΔ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ.Α -AT ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΛΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜ,ΕΦΑΡΜΟΣΜ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΠΟΛΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤ.ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΔΙΕΘ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΎ.Ε.Ε.Β.Ε.
ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α/Β -Α.Τ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΟΥΛΗΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝ.ΚΡ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΜ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ,ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜ. ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΤΎΑΠ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ Δ/ΣΗ ΜΟΝ.ΥΓ.ΠΡ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΎ.-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟ.&Δ/ΣΗΣ -ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΜΗΧΑΝ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΘ
ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛ.ΕΡΓ.Υ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΟΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ +ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤ/ΚΑΣ-Τ.Α.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΡΑ1ΚΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΛ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ.ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΡΑΠΤΗ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΤΜ.ΠΑΙΔ/ΚΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΕΒΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΗΛΕΚΤ. Π.Υ.-ΔΑΟΑ
ΡΕΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛ.ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΣΤ.Β -ΔΤΑ
ΡΕΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΡΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.Β-ΤΣΦ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΡΟΜΠΟΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΦΙΛΟΛ0ΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε AT ΠΑΤΡΩΝ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΚΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΕΛ/10 ΤΜΗΜΑ
ΡΩΜΑΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧ.ΕΠ.ΥΓ. ΑΣΤ.Β -ΔΑΟΑ
ΣΑΒΒΑΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ.ΛΕΣΒΟΥ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ ΠΑΝΤ.ΠΑΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΑΓΙΑΕΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΕΜΠ (ΣΕΜΦΕ) ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΑ1ΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣΎ.Α.Π.Κ.
ΣΑΚΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Απ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΓΑΛ.Γ ΛΩΣ. ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΑ
ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝ.ΥΛ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΑΓΓ Λ.ΦΙΛ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝ.Α-ΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΑΛΠΕΑ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Τ.ΝΙΚΑΙΑΣ
ΣΑΜΑΛΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Ι ΑΤΘ
ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΑΜΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΩΗΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑ1ΑΣ
ΣΑΜΟΥΤΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ε.Ι ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΔΗΜ. ΠΑΝ .ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/Μ0Σ-ΥΠΕ-10 ΤΜΗΜΑ
ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΩΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΑΝΙΔΑ ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚ. ΕΠΙΚ.& ΜΕΣ.ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡ. ΑΣΤΥΝ.Β -ΔΕΥ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΑ
ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΕΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΚΟΙΝ/ΓΙΑ ΠΑΝΤ.ΠΑΝ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
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ΟΝΟΜΑ-ΕΠΠΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΣΠΗΛΙΟΥ
ΣΑΡΑΚΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΑΡΓΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΜ.ΠΛΗΡ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΦΥΣ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΣΒΑΡΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡ/ΚΑΣ ΜΠΣ
ΣΒΕΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΜ.ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΑΝΤ.ΠΑΝ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Α AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ.-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
ΣΕΙΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣ/ΚΑΣ
ΣΕΛΙΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΕΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΠ/ΚΑΣ-Π  ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΠ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΕΛΠΕΑ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛ. ΑΡΧΛΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΣΕΡΔΕΝΕΣΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΣΙΑΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚ.ΠΕΡ,ΑΝΑΠΤ.ΠΑΝΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΣΤ.Α-ΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΙΑΜΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΜ.ΨΥΧΟΛΟΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-π ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΙΑΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ/ΤΜ. ΕΦ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΤΜ.ΑΛΛ.ΔΥΤ.ΑΤΤ.
ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Τ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΠΕ/30 ΤΜΗΜΑ
ΣΙΔΕΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΤΜ.ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣΝ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΣΙΜΙΤΖΗ ΜΑΡΘΑ ΑΘΑΝΑΣ. M.M.E.S ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ
ΣΙΝΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΚΑ/50 ΤΜΗΜΑ
ΣΙΡΔΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΣΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.ΤΑ. ΛΟΥΡΟΥ
ΣΙΩΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΣΙΩΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΜ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΚΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΧΡΗΜ/ΚΗ 8 ΕΛΕΓ. ΑΣΤ,Β -ΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΚΛΑΒΙΑΔΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΎ.Ε.Μ.Ε.Α.
ΣΚΟΥΛΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΟΙΚ.ΠΟΛ.ΕΠΙ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α' AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΚΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ.ΜΠΣ- ΥΚΑ/20 ΤΜΗΜΑ
ΣΚΡΑΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Σ.ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΚΡΕΤΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΟΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΘΕΡΜ.ΚΑΛ.8ΑΝΘ0Κ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜ. ΑΡΧΛΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΟΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΤΟΛΕΜΑ1ΔΑΣ
ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΟΥΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΒΙΟΜ/ΚΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΚ ΚΛΕΙΝΩΝ
ΣΟΥΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΓΕΩΠΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞ/ΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Γ ΑΡΓ ΑΛΙΑΝΩΝ
ΣΟΥΦΛΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ.ΝΗΠΙΑΓ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΣΤΑΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α ΒΥΡΩΝΑ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΣΧ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΦΙΛΟΣ/ΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΗΧ.ΕΠΙΚ.8ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤ.ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜ.ΡΑΔΙΟΝ.ΑΕΡΟΠΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΠΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΡ/ΓΟΣ-Γ ΑΔΠΘ
ΣΤΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΕΤΥΑΠ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σ.Μ.Υ.Ν. ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΨΥΧ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Υ.-ΥΤΕΒΕ
ΣΤΡΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΤΡΑΠ.Δ/ΣΗΣ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΣΤΡΙΓΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-π ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΛΚΑΣ-ΑΤΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΡΟΥΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΕΠΙΣΚ.ΥΓ.ΑΙΓ ΑΛΕΩ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜ.ΦΙΛ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΜ,ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΦΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.-ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΟΑ
ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β -AT ΚΟΡΥΔΑΛΛΛΟΥ
ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧ.ΒΙΒΛ.-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΣΤ.Α -ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣΛΑΡΥΜΝΑΣ
ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΣΥΝ.ΜΕΣ.ΟΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ
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ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΑΡΙΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΜ.ΙΣΤ.-ΑΡΧ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΧΑΣ ΑΔΟΡΕΣΊΑΔΑΣ
ΤΑΡΝΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΜΠ.Δ/ΣΗΣ Π.Υ.-ΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΤΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧΚΑΣ-Α ΑΤΘ
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

a1

ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΤΖΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Τ.ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕζΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΓΑΔΑ
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α/Β-Τ.Μ.Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛ.ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α -AT ΕΥΖΩΝΩΝ
ΤΖΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ,ΑΘΗΝΩΝ-ΤΕΙ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝ.ΥΛ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΓΩΣΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Τ.Α ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΖΟΥΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡΟΧ.ΛΗΤΗΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧ.Δ/ΣΗΣ-ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΤΖΩΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΎΑΒΕ
ΤΖΩΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΞΥΛΟΚ.
ΤΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΣ.ΑΓ.ΑΠΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΤΙΓΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΤΜ,ΧΡΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΜ.ΦΙΛ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ φ ιλο λ .ςχ .α ρ ιΣτ .π αΝ.θες/κης ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙΘ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΤΟΠΚΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α -AT ΔΟΞΑΤΟΥ
ΤΟΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΤΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ,-ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝ. ΤΕΙ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΜ.ΨΥΧ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧΛΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΡΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α -AT ΠΑΠΑΤΟΥ
ΤΡΕΣΙΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΥΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ.ΕΙΔ.ΑΓ.ΒΟΛΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΧΙΟΥ- ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ. ΜΠΣ- Α.Σ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΤΡΥΓΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚ.&ΚΟΙΝ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β ΑΤΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΣΑΒΛΙΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤ. ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝΌΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΤΣΑΙΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΣΗ& ΟΙΚ.ΤΜ.ΤΗΛ.&ΔΙΟΙ.-ΤΕΙ ΗΠ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ,-ΑΔ ΧΙΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΠΕ/30 ΤΜΗΜΑ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΠΛΗΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΥΕΛ/20 ΤΜΗΜΑ
ΤΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΡΧ/ΚΑΣΎ.Α.Π.Κ.
ΤΣΑΛΙΚΗΙΟΡΔΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ μ .φ ιλο λ .θ εΣ/νικης ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΡΩΣΣΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Π.Υ.ΎΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΑΜΙΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡΟΧ.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΠΛΗΡ.&ΕΠΙΚ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡ.ΕΠΑΓΓΕΛ.ΡΟΔΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓ. ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΕΠΙΧ.ΣΧΕΔ.&ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΓΙΟΥ
ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣΛΝΙΚΗΣ
ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α -Β'ΑΤΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΤΣΕΛΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΤΣΕΛΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΑ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ.Α -ΔΑΕΑ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΒΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α -ΔΑΕΑ
ΤΣΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΠΑΝ.ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔΔ
ΤΣΕΝΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΑΛΟΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
ΤΣίΑΚΑΛΟΥ ΚΑΛΟΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΜΗΧΑΝ.ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ
ΤΣΙΑΜΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛ.ΜΗΧ.ΔΙΑΧ.ΕΝ.Π0ΡΩΝ-ΤΕΙ Κ. ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΤΣΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ.ΧΙΟΥ-ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΦΩΚ
ΤΣΙΑΠΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΗΛΕΚ.ΥΠΟΛ.ΤΕΧ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Λ.ΠΥΡΓΟΥ
ΤΣΙΑΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Λ.ΠΥΡΓΟΥ
ΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ι ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α Μ Θ /Μ Ο Σ ε .α
ΤΣΙΚΟΛΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧ.ΜΠΣ-Α.Τ.ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΥΛΕΥΘ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Υ.-ΑΤΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΤΣΙΛΙΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΜ.ΦΙΛ.ΠΑΙΔ.ΨΥΧ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ ΑΔΠΔΜ
ΤΣΙΜΠΕΡΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣΎΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΕΡΓ.ΥΠΟΔ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΣΤΡΑΤ.ΣΧ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΣΙΟΥΝΗ ΞΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡ. ΣΣΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΣΙΠΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΕΥΗΣ
ΤΣΟΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΣΟΚΑ ΜΑΡΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΣΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΙΚ.ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ.ΜΑΚΕΔ ΑΣΤ.Β -AT ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΤΣΟΥΓΚΑΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΑΠΘ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΘ
ΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΣΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β AT Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΤΣΟΥΜΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝ.
ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΑΝΘΡ.ΚΟΙΝ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Α/Α  ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΥΦΑΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΘΗΝ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΥΦΑΝΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑ1ΑΣ
ΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΜΔ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΦΑΛΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ.Μ ΠΣ-ΥΠΕ/10 ΤΜΗΜΑ
ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΧ.Δ/ΣΗ ΟΙΚ.Δ.ΜΑΚΕΔ.-ΤΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΑΦΟΥΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΥΜΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡ.ΤΗΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΦΙΛΟΔΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΦΙΛΟΔΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΣΧ.ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ-ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΦΙΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΛΗΡ.&ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΕΥΛΑΛΟΥ
ΦΙΣΚΑΤΟΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΚΕΛΛΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΒΡΕΦΩΝ. Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Π  ΠΥΡΓΟΥ
ΦΛΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΦΟΥΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛ.ΠΑΝ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΠΑΡ.Δ/ΣΗΣ ΠΟΛ.ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΤΟΠΟΓΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ Ε.Μ.Π/ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Υ.-Δ.Ε.Ε
ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Π.Υ.-ΔΕΕ
ΦΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ- ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΥΤΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΙ -Β ΙΟ Λ Ο ΓΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Β -ΠΣΕΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΘΕΟΔΟΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΧΝΟΛ.ΤΡΟΦ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΩΤΟΥ ΚΑΣΣΣΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΙΣΤ.-ΑΡΧ/ΓΙΑ ΦΙΛ.ΣΧ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΧΑΙΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ.ΜΠΣ-ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΧΑΛΕΥΤΗΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α -AT ΒΟΛΟΥ
ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΣΤ.ΣΥΝ.ΕΚΜ.-ΤΕΙ ΜΕΛΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΓΕΡΩ.ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α AT ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΓΕΩΠ.ΣΧΟΛΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΣΥΒΡΟΥ
ΧΑΡΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΙ ΤΕΧΝ.ΙΑΤΡ.ΟΡΓ ΑΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΜΔ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΣΑΠΗ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ +ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΔΟΥΚΑΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΑΝΑΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΕΒΕ
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Υ.Ε.Ε.Β.Ε.
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤ.ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤ.Β -ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛ. ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΤΡΟΧ.ΛΗΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΣΑΗΛ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔ.-ΨΥΧ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΧΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.ΤΑ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΟΝΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤ. ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΕΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΧΟΡΩΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σ.Μ.Υ.

ΑΣΤ.Β -ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α-ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Δ.Α.Π
ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ ΒΙΤΩΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛ.-ΔΙΑΤΡΟΦ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΗΜ.ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΓ.Δ/ΣΝΗ ΥΓ.&ΠΡΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ.Μ ΠΣ-ΥΚΑ/50 ΤΜΗΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΟΔΟΝΤ.ΤΕΧΝΟΛ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣ.ΘΕΣ/ΚΗΣ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Π  ΔΡΑΜΑΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Π  ΑΜ ΑΛΙΑΔ ΑΣ
ΧΡΟΝΙΣΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Ε.Μ.Ε.Α.
ΧΡΟΝΤΣΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΜΕΑ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧ.ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ.ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΤΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β -AT Ν.ΣΑΝΤΑΣ
ΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΜ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
ΨΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Μ ΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚ. ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α -ΥΚΑ/20 ΤΜΗΜΑ
ΨΥΚΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΑΚΑΔΗ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑ Ν /Α Α Π ΙΚ Η Σ
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤ.ΘΑΛΑΣ.ΠΑΝ. Α ΙΓ ΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧ.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.ΤΑ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝ.ΥΛ.-ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Υ Α  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΩΡΟΛΟΓΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΕΤΟΥΣ 2004
ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ποικίλα
- Αλίκη - Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, 223, 46, Αρετή Λιασή.
- Ζακ Ρογκ (σ υνέντευξη ), 227 ,22 , Αρετή Λιασή.
-  Τραμ. Το τροχήλατο όνειρο  ξαναμπαίνει στις ρόγες, 2 2 7 ,5 2 , Αναστα

σία Πετράκη.
- Ελάτε να αγγίξουμε τ ' αστέρια «Ευγενίδειο ίδρυμα», 2 2 7 ,5 6 , Ζωή Κω-

σταβάρα.
- Πρωτάκια στο σχολείο, 2 2 7 ,8 4 , Αφροδίτη Κοκκίνου.
- Ντόρα Μπ ακογιάννη (συνέντευξη), 228,18, Αρετή Λιασή.
- Δραστηριότητες παιδιών, 2 2 8 ,9 7 , Αφροδίτη Κοκκίνου.
- Savoir vivre, 2 2 8 ,9 4 , Francoise le Fecalvez.
- Καππαδοκία, φωτογραφικό οδοιπορικό, 22 8 ,5 4 , Κωνσταντίνος Τσινάλης.

- Πορεία  προς το  Πάσχα - Μ εγάλη Σαρακοστή, 2 2 3 ,1 0 0 , Κωνσταντίνος 
Τσινάλης.

- Το ετήσ ιο και εβδομαδιαίο  Πάσχα, 2 2 4 ,9 4 , Ιερόθεος Βλάχος.
- Ά γιος Α ρτέμιος, Π ροστάτης τη ς  Ελληνικής Α στυνομίας, 227, 36.
Φιλοσοφία
■ Επιστήμη και ανθρω π ισμός, 2 2 3 ,25, Γρηγόριος Σκαλκέας.

■ ϋ

Κ ο ιν ω ν ιο λ ο γ ια
- Ανθρώπινα Δικαιώ ματα, 223, 34, Γεώργιος Ροζόκος.
- Ο  ρόλος της γυναίκας στη θεμελίωση της συζυγίας και της οικογένειας, 

2 2 3 ,4 8 , Αλέξανδρος Κακαβούλης.
- 8 Μ αρτίου. Ο  ρόλος της γυναίκας, 224, 56, Αρετή Λιασή.
- Ο ικογένεια , 2 2 4 ,8 6 , Βασιλική Παναγιωτοπούλου.
- Η γιορτή της Μ ητέρας, 225, 92.
- Το  σπίτι εστία ήθους και π αιδείας, 2 2 7 ,8 6 .
- Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, 227, 94, Αθανάσιος Μπαλασά-

- Ν ικηφ όρος Λύτρας, 2 2 4 ,8 0 , Ζωή Κωσταβάρα.
- Έ το ς  Νταλί, 2 2 5 ,4 6 , Αρετή Λιασή.
- Α υτοκρατορικο ί Θησαυροί, 225, 80, Αρετή Λιασή.
- Αρχαιολογικό Μ ουσείο, 227, 40, Ζωή Κωσταβάρα.
- Αλεξάνδρα Μ αρίνινα, 2 2 3 ,9 8 , Ζωή Κωσταβάρα.
- Κρίση στο βιβλίο, 224, 60, Κωνσταντίνος Τσινάλης.
- Αίσωπος ο Μ υθοπ οιός, 224, 84, Αγγελική Στόλη.
- Ρουθ Ρέντελ, 2 2 4 ,1 0 8 , Ζωή Κωσταβάρα.
- Ο  π οιητής Τέλλος Αγρας, 2 2 5 ,5 2 , Ζωή Κωσταβάρα.
-2 1 η  Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα Μ ουσικής, 225, 54, Κωνσταντίνος Τσι- 

νάλης.
- Αίσωπος ο μυθοπ οιός τη ς  ανθρω π ότητας, 225, 98, Αγγελική Στόλη.
- Robert van Gulik, 225, Ζωή Κωσταβάρα.
- Τζον Γκρίσαμ, 2 2 7 ,1 1 0 , Ζωή Κωσταβάρα.
- Κάρολος Ν τίκενς, 228, 88, Ζωή Κωσταβάρα.

Π έτρος Μ άρκαρης (σ υνέντευξη ), 228, 40, Ζωή Κωσταβάρα.

- Α π οκριές . Η γ ιορτή του  ξεφ α ντώ μα τος, 22 3 , 56 , Ζωή Κωσταβάρα.
- Πάσχα των Ελλήνων, 2 2 4 ,9 6 , Κωνσταντίνος Τσινάλης.
- Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, 228,50, Αναστασία Πετράκη.
- Χριστουγεννιάτικα έθιμα , 2 2 8 ,4 6 , Αφροδίτη Κοκκίνου.
Παρουσιάσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
- Δ ιακρίσεις Ακαδημίας, 223, 24.

-  Π άντειο  Πανεπιστήμιο, 223, 28.
■ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 2 2 5 ,4 8 , Μανόλης Σταυρακάκης.

-  Ο  λήσταρχος Ν ταβέλης, 2 2 3 ,1 6 , Αλκής Ψωμάς.
- Εκλογές - Ιστορική αναδρομή, 2 2 3 ,2 0 , Κωνσταντίνος Κούρος.
-  Α ’ Παγκόσμιος Πόλεμος, 2 2 3 ,4 0 , Κωνσταντίνος Κούρος.
- Ο  λήσταρχος Χρήστος Νταβέλης, 2 2 4 ,2 2 , Αλκής Ψωμάς.
- Ολυμπιακοί Αγώ νες, 224, 48, Αγγελική Στόλη.
- Η σημασία τη ς  25ης  Μ αρτίου 1821, 224, 52,
- Π ερ ί ληστείας και ληστών, 2 2 5 ,3 2 , Αλκής Ψωμάς.
-  Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης, 225, 58, A. Α. Βασίλιεφ.
- Κανονισμός τη ς  Αστυνομίας του  Παναθηναϊκού Σταδίου κατά τους  

δ ιεθνείς  Ολυμπιακούς Αγώ νες του  1896, 2 2 6 ,1 3 , Κωνσταντίνος Κού
ρος.

- Σ υνέντευξη  του Δημητρίου Μ π αΐρακτάρη στην «Εστία», 226, 30.
- Λ ες  και ήταν χ τ ε ς ... ,  Κωνσταντίνος Κούρος 2 2 6 ,3 4 ,
- Ιστορική Αναδρομή Ολυμπιακών Αγώνων, 226, 48,
- Η ελληνική φιλοξενία, 226, 62,
- Η 28η Οκτωβρίου και η θέση του Ελληνισμού στο σύγχρονο κόσμο, 227,

28, Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος.
- Μ ικρασιατική Κ αταστροφή, 227, 32.

κ η β ε η τ · ·
- Η άνοιξη  τη ς  Ευρώπης των 25, 225, 22, Αφροδίτη Κοκκίνου.
- Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του ανθρώπου, 225, 36,

Αντώνιος Μαγγανάς.
- Το πρόβλημα του μεταναστευτικού ρεύματος και η αντιμετώπισή του,

225, 40, Δ. Εσδράς.
- Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, 2 2 8 ,2 2 , Νικόλαος Μπλάνης.

Οι κανόνες δ ιενεργεία ς ιατροδικαστικών πράξεων, εναρμόνιση με την  
Ευρωπαϊκή Ένωση, 224, 34, Χαρά Σπηλιοπούλου.
Ναρκωτικά - Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, 2 2 4 ,6 2 , Χριστίνα Ζαραφω- 
νίτου.
Τοπικά Συμβούλια Π ρόληψ ης Εγκληματικότητας, 228,26, Χριστίνα Ζα- 
ραφωνίτου.

Κ ρέας - Βασικό προϊόν στη διατροφή μας, 223, 82, Κωνσταντίνος Λιο- 
πρασίτης.
Διαταραχή μετά από τραυματικό στρες, 223, 86, Γεώργιος Στεφανό- 
πουλος.
Τα τελευταία  νέα  της Ιατρικής, 223, 88, Αγγελική Στόλη.
Η ακτινοβολία των κινητών, 2 2 3 ,1 0 6 , Ερμιόνη Λαζαρίδου. 
Κ αταρράκτης, 224, 90, Ιωάννης Μωραΐτης.
Το κάπνισμα, 225, 86, Αναστασία Πετράκη.
Μ εσογειακή Δ ιατροφή, 225, 88, Αγγελική Στόλη.
Θ υρεοειδ οπ ά θειες  ..., 225, 94, Πλάτων Ζαφείρης.
Γραμμή επ ικοινωνίας «197», 227, 38, Αρετή Λιασή, Κωνσταντίνος Κού
ρος.
Τροφ ικές δηλητηριάσεις, 227, 58, Κωνσταντίνος Λιοπρασίτης. 
Αθληπσμός και καρδιά, 227,112 , Γεώργιος Κορωνιώτης.
Θ ηλασμός, 228, 99, Μαρία-Αδαμαντία Μαλλιάρου.
Δ υσ χέρεια  τη ς  ρινικής αναπνοής, 228, 86, Γρηγορίου Αλεξόπουλου.

■ Η εξέλ ιξη  τη ς  Τεχνολογίας, 2 2 3 ,1 1 0 , Ερμιόνη Λαζαρίδου.
- Συμβουλές για τους χρήστες Α υτόματω ν Τραπ εζικώ ν Μηχανημάτων,

127



ευρ
ετήρ

ια ρ
εμάτ

ων 224, 20,
- M atrix, ψ ευδαίσθηση ή φιλοσοφία, 225, 64, Ερμιόνη Λαζαρί- 

δου.
- Η τεχνολογία στην υπηρεσία τω ν Ολυμπιακών Αγώνων, 226, 

114, Ερμιόνη Λαζαρίδου, Αγγελική Στόλη.
-Υ π εξα ίρ εσ η  μέσω Διαδικτύου, 227 , 44, Γεώργιος Χονδροματί-

στράτηγου κ. Φώτη Νασιάκου, 2 2 6 ,1 1 .
- Χα ιρετισ μός τη ς  Δημάρχου Α θηναίω ν κας. Ν τάρας Μ π ακο- 

γιάννη, 2 2 6 ,1 0 .
- Χα ιρετισ μός του Δ ιευθυντή  τη ς  Δ ιεύθυνσ ης Α σφάλειας Ολυ

μπιακών Αγώνων Υποστράτηγου κ. Βασιλείου Κωνστσντινίδη, 
226, 12.

- Οδοιπορικό στην Α λεξάνδρεια ,2 2 3 ,6 0 , Ζωή Κωσταβάρα.
- Οι άγνω στες ό ψ εις  τη ς  Ευρυτανίας, 2 2 4 ,1 0 0 , Αναστασία Πε- 

τράκη.
- Σκόπελος, 2 2 5 ,1 0 6 , Ζωή Κωσταβάρα.
- Σπέτσες, Το διαμάντι του Αργοσαρωνικού, 227,46, Αρετή Λια-

σή.
- Ο δοιπορικό στα Ιωάννινα, 226,30, Αρετή Λιασή.

-Η  φαρμακοδιέγερση στον αθλητισμό, 223, 52, Αθανάσιος 
Αβραμίδης.

- Χιονοσανίδα ή Snowboard, 223,94, Αναστασία Πετράκη.
- Χιονοδρομικό κέντρο Βόρας-Καϊμακτσόγλου, 223,96, Αναστα

σία Πετράκη.
- Αιμιλία Τσούλφα - Σοφία Μπεκατώρου, Ιστιοπλοΐα, 224, 40,

Κωνσταντίνος Κούρος.
- Ολυμπιακή Φλόγα, 224, 44, Αρετή Λιασή.
- Κανό-καγιάκ - Ράφτιγκ, 224,104, Αναστασία Πετράκη.
- Δημοσθένης Ταμπάκος, 225, 26, Αρετή Λιασή/Κωνσταντίνος 

Κούρος.
- Windsurfing, 225,102, Αναστασία Πετράκη.
- Κωπηλασία, 225,104, Αναστασία Πετράκη.
- Ολυμπιακά Αγωνίσματα, 226,66,
- Παραολυμπιακά Αγωνίσματα, 226, 82,
- Ολυμπιακά Γραμμστόσημα, 226,88 Αφροδίτη Κοκκίνου,
- Ολυμπιακό Μετάλλια, 226,90 Αφροδίτη Κοκκίνου,
- Ολυμπιακές Πόλεις, 226,94.
- Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, 226,102.
-Συνεντεύξεις Αστυνομικών Ολυμπιονικών και αστυνομικών 

που συμμετείχαν σε Ολυμπιακές ομάδες, 226,120, Αρετή Λια- 
σή.

- Τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων, 227,10, Κωνσταντίνος 
Κούρος.

- Τελετή λήξης Ολυμπιακών Αγώνων, 227, 19,
Κωνσταντίνος Κούρος.
- Διθύραμβοι από τα ξένα ΜΜΕ για την Ολυμπιάδα , 227, 26

Αφροδίτη Κοκκίνου.
- Ορεινή ποδηλασία, 227, 90, Αναστασία Πετράκη.
- Χιονοδρομία, 228, 82, Αναστασία Πετράκη.

Γενικά
- Η επικοινωνία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη ς  ηγεσίας, 

224,28, Γεώργιος Μαγουλιανίτης.
- «Ημέρα της Αστυνομίας», 2 2 8 ,8 .
- Αστυνομία της Εσθονίας, 2 2 8 ,3 6 , Γεώργιος Χονδροματίδης.

- Η νέα  ηγεσία, 2 2 4 ,6 ,
- Ομιλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Γεωργίου Βουλγαράκη στη 

Βουλή κατά τις προγραμμαπκές δηλώσεις της κυβέρνησης, 224,
8, Γεώργιος Βουλγαράκης.

- Χαιρετισμός της Α.Ε. του  Π ροέδρου της Δ ημοκρατίας κ. Κων
σταντίνου Στεφανόπ ουλου, 226, 6.

- Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμαν
λή, 226, 7.

-Χ α ιρ ετισ μ ό ς  του Υπουργού Δημόσιας Τά ξη ς  κ. Γεωργίου  
Βουλγαράκη, 226, 8.

- Χαιρετισμός της Π ροέδρου Οργάνω σης Επιτροπής Ολυμπια
κών Αγώνων Α θήνα  20 04  κας. Γ ιάννας Αγγελοπούλου-Δασκα- 
λάκη, 2 2 6 ,9 .

-Χ α ιρ ετισ μ ό ς  του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Ανπ-

- Μ ήνυμα Υπουργού Δημόσιας Τά ξη ς  κ. Γεωργίου Βουλγαράκη, 
227, 6.

- Μ ήνυμα Υφυπουργού Δημόσιας Τά ξη ς  κ. Χρήστου Μ αρκο- 
γιαννάκη, 227, 7.

- Μ ήνυμα Γενικού Γραμματέα  Υπ ουργείου Δημόσιας Τά ξη ς  κ. 
Λεωνίδα Ευαγγελίδη, 227, 8.

- Μ ήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Α στυνομίας Α ντιστράτηγου κ. 
Φωτίου Νασ ιάκου, 2 2 7 ,9 .

- Δ ιακλαδική άσκηση, Μπλε Οδύσσεια, 223, 6.
- Ασπίς Η ρακλέους 2004. Η μεγαλύτερη διακλαδική άσκηση  

Ο λυμπιακής Α σφάλειας, 2 2 4 ,1 2 .
- Ολυμπιακή Ασφάλεια, 2 2 5 ,6 .
- Επιχειρησιακό Σχέδ ιο  Ολυμπιακών Ο δικώ ν Μ εταφορώ ν, 225,

10.
- Δ ιεθνής  Δ ιάσκεψ η για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώ

νων, 2 2 4 ,1 6 .
- Ολυμπιακή Α σφάλεια, 2 2 6 ,1 0 6 .
- Αναδιάρθρω ση των Υπηρεσιών, 2 2 8 ,1 7 .

■ Στολές προσωπικού, 223,12, Αρετή Λιασή.
■ Στολές προσωπικού, 224,14, Αρετή Λιασή.

Β ϋ ·
- Τροχαία Ατυχήματα, 2 2 3 ,1 0 .

■  ■ITlillMM.M.M.IJ.JIM'M
- Αστυνομικό Τμήμα Λ έρου, 2 2 4 ,1 8 , Α ρετή Λιασή.
- Αστυνομικό Πρατήριο ,227, 50.
- Σχολή Οδηγών Ελληνικής Αστυνομίας, 2 2 5 ,4 4 .

Ε  ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Α βραμίδης Α θανάσιος, 223, 52.
Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη Γιάννα, 2 2 6 ,9 .
Αλεξόπ ουλος Γρηγόριος, 2 2 8 ,8 6 .
Βασίλιεφ A. Α., 2 2 5 ,5 8 .
Βλάχος Ιερόθεος , 224, 94.
Β ουλγαράκης Γεώ ργιος, 2 2 4 ,8 / 2 2 6 ,8 / 227, 6.
Εσδράς Δ., 225, 40.
Ευαγγελίδης Λεω νίδας, 227, 8.
Ζαραφω νίτου Χριστίνα, 224, 62/228, 26.
Ζα φ είρη ς Πλάτων, 225, 94.
Θ εοδω ρακόπ ουλος Ιωάννης, 227, 8.
Κακαβούλης Α λέξανδρος, 223, 48.
Κ αραμανλής Κωνσταντίνος, 226, 7.
Κ οκκίνου Α φ ροδ ίτη , 225, 2 2 / 227 ,26 /227 , 84 /22 8 ,9 7 /2 28 , 46. 
Κορωνιώτης Γεώ ργιος, 22 7 ,1 1 2 .
Κ ούρο ς Κ ω νσ ταντίνος, 223, 2 0 / 223, 4 0 / 224, 4 0 / 225, 
28/226,13/226, 34 / 227,19/ 227, 38.
Κωνσταντινίδης Β ασίλειος, 2 2 6 ,1 2 .
Κω σταβάρα Ζω ή, 223, 6 0 / 223, 98 /223 , 5 6 / 224 , 8 0 / 224, 108/ 
225, 5 2 / 225, 100 / 225, 106 / 227 , 4 0 / 227, 5 6 / 227, 110. 
Λαζαρίδου Ερμιόνη, 2 2 3 ,1 0 6 / 2 2 3 ,1 1 0 / 225, 64 / 22 6 ,1 14 .
Λιασή Α ρετή, 223, 12/ 223, 46 / 224, 14/ 224, 18/ 224, 4 4 / 224, 56/ 
225, 28 / 225, 46/225, 80 / 226, 120/ 227, 2 2 / 227, 38 / 227, 
46/228,18/228, 30/228, 40/228, 88.
Λιοπρασίτης Κωνσταντίνος, 2 2 3 ,8 2 / 2 2 7 ,5 8 .
Μ αγγανάς Αντώ νιος, 2 2 5 ,3 6 .
Μ αγουλιανίτης Γεώ ργιος, 224, 28.
Μαλλιάρου Μ αρία  - Αδαμαντία, 228, 99.
Μ αρκογιαννάκης Χρήστος, 2 2 7 ,7 .
Μπακογιάννη Ντάρα, 2 2 6 ,1 0 .



Μτταλασάκης Α θανάσιος, 2 2 7 ,9 4 .
Μπλάνης Ν ικόλαος, 228, 22.
Μ ω ράίτης Ιωάννης, 2 2 4 ,9 0 .
Ν ασ ιάκος Φώτιος, 2 2 6 ,1 1 /2 2 7 ,9 .
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, 224, 86.
Π ετράκη Αναστασία, 223, 94 / 223, 9 6 / 224, 100/ 224, 104/ 225, 86 / 225, 
10 2 /2 25 , 104/ 227, 5 2 /2 2 7 , 90/228, 50 / 228,82.
Ροζόκος Γεώ ργιος, 223, 34.
Σ καλκέας Γρηγόριος, 2 2 3 ,2 5 .
Στόλη Αγγελική, 223, 88/224, 48 / 224, 84 / 225, 88 / 225, 98/ 226, 114. 
Σπηλιοπούλου Χαρά, 224, 34.
Στεφανόπ ουλος Γεώ ργιος, 223, 86.
Στεφανόπ ουλος Κωνσταντίνος, 2 2 6 ,6 .
Σταυρακάκης Μ ανόλης, 2 2 5 ,4 8 .
Τσ ινά λης Κ ω νσ ταντίνος, 223, 100/ 224, 6 0 / 224, 9 6 / 225, 
54/227,36/228,54.
Χονδροματίδης Γεώ ργιος, 2 2 8 ,3 6 / 2 2 7 ,4 4 .
Ψω μάς Α λκής, 2 2 3 ,1 6 / 224, 22/ 225, 32.
Francoise le Fecalvez, 228, 94.

■ Q lC A T A  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Α' Παγκόσμιος Π όλεμος, 223, 40.
Αγιος Α ρτέμιος, 227, 36.
Α γρας Τέλλος, 2 2 5 ,5 2 .
Αίσωπος, 224, 8 4 / 225 , 98.
Α καδημία, 223, 24.
Α λεξάνδρεια , 223, 60.
Αναπνοή, 228, 86.
Ανθρώπινα δικαιώ ματα, 223, 34.
Ανθρωπισμός, 223, 25.
Απ οκριές, 223, 56.
Αστυνομία Εσθονίας, 22 8 ,3 6 .
Ατυχήματα, 2 2 3 ,1 0 .
Αυτόματα Τραπ εζικό Μ ηχανήματα, 224, 20.
Βιβλίο, 224, 60.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 225, 48.
Γηρατειά , 2 2 7 ,9 4 .
Γιωτοπούλου - Μ αραγκοπούλου, 223, 46.
Γυναίκα και οικογένεια, 223, 48 / 224, 56.
Γκρίσαμ Τζον, 22 7 ,1 1 0 .
W indsurfing, 225, 102.
G ulik Robert, 225, 100.
Δεσποτοπούλου Γιάννα, 227, 38.
Δ ηλητηριάσεις, 227, 58.
Δ ιατροφή, 225, 88.
Εγκληματικότητας πρόληψη, 228, 26.
Έ θιμα, 228, 46.
25η  Μ αρτίου, 224, 52.
28η  Οκτω βρίου, 227, 28.
Εκλογές, 2 2 3 ,2 0 .
Ε υγενίδειο  Ίδρυμα, 227, 56.
Ευρυτανία, 224, 100.
Ευρωπαϊκή Ένωση, 225, 22 / 225, 36 / 228, 22.
Ζακ Ρογκ, 227, 22.
Ηγεσία, 224, 28.
Η μέρα Α στυνομίας, 228, 8.
Θ ηλασμός, 228, 99.
Θ υρεοειδ οπ ά θειες , 22 5 ,9 4 .
Ιατροδικασπκή, 2 2 4 ,3 4 .
Ιατρικός νέα, 223, 88.
Ιωάννινα, 228, 30.
Κάλαντα, 228, 50.
Κανό - καγιάκ, 22 4 ,1 0 4 .
Καππαδοκία, 2 2 8 ,5 4 .
Κάπνισμα, 225, 86.
Καρδιά, 22 7 ,1 1 2 .

Κ αταρράκτης (ιατρικό), 2 2 4 ,9 0 .
Κ ίνας θησαυροί, 2 2 5 ,8 0 .
Κινητά τηλέφω να, 22 3 ,1 0 6 .
Κρέας, 2 2 3 ,8 2 .
Κωνσταντινούπολης Άλωση, 22 5 ,5 8 .
Κωπηλασία, 22 5 ,1 04 .
Λ έρος (Αστυν. Τμήμα), 22 4 ,1 8 .
Ληστές, 2 2 5 ,3 2 .
Λύτρας Ν ικηφόρος, 224, 80.
Μ αρίνινα Α λεξάνδρα, 2 2 3 ,9 8 .
Μ άρκαρης Π έτρος, 228, 40.
Μ άτριξ, 225, 64.
Μ ετανάσ τευσ η, 225, 40.
Μ ητέρα , 225, 92.
Μ ικρασιατική Κ αταστροφή, 22 7 ,3 2 .
Μ π αϊρακτάρης, 2 2 6 ,3 0 .
Μπακογιάννη Ντόρα, 22 8 ,1 8 .
Μ π εκατόρου Σοφία, 2 2 4 ,4 0 .
Μ ουσείο  Αρχαιολογικό, 227, 40.
Μ ουσική, 225, 54.
Ναρκωπκά, 224, 62.
Ν ταβέλης, 223, 16/ 224, 22.
Νταλί Σαλβατόρ, 22 5 ,4 6 .
Ν π κενς Κάρολος, 228, 88.
Ο ικογένεια , 224, 86.
Ολυμπιακά Γραμματόσημα, 226, 88.
Ο λυμπιακοί Αγώ νες - έναρξη , 2 2 7 ,1 0 .
Ολυμπιακοί Αγώ νες -λήξη, 2 2 7 ,1 9 .
Ολυμπιακοί Αγώ νες και Μ Μ Ε, 227, 26.
Ολυμπιακών Αγώνων αναδρομή, 226, 34 / 226, 48.
Ολυμπιακοί Αγώ νες και εθν ικο ί ευ ερ γ έτες , 224, 48.
Ολυμπιακοί Αγώ νες και Τεχνολογία, 22 6 ,1 14 .
Ολυμπιακά Αγωνίσματα, 226, 66.
Ο λυμπιακές Ασκήσεις, 2 2 3 ,6 / 2 2 4 ,1 2 .
Ο λυμπιονίκες Αστυνομικοί, 22 6 ,1 2 0 .
Ολυμπιακή Ασφάλεια, 225, 6 / 225, 10/ 224, 16/ 226, 13/ 226, 108. 
Ο λυμπιακές Εγκαταστάσεις, 22 6 ,1 02 .
Ολυμπιακά Μ ετάλλια, 226, 90.
Ολυμπιακές Πόλεις, 226, 94.
Ολυμπιακή Φλόγα, 224, 44.
Παιδιά, 228, 97.
Π άντειο, 223, 28.
Παραολυμπιακά Αγωνίσματα, 226, 82.
Πάσχα, 2 2 3 ,1 0 0 / 224, 94 / 224, 96.
Ποδηλασία, 227, 90.
Πρατήριο Αστυνομίας, 22 7 ,5 0 .
Πρωτάκια στο σχολείο, 227, 84.
Ρέντελ Ρουθ, 22 4 ,1 0 8 .
Σκόπελος, 22 5 ,1 0 6 .
Σπέτσες, 2 2 7 ,4 6 .
Σπίπ, 227, 86.
Στολές, 223, 1 2 /2 2 4 ,1 4 .
Στρες, 223, 86.
Σχολή Οδηγών, 225, 44.
Savoir vivre, 228, 94.
Ταμπ άκος Δ ημοσ θένης, 225, 28.
Τεχνολογία, 22 3 ,1 1 0 .
Τραμ, 227, 52.
Τσουλφά Αιμιλία, 224, 40.
Υπ εξαίρεση ηλεκτρονική, 22 7 ,4 4 .
Υπηρεσιών Αναδιάρθρω ση, 2 2 8 ,1 7 .
Φ αρμακοδιέγερση, 22 3 ,5 2 .
Φ ιλοξενία, 226, 62.
Χ ιονοδρομία, 228, 82.
Χιονοσανίδα, 223, 94.
Χ ιονοδρομικό κέντρο Βόρας, 223, 96.
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ΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

^ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
^ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

^ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ [ Β/Μ 10 Β/Μ 9 Β/Μ 8 Β/Μ 7 Β/Μ 6 Β/Μ 5 Β/Μ 4 Β/Μ 3
Έ ω ς  6 274,88 261,14 247,36 233,65 219,88 206,13 192,37 178,63
7 - 8  f 300,39 285,12 269,81 254,54 239,26 223,99 208,72 193,42
9 -1 0  j 345,50 327,51 309,52 291,53 273,54 255,57 237,57 219,61

1 1 -1 2  t 385,53 365,15 344,77 324,36 303,99 283,59 263,21 242,79
1 3 -14 425,28 402,51 379,72 356,95 334,18 311,42 288,62 265,86
1 5 -2 0  (ί 484,29 457,97 431,67 405,36 379,03 352,73 326,42 300,07
2 1 -2 5  [ 503,83 476,33 448,85 421,36 393,89 366,39 338,92 311,43
2 6 -3 0  Γ 518,52 490,15 461,79 433,42 405,05 376,70 348,31 319,94
3 1 -4 0  1 538,05 508,51 478,96 449,42 419,88 390,37 360,83 331,28

41&άνω | 562,50 531,49 500,49 469,46 438,47 407,45 376,45 345,46

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ Β/Μ 10 Β/Μ 9 Β/Μ 8 Β/Μ 7 Β/Μ 6 Β/Μ 5 Β/Μ 4 Β/Μ 3
Έως 6 143,22 135,99 128,77 121,55 114,34 107,11 99,89 92,67
7 - 8 156,60 148,59 140,58 132,54 124,50 116,50 108,47 100,45
9 -1 0 180,29 170,85 161,40 151,95 142,51 133,07 123,63 114,19

11-12 201,30 190,60 179,89 169,19 158,49 147,78 137,08 126,38
1 3 -14 222,17 210,22 198,24 186,30 174,35 162,39 150,44 138,46
1 5 -20 253,16 239,34 225,52 211,72 197,90 184,09 170,26 156,45
2 1 -2 5 263,42 248,97 234,56 220,10 205,67 191,25 176,83 162,39
2 6 -3 0 271,14 256,24 241,33 226,45 211,53 196,66 181,76 166,86
3 1 -4 0 281,38 265,86 250,38 234,84 219,34 203,84 188,35 172,82

41&άνω 294,22 277,93 261,67 245,36 229,10 212,82 196,54 180,26

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

ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ 
« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ »

Ασφαλιστικό Γραφείο : Λσημάκος Δημήτριος

Ελευθ. Βενιζέλου & Αγνώστων Ηρώων 76 
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231
Τηλ: 210 2792079,210 2773838, 210 2719601 
Fax: 210 2796153
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Για να λάβετε το διαφημιστικό φυλλάδιο στείλτε μας το 
κουπόνι συμπληρωμένο: UNICEF, Ξενίας I, 115 27 Αθήνα

Ο νομα:

Ο δός: Τ .Κ .:

Π όλη : Τ η λ .:

unice

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF
Ξενίας I, 115 27 Αθήνα, Τηλ. 210 7484184, www.unicef.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ UNICEF
Α Θ Η Ν Α :  Ξ ε ν ί α ς  3,  Π λ .  Μ α β ί λ η ,  Τ η λ . :  210 7 7 9 9 0 5 *  
Θ Ε Σ / Ν Ι Κ Η :  I. Δ έ λ λ ι ο υ  2, Π λ .  Σ υ ν τ ρ ι β α ν ί ο υ ,  Τ η λ . :  2310 2869Κ  
Π Α Τ Ρ Α :  Κ α ρ α ϊ σ κ ά κ η  102 &  Ε ρ μ ο υ ,  Τ η λ . :  2610  2 7 7 7 8 5 
Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ :  Μ ι χ ε λ ι δ ά κ η  19, Τ η λ . :  2810 283442  
Χ Α Ν Ι Α :  Ε λ .  Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  6 2 ,  Τ η λ . :  2 8 2 1 0  2 0 3 2 5  
Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α :  Χ α ρ .  Τ ρ ι κ ο ύ π η  40,  Π λ .  Π ά ρ γ η ς ,  Τ η λ . :  26510 835IC

ΚΑΡΤΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, NOVABANK, ΠΕΙΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΤ/

http://www.unicef.gr

