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Η προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε αυτό που 
σας υποσχεθήκαμε από την αρχή και η πρόθεσή 
μας να δημιουργήσουμε την «Αστυνομική Επι
θεώρηση» όπως της αξίζει, καθυστέρησαν σημα
ντικά την έκδοση του περιοδικού μας. Γι’ αυτό 
ακριβώς το σκοπό η διεύθυνση της «Α.Ε.» αισθά
νεται την ανάγκη να σας ζητήσει συγνώμη...

Αυτό όμως, σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι, η 
δέσμευσή μας να σας παρουσιάσουμε από το 
επόμενο τεύχος το περιοδικό, όπως ακριβώς 
πρέπει, είναι μεγάλη. Και αυτό θα το διαπιστώ
σετε σύντομα.

ΓΓ αυτό το τεύχος, λοιπόν, παρά το γεγονός 
ότι μερικά από τα θέματά μας αναφέρονται σε 
γεγονότα των περασμένων μηνών, ρίξαμε το 
βάρος στα ειδικά και επιστημονικά άρθρα που 
θα καλύπτουν από δω και πέρα το μεγαλύτερο 
μέρος της ύλης του περιοδικού.

Και για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή 
τους σειρά, μετά από το τεύχος αυτό θ' ακολου
θήσουν αμέσως δύο δίπλα τεύχη και αμέσως 
μετά η «Α.Ε.» θα αυξήσει τις σελίδες της, όπως 
από την πρώτη στιγμή σας είχε υποσχεθεί.

Αυτά τα λίγα, ζητώντας την κατανόηση των 
αναγνωστών μας και τονίζοντας γι’ άλλη μια 
φορά, ότι όλες μας οι προσπάθειες στοχεύουν 
στο να σας παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Μηνάς Βιντιάδης Νίκος Τάσης

■ ■

ΓΡΑΦΕΙΑ -  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ -  ΜΟΝΤΑΖ
Αριστοτέλους 175 NEW LIGHT -  Α. ΜΑΝΤΕΛΟΣ

Τηλ. 8622.411 -  15, (εσ. 229) Τρικάλων 24 -  Βύρωνας

• •

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΛΗΣ
Δημ. Κάσσιος, Γιώργ. Λεκάκης 

Μαρ. Ροδοπούλου, Λ. Σαριδάκης

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

ΕΚΤΥΠΩΣΗ -  ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
«Γραφικοί Τέχναι ΑΣΠΙΩΤΗ 

ΕΛΚΑ Α.Ε.»
Νίκος Βενέτης Βουλιαγμένης 276

■ ■

ΜΑΚΕΤΤΕΣ -  ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Γιώργος Παπαδιώτης Εσωτερικού 500 δρχ.

Σοφία Ευθυμιάδη Εξωτερικού 1500 δρχ.

Ε Π Ι Θ ^ Ω Μ ·

1UMHC
«ν κ»·in, inn

«•Μ

TO ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Η βράβευση του καλύτερου Πυροσβέ

στη της χρονιάς για το 1983 από το Εμ
πορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών, ήταν ένα βραβείο σ’ ένα 
πρόσωπο, αλλά μια τιμή για τους χιλιάδες 
πυροσβέστες που καθημερινά αψηφών
τας τον κίνδυνο αγωνίζονται εκτελώντας 
στο ακέραιο το καθήκον τους,_________
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επιστήμη

Ο δεσμός 
κ α ι οι»

Ο προβληματισμός γύρω από το μέλλον του θεσμού της 
φυλακής έχει στις μέρες μας αναζωπυρωθεί εν όψει 
των πορισμάτων της επιστημονικής έρευνας, που 

επικυρώνουν την κοινή εμπειρία σχετικά με την αποτυχία της 
φυλακής να βελτιώσει τον εγκληματία.

Μπρος σ’ αυτή τη διαπίστωση οι δυνατές αντιδράσεις είναι 
ή η κατάργηση της φυλακής ή η μεταρρύθμισή της. Η πρώτη 
κινείται στο χώρο της ουτοπίας, γιατί, για να μιλήσει κανείς 
για κατάργηση της φυλακής, θα πρέπει να ξέρει τον τύπο της 
κοινωνίας στα πλαίσια της οποίας η κατάργηση αυτή θα είναι 
πραγματοποιήσιμη. Η δεύτερη οφείλει να καθορίσει τ ι ακρι
βώς πρέπει να αλλάξει και με τι θα αντικατασταθεί, γιατί, 
αλλιώς κινδυνεύει να προσθέσει απλώς μια νέα φάση στην 
πορεία του φαύλου κύκλου που ακολούθησε μέχρι σήμερα το 
μεταρρυθμιστικό κίνημα της φυλακής.

Π ράγματι, η κρίση του θεσμού της φυλακής και οι προσ
πάθειες ξεπεράσματος της δεν είναι σημεία των καιρών 

μας. Η ιστορία της φυλακής συμπίπτει με την ιστορία της 
συνεχούς μεταρρύθμισής της, υπό την έννοια ότι, επί διακό
σια χρόνια που ισχύει η στερητική της ελευθερίας ποινή, η 
φυλακή συνεχώς μεταρρυθμίζεται και συνεχώς έχει τον ίδιο 
αρνητικό απολογισμό. Η σταθερότητα της αναποτελεσματι- 
κότητάς της στη βελτίωση του εγκληματία είναι τέτοια, ώστε 
εύλογα θα μπορούσε να διερωτηθεί κανείς μήπως ο σκοπός 
της βελτίωσης του εγκληματία δεν είναι παρά νομιμοποιητική 
ιδεολογία της φυλακής και ότι η πραγματική της λειτουργία -

Του ΗΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 
Αναπλ. καθηγητή 
Εγκληματολογίας 

στην Πάντειο



ανεξάρτητα από προθέσεις — είναι αυτό που πράγματι επιτε- 
λεί, δηλ. η παραγωγή και αναπαραγωγή του στερεότυπου του 
κακού ή του παθολογικού, στο οποίο χρεώνονται όλες οι 

'■* δυσλειτουργικές εκφάνσεις του κοινωνικού συστήματος. 
Πρέπει, όμως να παρατηρηθεί, ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις 
της φυλακής αναφέρονται στο θεσμικό και οργανωτικό πεδίο, 
ενώ το ιδεολογικό, από καταβολής του θεσμού μέχρι σήμερα! 
παρέμεινε έξω από κάθε αμφισβήτηση. Δηλαδή, οι μεταρρυ
θμίσεις αυτές αποτέλεσαν προσπάθειες προσέγγισης ενός 
ιδεώδους προτύπου, οι αποτυχίες επίτευξης του οποίου απο
δόθηκαν στην ανεπάρκεια ή στην κακή χρήση των χρησιμο- 
ποιουμένων μέσων, πράγμα που άφησε το πρότυπο αλώβητο 
από κάθε κριτική.

Ετσι, το πρότυπο της φυλακής έμεινε έξω από τη διάσταση 
του χρόνου. Αποκομμένη από την κοινωνία, όχι μόνο με υλικά 
αλλά και ιδεολογικά τείχη, η φυλακή διατηρεί μέχρι σήμερα 
τις αξίες που είχε πριν δύο αιώνες, ενώ στο μεταξύ οι αξίες 
της καθολικής κοινωνίας έχουν μεταβληθεί. Συνεπώς, τα θε
σμικά και οργανωτικά μέσα που θεσπίζονται κατά καιρούς για 
τη μεταχείριση των κρατουμένων, επειδή κατατείνουν στην 
πραγμάτωση αυτών των αξιών της φυλακής, είναι φυσικό να 
αποδεικνύονται στην πράξη αναποτελεσματικά για την επα
νένταξη του εγκληματία σε μια κοινωνία, της οποίας οι αξίες 
διαφέρουν από την ιδεολογία του προτύπου της φυλακής. 
Άρα, η επανακοινωνικοποίηση του εγκληματία προϋποθέτει 
την επανακοινωνικοποίηση της φυλακής.

Α λλά ας δούμε πιο συγκεκριμένα αυτό που εννοούμε.
Κατά την ιδεολογία της φυλακής, αυτή καλείται να εκ

πληρώσει μια ηθική αποστολή. Σκοπός της είναι η βελτίωση 
του εγκληματία· η κοινωνική επανένταξη ή επανακοινωνικο- 
ποίηση του εγκληματία είναι το πρακτικό αποτέλεσμα της 

_  βελτίωσης στην οποία επικεντρώνεται η σωφρονιστική προσ
πάθεια. Έτσι και ο ελληνικός σωφρονιστικός κώδικας στο 
άρθρο 1 ορίζει: «Η εκτέλεση των ποινών και των ασφαλιστι
κών μέτρων αποσκοπεί κυρίως εις την κοινωνικήν αναπρο
σαρμογήν των κρατουμένων δια της αγωγής και βελτιώσεως 
αυτών». Ο σκοπός της βελτίωσης τοποθετείται στο πεδίο της 
ηθικής αξιολόγησης- προϋποθέτει κάποιον που ηθικά υπο
λείπεται. Έτσι, η διάπραξη της εγκληματικής πράξης θεωρεί
ται όχι απλώς ως κοινωνικά δυσλειτουργική συμπεριφορά, 
αλλά ως προσβολή μιας ηθικής τάξης, πράγμα που προϋπο
θέτει μια κοινωνία που έχει αναγάγει τους νόμους της σε 
αξίες. Η καταδίκη λοιπόν επάγεται ηθικό στιγματισμό, που 
επιτείνεται με τον εγκλεισμό στη φυλακή, αλλοιώνει την κοι
νωνική ταυτότητα και την ηθική ποιότητα του ατόμου και 
ακολουθεί το άτομο και μετά την έξοδό του από τη φυλακή.

Μια πρώτη λοιπόν λειτουργική έκφανση αυτής της ιδεολο
γίας είναι να διακρίνει τα άτομα σε «καλούς», που τηρούν το 
νόμο και σε «κακούς» που τον παραβιάζουν. Η βασική αυτή 
ιδέα διέπει απ’ άκρ’ου σ’ άκρο τη μεταχείριση στην οποία 
υποβάλλεται ο κρατούμενος στη φυλακή και χαρακτηρίζει 

■» τους επιμέρους σωφρονιστικούς θεσμούς. Κοινό χαρακτηρι
στικό είναι η εγκαθίδρυση μιας ιεραρχικής κλίμακας κατά 
βαθμό «κακότητας», όπου οι χειρότεροι βρίσκονται στη βάση 
καινοί λιγότερο κακοί στην κορυφή. Ο θεσμός του προοδευτι
κού συστήματος, η ταξινόμηση των κρατουμένων κατά τά
ξεις, ο θεσμός της πειθαρχίας με το σύστημα τιμωριών και 
αμοιβών κ.τ.λ., εκφράζουν αυτή τη γενική αρχή της ιεράρχη
σης. Βασική ιδέα είναι, ότι έτσι δημιουργούνται κίνητρα 
στους κρατουμένους ν’ ανέβουν την ιεραρχική κλίμακα μέχρι 
πλήρους βελτίωσής τους. Στην πραγματικότητα όμως οι κρα
τούμενοι αρνούνται να επιστρέφουν στην κατάσταση ανηλι- 
κοτητας, στην οποία το σωφρονιστικό σύστημα τους τοποθε
τε ί ακολουθώντας την τακτική του «χαστουκιού και της κα
ραμέλας» και αντιδρούν στις διακρίσεις που επάγεται η ιε
ράρχηση, προσλαμβάνοντάς τες σαν αδικίες. Έτσι, το αποτέ
λεσμα είναι το αντίθετο απ’ αυτό που επιδιώκεται.

Η ιεράρχηση μαζί με την τάξη και την πειθαρχία αποτε
λούν τις κλασικές παραδοσιακές αξίες της φυλακής, με 

I τις οποίες διαπαιδαγωγείται ο κρατούμενος για να ενταχτεί 
σε μια ιεραρχικά δομημένη ταξική κοινωνία. Στη σύγχρονη 
όμως κοινωνία οι αξίες αυτές βρίσκονται σε υποχώρηση, κυ
ρίως στους νέους, που αποτελούν τη μεγάλη μάζα των φυλα- 
κισμένων, ενώ άλλες αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότητα, ο 
πλουραλισμός, έρχονται να καταλάβουν τη θέση των προη- 

| -Υσομένων στην κορυφή της αξιολογικής κλίμακας. Ευνόητο 
λοιπον είναι, ότι για την κοινωνική επανένταξη του κρατου- 

| μενού απαραίτητος όρος είναι οι νέες αυτές αξίες να εισχω-



ρήσουν στο χώρο της φυλακής. Η μεταρρύθμιση λοιπόν της 
φυλακής πρέπει να αναφέρεται κυρίως στο ιδεολογικό επί
πεδο. 'Οταν αλλάξει η ιδεολογία, οι μεταρρυθμίσεις στο θε
σμικό και οργανωτικό πεδίο θα ακολουθήσουν αναγκαστικά 
ως απαραίτητες προσαρμογές των μέσων προς τους σκο
πούς.

Βασική προϋπόθεση γ ι’ αυτή την αλλαγή είναι η εξαφάνιση 
του στιγματιστικού χαρακτήρα της ποινής και, κατ’ επέκταση 
της φυλακής. Στη σημερινή πλουραλιστική και πολιτισμικά 
ετερογενή κοινωνία ο νόμος (και ο ποινικός) δεν μπορεί να 
θεωρείται παρά ως σύνεργο άσκησης μιας πολιτικής. Μέσα σ’ 
αυτή την προοπτική, η παράβασή του δεν μπορεί να θεωρεί
ται ως προσβολή μιας υπερβατής ηθικής τάξης, αλλ’ ως παρε
νόχληση της ομαλής λειτουργίας της κοινωνικής μηχανής, 
όπως αυτή είναι ρυθμισμένη στα πλαίσια του συγκεκριμένου 
κοινωνικού συστήματος. Συνεπώς και ο εγκληματίας δεν θα 
προσλαμβάνεται ως αυτός που βρίσκεται σε σύγκρουση με 
πανανθρώπινες αξίες, αλλ’ ως αυτός που ήρθε σε αντίθεση με 
τους κανόνες του παιχνιδιού, που έθεσαν αυτοί που, στα 
πλαίσια του συγκεκριμένου συστήματος, είχαν τη δύναμη να 
επιβάλουν. Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, η εικόνα του «κακού» 
δίνει τη θέση της στην εικόνα του αντιτιθεμένου, η οποία δεν 
επάγεται ηθικό στιγματισμό σε μια. πλουραλιστική κοινωνία.

Β έβαια, αναπόδραστο είναι το να αντιδρά το σύστημα 
εναντίον αυτών που απειλούν την επιβίωσή του ή την 

απρόσκοπτη λειτουργία του και να αμύνεται με διάφορα 
μέσα, μεταξύ των οποίων η φυλακή δεν μπορεί παρά να εξ
ακολουθεί να κατέχει πρωτεύουσα θέση, τουλάχιστον μέχρις 
ότου φτάσουμε (αν φτάσουμε) στη δημιουργία μιας κοινω
νίας, που θα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το στοιχείο του 
καταναγκασμού. Αλλά μέσα σ’ αυτή την προοπτική η φυλακή 
δεν θα ’χει σαν αποστολή την επανόρθωση του εγκληματία- 
δεν θα συνίσταται παρά σε στέρηση της ελευθερίας του. Μ’ 
αυτό, δεν υπαινισσόμαστε επιστροφή σε ανταποδοτικά πρό
τυπα κατά το υπόδειγμα των αντιλήψεων που κατίσχυσαν στις 
ΗΠΑ και στις σκανδιναβικές χώρες. Υποστηρίζουμε απλώς 
ότι, αφού ο κανόνας που ο δράστης παραβιάζει δεν εκφράζει 
ένα πανανθρώπινο δέον αλλ’ απλώς μια άποψη που αντλεί τη 
νομιμότητά της από το γεγονός και μόνο ότι είναι η άρχουσα, 
η φυλακή, ως έκφραση της επίσημης κοινωνικής αντίδρασης 
στην παραβίαση του κανόνα, δεν μπορεί να απευθύνεται στο 
ατομικό ον του εγκληματία, αλλά μόνο στο κοινωνικό ον αυ
τού. Συνεπώς, η φυλακή δεν μπορεί να έχει ως σκοπό τη 
βελτίωση του εγκληματία. Αυτή είναι προσωπική υπόθεση 
του κάθε κρατουμένου και δεν δικαιολογεί παρέμβαση των 
μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου. Στο κεφάλαιο τούτο, αυτό 
που απαιτείται από τους μηχανισμούς αυτούς είναι ένας ρό
λος αποχής και όχι θετικής δράσης- δηλαδή, να μην καταρρα
κώνουν την ηθική υπόσταση του εγκληματία με το στιγματι- 
σμό και τις αρνητικές ετικέτες, αφήνοντας κατά μέρος την 
ηθική εξύψωσή του, που δεν μπορεί να σημαίνει παρά προσ
πάθεια εμφύτευσης της κυρίαρχης ιδεολογίας.

Ειδικότερα, η φυλακή, το μόνο που έχει να κάνει σχετικά, 
είναι, αφενός να απέχει από επεμβάσεις, έτσι ώστε να αφήνε
ται ο καθένας ελεύθερος να αναπτύξει την προσωπικότητά 
του σύμφωνα με τις δυνατότητές του και, αφετέρου, να δη
μιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, που να αποκλείουν επι
δράσεις του ενός πάνω στον άλλον.

Κατά το μέτρο που η φυλακή απευθύνεται στο κοινωνικό ον 
του εγκληματία, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει κανείς σ’ 
αυτή κάποια σκοπιμότητα, την επιδίωξη κάποιου σκοπού. Ως 
θεσμός κοινωνικού ελέγχου ενός συγκεκριμένου -  του 
οποιουδήποτε -  κοινωνικού συστήματος η φυλακή είναι τα
γμένη στην εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας αυτού 
του συστήματος- ως σκοπό της έχει λοιπόν την ειδική πρό
ληψη του εγκλήματος με την επιδίωξη της κοινωνικής επα
νένταξης του εγκληματία. 'Ομως, η επανένταξη αυτή δεν θα 
πρέπει να επιδιωχθεί με επέμβαση στην προσωπικότητα του 
κρατουμένου στα πλαίσια ενός προγράμματος μεταχείρισης, 
αλλά με την ανάθεση της κοινωνικοποίησής του στο βασικό 
κοινωνικοποιητικό παράγοντα όλων μας, δηλ. στην ίδια την 
κοινωνία.

Στα πλαίσια αυτής της σκοπιμότητας ο ρόλος της φυλακής 
θα είναι δευτερεύοντας και θα συνίσταται στην εξασφάλιση 
στους κρατουμένους όλων των ελευθεριών που συμβιβάζον
ται με το καθεστώς στέρησης της ελευθερίας, ώστε να είναι 
δυνατό να λειτουργήσουν μέσα στη φυλακή οι κοινωνικοί 
μηχανισμοί ένταξης που λειτουργούν για το σύνολο των κοι
νωνικών μελών και που, για κάποιο λόγο δεν επέδρασαν πάνω

στον εγκληματία μέχρι τώρα. Τούτο σημαίνει διαμόρφωση 
συνθηκών κράτησης που να μετριάζουν στο ελάχιστο την 
αποκοπή του κρατουμένου από την οικογενειακή και κοινω
νική του ζωή και να μεγιστοποιούν τις δυνατότητες και ευκαι
ρίες για κοινωνικές επαφές.

Ο ι ιδέες αυτές μεταφράζονται στο θεσμικό πεδίο με τις 
εξής ρυθμίσεις:

1. Κατάργηση της έννοιας της εξατομίκευσης της μεταχεί
ρισης και όλων των συναφών θεσμών που επάγονται διακρί
σεις και ανισότητες εν όψει μιας δήθεν προσαρμογής της 
ποινής στις ανάγκες βελτίωσης του εγκληματία. Η υπαγωγή 
της κοινωνικοποίησης του εγκληματία στους κοινούς για 
όλους κοινωνικούς μηχανισμούς ένταξης, ούτε με την έννοια 
της εξατομίκευσης της μεταχείρισης, ούτε καν με την έννοια 
της μεταχείρισης, συμβιβάζεται.

Η ταξινόμηση των κρατουμένων κατά ομοειδείς κατηγο
ρίες θα πρέπει να διατηρηθεί για να αποτρέπονται δυσμενείς 
αλληλεπιδράσεις, όχι όμως στα πλαίσια της ίδιας φυλακής, 
αλλά με κατανομή των κατηγοριών σε ειδικά για καθεμιά 
καταστήματα.

2. Μετατροπή της φυλακής από τόπο στέρησης της ελευ
θερίας σε τόπο ελεγχόμενης ελευθερίας, έτσι ώστε να χρη
σιμεύει για άσκηση των κρατουμένων στον ελεύθερο τρόπο 
ζωής. Εδώ εμπίπτουν όλες οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που 
θα κατατείνουν στην εξασφάλιση επαφής των κρατουμένων 
με την ελεύθερη κοινωνία με άρση των περιορισμών στην 
αλληλογραφία, στις επισκέψεις, στην ανάγνωση βιβλίων και 
εφημερίδων της προτίμησης του καθενός και με την παροχή 
αδειών εξόδου.

3. Καθιέρωση μιας έννοιας σωφρονιστικής νομιμότητας με
σαφή αναγνώριση στους κρατουμένους όλων των συνταγμα
τικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται σε 
κάθε πολίτη, πλήν αυτών -  βέβαια -  που η άσκησή τους δεν 
συμβιβάζεται με το καθεστώς τους ως κρατουμένων (π.χ. 
ελευθερία κινήσεων στο χώρο) και παροχή ειδικής ένδικης 
προστασίας με τη θέσπιση ειδικού δικαιοδοτικού οργάνου και 
την εγκατάστασή του σε κάθε φυλακή.

4. Υπαγωγή του εργαζόμενου καταδίκου και της οικογέ- 
νειάς του στο σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων υπό τους 
όρους που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο.

5. Μεταβολή της λειτουργικής αποστολής του προσωπικού 
της φυλακής από τον ενεργητικό ρόλο του αναμορφωτή 
προσωπικοτήτων, που μέχρι σήμερα καλείται να παίξει, σ' ένα 
παθητικότερο ρόλο, που θα συνίσταται στο να διευθετεί και 
να οργανώνει μέσα στη φυλακή χώρους ελευθερίας, που να 
επιτρέπουν τη διείσδυση μέσα σ' αυτή και τη δράση πάνω 
στους τροφίμους της των κοινωνικών μηχανισμών κοινωνι
κοποίησης που λειτουργούν για το κοινωνικό σύνολο.

Πιστεύω, ότι με τις αλλαγές αυτές η φυλακή, αν δεν γίνει 
κοινωνικά ωφέλιμη, τουλάχιστον θα πάψει να είναι βλαπτική 
στην έκταση που είναι μέχρι σήμερα.



Μάνα το 
αιώνιο 
σύμβολο 
στοργής
Α υτές τις μέρες η σκέψη μας και η στοργή μας αγκά

λιασε και πάλι, με την ευκαιρία της γιορτής της, εκείνη 
που μας έδωσε τη χαρά της ζωής. Τη μητέρα. Το υπέρ
οχο αυτό πλάσμα που ομορφαίνει τη ζωή μας, γιατί η παρου

σία του συνδέεται με μοναδικές στιγμές τρυφερότητας και 
άδολης αγάπης.

«Μάνα θησαυρέ του κόσμου 
με λαχτάρα σε λατρεύω 
πιο πολύ κι' από το φως μου».

Οι χαρακτηριστικοί αυτοί στίχοι του ποιητή Γ. Μ. Ξύδη, 
δείχνουν το βάθος και τη δύναμη των αισθημάτων που νιώ
θουμε για τη μορφή της μάνας. Καμία άλλη ίσως λέξη δεν 
αγγίζει τόσο βαθιά τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας, δεν 
μας συγκλονίζει τόσο δυνατά, ξυπνώντας μέσα μας τόσο έν
τονα τα αισθήματα της αγνής αγάπης και τρυφερότητας.

Μητέρα: Λέξη υπέροχη, μεγαλειώδης, αιώνια. Λέξη που 
περικλείει στοργή, αγάπη, θαλπωρή. Λέξη που προφέρουμε 
σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας, μέχρι το θάνατό μας. 
Γιατί η λέξη αυτή είναι η ίδια μας η ζωή.

Η μάνα είναι αυτή που υποφέρει μ’ όλη τη σημασία της 
λέξης να μας φέρει στον κόσμο, χαρίζοντάς μας τη ζωή. Αυτή 
μας αγκαλιάζει με μοναδική στοργή και μας γαλουχεί στα 
πρώτα μας βήματα. Μας φροντίζει στις αρρώστιες μας ξενυ- 
χτώντας στο προσκέφαλό μας, λέγοντάς μας'λόγια παρηγο
ριάς κι ελπίδας.

«Μάνα το χάδι και το φιλί σου 
αξίζουν χίλιους λυτρωμούς».

Τα απλά αυτά λόγια του Κωστή Παλαμά τονίζουν την αναγ
καιότητα της ύπαρξης της ζεστής παρουσίας της μητέρας 
κοντά μας. Η συμπαράστασή της σε κάθε δύσκολη στιγμή 
μας, με ένα στοργικό βλέμμα ή ένα μητρικό χάδι, απαλύνει 
τον πόνο και τη θλίψη μας.

Η έλλειψη του αναντικατάστατου μητρικού φίλτρου, της 
αγνής μητρικής αγάπης και προστασίας, ιδιαίτερα στα πρώτα 
χρόνια της ζωής μας, μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε την 
αναγκαιότητα της παρουσίας της κοντά μας. Είναι πραγμα
τικά μεγάλο και αναντικατάστατο το κενό που νιώθουμε από 
την έλλειψη της μάνας. Γιατί αυτή αψηφά οποιαδήποτε κατά
σταση για να βρεθεί κοντά μας όταν χρειαστεί, θυσιάζεται για 
μας, δίνοντας ακόμα και τη ζωή της. Ακόμα και όταν μεγαλώ-

Όπως κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μάη 
γιορτάσαμε σ’ όλο τον κόσμο τη Γιορτή της Μητέρας. 
Έτσι αποδίδεται η τιμή που ταιριάζει στη μητέρα, σ’ 
όλες τις μητέρες του κόσμου, σ’ όποια φυλή κι αν 
ανήκουν, σ' όποια χώρα κι αν κατοικούν, σ’ όποια κοι
νωνική τάξη κι αν βρίσκονται.

Ήταν δίκαιο και ορθό μια μέρα να αφιερωθεί στη 
μητέρα για να δοθεί η ευκαιρία να αναγνωριστεί η 
αθόρυβη αλλά πολύτιμη προσφορά της στην κοινωνία 
και να εκτιμηθεί το υψηλό έργο της.

Όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να συνδυαστεί ο 
ρόλος της εργαζόμενης και της μητέρας. Κι αν σήμερα 
γίνονται τόσες συζητήσεις για την διπλή αυτή υπό
σταση της γυναίκας, είναι γεγονός, πως η αστυνομικός 
-  μητέρα είναι ίσως η μόνη εργαζόμενη μητέρα που 
θυσιάζει ολοκληρωτικά τον εαυτό της.

Τον προσφέρει, για την προκοπή των άλλων μελών 
της οικογένειάς της -  περισσότερο των παιδιών της -  
αλλά και για να πράξει στο ακέραιο το καθήκον της, με 
βαθιά συναίσθηση του χρέους και της μεγάλης ευθύ
νης που έχει αναλάβει.

σουμε, μας βλέπει πάντα σαν παιδιά, μας συμπεριφέρεται 
στοργικά.

Όσα και να πούμε όμως είναι λίγα για να αποδώσουμε το 
μέγεθος της προσφοράς της μητέρας στη ζωή μας. Το άκου
σμα της λέξης και μόνον συγκλονίζει τον ψυχικό κόσμο του 
καθένα μας. Ας εκφράσουμε λοιπόν με τον ομορφότερο 
τρόπο, για μια ακόμα φορά τη βαθιά αγάπη μας και ευγνωμο
σύνη προς την ηρωική μορφή της μητέρας μ’ ένα συμβολικό 
δώρο, μ’ ένα μπουκέτο λουλούδια ή ένα τρυφερό φιλί, μια 
αιώνια αγάπη... ψιθυρίζοντάς της γλυκά τους στίχους του 
ποιητή:

«...Ετούτο τ ’ ανοιξιάτικο πρωί 
μια ευγνωμοσύνη αισθάνομαι μεγάλη 
κι' ευχαριστώ εσένα και τη ζωή 
γιατί η μια μου χάρισε την άλλη..».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ



Η Αστυνομική Επιθεώ
ρηση» στα πλαίσια του 
αφιερώματος της στη 

γιορτή της μητέρας έθεσε τα 
παρακάτω ερωτήματα, ενδει
κτικά, σε δύο γυναίκες χωρο
φύλακες γύρω από τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν 
και το ρόλο που διαδραματί
ζουν σαν εργαζόμενες - μητέ
ρες:

1) Τι δυσκολίες αντιμετωπί
ζετε  ως μητέρα αστυνομικός 
στον επαγγελματικό και οικο
γενειακό τομέα;

2) Πώς συνδυάζετε το ρόλο 
της συζύγου - μητέρας και της 
επαγγελματία αστυνομικού;

3) Πώς αντιμετω πίζετε το 
θέμα της ανατροφής των παι
διών σας και ποια η στάση 
τους απέναντι σας;

4) Πώς σας αντιμετωπίζουν 
οι συνάδελφοί σας;

Η ενωμοτάρχης Αικατερίνη Διαμαντο- 
πουλου είναι 26 χρόνων, παντρεμένη απ’ 
τον Ιούλη του 1981. Είναι μητέρα ενός 
κοριτσιού, της Άννας - Αφροδίτης 21 
μηνών. Υπηρετεί στο Τμήμα Αστυνομίας 
Τουρισμού Σαρωνικού στη Γλυφάδα. Στη 
Χωροφυλακή κατατάχθηκε τον Δεκέμ
βρη του 1978.

Απαντώντας στα ερωτήματα που της 
θέσαμε μας είπε:

1) Δεν μπορώ να πω ότι αντιμετωπίζω 
προβλήματα στον επαγγελματικό τομέα. 
Και αυτό γιατί Πολιτεία και υπηρεσία 
έχουν πάρει για μας τις μητέρες αστυνο
μικούς ορισμένα θετικά μέτρα, που μας 
διευκολύνουν στην εκτέλεση της υπη
ρεσίας. Συγκεκριμένα οι μητέρες με παι
διά μέχρι 2 χρόνων, έχουν μειωμένο 
ωράριο κατά 2 ώρες και κατά 1 ώρα όσες 
έχουν παιδιά ηλικίας 2-4 χρόνων. Απα
σχολούνται ως επί το πλείστον σε υπη
ρεσία γραφείου. Δεν εκτελούν υπηρεσία 
ένοπλου σκοπού ή νυκτερινή τοιαύτη, ή 
κατά τα Σαββατοκύριακα (εφ’ όσον δεν το 
επιθυμούν). Τέλος δεν απασχολούνται 
σε διακεκομμένο ωράριο (όλα τα παρα
πάνω ευεργετικά μέτρα ισχύουν για όσες 
μητέρες έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 4 
χρόνων. Στις λοιπές δεν ανατίθενται επι
κίνδυνα καθήκοντα χωρίς την παρουσία 
ανδρών συναδέλφων τους όπως π.χ. 
σύλληψη φυγοδίκων, μεταγωγές κρα
τουμένων κ.τ.λ. και δεν εκτελούν υπη
ρεσία ένοπλου σκοπού και εξωτερική 
τοιαύτη κατά τις ώρες 24.00 - 06.00. Όλα 
αυτά τα μέτρα λήφθηκαν γιατί η υπηρε
σία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της 
παρουσίας της μητέρας - αστυνομικού 
κοντά στο παιδί της τα πρώτα τουλάχι
στον χρόνια της ζωής του αλλά και μετέ- 
πειτα.

Όπως όλες οι εργαζόμενες μητέρες 
λίγο - πολύ έτσι και εγώ αντιμετωπίζω 
προβλήματα στον οικογενειακό τομέα. Η 
αναπόφευκτη απουσία μου το πρωί στην 
εργασία μου, μπορώ να πω ότι στοιχίζει 
στο παιδί. Του λείπω. Θέλει να νιώθει την

Μάνα με στΌλίχ, 
Μάνα με ποδιά !

παρουσία μου συνέχεια κοντά του. Βέ
βαια υπάρχει η μητέρα μου που το φρον
τίζει, όσο εγώ και ο σύζυγός μου λεί
πουμε από το σπίτι. Αυτό για μένα είναι 
μια ανακούφιση, και μια τεράστια διευ
κόλυνση. Ίσως να σταματούσα και τη 
δουλειά μου, αν δεν είχα κάπου να 
αφήσω το παιδί μου με ασφάλεια και σι
γουριά.

Εδώ θέλω να τονίσω, ότι θα ήταν ευχής 
έργον εάν με μέριμνα της υπηρεσίας δή
μιου ργούνταν αρχικά στο κέντρο και αρ
γότερα σε άλλες περιφέρειες, παιδικοί 
σταθμοί. Εκεί κάθε μητέρα - αστυνομι
κός έναντι ορισμένου χρηματικού ποσού 
θα μπορούσε να στείλει με σιγουριά το 
παιδί της. Μ' αυτό τον τρόπο νομίζω ότι 
θα λυνόταν το τεράστιο αυτό πρόβλημα 
που απασχολεί και άλλες μητέρες -  
συναδέλφους.

2) Καταβάλλω κάθε δυνατή προσπά
θεια να είμαι συνεπής στα καθήκοντά 
μου ως μητέρα, όσο μου το επιτρέπουν 
βέβαια οι επαγγελματικές μου υποχρεώ
σεις και ως επαγγελματίας αστυνομικός. 
Ο συνδυασμός αυτών των δύο ρόλων 
απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και ανάληψη 
σοβαρών υποχρεώσεων.

3) Δίνω μεγάλη σημασία στον τρόπο 
ανατροφής του παιδιού μου. Ερχόμενη 
από τη δουλειά μου, προσπαθώ να του 
αφιερώσω όσο το δυνατόν περισσότερες 
ώρες. Να αναπληρώσω έτσι το χρόνο που 
λείπω από κοντά του. Η απουσία μου βέ
βαια είναι αισθητή, γιατί όπως ξέρετε το 
μητρικό φίλτρο είναι αναντικατάστατο 
στα πρώτα βήματα της ζωής κάθε παι
διού. Αρκεί να σας πω ότι κάθε πρωί που 
φεύγω κλαίει. Όταν δε τα Σαββατοκύ
ριακα που δεν δουλεύω ξυπνάει και με 
βλέπει δίπλα του παραξενεύεται. Σιγά - 
σιγά όμως προσαρμόζεται και συνηθίζει.

4) Οι συνάδελφοί μου, μου συμπεριφέ- 
ρονται με κατανόηση, σεβόμενοι το γε
γονός ότι είμαι μητέρα. Με διευκολύ
νουν και με εξυπηρετούν αν παραστεί 
ανάγκη. Αυτό το γεγονός με ικανοποιεί 
ως άνθρωπο και ως εργαζόμενη μητέρα.

«Αισθητή η απουσία μας...»

Η χωροφυλακίνα Βασιλική Αγγελετο- 
πούλου είναι 34 χρόνων, παντρεμένη απ’ 
το Γενάρη του 1975. Έχει δύο παιδιά. 
Τον Αργύρη 3,5 χρόνων και τη Μαρία 8,5 
χρόνων. Υπηρετεί στο Κέντρο Αλλοδα
πών Προαστίων Πρωτευούσης στο Μα
ρούσι. Στη Χωροφυλακή κατατάχθηκε 
τον Αύγουστο του 1972.

Στις ερωτήσεις που της υποβάλαμε, 
έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις:

1) Στο θέμα της εργασίας μου δεν 
αντιμετωπίζω προβλήματα. Η θέσπιση 
ορισμένων ευεργετικών μέτρων από την 
υπηρεσία (αναφέρονται παραπάνω) 
διευκολύνει τις συνθήκες εργασίας μας 
και το ρόλο μας ως μητέρες. Εκεί που 
αντιμετωπίζω πρόβλημα όμως είναι στο 
σπίτι με τα παιδιά. Η απουσία εμένα και 
του συζύγου μου λόγω της φύσεως της 
εργασίας του, είναι ιδιαίτερα αισθητή. 
Έχουμε αναγκαστεί να προσλάβουμε 
γυναίκα στο σπίτι για να φροντίζει τα 
παιδιά όσο λείπουμε. Και αυτό γιατί δεν 
έχουμε κανένα δικό μας άνθρωπο κοντά. 
Τοπρόβλημα είναι πραγματικά μεγάλο. Η 
ξένη γυναίκα δεν μπορεί να φροντίσει τα 
παιδιά όπως η φυσική τους μητέρα. Η 
δημιουργία παιδικών σταθμών με μέρι
μνα της υπηρεσίας, νομίζω ότι μπορεί να 
λύσει το πρόβλημα. Γιατί θα μπορεί κάθε 
μητέρα που αντιμετωπίζει πρόβλημα να 
στέλνει το παιδί της με σιγουριά εκεί, 
χωρίς ανασφάλεια και αβεβαιότητα.
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2) Ο συνδυασμός αυτών των δύο ρό
λων είναι πραγματικά δύσκολος και επί
πονος. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια 
για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στα 
λεπτά καθήκοντα της μητέρας - παιδα
γωγού και του επαγγελματία αστυνομι
κού. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να φανώ 
συνεπής και στους δύο ρόλους μου με 
επαγγελματική και συγχρόνως μητρική 
ευσυνειδησία.

3) Το θέμα της ανατροφής των παιδιών 
μου με απασχολεί σε μεγάλο βαθμό, 
όπως άλλωστε και κάθε μάνα. Η απουσία 
μου από το σπίτι, λόγω της δουλειάς μου, 
με προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί βλέπω 
ότι τα παιδιά με έχουν ανάγκη συνέχεια. 
Προσπαθώ να τους δώσω τις σωστές κα
τευθύνσεις σε κάθε τομέα. Επιστρέφον- 
τας από την εργασία στο σπίτι, αφοσιώ- 
νομαι ολοκληρωτικά σ’ αυτά, δίνοντάς 
τους τα εφόδια για να βγουν αύριο στην 
κοινωνία χρήσιμοι και ηθικοί πολίτες. 
'Εχουν προσαρμοστεί πια στη νέα κατά
σταση που επιβάλλει το είδος της απα
σχόλησής μου. Η λαχτάρα τους και η 
ανυπομονησία τους είναι μεγάλη, όταν 
επιστρέφω σπίτι, δείχνοντάς μου έτσι, 
ότι θα ήθελαν να είμαι συνέχεια κοντά 
τους.

4) Η συμπεριφορά των συναδέλφων 
μου είναι καθόλα φιλική, μέσα στα πλαί

σια της ευγένειας και της αλληλεγγύης. 
Με βλέπουν με κατανόηση και με εξυπη
ρετούν όταν τύχει κάτι το έκτακτο. Αυτό

με κάνει να εργάζομαι πιο άνετα και να 
νιώθω ικανοποίηση ως γυναίκα και ως 
μητέρα.

...ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η αστυνόμος Β' Ελισσάβετ Κουνενή -  

(είναι η μοναδική γυναίκα αστυνομικός 
με το βαθμό αυτό) -  είναι μητέρα ενός 
αγοριού του Δημήτρη δεκατριών χρόνων 
και ενός κοριτσιού της Χαρούλας δέκα 
χρόνων.

Στην Αστυνομία Πόλεων υπηρετεί δε
καπέντε χρόνια. Τα τρία τελευταία χρό
νια προσφέρει τις υπηρεσίες της στο 
Νομοπαρασκευαστικό Τμήμα του Αρχη
γείου Αστυνομίας Πόλεων. Είναι πτυ- 
χιούχος της Νομικής Σχολής του Πανε
πιστημίου Αθηνών και μιλάει αγγλικά και 
γαλλικά.

-  Πώς συνδυάζετε το αστυνομικό λει
τούργημα με τη μητρότητα;

-  Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές 
αντικειμενικές δυσκολίες για τη μητέρα 
αστυνομικό στο θέμα του συνδυασμού 
δουλειάς και παιδιών, όπως υπάρχουν 
και για κάθε εργαζόμενη μητέρα.

Ίσως στο χώρο της Αστυνομίας οι δυσ
κολίες αυτές να επιτείνονται λόγω της 
ιδιαιτερότητας του δικού μας λειτουρ
γήματος. Κατά τη γνώμη μου, τα προ
βλήματα που υπάρχουν είναι λίγο πολύ 
σ’ όλους μας γνωστά. Είναι κατορθωτό 
να ξεπεραστούν με μια ιεράρχηση αναγ
κών που θα γίνεται από τη μητέρα, έτσι 
ώστε το προβάδισμα να δίνεται στις 
ανάγκες των παιδιών, με το συντονισμό 
των υπόλοιπων μελών της οικογένειας, 
και οπωσδήποτε με τη συμπαράσταση 
της Πολιτείας, να υπάρχουν πολλοί βρε
φονηπιακοί σταθμοί και κέντρα οικογε
νειακού προγραμματισμού.

-  Κατά πόσο όταν γυρνάτε από τη 
δουλειά στο σπίτι έχετε εγκαταλείψει τα 
προβλήματά σας, για να αφοσιωθείτε στα 
παιδιά σας;

-  Προσπαθώ να μη μεταφέρω τα προ
βλήματά μου στο σπίτι. Υπάρχουν όμως 
περιπτώσεις που κάποιο πρόβλημα υπη
ρεσιακό απασχολεί το μυαλό μου. αλλά

αυτό δεν με εμποδίζει να αντιμετωπίζω 
τρυφερά τα παιδιά μου όπως όλες οι μά
νες του κόσμου.
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-  Πώς σας αντιμετωπίζουν τα παιδιά 
σας; Δηλ. π.χ. όταν τα ταΐζετε, σαν την 
αστυφυλακίνα που φοβούνται ή σαν μια 
μάνα με όλες τις αδυναμίες της;

-Τ α  παιδιά μου είναι πια αρκετά με
γάλα και οπωσδήποτε έχουν ξεπεράσει 
το στάδιο «του ταΐσματος», αλλά ούτε 
και τότε που τα τάιζα, ούτε και τώρα, 
ούτε και ποτέ δεν με είδαν σαν μια βλο
συρή αντιπρόσωπο του νόμου (αν και πι
στεύω απόλυτα πως κανένας αστυνομι
κός δεν είναι «βλοσυρός», αντίθετα μά
λιστα) αλλά πάντοτε με βλέπουν απλά 
σαν μάνα και οι σχέσεις μας περπατάνε 
σε απόλυτα φυσιολογικά κι ανθρώπινα 
μέτρα.

Τι επάγγελμα κάνει ο σύζυγός σας και 
πώς ακριβώς συγχρονίζεστε στην ανα
τροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών;

-  Ο άντρας μου είναι ανώτερος δικα
στικός λειτουργός, εφέτης, και όπως 
καταλαβαίνετε η δουλειά του τον απα
σχολεί πολύ. Τις ώρες όμως που είμαστε 
στο σπίτι προσπαθούμε και οι δυο να 
ασχολιόμαστε επικοδομητικά με τα παι
διά, να παραστεκόμαστε στα προθλή- 
ματά τους με τα μαθήματα και γενικά να 
έχουμε πάντα ένα διάλογο και μια επι
κοινωνία.

-  Πώς αντιμετωπίζουν τα άλλα παιδιά 
στο σχολείο, στο παιχνίδι τα παιδιά σας; 
Τα φοβούνται επειδή έχουν μαμά αστυ
νομικό; Και κατά αντιστοιχία τα παιδιά 
σας πώς αισθάνονται;

-Δ ε ν  έχω επισημάνει καμιά αρνητική 
συμπεριφορά στις σχέσεις των παιδιών 
μου με τ' άλλα παιδιά στο σχολείο και 
μάλιστα συμπεριφορά που να δείχνει 
φόβο όπως λέτε. Θυμάμαι μια φορά, όταν 
είχα μπει στην τάξη της Χαρούλας, μου 
έκανε εντύπωση που όλα τα παιδικά κε- 
φαλάκια γύρισαν χαμογελαστά προς το 
μέρος μου. Γέλασα με την ψυχή μου όταν 
η κόρη μου αργότερα μου είπε: «Μαμά, 
άρεσες πολύ στις συμμαθήτριές μου και 
με ρώτησαν αν είναι σαν εσένα όμορφες 
και καλές όλες οι αστυνομικίνες».

Με δυο λόγια δηλαδή η συμπεριφορά 
των παιδιών μου και οι σχέσεις τους με τα 
άλλα παιδιά είναι τέλεια ανεπηρέαστες 
από την ιδιότητά μου.

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω πως θα 
πρέπει να εγκαταλειφθούν ορισμένες 
από παλιά ριζωμένες αντιλήψεις που 
προσδιορίζουν τη δομή της ελληνικής 
οικογένειας, έτσι που να βοηθηθεί 
περισσότερο η μητέρα στην εκπλήρωση 
του διπλού της ρόλου και η ελληνική οι
κογένεια γενικότερα -  διατηρώντας όσα 
στοιχεία είναι θετικά -  να αποκτήσει μια 
νέα δυναμικότερη και άξια της εποχής 
μας μορφή.

« Αλλο το ένα, 
άλλο το άλλο...»

Η αστυφύλακας Ηρώ Μπανιάκα υπηρε
τε ί στο Κέντρο Αλλοδαπών Αθηνών 
περίπου τέσσερα χρόνια. Είναι μητέρα

ενός κοριτσιού 10 μηνών. Μιλάει άπται
στα τα αγγλικά και τα ρουμανικά.

Απαντώντας στις αντίστοιχες με τις 
πιο πάνω ερωτήσεις μας είπε:
•  Το ένα με το άλλο δεν έχουν σχέση 
μεταξύ τους. Εγκαταλείποντας το γρα
φείο μένουν τα πάντα εκεί και αντικρί
ζοντας το παιδί είναι σαν να ξεκινάει μια 
άλλη μέρα.
•  Είναι μωρό ακόμη και δεν έχω αντιμε
τωπίσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν πι
στεύω πως αν μεγαλώσει θα με βλέπει με 
φόβο αλλά όπως κάθε άλλο παιδί τη μάνα 
του που εργάζεται.

•  Ο σύζυγος είναι συνάδελφος και μέ
χρι τώρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει κα
νένα πρόβλημα στην ανατροφή του παι
διού. Γίνεται η εξυπηρέτηση από την 
υπηρεσία πάντα να είναι κάποιος κοντά 
στο παιδί.

•  Το παιδί μου είναι πολύ μικρό και δεν 
πηγαίνει σχολείο. Αν θυμηθώ από τα 
σχολικά μου χρόνια όχι μόνο δεν αντιμε
τωπίζαμε με προκατάληψη τα παιδιά των 
αστυνομικών αλλά επιδιώκαμε τη συν
τροφιά τους.
•  Στην πολυκατοικία που μένω τα παιδά
κια άνετα έρχονται και παίζουν με το 
παιδί μου ξέροντας ότι είμαι αστυφυλα
κίνα. Τα μικρά παιδιά κρίνουν αμερόλη
πτα, δεν κρίνουν με προκατάληψη τους 
αστυνομικούς. Εκείνοι που είναι υπεύ
θυνοι για τις καλές σχέσεις μεταξύ 
αστυνομικού και παιδιών είναι οι γονείς.

ΠΩΣ ΒΟΗΘΟΥΝ 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;

Πώς όμως η υπηρεσία φροντίζει για τη διευκόλυνση 
του έργου της γυναίκας αστυνομικού;

Ας δούμε πως μας απάντησε ο διευθυντής του Κέν
τρου Αλλοδαπών Αθηνών, αστυνομικός διευθυντής Β," 
Ιωάννης Γκέκης.

-  Ποια είναι τα μέτρα που έχει λάβει η υπηρεσία σας 
ειδικά για τις μητέρες αοτυφυλακίνες;

-Από την πλευρά της η υπηρεσία, εκτός από όσα ο 
νόμος παρέχει στις μητέρες, διευκολύνει, όσον αφορά 
το θέμα του ωραρίου. Όπως ξέρετε το λειτούργημα 
του αστυνομικού είναι διαφορετικό από τα άλλα, ως 
προς το ωράριο εργασίας. Εργάζεται πρωί απόγευμα.

Προσπαθούμε να μην έχουν διακεκομμένο ωράριο 
αλλά συνεχές. Τις διευκολύνουμε, εάν ζητήσουν μό
νες τους να εργαστούν το απόγευμα.

Ως προς το θέμα του Σαββατοκύριακου οι παντρε
μένες και ειδικότερα οι μητέρες έχουν μια ευχέρεια.

Είναι σεβαστή η επιθυμία τους να το έχουν ελεύ
θερο. Τους δίνετε η ευχέρεια, εάν θέλουν να εργα
στούν το Σαββατοκύριακο ή να μην εργαστούν εάν 
έχουν κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει κατανόηση μεταξύ 
μας και αρμονία στις σχέσεις διοίκησης και μητέρων 
συναδέλφων.

-Αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα με το θέμα της 
απόδοσης, επειδή είναι ακατάστατο το ωράριο εργα
σίας;

-  Η απόδοση δεν έχειπαρουσιάσει καμιά μείωση από 
την υπηρεσιακή της πλευρά. Η αποδοτικότητα της ερ
γασίας τους είναι ίδια όπως πριν παντρευτούν ή γίνουν 
μητέρες. Δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα λόγω 
ωραρίου.
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n p A m o

Tt npcnet να προσέχουμε
Τι πρέπει να προσέξετε και ποιά μέτρα πρέπει να 

πάρετε όταν διαπιστώσετε διαρροή υγραερίου.
Ό τα ν  υπάρχει υποψία διαρροής υγραερίου σ’ ένα 

χώρο ή αντιληφθείτε την παρουσία του από δυσάρε
στη χαρακτηριστική οσμή για να αποφύγετε τη συγ
κέντρωσή του και την δημιουργία εκρηκτικού μίγμα
τος πρέπει:

Να κατεβάσετε αμέσως το διακόπτη ηλεκτρικού.
Να κλείσετε την κεντρική στρόφιγγα της φιάλης.
Να ανοίξετε πόρτες και παράθυρα ώστε να δια

σκορπιστεί αμέσως από το ρεύμα αέρα που θα δη- 
μιουργηθεί.

Να μην προκαλέσετε σπινθήρα και μην ανάψετε 
κερί, σπίρτο, αναπτήρα ή άλλο τύπο φλόγας γιατί, 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Η αναζήτηση πρέπει να γ ίνε ι με ηλεκτρικό φανό 
στεγανού τύπου ή κοινό φανό που θα ανάψετε πριν 
μπείτε στο χώρο και σε αρκετή απόσταση απ’ αυτόν.

Να χρησιμοποιήσετε αναπνευστική συσκευή, αν 
χρειαστεί να μπείτε, μέσα σε χώρο στον οποίο έχει 
διαρρεύσει ικανή ποσότητα υγραερίου

Οι κίνδυνοι υγραερίου είναι: Ασφυξία, πυρκαγιά και
έκρηξη.

Οι σοβαρότεροι κίνδυνοι δημιουργούνται από την 
έκρηξη, η οποία συνήθως συνοδεύεται από πυρκαγιά.

Η κύρια πηγή κινδύνου βρίσκεται στη φιάλη και 
ιδιαίτερα, στα εξαρτήματα προσαρμογής της όταν ε ί
ναι παλιά, φθαρμένα και ανεπαρκή.

Η διαρροή υγραερίου προκύπτει:
Από τ ις  στρόφιγγες που δεν είναι εφοδιασμένοι με 

κατάλληλα εξαρτήματα ή έχουν φθαρεί από την κακή 
χρήση και το-χρόνο.

Από το άνοιγμα της ραφής των χάλκινων σωλήνων ή 
των φιαλών.

Από τη φθορά των πλαστικών σωλήνων.
Από το σβήσιμο της φλόγας υγραερίου που καίει 

για κάποια χρήση και έχε ι εγκαταλειφτεί.
Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ επισημαίνει τα μέτρα 

που πρέπει να παίρνονται για την αποφυγή διαρροής 
υγραερίου και των κινδύνων που συνεπάγεται: δηλη
τηρίαση, ανάφλεξη, έκρηξη.

•  Κατά τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και απο

θήκευση φιαλών υγραερίου, να αποφεύγονται οι από
τομες κρούσεις και δονήσεις.

•  Η αποθήκευση φιαλών σε υπόγεια πρέπει να απο
φεύγετα ι γιατί σε περίπτωση διαρροής θα γεμ ίσει ο 
χώρος υγραέριο που με την πρώτη ευκαιρία θα ανα- 
φλεγεί και θα προκληθεί έκρηξη.
•  Η ηλεκτρική εγκατάσταση των χώρων στους 

οποίους γ ίνετα ι μεγάλη χρήση υγραερίου ή πλήρωση 
φιαλών πρέπει να είναι ενσωληνωμένη και οι διακό
πτες στεγανοί.

•  Στις μόνιμες εγκαταστάσεις οι φιάλες πρέπει να 
βρίσκονται σε θέση με καλό αερισμό γιατί, μια διαρροή 
ποσότητας υγραερίου σε χώρο, ο οποίος δεν αερίζε
ται, σημαίνει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
•  Οταν αλλάζετε τη φιάλη υγραερίου σε κάποια συ

σκευή κάνετε τον έλεγχο για τη στεγανότητα της σύν
δεσης με σαπουνάδα και όχι με φλόγα γ ιατί σε περί
πτωση διαρροής θα γ ίνει αμέσως ανάφλεξη και θα είναι 
αδύνατο το κλείσιμο της στρόφιγγας.

•  Να γ ίνετα ι τακτικός έλεγχος στον ειδικό σωλήνα 
τροφοδοσίας που συνδέει τη φιάλη με τη συσκευή και 
να αντικατασταίνεται σε περίπτωση φθοράς.
•  Οι φ ιάλες πρέπει να τοποθετούνται μακριά από 

θερμαντικά σώματα, καπνοδόχους και ατμαγωγούς 
σωλήνες.

•  Να τοποθετείτα ι μόνο από τους υπεύθυνους, φλάν
τζα σε καλή κατάσταση στη σύνδεση της στρόφιγγας 
της φιάλης και του σωλήνα τροφοδοσίας της συ
σκευής υγραερίου.
•  Τοποθέτηση σφικτήρων στα άκρα του σωλήνα τρο

φοδοσίας για να αποφεύγετε τυχόν αποσύνδεσή του 
από την πίεση που σχηματίζεται μέσα σ' αυτόν ή από τη 
χαλάρωσή του.

•  Να μην εγκαταλείπετε ποτέ για αρκετό χρονικό 
διάστημα, συσκευή που λειτουργεί με φιάλη υγραε
ρίου, γ ιατί μπορεί από κάποια βλάβη ή άλλη αιτία να 
σβήσει η φωτιά.

•  Μην τοπ οθετείτε ανάποδα τις  φιάλες υγραερίου.
•  Ανάβετε πρώτα το σπίρτο ή τον αναπτήρα και μετά 

ανοίγετε τον διακόπτη της συσκευής υγραερίου.
• Κλείσιμο και άνοιγμα των συσκευών από το διακό

πτη και τη στρόφιγγα.
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Ομιλία του Υπουργού
Ομιλία στους σπουδαστές της 36ης εκπαιδευτικής σειράς 

της Σχολής Εθνικής Αμϋνης, με θέμα «Η εξέλιξη του Αστυνο
μικού Θεσμού στο νεοελληνικό κράτος -  η συμβολή των Σω
μάτων Ασφαλείας στην Εθνική Άμυνα», πραγματοποίησε στις 
18-4-84 το πρωί ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Σκουλα- 
ρίκης.

Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης:

•  έκανε αναδρομή στην ιστορία των Αστυνομικών Σωμάτων 
και αναφέρθηκε στην ανάγκη αναδιοργάνωσής τους·

ο ανέπτυξε την αποστολή του Υ.Δ.Τ. και ανέφερε αναλυτικά 
τις δυνάμεις που διαθέτει για να εκπληρώσει την αποστολή 
του·

•  έδωσε την εικόνα των προβλημάτων που απασχολούν το 
Υ Δ Τ προσδιορίζοντάς τα και στη συνέχεια ανέλυσε την κυ
βερνητική πολιτική για την αντιμετώπισή τους.

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του ο κ. Σκουλαρίκης ανα
φέρθηκε στην παραγωγικότητα και την προσφορά του Υ.Δ.Τ. 
στην κοινωνία.

Επιγραμματικά είπε «η τριπλή (δημόσια, εθνική και πολι
τική) ασφάλεια που προσφέρει το Υ.Δ.Τ. στην κοινωνία είναι η 
απαραίτητη πρώτη ύλη για την παραγωγή κάθε άλλου πάγιου ή 
αναλώσιμου αγαθού από την κοινωνία».

Σ' άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. υπουργός τόνισε:
•Διδάσκεστε σ' αυτή τη Σχολή ότι Εθνική Άμυνα, με την 

ευρύτερη έννοια του όρου, είναι η αναγκαία προπαραακευή 
του Έθνους, με την οποία γίνεται ικανό να εξασφαλίσει τα 
εθνικά συμφέροντα, δηλαδή τους εθνικούς σκοπούς, εναν
τίον οποιοσδήποτε απειλής από οπουδήποτε και αν προέρχε
ται αυτή, με κατάλληλη και συντονισμένη ανάπτυξη και δράση 
όλων των αναγκαίων δυνάμεων, πόρων και άλλων δυνατοτή
των του Έθνους.

Από τις επιδιώξεις αυτές, νομίζω ότι τρεις είναι οι σπου
δαιότερες, οι αμετάβλητες, που θα μπορούσαν να κληθούν 
και πάγιοι εθνικοί σκοποί: α) Η εθνική ανεξαρτησία, β) η λαϊκή 
κυριαρχία και γ) η ευημερία του λαού. Η συμμετοχή του Υ.Δ.Τ. 
στην εξασφάλιση και των τριών αυτών σκοπών είναι ξεχωριστή 
και αποφασιστική. Ξεχωριστή, γιατί αναλύεται σε μια σειρά 
από ιδιάζουσες, ιδιαίτερες εργασίες, που δεν μοιάζουν με 
αντίστοιχες άλλων φορέων και αποφασιστική γιατί χωρίς αυτή 
οι σκοποί δεν εκπληρώνονται.

Ας δούμε λοιπόν τη συμμετοχή του Υ.Δ.Τ. στον κάθε εθνικό 
σκοπό χωριστά. Η εξασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας, που

στη Σχολή Εθν. Αμύνης
περιλαμβάνει και τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας 
της χώρας, δηλαδή η Εθνική Άμυνα σε στενή έννοια, είναι 
αναμφισβήτητα κυρίως η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Είναι όμως εξίσου αναμφισβήτητο ότι το Υ.Δ.Τ. και τα Σώματα 
Ασφάλειας είναι ο κυριότερος βοηθός των Ενόπλων Δυνά
μεων σε περίπτωση πολέμου.

Ιδιαιτέρως «λεπτές» είναι οι δραστηριότητες που αναπτύσ
σει το Υ.Δ.Τ. για να προστατεύσει τη λαϊκή κυριαρχία, δηλαδή 
το δημοκρατικό πολίτευμα:

1) Οι διαδηλώσεις, οι απεργίες, οι λοιπές εκδηλώσεις δια
μαρτυρίας ή διεκδικήσεων του λαού, όταν είναι νόμιμες, είναι 
θεμιτές και απαραίτητες στα πλαίσια μιας αληθινής δημοκρα
τίας. Το λεπτό και δύσκολο έργο της Αστυνομίας αυνίσταται 
στο να εξασφαλίζει ταυτόχρονα και την ελεύθερη έκφραση 
του λαού, αλλά και τη διατήρηση της τάξης, τη μη διατάραξής 
της, που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να εξελιχθεί σε 
βαρύ ή και θανάσιμο τραυματισμό της δημοκρατίας.

2) Χάρη στο έργο των υπηρεσιών Εθνικής Ασφάλειας απο- 
τρέπεται η διείσδυση στον Κρατικό Μηχανισμό προσώπων με 
αντιδημοκρατικές ιδέες όλων των αποχρώσεων.

3) Η αστυνομία προλαμβάνει και καταστέλλει ανατρεπτικές, 
τρομοκρατικές ή διαβρωτικές ενέργειες που έχουν σαν 
στόχο τη συνταγματική τάξη, δηλαδή το δημοκρατικό πολί
τευμα.

Τέλος ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Υ.Δ.Τ. στην 
εξασφάλιση του τρίτου μεγάλου εθνικού σκοπού, της ευημε
ρίας του λαού. Το καθημερινό έργο της Αστυνομίας είναι η 
προϋπόθεση για την απρόσκοπτη οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική δραστηριότητα του λαού. Όπως οι Ένοπλες Δυ
νάμεις εξασφαλίζουν στην Χώρα την εξωτερική ειρήνη, έτσι 
και το Υ.Δ.Τ. με την Αστυνομία εξασφαλίζει την έννομη τάξη, 
δηλαδή την εσωτερική ειρήνη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι, εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρει η 
Αστυνομία στο λαό, ξεχωριστή κοινωνική σημασία έχουν και 
οι υπηρεσίες πολιτικής ασφάλειας, που προσφέρει το Πυρο
σβεστικό Σώμα. Η αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφής 
από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, θεομηνίες, μεγάλα 
ατυχήματα ολοκληρώνει την Ασφάλεια που παρέχει το Κρά
τος στην Κοινωνία».

Η ομιλία συνδιάστηκε με προβολή διαφανειών και ταινιών 
μικρού μήκους. Στη Σχολή Εθνικής Αμύνης σπουδάζουν ανώ
τεροι αξιωματικοί από το βαθμό του αντ/ρχη και πάνω από τα 
σώματα του Στρατού, της Χωροφυλακής, του Ναυτικού, της 
Αστυνομίας Πόλεων, του Πυροσβεστικού και ανώτεροι δημό
σιοι υπάλληλοι.



ο ξένος ειδικός τύπος
Ασφάλεια στο σπίτι

Από το βιβλίο του Εθνικού Συνδέσμου 
πυροπροστασίας των Η.Π.Α. (N.F.P.A.).

«Η πυρασφάλεια στο σπίτι» (FIRE SA
FETY IN THE HOME)

«. . .  To πρώτο πράγμα που πρέπει να 
γίνει όταν εκραγεί μια πυρκαγιά στο σπίτι 
είναι η ασφαλής διαφυγή των ενοίκων 
από το χώρο της φωτιάς. Δεύτερο και 
άμεσο είναι η ειδοποίηση της Πυροσβε
στικής Υπηρεσίας.

Ο σπουδαιότερος παράγοντας στην 
ασφαλή διαφυγή από οποιαδήποτε πυρ
καγιά είναι η σχεδίαση από πριν του τρό
που διαφυγής. Η κατάστρωση ενός σχε
δίου διαφυγής είναι εύκολη και αποτε- 
λείται από:

1. Οδούς διαφυγής
Καθορίστε δύο οδούς διαφυγής από 

κάθε δωμάτιο. Μία από αυτές θα είναι η 
κανονική έξοδος του σπιτιού. Η άλλη 
οδός μπορεί να είναι ένα παράθυρο που 
ανοίγει εύκολα. Αν διαλέξετε ένα παρά
θυρο για οδό διαφυγής πρέπει να εξ
ασφαλίσετε και μία σκάλα ιδιαίτερα αν το 
παράθυρο αυτό βρίσκεται πάνω από τον 
πρώτο όροφο του κτιρίου. Καλό είναι 
επίσης να ανοίξετε μια πόρτα μεταξύ δυο 
συνεχόμενων δωματίων γιατί αυτό θα 
επιτρέπει τη διαφυγή από το ένα δωμάτιο

στο άλλο σε περίπτωση που φωτιά ή κα
πνός έχει εξαπλωθεί από το διάδρομο 
στο ένα δωμάτιο.

2. Σχέδιο ορόφου

Όλες οι οικογένειες πρέπει να κατα- 
στρώσουν ένα σχέδιο διαφυγής για τον 
κάθε όροφο του κτιρίου. Στα σχέδια αυτά 
πρέπει να φαίνονται τα παράθυρα, οι 
πόρτες, οι σκάλες και οι στέγες που μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν. Στο σχέδιο 
πρέπει να φαίνεται η οδός διαφυγής για 
κάθε μέλος της οικογένειας και αυτοί οι 
οδοί, όπως όλες οι άλλες πρέπει να δια
τηρούνται πάντα ελεύθερες από εμπό
δια.

3. Έγκαιρη προειδοποίηση
Εγκαταστήστε μια συσκευή ή σύστημα 

έγκαιρης προειδοποίησης στο σπίτι. 
Οταν η πυρκαγιά εκραγεί μπορεί να επε
κταθεί γρήγορα. Γι' αυτό η έγκαιρη ανα
κάλυψη της φωτιάς είναι απαραίτητη για 
να προλαμβάνεται μια καταστροφή. Οι 
οικογένειες πρέπει επίσης να βρίσκουν 
μια μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ τους 
κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς λόγω 
του ότι τα μέλη των οικογενειών μπορεί 
να μην είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή 
μεταξύ τους και να λάβουν ή να δώσουν 
οδηγίες μετά από την εκδήλωση της 
πυρκαγιάς. Ο πιο απλός τρόπος επικοι
νωνίας, είναι φωνάζοντας ο ένας τον

άλλο. Άλλοι τρόποι είναι η χρησιμο
ποίηση σφυρίχτρας ή άλλων παρόμοιων 
οργάνων. Η μέθοδος που διαλέγεται δεν 
έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία 
είναι να έχουν τα μέλη μιας οικογένειας 
κάποιο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους 
κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς.

4. Τόπος συνάντησης

Καθορίστε ένα μέρος έξω από το σπίτι 
για τόπο συνάντησης των μελών της οι
κογένειας μετά τη διαφυγή τους από τον 
καιόμενο χώρο. Αυτό αποτελεί ένα ση
μαντικό μέρος του σχεδίου διαφυγής 
γιατί έτσι μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι 
όλα τα άτομα εγκατέλειψαν το χώρο της 
πυρκαγιάς. Αν δεν γίνει αυτή η συνάν
τηση μπορεί κάποιο άτομο να επιστρέφει 
στο καιόμενο χώρο διακινδυνεύοντας 
χωρίς να υπάρχει ανάγκη...».

Εκπαίδευση στα πυροβόλα
«.. Στα πλαίσια της έντονης προσπά

θειας της αγγλικής αστυνομίας για με- 
τρίαση της ανησυχίας του κοινού γύρω 
από το ζήτημα του τρόπου χρήσης των 
πυροβόλων όπλων από τους αστυνομι
κούς και για τη δημιουργία εποικοδομη
τικών δημοσίων σχέσεων, η ηγεσία της 
αστυνομίας προσκάλεσε πρόσφατα φω
τογράφο της Ένωσης Τύπου στο ειδικό

Στιγμιότυπα απ’ την εκπαίδευση επίλεκτων 
αστυνομικών στα πυροβόλα όπλα, στο ειδ ικό 
κέντρο της περιοχής Έ σσεξ της Αγγλίας.



Η πόλη των δολοφόνων

«.. .Η αυτοκινητούπολη Ντητρόιτ έχει 
χαρακτηριστεί σαν «η πόλη των δολοφό
νων- στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωτιά 
αυτή αποδίδεται στους 583 φόνους που

Το νέο όπλο -  παγίδα σε τύπο πορτοφολιού, που μπορεί να παραπλανήσει τον αστυνομικό 
που κάνει μια σωματική έρευνα, σε έναν ύποπτο.

σχολείο εκπαίδευσης για πυροβόλα 
όπλα στη μητροπολιτική αστυνομία στο 
Έσσεξ της Αγγλίας.

Οι φωτογραφίες που λήφθηκαν (ενώ 
πριν κάτι τέτοιο είχε απαγορευτεί) δεί
χνουν τον τρόπο εκπαίδευσης επίλεκτων 
αστυνομικών στον τρόπο χρήσης των 
πυροβόλων όπλων σε περιπτώσεις λη
στειών, απαγωγών, καταδιώξεων κ.τ.λ...».

Αύξηση φόνων

« .. .Η ανησυχητική αύξηση των φόνων 
στη βρετανική πρωτεύουσα, τους πρώ
τους μήνες του 1984, έχει προκαλέσει 
την έντονη κινητοποίηση της Σκότλαντ 
Γιαρντ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τις 
πρώτες 57 ημέρες του '84 είχαν ήδη γίνει 
34 φόνοι. Το 1982 είχαν γίνει συνολικά 
182 φόνοι, ενώ το 1981, 112. Η μείωση της 
εγκληματικότητας στο Λονδίνο το 1983, 
ήταν η πρώτη ύφεση που σημειώνεται 
από το 1979. Το εγκληματολογικό τμήμα 
της Σκότλαντ Γιαρντ αναφέρει ότι το 
1983, διαλευκάνθηκε το 18% από τα
659.000 αδικήματα που έγιναν στο Λον
δίνο. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 1982 
ήσαν 688.179 αδικήματα από τα οποία 
μόνο το 16% διαλευκάνθηκε.

Κάθε βδομάδα γίνονται έρευνες για 
δέκα περίπου φόνους. Οι δράστες των 
περισσότερων απ’ αυτούς ανακαλύπτον
ται και συλλαμβάνονται. Η επαγρύπνηση 
όμως των Άγγλων αστυνομικών συνεχί
ζεται αμείωτη, προκειμένου να μειωθεί 
στο ελάχιστο η αυξάνουσα εγκληματικό
τητα και να αποκατασταθεί το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών..

διαπράχτηκαν στη διάρκεια του 1983 και 
που ξεπέρασαν κατά 68 τον αριθμό του 
1982.

Ο χαρακτηρισμός αυτός βέβαια που 
αποδόθηκε κύρια στη δεκαετία του 1970, 
έχει και τις βαθύτερες αιτίες του. Η το
πική αστυνομία αποδίδει τη ευθύνη για 
τη ραγδαία αύξηση των φόνων στην βα
ριά κακοκαιρία (αίτιο ψυχολογικό) αλλά 
και σε άλλους πιθανούς παράγοντες 
όπως τα μακροχρόνια τοπικά προβλή
ματα της φτώχειας και της παράνομης 
οπλοφορίας.. .- .

☆

Πορτοφόλι -  όπλο

...Έ να  νέο είδος επικίνδυνου και 
δύσκολα αναγνωριζόμενου όπλου έχει 
τελευταία διαδοθεί στην Αμερική και τον 
Καναδά. Έχει σχήμα πορτοφολιού, με 
κυκλικό άνοιγμα στο πάνω μέρος της θή
κης, που έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει 
ένα 22άρι όπλο τύπου μπερέτα. Μπορεί

να εκπυρσοκροτήσει με κλειστή τη θήκη 
καθώς το άνοιγμα βρίσκεται ακριβώς 
πάνω από τη σκανδάλη.

Το όπλο αυτό σχεδιάστηκε από έναν... 
ύποπτο(!) που συνελήφθη πρόσφατα για 
κλοπές όπλων στην περιοχή του Χάμιλ- 
τον. Με μια πρώτη ματιά, ή στο άγγιγμα 
στη διάρκεια μιας πρόχειρης σωματικής 
έρευνας, μοιάζει για πορτοφόλι ή για 
θήκη ταυτότητας. Δεν κρεμιέται από τη 
ζώνη αλλά ταιριάζει εύκολα και απόλυτα 
σε μια τσέπη.

Ελέγχοντας έναν ύποπτο για τα στοι
χεία ταυτότητάς του, αυτός μπορεί να 
αιφνιδιάσει τον αστυνομικό, που θα είναι 
ανέτοιμος, πυροβολώντας τον ή απει
λώντας τον με το πορτοφόλι -  όπλο που 
από πρώτη ματιά φαίνεται αθώο.

ΓΤ αυτό η αμερικάνικη αστυνομία έχει 
επιστήσει την προσοχή στους αστυνομι
κούς όταν διενεργούν ελέγχους σε ύπο
πτα άτομα, να έχουν υπόψη τους παρό
μοιες περιπτώσεις για να είναι περισσό
τερο προσεκτικοί στη διάρκεια του ελέγ
χ ο υ ...-.



το δελτίο το δελτίο

Πιάστηκαν Γιουγ/σλάβοι «ποντικοί»

Οι πέντε Γιουγκοσλάβοι που ήρθαν στη 
χώρα μας για τουρισμό, βρήκαν τον 
τρόπο για νε περάσουν ανέξοδα τις μέ
ρες τους.

Ο Μ. Pesic,37 χρόνων, εστιάτορας, ο Ζ. 
Naumovski, 27 χρόνων, φωτορεπόρτερ, ο 
R. Salev, 29 χρόνων, κρεοπώλης, ο S. 
Putic, 33 χρόνων, σερβιτόρος και ο Β. Κο- 
stadinovski, αφού διέρρηξαν το παρά
θυρο του εστιατορίου Ε. Νάση, στη συμ
πρωτεύουσα, αφαίρεσαν απ’ το ταμείο
7.000 δραχμές. Στη συνέχεια, με τη μέ
θοδο του «ριφιφί», μπήκαν σε γειτονικό 
κατάστημα ανταλλακτικών και αφού

άνοιξαν ακόμα μια τρύπα, βρέθηκαν 
μέσα στο χρυσοχοείο του I. Γουναρίδη 
απ' όπου αφαίρεσαν χρυσαφικά και κο
σμήματα αξίας 7.500.000 δραχμών.

Η δραστηριότητά τους είχε αρχίσει 
δυο -  τρεις μήνες νωρίτερα, με τη διάρ
ρηξη τριών ακόμα καταστημάτων.

Απ' το κατάστημα γουναρικών του Αν. 
Μαυρουδή αφαίρεσαν γουναρικά συν
ολικής αξίας 1.200.000 δραχμών, απ’ το 
κατάστημα γυναικείων ειδών του Κ. Συ- 
ρίδη αφαίρεσαν ρούχα αξίας 1.500.000 
δραχμών και απ’ το κατάστημα ανδρικών 
ειδών του Στ. Φυντάνη αφαίρεσαν ρούχα

Στις φω τογραφίες οι τρ ε ις  απ' τους πέντε 
δ ιαρρήκτες Γιουγκοσλάβους.

αξίας 350.000 δραχμών.
Όμως κι οι πέντε Γιουγκοσλάβοι διαρ

ρήκτες, λογάριασαν τις δουλειές τους .. .  
χωρίς τον ξενοδόχο. Η Ασφάλεια Θεσσα
λονίκης εξίχνιασε την υπόθεση και σχη
μάτισε δικογραφία σε βάρος τους. Τα 
χρυσαφικά βρέθηκαν μέσα στο ρεζερ
βουάρ του Ι.Χ. αυτοκινήτου του Naumov
ski και κατασχέθηκαν, ενώ τα ρούχα και 
τα γουναρικά πρόλαβαν οι διαρρήκτες να 
τα βγάλουν στο εξωτερικό και να τα που
λήσουν.

Φωτιά σε αποθήκη 
του Κ.Σ.Ο.Σ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Η πυρκαγιά που εκδηλώ
θηκε από άγνωστη μέχρις στιγμής αιτία 
στο εργοστάσιο επεξεργασίας σταφίδας 
της Κ.Σ.Ο.Σ. προξένησε ζημιές 2.500.000 
δρχ. σε χαρτομάζες, ταινίες συακευα- 
αίας, κόλλες και σάκους.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 14.05' ώρα της 
27-4-84 από τις αποθήκες αυσκευασίας 
του εργοστασίου και με τη βοήθεια του 
αέρα που ήταν δυνατός εκείνη την ώρα, 
απειλούσε τους χώρους που βρισκόταν 
αποθηκευμένη η σταφίδα.

Η φωτιά έσβησε ύστερα από εξίμισι 
ωρών σκληρή μάχη που έδωσαν 8 αυτο
κίνητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Ηρακλείου, με δύναμη 26 πυροσβεστών. 
Η διασωθείσα περιουσία ανέρχεται στο 
ποσό των 540.000.000 δρχ.

Ανακρίσεις για τα αίτια που προκάλε-. 
σαν την πυρκαγιά και τον καταλογισμό 
τυχόν ευθυνών διενεργεί το ανακριτικό 
τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
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Απειλήθηκε πολυκατοικία
Πανικό προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέ

σπασε στις 13.13' ώρα της 25 Απρίλη στο 
εργαστήριο επίπλων του Δημητρίου 
Μπακεντόπουλου στην περιοχή Άγιος 
Νικόλαος Αχαρνών (οδός Κολοφώνος 3).

Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της 
πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από το υπόγειο 
που στεγάζεται το εργαστήριο και απεί
λησε ολόκληρη πολυκατοικία.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα επειδή 
τα περισσότερα υλικά ήταν εύφλεκτα. 
Τρομοκρατημένοι οι ένοικοι και σε κατά
σταση αλλοφροσύνης πετάχτηκαν στο 
δρόμο. Οι εργάτες που δούλευαν στο ερ
γαστήριο παγιδεύτηκαν όταν οι πόρτες 
έκλεισαν από τα αέρια που ηλημμύρισαν 
το χώρο και σώθηκαν αφού έσπασαν τα 
τζάμια από τις πόρτες. Ελαφρά εγκαύ
ματα από τη φωτιά υπέστησαν οι εργάτες 
Χαρίκλεια Τσότα και Νικόλαος Τσαλαμ- 
πατάκης οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις Α' 
Βοήθειες.

Από τον ακάλυπτο χώρο της πολυκα
τοικίας οι φλόγες ξεπηδούσαν και έφτα
ναν μέχρι τα μπαλκόνια του δεύτερου 
ορόφου.

Στον τόπο της πυρκαγιάς έφθασαν 8 
πυροσβεστικά οχήματα και δύναμη 30 
πυροσβεστών που επί δίωρο πάλευαν να 
σβήσουν τη φωτιά. Στην προσπάθειά 
τους αυτή έπαθε ελαφρά εγκαύματα ο 
αρχιπυροσβέστης Ταξιάρχης Πολίτης.

Ζημιές προξενήθηκαν σε σκελετούς 
επίπλων, ελαστικά και αφρολέξ αξίας
3.120.000 δρχ., ενώ η διασωθείαα περι
ουσία ανέρχεται στο ποσό των 62.000.000 
δρχ·

Τη διεύθυνση του κατασβεστικού έρ
γου είχε αναλάβει ο υποδιοικητής της 
Δ.Π.Υ. Αθηνών αντιπύραρχος Δημήτριος 
Λάζος.

Ανακρίσεις για τα αίτια που προκάλε- 
σαν την πυρκαγιά και τον καταλογισμό 
τυχόν ευθυνών διενεργεί το ανακριτικό 
τμήμα της Δ.Π.Υ. Αθηνών.

Σώθηκαν 
60 εκατομμύρια!

ΚΕΡΚΥΡΑ: Σε 60.000.000 δρχ. ανέρχε
ται η διασωθείαα περιουσία από την πυρ
καγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυ
κατοικίας ιδιοκτησίας Ιωάννη Δενδιά 
στην Κέρκυρα (οδός Αγίων Αποστόλων 
12).

Στις 18.45' ώρα της 21ης Απρίλη 1984 
και από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε πυρ
καγιά που προξένησε πανικό στους ενοί
κους της πολυκατοικίας.

Τρία πυροσβεστικά αυτοκίνητα και δύ
ναμη 10 πυροσβεστών που έφθασαν έγ
καιρα στον τόπο του συμβάντος, μετά 
από προσπάθειες τεσσεράμησι ωρών 
έσβησαν τη φωτιά που προξένησε ζημιές
8.000.000 δρχ.

Τη διεύθυνση του κατασβεστικού έρ
γου είχε αναλάβει ο διοικητής της Π.Υ. 
Κέρκυρας, πύραρχος Δημήτριος Τζίφας, 
βοηθούμενος από τους αναπληρωτές

διοικητών Α' και Β' Πυροσβεστικών Στα
θμών υποπυραγούς Σπυρίδωνα Λαυράνο 
και Θωμά Αναγνώστου.

Επίσης έλαβαν μέρος στην κατάσβεση 
της πυρκαγιάς και οχτώ (8) πυροσβέστες 
που ήταν ελεύθεροι υπηρεσίας.

Τα «βαποράκια» καί 
ο «καπετάνιος» 

δεν άντεξαν 
τη φουρτούνα...

Συνελήφθηκαν από την Υ.Γ.Α Πει
ραιώς, ο Παναγιώτης Κασίμης, 20 χρό
νων, άνεργος, και η συνεργάτιδά του Δέ
σποινα Περρή, 21 χρόνων, νηπιαγωγός, 
οι οποίοι διακινούσαν και εμπορεύονταν 
σκληρά ναρκωτικά, στις πιάτσες των το
ξικομανών.

Το αδίσταχτο «δίδυμο» στριφογύριζε 
τα στέκια των θυμάτων του σε χρόνο ρε

κόρ, χάρις σε μια ταχύτατη μεγάλη «Χάρ- 
λεϋ», που χρησιμοποιούσε ο «έμπορος» 
Κασίμης, γνωστός και με τα ψευδώνυμα 
«ΤΣΙΦ» και «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ».

Παραμονές Πάσχα ο «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» 
έπεσε στον «ύφαλο» της Αστυνομίας, 
που ήταν μια καλοστημένη παγίδα. Οι 
αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της 
Υ.Γ.Α. Πειραιά παρουσιάστηκαν ως πλού
σιοι και καλοί αγοραστές, με αποτέλεσμα 
να συλληφθούν οι παραπάνω καθώς και η 
«παρέα» τους. Στην ίδια δικογραφία για 
τον εισαγγελέα Πλημ/κών, συμπεριελή- 
φθησαν και οι: Γιάννης Χατζαρίδης μετα
πωλητής και χρήστης, Γιώργος Μερτίκας 
22 χρόνων, ναύτης Π.Ν. και Θανάσης 
Μακρυδάκης 25 χρόνων άνεργος, χρή
στες και «βαποράκια», καθώς και η Στυ- 
λιανή Χατζηδογιαννάκη, 20 χρόνων 
άνεργη, την ώρα που έκανε χρήση μέσα 
στην γκαρσονιέρα των μεγαλεμπόρων. 
Στην έρευνα που έγινε κατασχέθηκαν 13 
γραμμάρια ηρωίνης, σύριγγες ως και
105.000 δρχ. προερχόμενες από το εμ
πόριο του αργού θανάτου.
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Οί πυροσβέστες γλίτωσαν τους . . .  
πυροσβεστήρες!

Πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο (βαφείο) πυροσβεστή
ρων FORMULA Ε.Π.Ε. στην Αργυρούπολη (οδός Αλεξιουπό- 
λεως 5), ιδιοκτησίας Νικολάου Αδαμακόπουλου.

Από άγνωστη αιτία στις 15.20'ώρα της 17-4-84 πήραν φωτιά 
οι πυροσβεστήρες και η φωτιά επεκτάθηκε αμέσως γιατί 
υπήρχε εύφλεκτο υλικό (χρώμα και διαλυτικό).

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έφθασε έγκαιρα με 5 αυτοκί
νητα και δύναμη 15 ανδρών και μετά από προσπάθεια μιας 
ώρας έσβησαν τη φωτιά που προξένησε ζημιές σε ηλεκτρικά 
καλώδια, πίνακες, χρώματα και κιβώτια αξίας 2.000.000 δρχ.

Η διασωθείσα περιουσία ανέρχεται στο ποσό των
16.800.000 δρχ. Το εργοστάσιο ήταν ασφαλισμένο στις ασφα
λιστικές εταιρίες «Εθνική» και «Πρόοδος» αντί ποσού
9.000.000 δρχ.

Τη διεύθυνση της κατάσβεσης είχε αναλάβει ο διοικητής 
της Δ.Π.Υ. Αθηνών πύραρχος Γεώργιος Σταυρόπουλος, βοη- 
θούμενος από τον επιχειρησιακό αξιωματικό, επιπυραγό, 
Κων/νο Σάμπαλο.

Από τη φωτιά έπαθε ελαφρά εγκαύματα στα χέρια του ο 
Δημήτριος Κακαρούκας και μεταφέρθηκε με το 166 στις Α' 
Βοήθειες.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς ανακρίσεις διενεργεί η Π.Υ. 
Αθηνών.

Αγώνας για το δάσος Καισαριανής
Από άγνωστη αιτία ξέσπασε πυρκαγιά στις 16.44' ώρα της 

30-3-84 στη δασική περιοχή Καισαριανής.
Δυόμισι περίπου ώρες ισχυρές κατασβεστικές δυνάμεις 

αγωνίστηκαν να σβήσουν τη φωτιά.
Πέντε πυροσβεστικά αυτοκίνητα με 17 πυροσβέστες, 4 

αυτοκίνητα της Δασικής Υπηρεσίας, 3 πυροσβεστικά αερο
σκάφη και αρκετοί στρατιώτες έδωσαν πραγματική μάχη με τη 
φωτιά.

Τη διεύθυνση του κατασβεστικού έργου είχε ο επιχειρη
σιακός αξιωματικός, επιπυραγός, Γεώργιος Μανιατάκος.

Μειώνεται
σημαντικά 
ο αριθμός

των τροχαίων

Όπως προκύπτει από σχετική ανακοί- ■ 
νωση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
μειώθηκαν τα τροχαία δυστυχήματα που 
έγιναν στις γιορτές του Πάσχα, σε σύγ
κριση με τα περσινά της ίδιας περιόδου. 
Μέχρι την τρίτη μέρα του Πάσχα έγιναν 
373 τροχαία με 28 νεκρούς και 504 τραυ
ματίες, ενώ πέρσι είχαν γίνει 512 δυστυ
χήματα με 50 νεκρούς και 844 τραυμα
τίες.

Η μείωση αυτή των ατυχημάτων έχει 
αρχίσει να γίνεται αισθητή απ’ το περα
σμένο φθινόπωρο, όταν άρχισε η εφαρ
μογή του συστήματος ελέγχου συμπερι
φοράς οδηγών «POINT SYSTEM» και η 
προσπάθεια των Υπουργείων Δημόσιας 
Τάξης και Συγκοινωνιών για τη συστημα
τική ενημέρωση, πληροφόρηση των οδη
γών και αστυνόμευση των οδών, ιδιαί
τερα στις «ομαδικές εξόδους».

Μερικά απ' αυτά τα πρόσθετα μέτρα 
που πάρθηκαν και θα επαναληφθούν και 
στο μέλλον, ήταν:

•  Διάθεση ελικοπτέρου για το συντονι
σμό της αστυνόμευσης, έντονη αστυνό
μευση με κινούμενα οχήματα της Τρο
χαίας κατά μήκος των εθνικών οδών, δια
νομή φυλλαδίων, υπενθύμιαη για τη 
ζώνη ασφαλείας και τη θέση των παιδιών

μέσα στο αυτοκίνητο, κινητοποίηση χει
ρουργικής μονάδας άμεσης επέμβασης, 
ασθενοφόρων και γερανοφόρων οχημά
των, προβολή απ' τα τηλεοπτικά δίκτυα 
ειδικών «spots» για τη συνέτιση «επιπό
λαιων» οδηγών και ειδική εκπομπή απ' το 
ραδιόφωνο για συντροφιά των οδηγών, 
με χρήσιμες συμβουλές για το ταξίδι 
τους.

Το πιο πολύνεκρο δυστύχημα της «εξ
όδου» συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 
του Πάσχα, στο 14ο χιλιόμετρο της λεω
φόρου Μαραθώνος. Το ΕΕ 7467 Ι.Χ. που 
οδηγούσε ο Ν. Κουτσοχιόνης, 36 χρο- 
νών, συγκρούστηκε με το ΒΤ8391 τουρι
στικό πούλμαν που οδηγούσε ο Κ. 
Ασπρολουπάκης, 37 χρόνων, με αποτέ
λεσμα να σκοτωθούν ο οδηγός του Ι.Χ., η 
65χρονη Φ. Κατιμερτζοπούλου, η κόρη 
της Μ. Λάζου, 31 χρόνων και τα δυο αγο- 
ράκια της 5 και 7 χρόνων.

Οι τροχονόμοι και οι πυροσβέστες που 
κατέφθασαν αμέσως μετά το ατύχημα, με 
μεγάλη δυσκολία ανέσυραν τους νε
κρούς που είχαν πολτοποιηθεί μέσα στα 
συντρίμμια.

Προανάκριση για τα αίτια που προκά- 
λεσαν το δυστύχημα ενεργεί το Τμήμα 
Τροχαίας Αγίας Παρασκευής.

Η “ μετεκπαιδευθείσα” στη Δυτ. Γερμανία σε θέματα 
διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών Ελευθερία Χαβά, 

42 χρόνων από την Κάτω Αχαγιά ήταν η μεγαλύτερη πηγή 
διακίνησης χασίς στην Πάτρα.

Η γυναίκα αυτή πεπειραμένη καθώς ήταν, από τη δράση της 
στο κύκλωμα ναρκωτικών στο εξωτερικό, οργάνωσε ολό
κληρη επιχείρηση, διοχετεύοντας στην Πάτρα τον αργό θά
νατο, πλουτίζοντας συγχρόνως παράνομα.

Καλλιεργητής και προμηθευτής της, ήταν ο αγρότης Δημή- 
τρης Νικολακόπουλος στα Κριθαράκια Τριταίας Πατρών, 
γνωστός και με το ψευδώνυμο «ΝΤΑΝΤΑΛΗΣ». Ο προμηθευ
τής καλλιεργούσε τον καλύτερο σπόρο ινδικής κάνναβης που 
του έφερνε η Χαβά, με το αζημίωτο, αφού όπως είπε στην 
απολογία του “ τα περνούσε μπέικα” . Στην Πάτρα είχε άλλους

συνεργάτες μεταξύ των οποίων και το Δημήτρη Παπαδό- 
πουλο που διέφυγε τη σύλληψη. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η 
Χαβά είχε συλληφθεί από την Υ.Γ.Α. Πατρών προ πενταμήνου 
για υπόθεση κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών και προφυλα
κίστηκε με ένταλμα του ανακριτή, αλλά αποφυλακίστηκε 
προσωρινά μετά δίμηνο, αφού κατέβαλε χρηματική εγγύηση, 
μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή της, συνεχίζοντας όμως την 
παράνομη δραστηριότητά της. Στην έρευνα που έγινε κατα
σχέθηκαν 87 γραμ. χασίς αρίστης ποιότητας, 58.000 δρχ. 
προερχόμενες από το παράνομο εμπόριο και καταστράφηκε 
η “ φυτεία” στο χωριό Κριθαράκια Τριταίας. Ο “ καλλιεργη
τής” και η “ εγκέφαλος” , προφυλακίστηκαν στις φυλακές 
Αγίου Στεφάνου Πατρών, στις οποίες θα “ φιλοξενηθεί" και ο 
“ συνεργάτης" που ίσως να έχει ήδη συλληφθεί.
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«Αμούστακος»
διαρρήκτης!

Συνελήφθη απ' την Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ προσπα
θούσε να διαρρήξει, με κατσαβίδι, ζαχα
ροπλαστείο στη συμπρωτεύουσα, ο δε- 
καεννιάχρονος Νικ. Αλεξόπουλος.

Απ' την προανάκριση, προέκυψε ότι το 
τελευταίο δίμηνο, είχε διαρρήξει συν
ολικά δεκάξι καταστήματα και διαμερί
σματα.

Τον περασμένο Φλεβάρη, είχε αποπει
ραθεί να ληστέψει με ψεύτικο περί
στροφο, το υποκατάστημα της Τράπεζας 
Εργασίας, στη Θεσσαλονίκη. Είχε κατα
φέρει να ακινητοποιήσει τους υπαλλή
λους και με την απειλή του όπλου, απαί
τησε να του παραδώσουν τα χρήματα του 
ταμείου. Τελικά φοβήθηκε απ’ τη λει
τουργία του συστήματος συναγερμού και 
τράπηκε σε φυγή.

Αν και η ηλικία του Αλεξόπουλου είναι 
μικρή, το «παρελθόν» του στις διαρρή
ξεις είναι πλούσιο και προσοδοφόρο 
αφού αποκόμισε, απ’ αυτές, κέρδη τριών 
εκατομμυρίων, σε χρήματα και είδη.

Η Λακωνία 
‘‘ησύχασε’’ 

από τη σπείρα!
Αξιοποιώντας μια πληροφορία η Υ.Γ.Α. 

Πειραιά, εξάρθρωσε τη σπείρα των διαρ
ρηκτών του«πύργου» της οικογένειας 
Δεμέατιχα, στον Κότρωνα Λακωνίας, τον 
οποίο "έγδυσε" παντελώς, αφαιρώντας 
ολόκληρη τη συλλογή των μουσειακών 
αντικειμένων και οικογενειακών κειμη
λίων των στρατηγών.

Συγκεκριμένα αυνελήφθηκαν οι: 1) 
Παναγιώτης Τσίγκαε του Χρήστου, 20 
χρόνων, Στρατιώτης, από τον Κότρωνα 
Λακωνίας. 2) Σπόρος Λύκος του Νικόλα, 
22 χρόνων, από τον Πειραιά, υπόδικος 
φυλακών Πατρών. 3) Δημήτρης Δρακου- 
λαράκος του Αλεξάνδρου, 23 χρόνων, 
στρατιώτης, από τον Πειραιά, 4) Κων/νος 
Μαρίνος του Εμμανουήλ, 25 χρόνων, 
κρατούμενος φυλακών, από τον Πειραιά 
5) Χρήστος Δουλαβέρας του Χαραλάμπη, 
22 χρόνων, άνεργος, από την Γκούρα 
Κορινθίας, 6) Ηλίας Λιακάκος του Πέ- 
λοπα, 36 χρόνων, άνεργος, από τον Πει
ραιά και 7) Βασίλης Βαρελάς του Μιχάλη, 
29 χρόνων, άνεργος, από τον Πειραιά, 
γιατί τη νύχτα της 9ης προς 10η Απρίλη 
διέρρηξαν την ακατοίκητη πατρική οικία 
«πύργο» των αδελφών Δεμέατιχα Δημη- 
τρίου και Ιωάννου, αποστράτων υπο
στρατήγων, στον Κότρωνα Λακωνίας, που 
λειτουργούσε κατόπιν αδείας σαν ιδιω
τικό μουσείο, και αφαίρεσαν τα παρα
κάτω είδη:

1) Μια συσκευή τηλεόρασης ασπρό
μαυρη. 2) Ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ. 3) 
Δυο χάλκινα ταψιά 4) Ένα παραδοσιακό 
γυναικείο ρουχισμό 5) Ένα καριοφίλι 
1821 - 1825.6) Μια μπιστόλα δίκανη 1821- 
1825 7) Μια σπάθα 1821 - 1825 8) Δυο 
δίκανα εμπροσθογεμή 9) Ένα δίκανο

οπισθογεμές 10) Δυο μονόκανα τύπου 
«γκρα» διασκευασμένα σε κυνηγετικά, 
11)Ένα μονόκανο τύπου «Μάουζερ» 
διασκευασμένο σε κυνηγετικό 12) Ένα 
αυτόματο όπλο 13) Ένα αυτόματο 
«SNAIDER Μ.Ρ. 40» 14)Ένα εξάσφειρο 
περίστροφο GAL 38 και πολλά φυσίγγια 
No 9.

Αμέσως μετά τη διάρρηξη, έφεραν τα 
κλοπιμαία στον Πειραιά και τα έκρυψαν 
αρχικά στη εξοχική κατοικία του Δρα- 
κουλαράκου στη Σαλαμίνα, φροντίζον- 
τες να ασκηθούν στη σκοποβολή, μερι
κοί, με ορισμένα από τα αφαιρεθέντα πο
λεμικά όπλα. Στη συνέχεια μετέφεραν τα 
κλοπιμαία στη μόνιμη κατοικία του στον 
Κορυδαλλό και αργότερα στο σπίτι του 
Μαρίνου στον Πειραιά.

Στο διάστημα αυτό διέθεσαν σε μη εξ- 
ακριβωθέντα άτομα, μερικά από τα κλο
πιμαία, έναντι άγνωστων ανταλλαγμά
των. Τα υπόλοιπα και συγκεκριμένα: Ένα 
περίστροφο 38αρι, τρία μακρύκανα πο
λεμικά τυφέκια, δυο αυτόματα πολεμικά 
όπλα και δυο κενές γεμιστήρες πολεμι
κού αυτόματου όπλου, τα μετέφεραν στο 
πατρικό ακατοίκητο σπίτι του Δουλαβέρα 
στην Γκούρα Κορινθίας, με το αυτοκίνητο 
του Βαρελά και τα έκρυψαν στην οροφή 
του σπιτιού.

Μετά την πληροφορία, ότι ο Δουλαβέ
ρας αναζητούσε αγοραστές για τα «λά
φυρα», τέθηκε σε συστηματική παρακο
λούθηση από τους αστυνομικούς της 
Υ.Γ.Α. Πειραιά και στις δύο η ώρα τη νύ
χτα στις 12 προς 13 Απρίλη πιάστηκε στον 
Πειραιά. Στο σπίτι του, Παπαφλέσσα 109, 
κατασχέθηκε το περίστροφο και τα υπό
λοιπα στην Γκούρα Κορινθίας. Στα χέρια 
του Λιακάκου κατασχέθηκε η σπάθα.

Ο Ε' τακτικός ανακριτής Ντυμένος, 
που ενεργεί την τακτική ανάκριση θα 
παραλάβει τα κατασχεθέντα είδη και θα 
αποφασίσει για τα περαιτέρω.

Στις φυλακές επικίνδυνος δολοφόνος

Ο δολοφόνος του Ματέ, Κων/νος Ευαγγε- 
λακος.

Διαλευκάνθηκε πλήρως η δολοφονία 
του ομοφυλόφιλου Ισίδωρου Ματέ του 
Γεωργίου, 73 χρόνων, συνταξιούχου 
ναυτικού, που είχε γίνει πριν από λίγους 
μήνες στη στοά Ζερβού του Πειραιά, από 
άγνωστο δράστη.

Δράστης είναι ο Κων/νος Ευαγγελά- 
■κος του Μιχαήλ, 28 χρόνων, άνεργος ερ
γάτης ναυπηγείων, ομοφυλόφιλος, που 
πιάστηκε από την Υ.Γ.Α. Πειραιά, ένα 
μήνα μετά το έγκλημα, ύστερα από συ
στηματική παρακολούθηση. Δυο ώρες 
μετά τη σύλληψή του ομολόγησε και 
περιέγραψε τις λεπτομέρειες της δολο
φονίας σε έγγραφη ομολογία του. Κατά 
την προσαγωγή του στον εισαγγελέα 
Δίωξης, αναίρεσε την έγγραφη ομολογία 
του παρουσία του δικηγόρου του και δη
μοσιογράφων ιαχυριζόμενος ότι ήταν 
αθώος και η ομολογία του στην Αστυνο
μία έγινε κάτω από ψυχολογική βία.

Εξεταζόμενος από τον Β' Τακτικό Ανα
κριτή Θανάση Κουτρουμάνο, «έσπασε» 
και χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει

τους ισχυρισμούς του, ύστερα από αλλε
πάλληλες αντιφάσεις, ομολόγησε πλή
ρως και παραδέχτηκε ότι είναι ο μοναδι
κός και πραγματικός δράστης της δολο
φονίας του Ματέ.

Αργότερα και αφού είχε ληφθεί η απο
λογία του, παρουσία του ανακριτή, του 
δικηγόρου του, του διοικητή της Υ.Γ.Α. 
Πειραιά, μεταφέρθηκε στην «αμαρτωλή 
στοά» και αναπαρέστησε με κάθε λεπτο
μέρεια τις συνθήκες της δολοφονίας, 
ξεσπώντας στο τέλος σε κλάματα.

Στη διελεύκανση του εγκλήματος, 
αποφαστική συμβολή είχε και η Διεύ
θυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών 
(Δ.Ε.Υ.), γιατί σε μια περισκελίδα του 
δράστη που στάλθηκε για εξέταση, εντο
πίστηκε κηλίδα αίματος, η οποία μετά 
από εργαστηριακή εξέταση, διαπιστώ
θηκε ότι ανήκει στην ίδια κατηγορία αί
ματος με εκείνη του θύματος,

Ο στυγερός δολοφόνος, ύστερα από 
ομοφωνία ανακριτή και εισαγγελέα, 
κλείστηκε στις φυλακές Πατρών,
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Φωτιές εδώ κι εκεί...
ΧΑΛΚΙΔΑ: Πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία στις 23-4-84 
και ώρα 14.00' στην οδό Αρεθοάσης 245 σε εργοστάσιο χρω
μάτων, ιδιοκτησίας Στυλιανού Κράλη.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβεστικά 
οχήματα, και δύναμη 10 ανδρών που έφθασαν έγκαιρα στον 
τόπο του συμβάντος και μετά από προσπάθεια 4 περίπου 
ωρών, έσβησαν τη φωτιά διασώζοντας περιουσία 12.000.000 
δρχ.

Ζημιές προκλήθηκαν σε ριπουλίνες και χρώματα αξίας
2.000. 000 δρχ.
ΛΑΜΙΑ: Η εκτόξευση κάποιου σπινθήρα από αναμμένο τζάκι 
ήταν η αιτία να προκληθεί πυρκαγιά στην αποθήκη παντοπω
λείου των αφών Μαλισσόβα, στη Σπερχειάδα.

Η φωτιά ξέσπασε στις 13.55'ώρα της 19-4-84 και προξένησε 
ζημιές σε απορρυπαντικά, λάδια, χαρτιά και τρόφιμα, αξίας
2.000. 000 δρχ.

Μετά από προσπάθεια δυόμισι ωρών δύο αυτοκίνητα της 
Π.Υ. Λαμίας και δύναμη 5 πυροσβεστών έσβησαν τη φωτιά, 
διασώζοντας περιουσία αξίας 3.000.000 δρχ.
ΛΑΡΙΣΑ -.Αξίας 1.000.000 δρχ. είναι οι ζημιές που προξένησε, 
η φωτιά, στη βιοτεχνία εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύμα
τος, καθαρής βενζίνης, χλωρίνης και αλουμινόχαρτου.

Τη φωτιά έβαλαν στο εργοστάσιο που βρίσκεται στο 4ο χλμ. 
της Εθνικής οδού Λαρίσης - Αθηνών οι Βασίλειος Γκίκας, 
Στέλιος Τσαντικός και Παναγιώτης Σανολίδης όλοι 15 χρόνων. 

Το εργοστάσιο ήταν ιδιοκτησίας Ορέστη Γκαράνη.
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση 3 πυροσβεστικών οχημάτων 

και 7 πυροσβεστών η φωτιά δεν πήρε διαστάσεις και σβήστηκε 
μετά από μιάμιση ώρα.

Η διασωθείσα περιουσία ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000 
δρχ.
ΠΑΤΡΑ: Σε 67.000.000 δρχ. ανέρχεται η διασωθείσα περιου
σία από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κατάστημα του Γεωρ- 
γίου Νούλα (οδός Ερμού 85-87) στις 6-5-84 και ώρα 00.54'.

Για την κατάσβεσή της κοινητοποιήθηκαν 3 αυτοκίνητα της 
Π.Υ. και 10 πυροσβέστες που μετά από προσπάθεια μιας ώρας

έσβησαν τη φωτιά που προξένησε ζημιές σε εμπορεύματα και 
ράφια αξίας 13.000.000 δρχ.

Το κατάστημα είναι ασφαλισμένο στις ασφαλιστικές εται
ρίες «Φοίνιξ» και «Ήλιος» αντί ποσού 10.000.000 δρχ.

Η mo μεγάλη φωτιά 
του Αγ. Νικολάου

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  ΚΡΗΤΗ: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά που ση
μειώθηκε στην πόλη του Αγίου Νικολάου από την ίδρυση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από έλεγχο των αρχείων της 
Υπηρεσίας, εκδηλώθηκε στις 24 Απρίλη 1984, στην οδό 25ης 
Μαρτίου 25.

Η φωτιά ξέσπασε στις 22.15' ώρα στο ισόγειο διωρόφου 
κατοικίας του Γεωργίου Πατσάκη. Η κατοικία ήταν λιθόχτιστη 
με ξύλινα δάπεδα και οροφή.

Για την κατάσβεσή της κοινητοποιήθηκαν 3 πυροσβεστικά 
οχήματα και δύναμη 13 ανδρών, όπου με μεγάλες προσπά
θειες κατόρθωσαν να εμποδίσουν τη φωτιά να εξαπλωθεί και 
να τη σβήσουν μετά από προσπάθεια 3 ωρών περίπου, αφού 
προξένησε ζημιές 1.000.000 δρχ. Η διασωθείσα περιουσία 
ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 δρχ.

Από τους άνδρες της Π.Υ. απομακρύνθηκε από τονα'όροφο 
της καιόμενης κατοικίας η Ελένη Μασσάρου ετών 75.

★ Σε 18 μήνες φυλακή για εμπρησμό εκ προθέσεως δικά
στηκε από το αυτόφωρο η αμερικανίδα τουρίατρια DIANA - 
LYNN - WALDRON - SHAH ετών 48, πιθανότατα ψυχοπαθής.

Στις 28-4-84 και ώρα 6.49' μπήκε στο σπίτι του Ιωάννη Χα- 
τζηδάκη στην οδό Καντοναλέοντος 10 και έβαλε φωτιά σε 
τέσσερα διαφορετικά σημεία του σπιτιού, με αποτέλεσμα να 
προξενηθούν ζημιές περίπου 100.000 δρχ.

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε χάρις στην έγκαιρη επέμβαση της 
Π.Υ. με 2 αυτοκίνητα και δύναμη 7 πυροσβεστών, που μετά 
από προσπάθεια μιας περίπου ώρας έσβησαν τη φωτιά διασώ
ζοντας περιουσία 3.000.000 δρχ.

Η δραστηριότητα 
της Άμ. Δράσης 

τον Απρίλη
Αξιόλογη δραστηριότητα παρουσίασε 

και τον Απρίλη η Άμεση Δράση Αθηνών. 
Συγκεκριμένα από πληρώματα των περι
πολικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετι- 
στές, πιάστηκαν 21 κλέφτες, οι περισσό
τεροι ύστερα από καταδίωξη, την ώρα 
δράσης.

Τα πολύτιμα αντικείμενα, το χρήμα, και 
τα πόσης φύσης τροχοφόρα ήταν ο στό
χος των παρανόμων.

Αλλά και η απόδοση του «100» ήταν 
αξιοζήλευτη αφού ο δείχτης στην περί
πτωση αυτή ανέβηκε στις 34.410 περι
πτώσεις.

Αναλύοντας το μεγάλο αυτό αριθμό 
της δραστηριότητας της Άμεσης Δρά
σης, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Για το μήνα Απρίλη βεβαιώθηκαν 328 
παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος, 
2.329 σε βαθμό πταίσματος και σε 3.326 
παραβάτες έγιναν συστάσεις. Η κοινω
νική προσφορά της υπηρεσίας του «100» 
επίσης, ήταν ιδανική. Επέλυσε 1201

επεισόδια και υπέδειξε τα νόμιμα ή θε
ράπευσε 2.400 παράπονα πολιτών. Με
τέφερε 190 αιφνιδίως παθόντα άτομα σε 
νοσοκομεία. Περισυνέλεξε 103 μεθυ
σμένους. Βρήκε και παρέδωσε στους 
ιδιοκτήτες τους 28 κλεμμένα αυτοκίνητα. 
Έλεγξε 608 κέντρα τεχνικών παιγνίων 
και 4.726 αυτοκίνητα.

Πολύπλευρη και μεγάλη η προσφορά 
της νευραλγικής αυτής αστυνομικής 
υπηρεσίας και αυξημένη για τον Απρίλη, 
αν αναλογιστούμε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός συμπολιτών μας πέρασε τις 
γιορτές του Πάσχα στην επαρχία.

Η τσάντα «μύριζε» 
χαοίς!

Συνελήφθη από περιπολικά αυτοκί
νητα και μοτοσικλετιστές της Άμεσης 
Δράσης, ύστερα από περιπετειώδη κατα
δίωξη ο οδηγός του Ι.Χ. φορτηγού αυτο
κινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ρ.Χ. 
6050 Ι.Χ.Φ. Αθανάσιος Κόκκαλης του Νι

κολάου 37 χρόνων, από την Καλαμάτα, 
άεργος, ο οποίος θεωρήθηκε ύποπτος 
από τους αστυνομικούς.

Κατά την έρευνα που έγινε, βρέθηκε 
μέσα στο αυτοκίνητο του Κόκκαλη, μια 
πλαστική τσάντα που περιείχε εννέα (9) 
πλάκες χασίς. Στο φορτηγό επέβαινε και 
άλλο άτομο που διέφυγε τελικά τη σύλ
ληψη, το οποίο επετέθη κατά του αστυ
φύλακα Α.Δ. 444 Βαγγέλη Αθανασόπου- 
λου και τον έριξε κάτω. Ο Κόκκαλης που 
ήταν στο τιμόνι έθεσε σε λειτουργία τον 
κινητήρα και προσπάθησε να περάσει το 
φορτηγό πάνω από τον πεσμένο αστυφύ
λακα. Ο ασύληπτος μέχρι στιγμής δεύτε
ρος δράστης αναζήτησε και βρήκε πάνω 
στην καρότσα ένα σιδερολοστό να τον 
χρησιμοποιήσει κατά των αστυνομικών 
για να πετύχει την απόδρασή τους. Αντι- 
ληφθείς έγκαιρα τα παραπάνω ο αστυ
φύλακας Α.Δ. 579 Χρήστος Μάρκου που 
αποτελούσε πλήρωμα του περιπολικού, 
πυροβόλησε στα λάστιχα του αυτοκινή
του και στον αέρα για εκφοβισμό, επι
τυγχάνοντας τη σύλληψη του οδηγού και 
σώζωντας τη ζωή του συναδέλφου του. Η 
Υ.Γ.Α. Αθηνών που μεταφέρθηκε ο συλ- 
ληφθείς, έχει αναλάβει την ανάκριση κα
θώς και τη σύλληψη του συνεργάτη του 
έμπορα των ναρκωτικών.
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Τα δολάρια ήταν 
πλαστά...

Τετραμελής σπείρα παραχαρακτών 
εξαρθρώθηκε απ' την Υποδ/νση Ασφά
λειας Προαστίων Πρωτεύουσας, τη στι
γμή που ήσαν έτοιμοι να ρίξουν στην 
αγορά εκατό χιλιάδες πλαστά δολάρια!

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών είχαν πληροφορία ότι σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας γινόταν 
ύποπτη συναλλαγή σε δολάρια. Απ’ την 
παρακολούθηση κατόρθωσαν να εντοπί
σουν τον Απόστολο Σεντουξή, κάτοικο 
Χαλανδρίου. Στο αυτοκίνητο που οδη
γούσε, μια «ALFA ROMEO», και ανήκε 
στο φίλο του Παν. Βακαλόπουλο, βρέθη
καν χίλια πλαστά χαρτονομίσματα των 
εκατό δολαρίων.

Ο Σεντουξής ομολόγησε ότι τα δολά
ρια του τα είχε δώσει, πριν από λίγη ώρα, 
ο Βακαλόπουλος με σκοπό να τα διαθέ
σει στο 40% της αξίας τους. Συλλαμβάνε- 
ται κι ο Βακαλόπουλος που, με τη σειρά 
του, κατονομάζει τον προμηθευτή του 
Κύπριο, Ανδρέα Χριστοφόρου, λέγοντας 
ότι του κατέβαλε «έναντι» 1.240.000 δρα
χμές για την αγορά των δολαρίων και σε 
λίγες μέρες θα του έδινε ακόμα 260.000 
δραχμές.

Μαζί με τους τρεις συλληφθέντες, 
παραπέμφηκε στον εισαγγελέα και η σύ
ζυγος του Βακαλόπουλου, Κωνσταντίνα, 
γιατί μέσα στην τσάντα της, κατά την 
έρευνα που έγινε στο σπίτι τους, βρέ
θηκε ποσότητα 8 γραμμαρίων κατεργα
σμένου χασίς και 86 δέσμες παιγνιοχάρ- 
των, προέλευσης εξωτερικού, που είχαν 
εισαχθεί παράνομα.

Στο σπίτι του Σεντουξή βρέθηκε και 
ένα πιστόλι με έξι φυσίγγια.

Γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί η 
πηγή της παραγωγής των πλαστών δολα
ρίων που πιθανόν να βρίσκεται στο εξ- 

■ ωτερικό.

ναρκωτικά
Ύστερα από πολυήμερη και συστημα

τική παρακολούθηση, συνελήφθη απ’την 
Ασφάλεια Προαστίων, έξω απ' το διαμέ
ρισμά του στο Βύρωνα, ο 27χρονος Γ. 
Αρνίδης που μέσα σε ταχυδρομικές επι
στολές, έπαιρνε ηρωίνη απ' την Ολλαν
δία και στη συνέχεια την πούλαγε σε 
νεαρούς ναρκομανείς. Κατά την ώρα και 
σύλληψη κατείχε τέσσερις μικροποσότη- 
τες ηρωίνης, σε φακελάκια.

Το διαμέρισμα που έμενε, είχε γίνει 
«τεκές» και κέντρο εμπορίας του σκλη
ρού ναρκωτικού. Στην έρευνα που ακο
λούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κι 
άλλες μικροποσότητες ηρωίνης.

Συνελήφθηκαν ακόμα πέντε «θύματα» 
της ηρωίνης, που είχαν αγοράσει μικρο- 
ποσότητες απ' τον Αρνιδη. Πρόκειται για 
την Ελπίδα Ρουαάκου, 19 χρόνων, Παν. 
Θρόνο, 21 χρόνων, Γεωρ. Μανιάτη, 25 
χρόνων, Παν. Χατζή, 32 χρόνων και τον 
19χρονο Γρηγ. Μουμτζή.

Απειλήθηκε πάλι 
το εμπορικό κέντρο
Απειλήθηκε και πάλι το εμπορικό κέν

τρο της Αθήνας, από πυρκαγιά που ξέ
σπασε στις 7 Μάη σε στοά με μικρά κατα
στήματα, βιοτεχνίες, αποθήκες και ερ
γαστήρια στην οδό Αγίου Μάρκου 5.

Ένα γκαζάκι του καφέ που ανετράπη, 
ήταν η αιτία της πυρκαγιάς, που εκδηλώ
θηκε στις 9.39' ώρα στην αποθήκη εργα
στηρίου δερμάτινων ειδών (τσάντες, πα
πούτσια), ιδιοκτησίας Βασιλείου Ράσαου 
και Δημητρίου Ζευγουλά.

Η αποθήκη εργαστηρίου βρισκόταν 
στο δεύτερο όροφο παλιού κτιρίου που 
σκεπάζεται με κεραμίδια.

Στον τόπο του συμβάντος έφθασαν έγ
καιρα 7 οχήματα της Π.Υ. με 25 πυροσβέ
στες, που παρά τη στενότητα του δρόμου 
που εμπόδιζε τις κινήσεις τους, σκαρφα
λώνοντας στις σκάλες των γερανοφόρων 
και στις στέγες των διπλανών καταστημά
των, έκαναν τα αδύνατα δυνατά να περι
ορίσουν τη φωτιά για να μην επεκταθεί.

Μετά από προσπάθεια τριών περίπου 
ωρών έσβησαν τη φωτιά που προξένησε 
ζημιές σε δέρματα, έπιπλα, εργαλεία, 
κουφώματα και στέγη στην αποθήκη ερ
γαστηρίου αξίας 1.100.000 δρχ.

Η διασωθείαα περιουσία ανέρχεται στο 
ποσό των 4.900.000 δρχ.

Τη διεύθυνση κατάσβεσης είχε ο υπο
διοικητής Π.Υ. Αθηνών, αντιπύραρχος 
Δημήτριος Λόζος.

Στην προσπάθειά του να βοηθήσει 
στην κατάσβεση της φωτιάς ο ιδιοκτήτης 
Βασίλειος Ράσσος ετών 70 τραυματί
στηκε ελαφρά στο κεφάλι.
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I ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Συνέχεια απο το 
προηγούμενο

Α. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 
Ανθυπασπιστή

ΤΟ 1914 ξεσπάει ό Α' Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Δυο χρόνια πιό μπροστά είχε 
οριστεί σαν έδρα των VI ’Ολυμπιακών 
’Αγώνων τοϋ 1916 τό Βερολίνο καί οι Γερ
μανοί άπό τό 1913 είχαν ήδη εγκαινιάσει 
τό ’Ολυμπιακό στάδιο.

Μετά τήν κήρυξη τοϋ πολέμου ό Κου- 
μπερτέν δηλώνει δτι οί άγώνες μπορούν 
νά ματαιωθούν, άλλά οί ’Ολυμπιάδες θά 
υπολογίζονται όπως καί στην άρχαιότητα. 
Έ τσ ι οί άγώνες τοϋ 1916 παρ’ δλο πού δεν 
τελέστηκαν, πήραν τόν αριθμό IV.

’Επίσης ό Κουμπερτέν άρνήθηκε νά 
δεχθεί τήν πρόταση τοϋ Βρεταννοΰ Κούκ, 
γιά αποκλεισμό άπό τήν Διεθνή ’Ολυμπια
κή Επιτροπή τοϋ γερμανικοΰ μέλους.

Τόν ’Απρίλιο τοϋ 1915 μεταφέρεται ή 
έδρα τής Διεθνοΰς ’Ολυμπιακής ’Επιτρο
πής στή Λωζάνη τής Ελβετίας, όπου 
παραμένει μέχρι σήμερα.

ΚΑΤΑ τό χρονικό διάστημα 20 ’Απρι
λίου—12 Σεπτεμβρίου 1920 στην ’Αμ
βέρσα τοϋ Βελγίου διοργανώνονται οί 
Μ Ι ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες, στους όποιους 
συμμετέχουν 29 χώρες μέ 2.542 άθλητές. 
Δέν πήραν πρόσκληση συμμετοχής ή 
Γερμανία καί οί χώρες πού τάχτηκαν στο 
πλευρό της κατά τήν διάρκεια τοϋ πο
λέμου (Αύστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία 
καί Τουρκία).

Τό μικρό χρονικό διάστημα πού μεσο
λαβούσε άπό τη λήξητοΰ πολέμου μέχρι 
τήν τέλεση τών ’Αγώνων, έγινε αιτία γιά 
τήν καταφανή άποτυχία τους, ιδιαίτερα 
στά περιλαμβανόμενα νέα αγωνίσματα, 
στις έπιδόσεις τών άθλητών, στή συμμετο
χή τών θεατών κ.λ.π.

"Ομως καθιερώθηκαν γιά πρώτη φορά 
άπό τόν Κουμπερτέν καί τήν Διεθνή 
’Ολυμπιακή ’Επιτροπή: α) Ή  ’Ολυμπιακή 
σημαία μέ τούς πέντε κύκλους (γαλά
ζιο, μαΰρο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο), 
πάνω σέ λευκό φόντο, πού συμβολίζουν 
τήν ένότητα τών πέντε ’Ηπείρων, β) Τό 
πέταγμα τών περιστεριών κατά τήν 
τελετή ένάρξεως, γ) *0 ’Ολυμπιακός 
"Ορκος:

«Έν όνόματι όλων τών άγωνιζομένων 
υπόσχομαι δτι θά παρουσιασθώμεν εις 
τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνας ώς έντιμοι 
άγωνιζόμενοι σεβόμενοι τούς κανονισμούς 
τών ’Αγώνων καί έπιθυμοΰντες νά συμμε- 
τάσχωμεν εις αυτούς μέ φίλαθλον πνεύ
μα διά τήν δόξαν τοϋ άθλητισμοΰ καί τήν 
τιμήν τών χωρών μας».

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ φορά στήν ιστορία 
τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων διοργανώτρια

διοργανώνονται απο τις 4 Μαιου—27 ’Ιου
λίου τοϋ 1924 προς τιμή τών τριάντα χρό
νων τής ’Ολυμπιακής κινήσεως (1894— 
Παρίσι). Συμμετέχουν 44 χώρες μέ 2.596 
άθλητές. Ή  Γερμανία γιά μιά ακόμα φορά 
δέν προσκαλείται νά συμμετάσχει.

30 έκατομμύρια φράγκα δαπανώνται 
άπό τήν γαλλική κυβέρνηση γιά τήν κατα
σκευή τοϋ ’Ολυμπιακού Σταδίου τής 
COLOMBES.

Ό  Φιλανδός Παόβο Νούρμι καταβάλ
λοντας, υπεράνθρωπες προσπάθειες κερ
δίζει τό χρυσό μετάλλιο στά 1.500 μέτρα 
καταρίπτοντας κάθε παληότερο ρεκόρ. 
Μετά άπό 45 λεπτά τής ώρας κερδίζει νέο 
χρυσό μετάλλιο, αυτή τή φορά στά 5.000 
μέτρα, καταρίπτοντας καί πάλι τό ρεκόρ. 
Συνολικά κέρδισε 5 χρυσά μετάλλια.

Τά 100 μέτρα γιά πρώτη φορά κερδίζει 
σέ ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες ’Εύρωπαΐος 
άθλητής. Είναι ό ’Άγγλος Χαρολντ Ά μ - 
πρααμς.

Γιά πρώτη φορά οί διάδρομοι τών κολυ
μβητηρίων χωρίζονται μέ φελούς. Καί στήν 
κολύμβηση άνατέλλει τό άστρο τοϋ περί
φημου ’Αμερικανού Τζών Βαϊσμύλλερ, πού 
λίγα χρόνια μετά θά γίνει ό θρυλικός Ταρ- 
ζάν τών κινηματογραφικών ταινιών.

’Επίσης προβάλλει στό αθλητικό στε
ρέωμα ή μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη 
τής Ούραγουάης, πού νίκησε στον τελικό 
τήν Ελβετία μέ 3—0.

’Απ’ τά παραλειπόμενα: Ό  ’Αμερικανός 
Ρόμπερτ Λεζάντρ δέν κρίνεται ικανός 
άπό τούς άρμοδίους τών άθλητικών έπιτρο- 
πών τής χώρας του γιά τό άτομικό άγώ- 
νισμα τοϋ άλματος εις μήκος. ’Έτσι ό επί
σης ’Αμερικανός Ούίλιαμ Ντεχάρτ Χού- 
μπαρτ έκπροσωπεύει τή χώρα του στό 
άλμα εις μήκος καί κερδίζει τόν αγώνα μέ 
άλμα 7,445 μέτρων. Ό  Λεζάντρ συμμετέ
χει στό άγώνισμα τοϋ πένταθλου καί πη
δώντας στό άλμα εις μήκος πετυχαίνει επί
δοση 7,765 μέτρων, σπάζοντας τό παγκό
σμιο ρεκόρ!

Καί κάτι ακόμα: Ό  ’Αμερικανός Χάρολ- 
ντ "Οσμπορν κατορθώνει τό άκατόρθωτο. 
Κερδίζει χρυσά μετάλλια στό άλμα εις 
ύψος καί στό ..δέκαθλο !!!

ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ προετοιμασίας διάθε- 
σαν οί 'Ολλανδοί γιά τήν διοργάνωση τό 
1928 τών IX ’Ολυμπιακών ’Αγώνων στό 
Άμστερνταμ (17 Μαίου—12 Αύγουστου), 
Τά έξοδα τής διοργανώσεως καλύφθηκαν 
περισσότερο άπό ιδιωτικούς φορείς παρά 
άπό τό Κράτος. Συμμετείχαν 46 χώρες 
μεταξύ τών οποίων καί ή Γερμανία πού 
κατατάγηκε δεύτερη στή γενική βαθμολο
γία μετά τις Η .Ιί.Α .), μέ 2.724 άθλητές. 
Πρόεδρος τής Διεθνοΰς ’Ολυμπιακής ’Επι
τροπής ήταν ό Βέλγος κόμητας Ένρί Ντέ 
Μπαγιέ—Τούρ, μετά τήν παραίτηση τοϋ 
Κουμπερτέν τό 1925.

— — : ...................................... ]
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Γιά πρώτη φορά στο ’Ολυμπιακό Στάδιο 
τοΰ 'Άμστερνταμ άνάβει ή ’Ολυμπιακή 
φλόγα καί για πρώτη φορά διεξάγονται άγω 
νες στίβου γυναικών, καθώς καί γυναικεία 
ομαδικά γυμναστικά άγωνίσματα, παρά 
τις έντονες άντιδράσεις τοΰ Κουμπερτέν, 
πού δήλωσε:

«Σχετικώς μέ τήν συμμετοχήν των γυ
ναικών εις τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες, 
άντιτίθεμαι πάντοτε πρός αυτήν, άλλά δυ
στυχώς επιτρέπεται ή συμμετοχή τών' 
γυναικών παρά τήν θέλησίν μου εις δλον 
καί περισσότερα άγωνίσματα».

Ά π ’ τά παραλειπόμενα : Γιά πρώτη φο
ρά ή ’Ιαπωνία κερδίζει χρυσό μετάλλιο σέ 
’Ολυμπιακούς ’Αγώνες μέ τόν Μίκιο ’Όντα 
(τριπλοϋν).

Ή  Ούρουγουάη γιά δεύτερη συνεχή ’Ο
λυμπιάδα κερδίζει τόν τελικό ποδοσφαίρου.·

Οί ’Αμερικανοί άθλητές έ'φτασαν στο· 
’Άμστερνταμ μέ πλοίο πού είχε μετά- 
τραπεί σέ πλωτό ξενοδοχείο καί κέντρο· 
προπονήσεως.

II «ΟΛΤΜΠΙΑΣ τών ρεκόρ» ονομά
στηκαν οί X ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες τοΰ 1932 
πού διοργανώθηκαν άπό τις 30 ’Ιουλίου—14. 
Αύγουστου, στο Λός Άντζελες. Λόγω 
τών δαπανών πού άπαιτοϋσε ή μεγάλη, 
άπόσταση, συμμετείχαν μόνο 37 χώρες μέ 
1.280 άθλητές. Οί θεατές άνήλθαν σέ 1. 
300.000.

Γ ιά πρώτη φορά χτίζεται καί παραχω- 
ρεϊται στούς φιλοξενούμενους άθλητές 
’Ολυμπιακό χωριό, πού άποτελεϊται άπό 
800 ξύλινα γραφικά σπίτια. Γ ιά κάθε 
έθνική ομάδα είχαν διατεθεί: άρχιμάγειρας, 
διερμηνέας, ιατρική ύπηρεσία μέσα συγκοι
νωνίας κ.λ.π.

Γιά πρώτη φορά κερδίζει χρυσό μετάλλιο 
νέγρος άθλητής καί γιά πρώτη φορά οί 
Ιάπωνες «σαρώνουν» τά χρυσά μετάλλια 
τών κολυμβητικών άγώνων. *0 1 άχρονος 
Κούσουο Κιταμούρα ήταν ό μικρότερος 
Ολυμπιονίκης.

Στούς γυναικείους άγώνες σημειώνει 
σταθμό ή παρουσία της 18χρονης ’Αμε
ρικανίδας Μίλντρεν Ντίτρικσον πού κερδί
ζει χρυσά μετάλλια στά 80 μέτρα μετ’ 
έμποδίων καί στο άκόντιο καί άργυρό στο 
άλμα εις ύψος, άν καί ή έπίδοσή της ήταν 
ή ίδια μέ της πρώτης Τζήν Σίλεϋ (1.675 
μέτρα).

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Στά 5.000 τό 
φαβορί τών άγώνων, ό Λάουρι Λέχτι- 
νεν, Φιλνανδός, δέν άφήνει τόν άγνωστο 
μέχρι τότε ’Αμερικανό άθλητή Ράλφ Χίλ 
νά τόν προσπεράσει. Οί θεατές άγανακτη- 
σμένοι ξέσπασαν σέ σφυρίγματα καί φωνές 
άποδοκιμασίας. Καί πρός θαυμασμό τών 
παρατηρητών άκούγεται άπ’ τά μεγάφωνα 
ή παρακάτω έκκληση πρός τούς θεατές: 
«Κυρίες καί κύριοι. Μή λησμονείτε παρα
καλώ πώς τά άτομα αυτά είναι προσκεκλη
μένοι μας». Ή  περίπτωση όμως έχει συνέ
χεια. Κατά τήν άπονομή τών έπάλθων ό 
’Ολυμπιονίκης Λέχτινεν προσπαθεί ν’ 
άνεβάσει στή θέση του τόν Χίλ πού ήταν 
δεύτερος, Καί ό Χίλ, άρνούμενος τήν τιμή, 
δηλώνει πώς δέν είχε άντιληφθεϊ ότι ό 
συναθλητής του τόν έμπόδισε κατά τή 
διάρκεια τοΰ άγώνα !!!.

Κατά τήν τελετή της ένάρξεως τόν 
’Ολυμπιακό "Τμνο έψαλλε χορωδία άποτε- 
λούμενη άπό 2.000 καλλιτέχνες.

Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ Γερμανία τοΰ Χίτλερ 
προσπαθώντας νά έντυπωσιάσει τις άλ

λες χώρες πετυχαίνει μιά έκπληκτική διορ
γάνωση κατά τήν φιλοξενία τών XI ’Ολυ
μπιακών ’Αγώνων στο Βερολίνο.

Κύριος οργανωτής τών ’Αγώνων ήταν ό 
έλληνολάτρης καί θαυμαστής τοΰ Κου
μπερτέν Κάρολος Ντίμ. Οί έθνικές συμμε
τοχές άνέβηκαν στις 49 καί οί άθλητές του 
συμμετείχαν σέ 4.069. Ή  οργανωτική 
έπιτροπή συλλαμβάνει καί πραγματοποιεί 
τή δημιουργία ένός έκπληκτικοϋ ’Ολυμπια
κού Χωριού καί ξενώνων γιά τούς νέους.

Γ ιά πρώτη φορά στην ιστορία τών ’Ολυ
μπιακών ’Αγώνων καθιερώνεται ή λαμπα
δηδρομία καί τό άναμα της ’Ολυμπιακής 
Φλόγας μέ τήν βοήθεια τών κατόπτρων 
στήν ’Ολυμπία. *Η τελετή είναι συγκινητι
κή καί άκόμα πιο συγκινητική ή ’Ολυ
μπιακή διαδρομή. Ή  άπόσταση ’Αθήνα— 
Βερολίνο καλύπτεται άπό τούς λαμπαδη- 
δρόμους άθλητές καί ίσως στά μάτια δσων 
παρακολουθούσαν τήν πορεία τής Όλυ μπια 
κής Φλόγας, ν’ άνασταίνονταν τό δραμα 
μιας ειρήνης, πού δμως δέν ήρθε ποτέ.

’Επίσης γιά πρώτη φορά μπαίνουν στο 
’Ολυμπιακό πρόγραμμα άγώνες κανόε,, 
καγυάκ καί μπάσετ.

Τήν παρέλαση κατά τήν τελετή ένάρ
ξεως άνοιξε ή ελληνική ομάδα μέ ση
μαιοφόρο τόν φουστανελλά Σπύρο Αούη.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Τούς άγώνες
παρακολούθησε καί ό Χίτλερ πού χρό
νια πριν είχε διακηρύξει τήν πίστη του στον 
ρατσισμό. Έ τσ ι έξοργισμένος έγκατέλειψε 
τό Στάδιο δταν είδε τόν νέγρο Τζέσσε ’Όου- 
ενς νά κατακτά τέσσερα χρυσά μετάλλια 
στούς δρόμους τών 100 καί 200 μέτρων, 
στήν σκυταλοδρομία τών 4X100 καί στο 
άλμα εις μήκος. Ό  ’Αμερικανός ’Όουενς 
ήταν ίσως άπό τούς καλύτερους άθλητές

πού γνώρισαν οί ’Ολυμπιάδες καί ό άθλη- 
τισμός τοΰ αιώνα μας ,Πέθανε άπό καρ
κίνο πριν τέσσερις μήνες.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ πούς άκολούθησαν γνώ
ρισαν ένα πρωτοφανή-άλληλοσπαραγμό τής 
άνθρωπότητας. Καί ένώ στήν άρχαιότητα 
οί ανθρώπινοι άλληλοσπαραγμοί στα
ματούσαν σάν πλησίαζε ή κάθε ’Ολυμπιάδα, 
στον εικοστό αιώνα οί ’Ολυμπιάδες στα
μάτησαν άπ’ τόν πόλεμο. *0 άνθρωπος τού 
αιώνα μας δέν χαραχτηρίσθηκε ποτέ άπ’ 
αύτήν τήν εύαισθησία.

Έ τσ ι τόσο οί XII, δσο καί οί XIII ’Ολυ
μπιακοί ’Αγώνες δέν τελέστηκαν τό 1940 
καί τό 1944. *0 θεσμός δμως έπέζησε καί 
τό 1948 στό άκόμα χιλιοτραυματισμένο 
άπό τόν πόλεμο Λονδίνο μαζεύτηκαν οί 
άθλητές δλου τού κόσμου γιά νά μιλήσουν 
σ’ έναν.κουρασμένο κόσμο γιά τήν ειρήνη 
καί ειρηνικά νά έπιδείξουν τήν ύπεροχή τους 
’Ηταν οί XIV ’Ολυμπιακοί Άγώνες.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ γιά μιά άκόμη φορά δέν 
είναι παρούσα στούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώ
νες. Ό  άριθμός δμως τών άλλων χωρών 
πού συμμετείχαν φτάνει τις 59. ’Επίσης 
καί ό άριθμός τών άθλητών άνεβαίνει στούς 
4.468. Γιά πρώτη φορά ό άριθμός τής 
έλληνικής συμμετοχής σέ ’Ολυμπιάδες 
φθάνει στούς 58 άθλητές.

Τά περισσότερα άγωνίσματα έγιναν στό 
στάδιο τοΰ Γουέμπλεϋ. ’Ολυμπιακό Χω
ριό δέν υπήρχε , δπως δέν ύπήρχαν καί οί

συνεχεία στη σελ. 41

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΠΟΡΑ ΤΟΥ Β' 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ



υπηρεσιακή ενημέρωση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΠΕΝΘΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Προήχθησαν

★ Στο βαθμό του αστυνομικού δ/ντή 
Α'Τάξης, οι αστυνομικοί δ/ντές Β' τάξης: 
Ευάγγελος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γεώργιος ΜΠΕ- 
ΛΗΣ, Ευάγγελος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, Δη- 
μήτριος ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ, Γεώργιος ΓΕΩΡ- 
ΓΟΥΛΑΚΗΣ, Κων/νος ΚΑΝΗΣ και Ευάν- 
θης ΡΕΒΕΛΑΚΗΣ.

★ Στο βαθμό του αστυνομικού δ/ντή 
Β' Τάξης οι αστυνόμοι Α' Τάξης: Μιλτιά
δης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης ΚΡΑΒ- 
ΒΑΡΙΤΗΣ, Βλάσιος ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ, 
Κων/νος ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Ματθαίος 
ΦΕΛΩΝΗΣ, Ηλίας ΛΑΣΚΑΡΗΣ, Νικόλαος 
ΡΗΓΑΣ, Χρύσανθος ΛΥΤΡΑΣ, Δημήτριος 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος ΒΟΥΛ- 
ΓΑΡΙΔΗΣ, Κων/νος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
Αδάμ ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ, Ιωάννης ΚΥΡΙΑ- 
ΚΟΥΛΑΚΟΣ, Σπυρίδων ΚΟΥΡΗΣ, Πανα
γιώτης ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος 
ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ, Ιωάννης ΙΩΝΑΣ, Παντελής 
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ, Αλέξανδρος ΚΑΨΟΚΑ- 
ΒΑΔΗΣ, Νικόλαος ΖΙΑΝΝΗΣ, Δημήτριος 
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ, Λεωνίδας ΜΠΟΥΖΑ- 
ΛΑΣ, Γεώργιος ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ, Παντελής 
ΛΙΑΣΚΑΣ, Κων/νος ΣΤΑΜΟΥ, Γεώργιος 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κων/νος ΠΑΛΑΙΟ- 
ΔΗΜΟΣ και Γεώργιος ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ.

★ Στο βαθμό του αρχιφύλακα ο υπαρ- 
χκρύλακας Νικόλαος ΛΕΚΟΣ.

★ Στο βαθμό του υπαρχιφύλακα οι 
αστυφύλακες: Αντώνιος ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ, 
Εμμανουήλ ΝΕΣΤΟΡΑΚΗΣ, Παναγιώτης 
ΚΟΥΒΑΡΗΣ, Θεόδωρος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, Φίλιππος ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ, Βασί
λειος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δημήτριος ΦΡΑΓΚΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ, Ιωάννης ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, 
Ευάγγελος ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, Γεώργιος 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ. Νικόλαος ΚΑΜΠΕΡΗΣ, 
Νικόλαος ΟΛΥΜΠΙΟΥ, Γεώργιος ΣΑΡΕΛ- 
ΛΑΣ, Κων/νος ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, Κων/νος 
ΚΑΡΑΙΣΑΣ, Γεώργιος ΑΝΔΡΕΟΥ, Ιωάννης 
ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ευάγγελος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δημήτριος ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩ- 
ΡΟΥ, Παρασκευάς ΜΠΟΡΑΣ, Ιωάννης 
ΣΥΚΑΣ, Αθανάσιος ΝΤΖΕΛΒΕΣ, Παναγιώ
της ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ, Στυλιανός ΛΥΣΣΑ
ΡΗΣ, Ανδρέας ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Πα
ναγιώτης ΤΡΑΜΠΑΣ, Χρήστος ΔΗΜΕΑΣ, 
Γεώργιος ΠΙΕΡΟΥΤΣΑΚΟΣ, Γεώργιος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ιωάννης ΜΑΡΓΕΛΗΣ, Ηλίας 
ΤΣΕΛΙΟΣ, Αγγελάκης ΜΑΧΑΙΡΑΣ, Γεώρ
γιος ΑΙΩΝΑΣ, Γεώργιος ΡΟΥΠΑΣ, Χρή
στος ΡΑΡΡΑΣ, Δημήτριος ΧΑΝΤΖΗΣ, Πα
ναγιώτης ΠΟΥΛΙΔΑΣ, Νικόλαος ΚΟΚΚΑ- 
ΛΑΣ, Παναγιώτης ΜΕΛΕΖΟΣ, Γεώργιος 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος ΚΟΥΛΟΣΟΥ- 
ΣΑΣ, Νικόλαος ΣΓΟΥΡΟΣ, Ιωάννης ΦΑΪ- 
ΤΑΣ. Ευστάθιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
Σπυρίδωνας ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης 
ΓΚΑΡΙΛΑΣ, Στυλιανός ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
Φώτιος ΖΑΧΟΣ, Φώτιος ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ, 
Χρήστος ΜΑΡΑΖΑΣ, Αθανάσιος ΓΙΩΤΑΣ, 
Οδυσσέας ΤΕΡΖΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σταύρος ΜΠΟΥΤΣΕΛΗΣ, 
Θεόδωρος ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ, Μανούσος 
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ, Βασίλειος ΠΑΠΠΑΣ, Δη-

μήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Φίλιππος 
ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ, Παναγιώτης ΠΟΛΥΖΟΣ, 
Ναπολέοντας ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Απόστολος 
ΒΑΙΤΣΗΣ, Αναστάσιος ΚΟΤΙΝΑΣ, 
Κων/νος ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ, Βασίλειος 
ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ, Χρήστος ΜΑΝΩΛΗΣ, 
Ιωάννης ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Στέργιος ΜΑΤ- 
ΖΑΡΑΣ, Περικλής ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Νικόδη
μος ΡΟΥΒΑΣ, Ιωάννης ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ, 
Χρήστος ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Θεόδωρος ΠΟ
ΛΟΝΥΦΗΣ, Ιωάννης ΚΟΝΤΟΣ, Σπυρίδω
νας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοσθένης ΣΙΑ- 
ΧΟΣ, Βασίλειος ΦΡΑΓΚΟΣ, Απόστολος 
ΜΠΑΝΟΣ, Νικήτας ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Χρή
στος ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Μιχαήλ ΜΠΑΡΜΠΑ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ, Νικόλαος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
Βασίλειος ΚΟΥΑΚΗΣ, Γεώργιος ΦΑΣΣΑΣ, 
Αθανάσιος ΚΟΣΣΥΦΑΣ, Ιωάννης ΟΙΚΟ
ΝΟΜΟΥ, Κων/νος ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, Ιωάννης 
ΡΙΖΟΣ, Κων/νος ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, Ιωάννης 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Κων/νος ΔΟΥΝ- 
ΤΣΗΣ, Νικόλαος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Θεο
φάνης ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος 
ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ, Αθανάσιος ΜΙΧΑΗ- 
ΛΙΔΗΣ, Σπυρίδωνας ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ και 
Βασίλειος ΣΧΙΖΑΣ.

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Με απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας 

Πόλεων Παναγιώτη Ραφτόπουλου, δη- 
μοσιευθείσα στο 100 τ.Π  ΦΕΚ., μονιμο
ποιήθηκαν 174 αστυφύλακες του 268 εκ
παιδευτικού τμήματος, ως συμπληρώ- 
σαντες δύο χρόνια υπηρεσίας στο Σώμα 
από της εξόδου τους εκ της Σχολής 
αστυφυλάκων.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Αποστρατεύτηκαν ένα μήνα μετά την 

προαγωγή τους στο βαθμό του γενικού 
αστυνομικού δ/ντή, οι αστυνομικοί 
δ/ντές Α' Τάξης, Χρήστος ΑΝΑΣΤΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος ΛΑΧΑΝΑΣ, και Πα
ναγιώτης ΚΙΝΝΑΣ.

★ Στο βαθμό του αστυνομικού δ/ντή 
Α'Τάξης, οι αστυνομικοί δ/ντές Β'Τάξης, 
Γεώργιος ΚΟΥΤΕΡΗΣ και Ιωάννης ΚΙΣ- 
ΣΟΥΔΗΣ.

★ Οι ανθυπαστυνόμοι Αθανάσιος 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και Ευάγγελος ΣΤΕ
ΦΑΝΗΣ λόγω κατάληψής τους από το 
όριο ηλικίας.

★ Ο αρχιφύλακας Θεοφάνης ΤΑΛΑ- 
ΜΑΓΚΑΣ για λόγους υγείας, αφού προή- 
χθη στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Παραιτήθηκαν με αίτησή τους από το 

Αστυνομικό Σώμα, προαχθέντες στο βα
θμό του ανθυπαστυνόμου οι αρχιφϋλα- 
κες: Μελέτιος ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ, Στέφανος 
ΣΤΕΦΑΝΗΣ, Κων/νος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
Ηλίας ΠΑΠΠΑΣ, Αλέξανδρος ΒΟΥΡΤΣΑ- 
ΝΗΣ, Νικόλαος ΤΡΙΓΚΑΣ, Βασίλειος ΛΑ- 
ΚΟΥΜΕΝΤΑΣ, Δημήτριος ΤΑΠΕΙΝΟΣ, 
Βασίλειος ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ και Κων/νος 
ΤΣΕΡΕΜΗΣ. Επίσης ο αστυφύλακας 
Ιωάννης ΝΤΟΚΟΣ.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
1) Δόκιμος ανθυπομοίραρχος Δημή- 

τριος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, 25 χρόνων του 1ου 
Λόχου Δοκ. Ανθ/ρχων της Σ.Α.Χ. Πέθανε 
στις 19-4-84.

2) Χωροφύλακας Γ εώργιος ΚΑΚΑΒΑΣ, 
22 χρόνων του Τ.Τ.Κ. Κηφισιάς. Πέθανε 
στις 11 -4-84.

ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
Αγροφύλακας Ποσειδών ΜΗΤΣΙΜΑ- 

ΡΗΣ της περιοχής Λεπτοκαρυάς του 
αγρονομείου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Πέ
θανε στις 20-4-1984.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΕΩΝ

Την 12-3-1984 πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Πάτρα, ο συνταξιούχος αστυνόμος 
Α' Σωκράτης ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ, ο οποίος ήταν 
ο πρώτος αστυνομικός υπάλληλος που 
κατετάγη στην Αστυνομία Πόλεων, με 
αριθμό γενικού μητρώου, ένα (1).

Ο εκλιπών γεννήθηκε στον Άσσο Κε
φαλληνίας στις 29 Μαΐου 1895 και ήταν 
γιος του Βαγγέλη και της Ευτυχίας Μά
τσο ύκη.

Την 21 η Δεκεμβρίου 1917 πήρε το πτυ
χίο Νομικής του Εθνικού Καποδιστρια- 
κού Πανεπιστημίου. Ύστερα από αίτησή 
του για κατάταξη στο νέο Αστυνομικό 
Σώμα, μπήκε στην Αστυνομική Σχολή 
Κέρκυρας την 20ή Μαρτίου 1921, για εκ
παίδευση στο βαθμό του υπαστυνόμου, 
από την οποία αποφοίτησε την 23η Σε
πτεμβρίου 1921 ως υπαστυνόμος Α' Τά
ξης·

Με το υπ’ αριθ. 200/1/30-9-1921 έγ
γραφο του πρώτου αρχηγού της Αστυ
νομίας Πόλεων Σερ Φ. Χαλιντέϋ, του κοι
νοποιήθηκε η υπ' αριθ. 42541 απόφαση 
του επί των Εσωτερικών υπουργού, που 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. Φ. 220 (τεύ
χος Γ."), η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε. 
«διωρίσθητε υπαστυνόμος Α' Τάξεως επί 
ταις καθορισμέναις αποδοχαίς, σας 
προσκαλούμεν δε όπως, προαέλθητε 
ενώπίόν μας, ίνα ομώσητε τον νενομι- 
σμένον της υπηρεσίας όρκον, μεθ' ο 
αναλάβητε τα καθήκοντα σας».

Διετέλεσε καθηγητής και διοικητής 
της Αστυνομικής Σχολής, καθώς και 
διοικητής διαφόρων υπηρεσιών. Εκτός 
του πτυχίου της Νομικής είχε πτυχίο 
Γαλλικής και Αγγλικής.

Μετά την αποχώρησή του από την 
Αστυνομία Πόλεων, άσκησε το επάγ
γελμα του δικηγόρου στην Πάτρα.

Το Αστυνομικό Σώμα τίμησε τον εκπλι- 
πόντα, που αποτέλεσε τον πρώτο λίθο 
της ανοικοδόμησης του αστυνομικού 
θεσμού, με αποστολή τιμητικής αντι
προσωπείας, εκφώνηση επικήδειου και 
καταθέσεις στεφανιών.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Προήχθησαν

-  Στο βαθμό του ταξιάρχου οι συντα
γματάρχες: Αθανάσιος ΣΑΓΡΗΣ, Χρίστος 
ΜΑΚΡΗΣ, Νικόλαος ΜΠΡΑΚΗΣ, Γεώργιος 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, Βασίλειος ΒΟΥΡΓΑΝΑΣ, 
Σταύρος ΣΑΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ και Ιωάννης 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ.

-Σ το  βαθμό του συνταγματάρχη οι 
αντισυνταγματάρχες: Εμμανουήλ ΝΙΚΟ- 
ΛΙΔΑΚΗΣ, Γ εώργιος ΤΡΙΨΑΣ, Αναστάσιος 
ΣΧΟΙΝΑΣ, Ανδρέας ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ, 
Σταύρος ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ, Δημοσθένης 
ΓΙΑΝΤΕΣ, Ιωάννης ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
Αθανάσιος ΠΑΣΧΟΣ, Θεόφιλος ΑΘΑΝΑ
ΣΙΟΥ, Γεώργιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Πα
ναγιώτης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Σταύρος 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Τρύφωνας ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ, 
Αριστείδης ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ευάγγε
λος ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Γεώργιος ΑΡΓΥ
ΡΗΣ, Στυλιανός ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ, Παναγιώ
της ΜΗΤΣΙΑΣ, Κωνσταντίνος ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 
Δημήτριος ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Παύλος ΚΑΥ- 
ΚΙΑΣ, Σωτήριος ΜΠΟΥΖΑΣ, Κωνσταντί
νος ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ, Εμμανουήλ ΜΠΑ
ΣΙΑΣ, Κωνσταντίνος ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ, Εμ
μανουήλ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ, Δημήτριος ΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, Κωνσταντίνος ΑΓΓΕΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος _ΜΑΡΚΑΝΑΣΤΑΣΑ- 
ΚΗΣ, Δημήτριος ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Δημήτριος 
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ, Μιχαήλ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΗΣ, 
Παναγιώτης ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ, Λεωνίδας 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Ιωάννης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ, Αν
δρέας ΓΑΛΗΣ, Δημήτριος ΜΠΕΓΛΙΣΗΣ, 
Σάββας ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, Αλέξανδρος 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, και Νικόλαος ΡΟΥΣΙΑ- 
ΚΗΣ.

-Σ το  βαθμό του αντισυνταγματάρχη 
οι ταγματάρχες: Τιμολέων ΔΙΠΛΑΣ, Λυ
κούργος ΒΕΡΙΓΟΣ, Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΙ- 
ΔΗΣ, Αλκιβιάδης ΤΖΙΟΥΜΑΣ, Θεόδωρος 
ΡΗΓΑΛΟΣ, Βασίλειος ΡΕΠΠΑΣ, Παναγιώ
της ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος ΠΑΠΑΝΙ- 
ΚΟΛΑΟΥ, Γεώργιος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, 
Χαράλαμπος ΧΡΙΣΤΟΦΙΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος 
ΚΑΡΒΕΛΗΣ, Ευστράτιος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
Αλέξανδρος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Βύ
ρων ΜΠΟΖΙΟΣ, Γεώργιος ΔΟΥΒΑΛΗΣ, 
Κων/νος ΤΑΣΑΚΟΣ, Αντώνιος ΠΑΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ, Βασίλειος ΒΑΚΑΛΗΣ, 
Κων/νος ΣΦΥΡΗΣ, Όθων ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, 
Μιχαήλ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΣΤΑΘΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Απόστολος ΒΑΣΔΕΚΗΣ, Θεό
δωρος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χρυσόστο
μος ΠΑΣΙΑΛΗΣ, Αναστάσιος ΕΓΓΛΕΖΟΣ, 
Δημήτριος ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ, Πέτρος 
ΔΟΒΡΟΣ, Ιωάννης ΚΑΠΠΟΣ, Δημήτριος 
ΤΣΕΛΙΟΣ, Ιωάννης ΠΑΓΩΝΗΣ, Απόστο
λος ΤΕΡΖΗΣ, Γ εώργιος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
Αντώνιος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ευθύμιος ΔΑΣΤΑΜΑ- 
ΝΗΣ, Φώτης ΤΣΟΥΝΗΣ, Αθανάσιος ΦΩ- 
ΤΟΥ, Νικήτας ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ, Χρυσό
στομος ΚΟΡΛΟΣ, Θωμάς ΜΠΟΥΓΑΣ, 
Ιωάννης ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αλέξανδρος 
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ, Ιωάννης ΡΑΚΗΣ, Δη- 
μήτριος ΣΤΕΡΓΟΥΔΗΣ, Κων/νος ΣΒΕΡ
ΚΟΣ, Βασίλειος ΠΟΛΙΤΗΣ, Ανδρέας 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ, Αθανάσιος Σιαμπανό- 
πουλος, Νικόλαος ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ, Θωμάς

ΛΕΚΚΟΣ, Βασίλειος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Γεώρ
γιος ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κων/νος ΛΑΖΟΣ, 
Αχιλλεύς ΚΟΚΚΟΤΑΣ, Αγγελής ΝΤΟΥΡ- 
ΜΑΣ, Πολύβιος ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ, Παναγιώ
της ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Θεόδωρος ΒΙΡΒΙ- 
ΛΗΣ, Απόστολος ΤΖΟΒΑΡΑΣ, Νικόλαος 
ΒΛΑΧΑΒΑΣ, Δημήτριος ΧΕΙΛΑΚΗΣ, 
Γεώργιος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Ιωάννης 
ΔΡΟΥΤΣΑΣ, Χρίστος ΚΥΤΤΑΡΗΣ, 
Κων/νος ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ και Στέφανος 
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.

-  Στο βαθμό του ταγματάρχη οι μοί
ραρχοι: Βασίλειος ΚΟΥΤΡΑΣ, Γεώργιος 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ιορδάνης ΧΩΛΙ- 
ΔΗΣ, Ανδρέας ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ, Κων/νος 
ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ, Παναγιώτης ΠΙΤΣΟΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ, Κων/νος ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
Δημήτριος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Νικό
λαος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ευριπίδης 
ΓΙΩΤΗΣ, Δήμος ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Ιωάννης 
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ, Νικόλαος ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, 
Ιωάννης ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ, Μαρίνης ΣΤΑ- 
ΜΟΣ, Αριστείδης ΜΟΣΧΟΣ, Ιωάννης ΠΑ- 
ΝΟΣ, Σωκράτης ΦΩΤΙΟΥ, Χρίστος ΑΙΝΑ- 
ΛΗΣ, ΓεώργιοςΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ελευθέριος 
ΝΤΕΛΕΖΟΣ, Δημήτριος ΠΑΠΠΑΣ, Αντώ- 
νης ΚΑΤΣΙΡΟΣ, Χρίστος ΚΟΚΚΟΤΑΣ, 
Κων/νος ΛΑΚΚΑΣ, Πέτρος ΣΑΣΙΑΚΟΣ, 
Εμμανουήλ ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ, Ιωάννης 
ΖΙΑΚΑΣ, Κων/νος ΣΑΛΠΑΡΟΣ, Ιωάννης 
ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ, Αθανάσιος ΚΑΡΚΑΒΙΤ- 
ΣΑΣ, Γ εώργιος ΚΟΛΛΙΑΣ, Δημήτριος 
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ, Περικλής ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, 
Θεόδωρος ΖΑΜΠΑΡΟΣ, Θεοφάνης ΒΕΛ- 
ΛΙΟΣ, Ανδρέας ΒΕΡΓΗΣ, Γεώργιος 
ΣΚΟΥΡΑΣ, Πάνος ΤΖΑΝΕΤΟΣ, Δημήτριος 
ΡΙΖΟΣ, Ζήσης ΚΟΡΑΒΟΣ, Σωτήρης ΑΡ- 
ΚΟΥΜΑΝΗΣ, Νικόλαος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, Πα
ναγιώτης ΚΛΕΦΤΟ ΓΙΑΝΝΗΣ, Δημήτριος 
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Αθανάσιος ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 
Παναγιώτης ΚΟΡΜΑΣ, Ελευθέριος ΚΑΛ- 
ΛΙΤ?ΟΓΛΟΥ, Μιχαήλ ΓΟΓΑΛΗΣ, Δημή- 
τριος ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ, Δημήτριος ΜΑΝ- 
ΤΖΙΑΒΑΣ, Πάνος ΜΟΥΖΗΣ, Διονύσιος 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ, Δήμος ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ, 
Χρίστος ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, Χαράλαμπος ΑΝΑ
ΣΤΑΣΙΟΥ, Ελευθέριος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, 
Κων/νος ΜΠΕΤΕΙΝΗΣ, Λεωνίδας ΝΙΚΟ- 
ΛΑΙΔΗΣ, Νικόλαος ΛΕΩΝΙΔΗΣ, Γεώργιος 
ΚΟΥΤΣΗΣ, Γρηγόριος ΔΡΟΣΟΣ, Ιωάννης 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Παρασκευάς ΣΙΟΥΜ- 
ΠΑΡΑΣ, Χαράλαμπος ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, Ιωάννης ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ, Σεραφείμ 
ΖΑΧΟΥ, Πλάτων ΓΙΑΖΑΚΟΣ, Χρίστος 
ΓΟΥΛΙΑΣ, Τηλέμαχος ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, 
Παναγιώτης ΣΕΡΕΤΗΣ, Χρύσανθος 
ΜΠΟΥΤΣΙΒΑΛΗΣ, Ιωάννης ΚΡΟΥΠΑΣ, Νι
κόλαος ΓΙΑΛΟΣ, Ιωσήφ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, 
Αθανάσιος ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Θεόδωρος 
ΠΑΤΡΙΝΟΣ, Γεώργιος ΖΑΒΡΑΣ, Βασί
λειος ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΣ, Αντώνιος ΔΗ- 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ανδρέας ΚΟΥΤΡΟΥΜ- 
ΠΕΛΗΣ, Σάββας ΧΑΣΙΔΗΣ, Θεμιστοκλής 
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος ΒΛΑΧΑ- 
ΚΗΣ, Απόστολος ΡΑΠΑΚΟΥΣΙΟΣ, Νικό
λαος ΠΑΠΠΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΛΙΑΣ, Ηλίας 
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ, Βασίλειος ΠΑΝΕΛ- 
ΛΗΣ, Γεώργιος ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ανδρό
νικος ΚΟΛΛΙΑΣ, Γεώργιος ΜΠΑΡΛΟΣ και 
Ευστάθιος ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ.

-  Στο βαθμό του μοιράρχου οι υπομοί
ραρχοι: Νικόλαος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σπυ

ρίδων ΔΕΛΛΗΣ, Αθανάσιος ΜΗΤΣΗΣ, Νι
κόλαος ΡΑΔΗΣ, Γεώργιος ΚΑΡΟΛΕ- 
ΜΕΑΣ, Χρίστος ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ, Γεώργιος 
ΓΙΑΝΝΕΣ, Δημήτριος ΝΤΙΝΟΣ, Δημή- 
τριος ΠΟΛΥΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ, Σταύρος 
ΡΟΥΜΠΟΣ, Δημήτριος ΓΚΟΤΣΗΣ, Παύ
λος ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ή ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ, Χρί
στος ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ, Νικόλαος ΚΑΡΑΟ- 
ΛΑΝΗΣ, Κων/νος ΡΙΝΗΣ, Παναγιώτης 
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ, Μιχαήλ ΠΟΘΟΣ, Δημή- 
τριος ΜΥΛΩΣΗΣ, Κων/νος ΤΖΩΝΗΣ, 
Αναστάσιος ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, Κων/νος 
ΚΛΩΝΑΡΗΣ, Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, 
Αθανάσιος ΣΤΡΙΚΟΣ, Πάνος ΠΑΡΑ- 
ΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος ΔΑΛΑΜΑΓ- 
ΚΙΔΗΣ, Γεώργιος ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ, Αναστά
σιος ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, Αθανάσιος ΧΑΛΑΣΟ- 
ΧΩΡΗΣ, Αλέξανδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Βα
σίλειος ΦΛΩΡΟΣ, Βασίλειος ΠΑΤΣΗΣ, 
Αντώνιος ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κων/νος 
Σωτηρίου, Αθανάσιος ΒΑΡΣΟΣ, Στέφα
νος ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ, Ευτύχιος ΣΦΗΝΑΡΟ- 
ΛΑΚΗΣ, Βασίλειος ΜΠΟΛΟΜΥΤΗΣ, Αθα
νάσιος ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Θεόδωρος 
ΒΛΑΧΟΣ, Αριστοκλής ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, 
Ιωάννης ΚΟΛΛΙΑΣ, Κων/νος ΜΑΝΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Αναστάσιος ΛΕΚΚΑΣ και Μό- 
δεστος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ.

-Στο βαθμό του ενωμοτάρχη οι υπε
νωμοτάρχες: Δημήτριος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, 
Θεόδωρος ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Ιωάννης ΣΚΥ- 
ΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ευάγγελος ΣΥΛΕΟΥ- 
ΝΗΣ, Παναγιώτης ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ, Χρίστος 
ΠΟΝΤΙΚΗΣ, Μιχαήλ ΑΛΑΤΖΑΣ, Δημή- 
τριος ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ, Νικόλαος ΓΙΑΝ- 
ΝΟΥΛΑΚΟΣ, Ευστάθιος ΓΙΟΚΑΣ, Χρίστος 
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΟΥΔΗΣ, Γεώργιος ΚΑΤΣΙΑ- 
ΝΟΥΔΗΣ, Τηλέμαχος ΝΤΙΝΑΣ, Μηνάς 
ΠΑΤΣΙΑΛΙΔΗΣ, Αθανάσιος ΠΟΡΕΤΣΗΣ, 
Ηλίας ΣΑΝΝΑΣ, Νικόλαος ΑΓΓΕΛΗΣ, 
Κων/νος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κυπάρισ- 
σος ΔΟΥΚΑΣ, Γεώργιος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, 
Σταύρος ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, Εμμανουήλ ΖΟΥ- 
ΜΑΔΑΚΗΣ, Θωμάς ΘΕΟΣ, Θεόδωρος 
ΚΑΝΑΒΟΣ, Στυλιανός ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ, 
Αθανάσιος ΚΟΥΤΡΟΥΚΛΗΣ, Κων/νος 
ΜΑΝΤΗΣ, Κων/νος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, Λάμ
προς ΝΤΟΥΛΑΒΕΡΗΣ, Πέτρος ΞΗΡΟΣ, 
Αθανάσιος ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ, Γεώργιος ΠΑ- 
ΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Νικόλαος ΠΛΑΚΑΣ, 
Ελευθέριος ΠΡΕΝΤΖΑΣ, Άγγελος ΣΑ- 
ΡΑΚΙΝΗΣ, Αλέξανδρος ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ, 
Βασίλειος ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Γεώργιος ΣΤΑ- 
ΜΟΥΛΗΣ, Ανάργυρος ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ, 
Εμμανουήλ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ, Εμμα
νουήλ ΧΟΧΛΑΚΗΣ, Ιωάννης ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, 
Κων/νος ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος 
ΑΡΧΑΥΛΗΣ, Μιχαήλ ΓΙΟΥΡΤΖΑΚΗΣ, 
Σταύρος ΓΩΓΟΣ, Μύρωνας ΔΑΣΚΑΛΑ- 
ΚΗΣ, Νικόλαος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μι
χαήλ ΔΙΑΛΥΝΑΣ, Αθανάσιος ΚΑΚΑΒΟΥ- 
ΛΙΑΣ, Παναγιώτης ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ, 
Κων/νος ΚΕΣΣΙΔΗΣ, Ιωάννης ΚΙΚΗΣ, Δη- 
μήτριος ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ, Μιχαήλ ΚΟΥΦΑ- 
ΚΟΣ, Μιχαήλ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ, Κυριάκος 
ΜΑΝΩΛΕΑΣ, Κων/νος ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
Νικόλαος ΜΠΙΡΙΚΟΣ, Θεόδωρος ΠΑΝΑ- 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, 
Δημήτριος ΡΙΖΟΣ, Νικόλαος ΤΖΑΒΑΡΑΣ, 
Αντώνιος ΦΟΥΡΓΙΑΛΑΚΗΣ, Εμμανουήλ 
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, Μιλτιάδης ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, Κυριάκος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Φραγκί-



ΣΑΣ, Βασίλειος ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ, Ιωάν- -  Στο βαθμό του υπενωμοτάρχη οι χω- 
νης ΝΑΝΑΚΗΣ, Ηλίας ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ροφύλακες: Δημήτριος ΣΚΟΥΝΑΣ, Νικό- 
Ανέστης ΤΕΡΖΙΔΗΣ και Αναστάσιος λαός =ΥΠΟΛΙΤΑΚΗΣ και Νικόλαος ΖΑΡ- 
ΝΤΟΚΟΣ. ΖΑΝΗΣ.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

ΣΩΜΑ

σκος ΚΑΝΤΑΣ, Βασίλειος ΛΑΤΡΑΣ, Χρί
στος ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, Γεώργιος ΠΡΑΣΣΑΣ, 
Σταμάτης ΤΡΙΒΥΖΑΣ, Αντώνιος ΓΑΛΑ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης ΜΠΙΡΜΠΑΣ, Δημή- 
τριος ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Διονύσιος ΠΑΣ-

ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ
-Αποχώρησαν από την υπηρεσία, 

λόγω 35ετίας οι υπάλληλοι Αγροφυλα
κής Κλάδου ΑΡ1 Δ/κού με 4ο βαθμό και 
μισθολογικό 3ο, Γεώργιος ΚΑΤΩΓΙΑΝ- 
ΝΑΚΗΣ και Στυλιανός ΓΑΣΓΑΛΙΔΗΣ.

-Αποχώρησαν από την υπηρεσία 6 
υπάλληλοι ΣΕ2 αγροφυλάκων και 3 ανα
πληρωτές αγροφύλακες.

-  Παραιτήθηκαν από την υπηρεσία οι 
υπάλληλοι κλάδου ΑΡ1 Δ/κού με 4ο βα
θμό Εμμανουήλ ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ, Ανέστης 
ΚΑΤΗΚΑΡΙΔΗΣ και ο υπάλληλος κλάδου 
ΜΕ1 Δ/κού με 4ο βαθμό Παναγιώτης 
Βουλουμάνος.

-  Παραιτήθηκε από την υπηρεσία ο 
Αλέξανδρος ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ, αγρονόμος 
με βαθμό 6ο.

-  Επανήλθαν στην υπηρεσία 6 υπάλ
ληλοι κλάδου ΣΕ2 αγροφυλάκων και 7 
αγροφύλακες.

-  Εντάχθηκε σε θέση αγρονόμου 
υπάλληλου κλάδου ΑΤ1 Δ/κού με τον 8ο 
βαθμό ο υπάλληλος Αγροφυλακής κλά
δου ΜΕ3 αρχιφυλάκων με 10ο βαθμό.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Προήχθησαν οι παρακάτω υπάλληλοι 

Αγροφυλακής α) Κατ’ εκλογή από τον 5ο 
στον 4ο βαθμό ο αγρονόμος υπάλληλος 
κλάδου ΑΤ1 Δ/κού Πέτρος ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ, 
β) Κατ’ εκλογή από τον 6ο στον 5ο βαθμό 
οι υπάλληλοι Αγροφυλακής κλάδου ΜΕ1 
Δ/κού Κων/νος ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ και Νικό
λαος ΚΑΡΟΛΗΣ, γ) Κατ’ εκλογή από τον 
5ο στον 4ο βαθμό οι υπάλληλοι Αγροφυ
λακής κλάδου ΜΕ1 Δ/κού Κων/νος ΚΟ
ΛΙΟΣ και Αθανάσιος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Προήχθησαν μισθολογικά οι παρακάτω 

υπάλληλοι Αγροφυλακής: α) Στον 4ο βα
θμό ο αγρονόμος υπάλληλος κλάδου 
ΑΤ1 Δ/κού με 5ο βαθμό Βασίλειος ΛΕΛΙ- 
ΔΗΣ, θ) Στον 3ο βαθμό οι υπάλληλοι κλά
δου ΑΡ1 Δ/κού με 4ο βαθμό Γεώργιος 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΚυριάκοςΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ και 
Νικόλαος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, γ) Στον 5ο βαθμό 
οι υπάλληλοι Αγροφυλακής κλάδου ΜΕ1 
Δ/κού με 6ο βαθμό Δημήτριος ΤΣΙΧΛΗΣ 
και Βασίλειος ΧΑΤΖΑΡΑΣ, δ) Στον 5ο βα
θμό οι αγρονόμοι υπάλληλοι κλάδου ΑΤ1 
Δ/κού με 6ο βαθμό Ιωάννης ΜΙΣΣΕΛΗΣ, 
Αντώνιος ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΓΛΟΥ, Στυλιανός 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σωκράτης -  Παύλος 
ΡΟΤΣΙΑΣ, Χαράλαμπος ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑ- 
ΚΗΣ, Γεώργιος ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ και 
Βασίλειος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Αποστρατεύτηκε με αίτησή του από τις 

τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος με 
το βαθμό του αντιπυράρχου -  οδηγού, ο 
επιπυραγός -  οδηγός (2232) Θεόδωρος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, γιατί είχε συμ
πληρώσει τον απαιτούμενο προς συντα- 
ξιοδότησή του χρόνο υπηρεσίας.

Αποστρατεύτηκε αυτεπάγγελτα από 
τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος 
και για λόγους υγείας ένα μήνα μετά την 
προαγωγή στο βαθμό του, ο επιπυραγός 
-  Γεν. Υπηρεσιών (2119) Χαράλαμπος 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ.

Αποστρατεύτηκε με αίτησή του από 
τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος 
με το βαθμό του ανθυποπυραγού - τεχνι
κού, ο πυρονόμος τεχνικός (2286) Δημή- 
τριος ΠΑΠΠΑΣ, γιατί είχε συμπληρώσει 
τον απαιτούμενο προς συνταξιοδότησή 
του χρόνο υπηρεσίας.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
•  Με απόφαση του Υ.Δ.Τ. απονεμήθηκε 

ηθική αμοιβή επαίνου στους: πύραρχο 
Γεώργιο Ζαφειρόπουλο, πυραγό Κων/νο 
Σάμπαλο, υποπυραγό Βασίλειο Ταχοϋλα, 
ανθυποπυραγό Χρήστο Χίνο, αρχιπυρο- 
σβέστη Γεώργιο Γκουριώτη, πυροσβέ
στες Θεόδωρο Αγγελόπουλο, Νικόλαο 
Δημακόπουλο, Σπάρο Καράγιωργα, Μι
χαήλ Καραχάλιο, Χρήστο Λάιο και Αν- 
δρέα Κασιώνη, γιατί εργάστηκαν με θάρ
ρος, ψυχραιμία, τόλμη και πέτυχαν την 
κατάσβεση πυρκαγιάς στην οδό Λεοχά
ρους 11 και Πραξιτέλους κάτω από δύσ
κολες συνθήκες ξεπερνώντας έτσι «το 
καλώς νοούμενο καθήκον».

•  Με απόφαση του αρχηγού του Πυρο
σβεστικού Σώματος απονεμήθηκε ηθική 
αμοιβή επαίνου στους: αντιπύραρχο Βα
σίλειο Τσέκο, πυραγό Θεόδωρο Ταιμέκα, 
υποπυραγό Γεώργιο Γεωργιάκο, ανθ. 
Π/Μ Κυριάκο Γεωργιτσόπουλο, πυρο
σβέστες Γεώργιο Κριτσωτάκη, Μιχαήλ 
Παπαδάκη, Δημήτριο Πλουμίδη, γιατί ερ
γάστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες 
και με κίνδυνο τη ζωή τους για το σβή
σιμο πυρκαγιάς.

•  Με απόφαση του αρχηγού του Πυρο
σβεστικού Σώματος απονεμήθηκε ηθική 
αμοιβή επαίνου στους: επιπυραγό Ευρι
πίδη Ρίζο, υποπυραγό Κυριάκο Παπαδό- 
πουλο, ανθυποπυραγούς Ματθαίο Μιχα- 
λιτσλή, Χαράλαμπο Παντζαρτζή, αρχιπυ- 
ροσβέστες Ιωάννη Παπαναστασόπουλο, 
Δημήτριο Μαργαρίτη, Σταύρο Παγώνη, 
Νικόλαο Παπαευθυμίου, πυροσβέστες

Ευριπίδη Μπεμπεδίδη, Βασίλειο Τιγγι- 
ρίδη, Θεόδωρο Τζαβάρα, Ηλία Αραμπα
τζή και Δημήτριο Εκμεκτσή, γιατί, κατά 
την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώ
θηκε σε βιοτεχνία στρωμάτων και καπνα
ποθήκη στην Καβάλα, εργάστηκαν με 
θάρρος, ψυχραιμία, τόλμη κάτω από 
δύσκολες συνθήκες, ξεπερνώντας έτσι 
«το καλώς νοούμενο καθήκον».

Ο υπουργός Δ.Τ.
για τον αγώνα 

των πυροσβεστών 
στο «Μπαρντό»

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης 

Σκουλαρίκης που παραβρέθηκε στην 
κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στο κέν
τρο της Αθήνας έκανε την παρακάτω δή
λωση:

«Ως πολιτικός προϊστάμενος των Σω
μάτων Ασφαλείας, αισθάνομαι υποχρεω
μένος να εκφράσω δημόσια την ευαρέ
σκειά μου προς τους αξιωματικούς και το 
κατώτερο προσωπικό του Πυροσβεστι
κού Σώματος, για τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες που κατέβαλαν στην κατά
σβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο πολυ
κατάστημα «Μπαρντό Ελλάς Ε.Π.Ε.» στην 
οδό Ερμού 57 και Καπνικαρέας.

Θεωρώ ότι παρόμοιες προσπάθειες 
καταγράφονται στο ενεργητικό του Σώ
ματος και αποτελούν συνέχεια των τε
λευταίων μεγάλων επιτυχιών του.

ΘΑΝΑΤΟΣ
Πέθανε στις 5-4-84 στο νοσοκομείο 

«ΧΑΜΕΡ - ΣΜΙΘ» του Λονδίνου, που νο
σηλευόταν, ο εν ενεργεία πυρονόμος 
της Π.Υ Καλαμάτας Αθανάσιος Μυλωνάς 
του Ιωάννη 36 χρόνων, γιατί έπασχε από 
μυελική απλασία, και κηδεύτηκε στις 
8-4-84 στο χωριό Ανεμόμυλος Μεσση
νίας.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Προήχθει στο βαθμό του πυραγού 

«κατ' αρχαιότητα» ο πυρονόμος Γεώρ
γιος ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ.
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30 μερες ενα πρόσωπό

VitSSjŜ

Ρεπορτάζ 

ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σ ε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαίου 1984 
στις 8 το βράδυ, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε

λητήριο Αθηνών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του, βραβεύ
τηκε ο καλύτερος πυροσβέστης του έτους 1983.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη
ρίου Αθηνών βράβευσε τον καλύτερο πυροσβέστη σε ένδειξη 
αναγνώρισης των κόπων, της αυτοθυσίας και της αυταπάρ
νησης όλων των πυροσβεστών που αγωνίζονται μέρα και νύ
χτα για τη διάσωση της ζωής και της περιουσίας του ελληνι
κού λαού.

Από το Αρχηγείο Π.Σ. επιλέχτηκε ως καλύτερος πυροσβέ
στης από απόψεως δράσεως και ήθους, ο αρχιπυροσβέστης 
Αστέριος Πιτσιόρλας του Νικολάου, που υπηρετεί στην Πυ
ροσβεστική Υπηρεσία Πολυγύρου.

Γεννήθηκε το έτος 1948 στην κοινότητα Δουμπιών Χαλκι
δικής.

Κοτετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα στις 14 Φεβρουάριου

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στο Πυροσβε

στικό Σώμα του απονεμήθηκαν 2 ηθικές και 1 υλική αμοιβή για 
την ψυχραιμία, την τόλμη, τος θάρρος, την αποφασιστικό
τητα και την αυτοθυσία που έδειξε στα διάφορα συμβάντα 
που έλαβε μέρος.

Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Εμπορίου Βασίλης 
Κεδίκογλου, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης Τάκης Αναγνωστόπουλος, ο αρχηγός Αστυνομίας 
Πόλεων Παναγιώτης Ραφτόπουλος, ο Α' υπαρχηγός Χωροφυ
λακής υποστράτηγος Γεώργιος Ρομοσιός, ο δήμαρχος Αθη
νών Δημήτριος Μπέης, ο προϊστάμενος του Συντονιστικού 
Επιτελείου του Υ.Δ.Τ. αντιστράτηγος Γεώργιος Ευσταθόπου- 
λος, ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Ρουμελιώτης ως εκπρό
σωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο γενικός διευθυντής 
ΕΒΕΑ Γιάννης Παπακωνσταντίνου, δήμαρχοι, βουλευτές, 
αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, 
εκπρόσωποι του ΕΒΕΑ, πολιτικοί υπάλληλοι του Π.Σ. και άλλοι 
επίσημοι.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο αρχηγός του Π.Σ 
Σωτήριος Μονάντερας.

Η τελετή άρχισε με προλόγηση από αξιωματικό του Π.Σ. 
σχετικά με τη δράση του βραβευόμενου πυροσβέστη. Συ
νεχίστηκε με ομιλία του προέδρου του ΕΒΕΑ Λάζαρου Ευ- 
φραίμογλου, που αναφέρθηκε στο έργο των πυροσβεστών 
και τη μεγάλη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Στη συνέχεια ο αρχηγός του Π.Σ. Σωτήριος Μονάντερας 
πήρε το λόγο και ευχαρίστησε τον κ. Ευφραίμογλου και το 
ΕΒΕΑ για την πρωτοβουλία του να βραβεύει κάθε χρόνο τον 
καλύτερο πυροσβέστη της χρονιάς που πέρασε.

Αφού αναφέρθηκε στη δραστηριότητα του Π.Σ. για το 
έτος 1983 κατέληξε:
«Οι όνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος επενέβησαν σε 
30.513 συμβάντα τα οποία αφορούσαν 13.683 πυρκαγιές, 
3.691 παροχές βοήθειας, 12.693 επεμβάσεις για απελευθέ
ρωση εγκλωβισθέντων σε ανελκυστήρες και 446 ψευδείς 
αναγγελίες ενώ, διατέθηκαν για πυρασφάλεια και άλλους 
κοινωνικούς σκοπούς 7.895 πυροσβεστικά οχήματα και 85 
πυροσβεστικά πλοιάρια.

Την πρώτη θέση στις αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών κατέ
χουν και πάλι τα υπολείμματα καπνίσματος με ποσοστό 
33,36%, ενώ ποσοστό 82,19% οφείλεται σε αμέλεια.
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Στα συμβάντα από πλευράς μηνών την πρώτη θέση κατέ
χει ο Ιούλιος με 3.302 συμβάντα, ημερών το Σάββατο με πο
σοστό 14,8% και ωρών η 12.01' μέχρι 13.00.'

Βρήκαν το θάνατο 168 ιδιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι 
313 ενώ προκλήθηκαν ζημιές χρηματικού ποσού 
11.695.825.100 δρχ. Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες 
των πυροσβεστών 60 από τους οποίους τραυματίστηκαν βα
ριά, διασώθηκε περιουσία αξίας 149.300.980.850 δρχ.

Στον βραβευθέντα πυροσβέστη επιδόθηκε από τον πρόε
δρο του ΕΒΕΑ αναμνηστικό δίπλωμα και επιταγή χρηματικού 
ποσού 30.000 δρχ. και από τον αρχηγό του Π.Σ. αναμνηστική 
πλακέτα με το έμβλημα του Σώματος.

Στο τέλος της τελετής προβλήθηκε κινηματογραφική ται
νία πυροσβεστικού περιεχομένου που αφορούσε κατάσβεση 
πυρκαγιάς σε δάσος και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να 
παίρνονται.

Πλακέτα στην Άμ. Δράση
Σε σεμνή τελετή που έγινε, το Μάη, στην αίθουσα τελετών 

της Υποδιεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αθηνών, τιμήθηκε η 
εθελοντική προσφορά αίματος των υπαλλήλων της υπηρεσίας 
και η μεγάλη προσφορά τους στον άνθρωπο, από το Σώμα 
Εθελοντών Αιμοδοτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η τιμητική διάκριση για την Υποδιεύθυνση Αμεσης Δρά- 
σης, ήταν η προσφορά αναμνηστικής πλακέτας και ο εφοδια
σμός με ειδικό δελτίο ταυτότητας αιμοδότη, σ’ όλους τους 
υπαλλήλους που έδωσαν το αίμα τους για να σωθεί μια ζωή. Η 
πρόεδρος του Σώματος Καίτη Μοσχολιού, ο γ.γ. Νίκος Χωρια- 
τέλλης και ο ταμίας Χρήστος Κορδώνης, αποτελούσαν την 
αντιπροσωπεία των εθελοντών αιμοδοτών ερυθροσταυριτών 
που επισκέφτηκε την Αστυνομική Υπηρεσία.

Τους επισκέπτες υποδέχτηκαν ο διοικητής της Υ.Α.Δ., 
αστυνομικός δ/ντής Μιχάλης Γεωργακάκης, με τους επιτε
λείς του αστυνόμους Γ. Τόγκα, Α. Μπαμπίλη, Μ. Φαλλελάκη 
και Κ. Φιλιππάκη. Παραβρέθηκαν επίσης ο βοηθός του γενι
κού αστυνομικού δ/ντή Αθηνών, αστυνομικός δ/ντής Δ. Χο- 
χτούλας, ο ιΑ 'κα ιΒ ' υποδ/ντές τηςΑ.Δ.Α. αστυνομικοί δ/ντές, 
Κ. Κανής και Ν. Αρκουδέας, οι αστυνομικοί δ/ντές Γ. Βασιλό- 
πουλος και Κ. Ρεντζής, καθώς και άλλοι αξιωματικοί και κατώ
τεροι της Υποδιεύθυνσης.

Ο δ/ντής της Υ.Α.Δ. Μιχάλης Γεωργακάκης καλωσόρισε 
την ηγεσία του Σώματος Εθελοντών Αιμοδοτών και τους ευ
χαρίστησε για την τιμητική αυτή διάκριση, που αντανακλά σ’ 
ολόκληρο το Αστυνομικό Σώμα, ανταμείβοντας τις προσπά
θειες των επώνυμων και ανώνυμων ανδρών της Αστυνομίας 
που πρόσφεραν και προσφέρουν το αίμα τους, συμπαραστε- 
κόμενοι σε κάθε αναξιοπαθούντα συνάνθρωπο.

Τόνισε τη απουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας σαν 
πράξη αλτρουϊσμού και επαίνεσε την καθολική συμμετοχή 
των υπαλλήλων του στο κάλεσμα κάθε ανθρώπου που βρέ
θηκε στην ανάγκη να κτυπήσει την πόρτα της υπηρεσίας του.

Η ταχύτητα εξεύρεσης, πολλές φορές, ακόμη και σπάνιας 
ομάδας αίματος, είναι εντυπωσιακή αφού ειδοποιούνται μέσω 
Κέντρου οι εν υπηρεσία υπάλληλοι, οι οποίοι οικειοθελώς 
σπεύδουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα που υπάρχει ο έχων ανά
γκη λήπτης.

Η εθελοντική προσφορά αίματος θα συνεχιστεί αμείωτη 
από τους Αμεσοδρασίτες, γιατί είναι αποτέλεσμα της ανεπτυ
γμένης συναίσθησης ευθύνης των υπαλλήλων και ελάχιστο 
δείγμα της μεγάλης αποστολής της Αστυνομίας απέναντι στο 
φυσικό εργοδότη της, Έλληνα πολίτη.

Και τελειώνοντας ανέφερε ότι την τιμητική αυτή διάκριση 
θα την κρατήσουμε ευλαβικά και θα την αναρτήοουμε σε 
περίοπτη θέσή της Υπηρεσίας μας, ώστε να αποτελέσει παρά
δειγμα προς μίμηση για τους επερχόμενους και δικαίωση της 
προσπάθειας προσφοράς στην κοινωνική αποστολή της 
Αστυνομίας, των σύγχρονων Σαμαρειτών υπαλλήλων της 
Άμεσης Δράσης.

Βαθιά αυγκινημένη η πρόεδρος του Σώματος Εθελοντών 
Αιμοδοτών κ. Μοσχολιού, παρέδωσε την αναμνηστική πλα
κέτα και εξήρε την πράξη των ανδρών της Άμεσης Δράσης, 
καθώς και την εντυπωσιακή προσφορά του αίματός τους, που 
ανάγκασε το φορέα που προΐσταται να εκδηλώσει έμπραχτα 
τα συναισθήματά του, με την «πενιχρή», όπως τη χαραχτή- 
ρισε, αυτή χειρονομία, μπροστά στο ανυπολόγιστης αξίας 
έργο που προσφέρει η Άμεση Δράση στον άνθρωπο.

Είναι η πρώτη και μοναδική τιμητική διάκριση που δίνει το 
Σώμα Εθελοντών σε συνοδοιπόρο στο έργο του, από την 
ίδρυσή του μέχρι και σήμερα.

Ευχαρίστησε θερμά τους άνδρες του Αστυνομικού Σώμα
τος και εξέφρασε το θαυμασμό της για τις πολλαπλές υπηρε
σίες που προσφέρει η Αστυνομία στη «μάχη» για μια καλύτερη 
ζωή.

Επακολούθησε μικρή δεξίωση που έδωσε η διοίκηση της 
Άμεσης Δράσης για να τιμήσει τους «επισκέπτες» της.

27



Πτυχία σε μοιράρχους - υπαστυνόμους
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Τα πτυχία σε 49 μοιράρχους, 25 αστυ
νόμους θ' και ανώτερο αστυνομικό της 
Κυπριακής Αστυνομίας, που αποφοίτη
σαν από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Μοι
ράρχων -  Αστυνόμων Β \ επέδωσε στη 
διάρκεια ειδικής εκδήλωσης ο γενικός 
γραμματέας του Υ.Δ.Τ. Τάκης Αναγνω- 
στόπουλος.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιή
θηκε στις 13-4-84 στις Σχολές Χωροφυ

λακής, παραβρέθηκαν οι αρχηγοί Χωρο
φυλακής αντιστράτηγος Εμμανουήλ 
Μπριλλάκης και Αστυνομίας Πόλεων Πα
ναγιώτης Ραφτόπουλος, οι a ' και θ ’ 
υπαρχηγοί της Α.Π. Γεώργιος Σαμπάνης 
και Κυριάκος Μιχελουδάκης, ο γ ' επι
θεωρητής Χωροφυλακής υποστράτηγος 
Ανδρέας Γιαννακόπουλος, οι διοικητές 
των Σχολών Χωροφυλακής και Αστυνο
μίας Πόλεων και άλλοι ανώτατοι και ανώ

τεροι αξιωματικοί των δύο Σωμάτων.
Στους αποφοιτήσαντες μίλησε ο διοι

κητής της Σ.Α.Χ., συνταγματάρχης Αντώ
νιος Φούακης που τόνισε μεταξύ άλλων 
τη σημασία της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
στη σωστή εκπλήρωση της αποστολής 
των εκπαιδευθέντων αξιωματικών και την 
ανάγκη αξιοποίησης στο έπακρο των 
γνώσεων που απέκτησαν στη σχολή 
αυτή.

ΗΘΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ

Με αποφάσεις του υπουργού Δημό
σιας Τάξης Γιάννη Σκουλαρ'ικη απονεμή- 
θηκαν έπαινοι και χορηγήθηκαν υλικές 
αμοιβές στους:

α) αστυφύλακες, Γεώργιο ΜΙΧΑΛΟ- 
ΠΟΥΛΟ και Παναγιώτη ΒΟΝΤΖΑΛΙΔΗ, 
γιατί αποτελούντες πλήρωμα περιπολι
κού αυτοκινήτου και εργασθέντες με 
προθυμία και ζήλο, συνέλαβαν, ύστερα 
από καταδίωξη, αυτοκίνητο με κλοπιμαία 
και τους δράστες διαρρήκτες.

β) αστυφύλακες, Δημήτριο ΚΟΥΡ- 
ΚΟΥΜΕΛΗ και Βασίλειο ΤΣΟΛΑΚΟ, γιατί 
αποτελούντες πλήρωμα περιπολικού

αυτοκινήτου και εργασθέντες με προ
θυμία και ζήλο, συνέλαβαν ύστερα από 
καταδίωξη σεσημασμένο διαρρήκτη την 
ώρα δράσης του, που προσπάθησε να 
διαφύγει με κλεμμένο αυτοκίνητο.

γ) αστυφύλακες, Γεράσιμο ΓΚΟΥΜΑ 
και Άγγελο ΚΥΡΑΤΣΗ, γιατί αποτελούν
τες πλήρωμα περιπολικού αυτοκινήτου 
και εργασθέντες με προθυμία και ζήλο 
κατά τη διάρκεια περιπολίας τους κα
τόρθωσαν να εντοπίσουν και να συλλά- 
βουν επ’ αυτοφώρω σεσημασμένο διαρ
ρήκτη την ώρα δράσης.

δ) αστυφύλακα, Αντώνιο ΤΣΑΠΑΡΗ, 
γιατί αξιοποίησε πληροφορία που του 
δόθηκε, σχετική με τα χαρακτηριστικά 
των δραστών διάρρηξης χρυσοχοείου 
που έγινε το Μάρτιο. Ύστερα εργασθείς 
με ζήλο και ευσυνειδησία τον Ιούλιο, 
(δηλαδή μετά τετράμηνο), κατάφερε να 
εντοπίσει και να συλλάβει τον έναν από 
τους δύο διαρρήκτες, ο οποίος ομολό
γησε ότι μαζί με τον άλλο που συνελή-

φθη αργότερα ήταν οι δράστες της διάρ
ρηξης του χρυσοχοείου.

ε) αρχιφύλακα, Κων/νο ΔΗΜΗΤΡΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟ και αστυφύλακα Γεώργιο 
ΟΥΡΔΑ, γιατί ο μεν πρώτος ως αξ/κός 
υπηρεσίας ελέγχου διαβατηρίων στον 
Ανατολικό Αερολιμένα Ελληνικού, περι- 
έγραψε στους υπαλλήλους της αλλαγής 
του τα χαρακτηριστικά ζεύγους Γερμα
νών υπηκόων, υπόπτων ληστείας, στο 
Βώρο Πυργιωτϊσσης Ηρακλείου, ο δε 
δεύτερος ως σκοπός πύλης στην αί
θουσα αναχωρήσεων του αερολιμένα, με 
ανεπτυγμένη παρατηρητικότητα και 
οξυδέρκεια, αντιλήφθηκε δυο άτομα που 
τα χαρακτηριστικά τους έμοιαζαν μ’ αυτά 
των καταζητουμένων και χωρίς καθυ
στέρηση τους προσήγαγε στο γραφείο 
αξ/κού υπηρεσίας. Εκεί διαπιστώθηκε 
ότι οι προσαχθέντες ήταν οι ληστές του 
Ηρακλείου.
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Λειτουργία παιδικών εξοχών Χωροφυλακής 
έτους 1984 στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

Σύμφω να με τη ν  υπ’ αρ ιθμ . 521/31724α από 
29-3-84 απόφαση το υ  υπουργού Δ ημόσ ια ς Τάξης, 
ο ι π α ιδ ικ ές  ε ξο χ ές  Χ ω ροφ υλακής Αγ ίου  Α νδ ρ έα  - 
Α ττ ικ ή ς , θα λ ε ιτο υ ρ γ ή σ ο υ ν  κα τά  τη  θ ερ ινή  π ερ ί
οδο έ το υ ς  1984 από 26-6-84 μ έχ ρ ι 26-8-84.

Σ τ ις  ε ξο χ ές  α υ τέ ς  θα φ ιλ ο ξεν η θ ο ύ ν  παιδ ιά  
τω ν αξιω ματικώ ν, οπ λιτώ ν κα ι π ολ ιτικώ ν υπ αλλή
λων τη ς  Χ ω ροφ υλακής, καθώ ς επ ίσης κα ι τα  παι
δ ιά  τω ν εν  α π ο σ τρ α τε ία  ανδρώ ν. Η η λ ικ ία  τω ν 
κατασ κηνω τώ ν που θα φ ιλ ο ξεν η θ ο ύ ν  ο ρ ίζ ε τα ι 
από 7 -15  ετώ ν, αγόρ ια  κα ι κορ ίτσ ια , γ ε ν ν η θ έ ν τα  
από 1-1-1970 μ έχ ρ ι 31-12-1978.

Η α ' π ερ ίοδ ο ς φ ιλ ο ξεν ία ς  α ρ χ ίζε ι σ τ ις  26-6-84 
κα ι λ ή γ ε ι σ τ ις  15-7-84. Κ ατά  τη ν  π ερ ίοδο  α υ τή  θα 
φ ιλ ο ξεν η θ ο ύ ν  π α ιδ ιά  κα ι τω ν δύο φύλω ν από 
7 -1 0  ετώ ν, τα  γ ε ν ν η θ έ ν τα  από 1-1-75 μ έχ ο ι 
31-12-78.

Η 6 ' π ερ ίοδ ο ς α ρ χ ίζε ι σ τ ις  17-7-84 κα ι λ ή γ ε ι 
σ τ ις  5-8-84. Κατά τη ν  ανω τέρω  π ερ ίοδο  θα φ ιλ ο 
ξεν η θ ο ύ ν  κορ ίτσ ια  από 9 -15  ετώ ν, γ εν ν η θ έν τα  
από 1-1-1970 μ έχ ρ ι 31-12-1976. Τ έλο ς  η γ ' π ερ ί
ο δο ς α ρ χ ίζε ι σ τ ις  7-8-1984 κα ι λ ή γ ε ι σ τ ις  26-8-84. 
Σ τη ν  π ερ ίοδο  α υ τή  θα φ ιλ ο ξεν η θ ο ύ ν  αγόρ ια  η λ ι
κ ίας 9 -15  ετώ ν, γ ε ν ν η θ έ ν τα  από 1-1-1970 μ έχρ ι 
31-12-76.

Επειδή ο ι εγ κα τα σ τά σ ε ις  τω ν π α ιδ ικώ ν ε ξ 
οχών έχ ο υ ν  τη  δ υ ν α τό τη τα  γ ια  ά ν ετη  φ ιλ ο ξεν ία  
μ έχρ ι 190 παιδ ιώ ν κα ι 23 ομαδαρχώ ν, ε ιδ ικ ά  κα ι 
μόνο γ ια  τη ν  α ' π ερ ίοδο  που π α ρ α τη ρ ε ίτα ι μ ε 
γάλη  π ροσ έλευσ η  θα τη ρ η θ ε ί αυσ τηρή  π ρ ο τε 
ρ α ιό τη τα  που θα κα θ ο ρ ίζε τα ι από τη  χρ ονο λογ ία  
εγγρ α φ ή ς  σ τ ις  κα τα σ τά σ ε ις  το υ  ιδ ρ ύ μ α το ς  ή τη  
χ ρ ονο λογ ία  λήψ ης τω ν ο νομασ τικώ ν κα τα σ τά 
σεω ν από τ ις  υπ ηρ εσ ίες  (μ έχ ρ ι 18-6-84).

Π ερ ισ σ ό τερ ες  π λη ρ οφ ορ ίες  δ ίν ο ν τα ι σ την 
υπ’ αρ ιθμ . 521 /31 /26-6  από 3-5-84 σ χ ετ ική  ε γ κ ύ 
κλ ιο  το υ  Ιδ ρ ύ μ α τος  «Ε ξοχές Χω ροφυλακής» 
(Β ερ α νζέρ ο υ  13, 7ος ό ρ οφ ο ς τηλ . 36.19.675) που 
κο ινο π ο ιή θη κε σ τ ις  υπ ηρ εσ ίες  Χ ω ροφ υλακής.

*  *  *

Οδοντιατρική περίθαλψη ασφαλισμένων 
του Δημοσίου

Με σχετική απόφαση του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
έγινε γνωστό ότι προκειμένου για τις θεραπείες δοντιών των 
ασφαλισμένων του Δημοσίου, πρέπει να προσκομίζονται κατά 
τον τελικό έλεγχο ακτινογραφίες, μία πριν αρχίσουν οι σχετι
κές θεραπείες και μία μετά το πέρας των εργασιών, για να 
είναι δυνατός ο έλεγχος από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα.

Επίσης για οδοντοθεραπευτικές μόνο εργασίες (λ.χ. εμ
φράξεις, εξαγωγές, ουλίτιδες, καθαρισμούς) και μέχρι ποσού 
των τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών δεν απαιτείται πλέον 
προέγκριση (αρχικός έλεγχος) για τους ασφαλισμένους του 
Δημοσίου από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα.

Δεν απαιτείται επίσης προέγκριση και για τις οδο.ντοθε- 
ραπευτικές εργασίες σε μέλη οικογενειών υπαλλήλ&ν και 
συνταξιούχων του Δημοσίου μέχρι και δεκαεπτά (17) ετών, 
γιατί λόγω του μικρού της ηλικίας τους, η δαπάνη είναι ασή
μαντη.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην υπ’ αριθμ. 
315/2/14α από 9-4-84 διαταγή της Διεύθυνσης Υγειονομικού 
του Αρχηγείου Χωροφυλακής, που κοινοποιήθηκε σ’ όλες τις 
υπηρεσίες Χωροφυλακής.

Βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής 
αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων 

και μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347 από 

17-1-84, κοινή υπουργική απόφαση, το βοήθημα της οικογε
νειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας θα δίνεται εφεξής και 
στα αγόρια των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού, τα οποία έχουν γεννηθεί από 18-2-83 και 
εντεύθεν καί για τα οποία θα γίνει αναδρομική κράτηση.

Η κράτηση αυτή, για το βοήθημα, είναι η ίδια που διενερ- 
γείται σήμερα για τα κορίτσια, 2% το μήνα και θα αρχίζει 
εφεξής, αδιακρίτως φύλου, από την πρώτη του επομένου από 
τη γέννηση του παιδιού μήνα.

Περισσότερες διευκρινίσεις δίνονται στην υπ’ αριθμ. 
518/12/16 από 26-3-84 διαταγή της Διεύθυνσης Οικονομικού 
του Α.Χ., που κοινοποιήθηκε σ’ όλες τις υπηρεσίες Χωροφυ
λακής.

Δόκιμοί
ενωμοτάρχες
προσφέρουν

αίμα
Στα πλαίσια της ενίσχυσης της τράπε

ζας αίματος Χωροφυλακής, 126 δόκιμοι 
ενωμοτάρχες πρόσφεραν εθελοντικά 
αίμα τον περασμένο μήνα.

Η εθελοντική αυτή αιμοδοσία που απο
τελεί πολύτιμη ανθρωπιστική προσφορά 
για τους άντρες της Χωροφυλακής και τις 
οικογένειές τους σε περιπτώσεις άμεσης 
ανάγκης έγινε στις εγκαταστάσεις της 
Χωροφυλακής στην Αμυγδαλέζα.
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Φ έτος η βία στα γήπεδα απασχόλησε σε με
γάλο βαθμό τις αρμόδιες αρχές. Πάρθηκαν 
μέτρα, έγινε ένας μεγάλος αγώνας μέσα κι 

έξω από το γήπεδο μέχρι να φθάσουμε στην “αυ
λαία” του πρωταθλήματος να παραδεχτούμε ότι 
ο «χουλιγκανισμός», φαινόμενο που παρατηρή
θηκε τα τελευταία χρόνια, χτυπήθηκε μέχρι λίγο 
πριν τις “ρίζες”. Τι λένε όμως οι άνθρωποι της 
Αστυνομίας που ίδρωσαν γι’ αυτό το σκοπό;

ΠΩΣ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΕ ΤΟ 
«ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟ»

Ο κ. Μαν. Μποσινάκης 
Γεν. Αστ. Δ ιευθυντής Αθήνας

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Αθηνών Μαν. Μποσινάκης στο ερώτημα 
του περιοδικού μας «είναι γνωστό, ότι η 
6ία μειώθηκε στα γήπεδα. Τι μέτρα έλαβε 
η Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, για να 
σημειωθεί αυτή η μείωση;», απάντησε:

«Η παρελθούσα ποδοσφαιρική “ σαι
ζόν» 82-83, έγινε δάσκαλός μας για τη 
λήψη των απαραίτητων αστυνομικών μέ
τρων της νέας περιόδου 83-84.

Η ποδοσφαιρική περίοδος 82-83, 
έφερε την απαράδεκτη για το φίλαθλο 
πνεύμα σφραγίδα της βίας, μέσα και έξω 
από τα γήπεδα, που χαρακτηρίστηκε από 
βωμολοχίες, σωματικές βλάβες, φθορές 
ξένης ιδιοκτησίας σε αυτοκίνητα, βιτρί- 
νες καταστημάτων και πολυκατοικιών, 
ρίψη φωτοβολίδων και κροτίδων, στρε
φόμενες κατά αθλουμένων, παραγόν
των. φιλάθλων και ιδιωτών.

Έτσι η Αστυνομική Διεύθυνση Αθη
νών, μέσα στο γενικότερο πνεύμα της 
κυβερνητικής πολιτικής, για την οπωσ
δήποτε πάταξη της βίας στα γήπεδα, με
λέτησε, αναμόρφωσε και σχεδίασε 
αστυνομικά μέτρα, τόσο για την πρό
ληψη, όσο και για την καταστολή της βίας 
μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Ο σχεδιασμός αυτός είχε ως αντικει
μενικό στόχο την πρόληψη των πράξεων 
βίας στα γήπεδα και αυτό επετεύχθηκε 
με τη χρησιμοποίηση μειωμένων κατά 
40% των αστυνομικών δυνάμεων που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τα παρελθόντα 
έτη, χάρις στην ορθολογικότερη χρησι
μοποίηση και δραστηριοποίησή τους.

Η λήψη των αστυνομικών μέτρων 
συνίστατο στην επιτήρηση των φιλάθλων 
από τους χώρους ακόμη των προσυγκεν- 
τρώσεών τους (αθλητικά στέκια), κατά 
την είσοδό τους εντός των γηπέδων να 
μη φέρουν κροτίδες, φωτοβολίδες ή 
άλλα αντικείμενα με τα οποία ήταν δυνα
τόν να προκληθούν σωματικές βλάβες, 
κατά τη διάρκεια των αγώνων, ώστε να μη 
εκτρέπονται και παραβιάζουν τις διατά
ξεις του Ν. 75/75 καιτέλος κατά την απο
χώρηση των φιλάθλων μέχρι του τόπου 
διαλύσεώς τους, ώστε να μην προβαί
νουν καθ' οδόν σε φθορές αυτοκινήτων, 
βιτρινών καταστημάτων και πολυκατοι
κιών και συμπλοκές μεταξύ τους.

Δυστυχώς, η αστυνομική δύναμη, με 
την έναρξη της περιόδου, βρέθηκε στην 
ανάγκη να εφαρμόσει αυστηρά τις δια
τάξεις του ανωτέρω νόμου προς κάθε 
κατεύθυνση και κατά παντός αδικοπρα- 
γούντος και πολλοί από τους “ φιλά
θλους” οδηγήθηκαν ενώπιον της Δι
καιοσύνης.

Η συνεχής επιτήρηση και η σύλληψη



των αδικόπραγούντων, έφερε άμεσα τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, διότι από 
την άμεση και αποτελεσματική παρουσία 
της αστυνομικής δυνάμεως σε κάθε 
τόπο, έγινε πίστη στους φιλάθλους, ότι 
το ποδόσφαιρο είναι άθλημα ψυχαγω
γικό και όχι μέσο κακώς εννοούμενης 
εκτονώσεώς τους, με αποτέλεσμα από 
το μέσον της ποδοσφαιρικής περιόδου 
και εντεύθεν να μην υπάρχουν λόγοι 
εφαρμογής των διατάξεων. Η επιτυχία 
των αστυνομικών μέτρων θα αποτελέσει 
την βάση εφαρμογής των ιδίων μέτρων 
και κατά τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 
84-85».

Ο κ. Μιχ. Γεωργακάκης 
Δ ιοικητής Αμεσης Δράσης

Ο διοικητής της Άμεσης Δράσης 
αστυν. δ/ντής Μ. Γεωργακάκης απάν
τησε στις ερωτήσεις μας ως εξής:

-  Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το χρόνο 
που πέρασε μειώθηκε η βία στα γήπεδα. 
Πού οφείλεται αυτά;

-Τ ο  χρόνο που πέρασε η Αστυνομική 
Διεύθυνση Αθηνών δεν μπορεί κανείς να 
αμφισβητήσει ότι πήρε "άριστα" για τα 
μέτρα που έλαβε στα γήπεδα της περι
οχής ευθύνης της.

Η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει τελείως. 
Προχωρούμε προς το καλύτερο κάθε 
μέρα χωρίς -  και αυτό είναι το αξιοση
μείωτο -  να μειώνουμε την δύναμη. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή 
προσώπων που ανέλαβαν την ευθύνη και 
πήραν το θέμα πάρα πολύ σοβαρά σύμ
φωνα με τις οδηγίες και τις εντολές του 
δ/ντή της Αστυνομίας Πόλεων κ. Μαν.

Μποσινάκη, ο οποίος εκφράζει και υλο
ποιεί την κυβερνητική βούληση στον το
μέα αυτό.

Επειδή δεν έλειψα από κανένα αγώνα 
στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 
και ειδικά από τη Θύρα 13 της οποίας έχω 
την ευθύνη, μπορώ να πω ότι δεν υπάρ
χει θέμα που η Αστυνομία να μην μπορεί 
να το λύσει.

Αυτά τα παιδιά της Θύρας 13 τα είχαν 
εγκαταλείψει στην τύχη τους. Δεν βρέ
θηκε ένας άνθρωπος να τους εξηγήσει 
ότι ο αθλητισμός σημαίνει νίκη και ήττα 
και ότι η βία στα γήπεδα δεν ωφελεί τον 
αθλητισμό, αλλά τον παραμορφώνει και 
απομακρύνει τον κόσμο που θέλει να 
απολαύσει το σπορ αυτό.

Πάνω σ’ αυτό τον τομέα προσπαθή
σαμε και πείσαμε, πιστεύω. Το αποτέλε
σμα είναι ότι τα έκτροπα και οι ασχήμιες 
στο επικίνδυνο, όπως χαρακτηρίζεται 
σημείο του γηπέδου, να είναι σήμερα 
όαση χαράς και φίλαθλου πνεύματος.

-  Λειτούργησαν τα μέτρα ή μήπως 
χρειάζεται να ληφθούν νέα στη νέα 
περίοδο;

-Τα μέτρα λειτούργησαν άριστα. Δεν 
χρειάζεται να ληφθούν νέα και πρόσθετα 
μέτρα διότι είναι θέμα προπαντός σω
στής παρουσίασης της Αστυνομίας, δη
λαδή να μη μετατρέπεται ο αστυνομικός 
σε θεατή, αλλά να είναι άγρυπνος στον 
τομέα του για να προλαμβάνει κάθε 
ασχήμια ή παρανομία.

-  Σχετικά με πέρσι πώς ήταν η φετινή 
αθλητική περίοδος;
-  Πέρσι είχαν γίνει πάρα πολλά επεισό
δια. Είχαμε επιθέσεις κατά αυτοκινήτων 
στους σταθμούς και αψιμαχίες μεταξύ 
αντίπαλων ομάδων. Όλα αυτά έχουν εκ- 
λείψει φέτος από την Αθήνα. Αυτό έγινε 
αισθητό από τους φιλάθλους οι οποίοι 
εκφράζουν τη χαρά τους και τον ενθου
σιασμό τους για τα μέτρα και θέλουν να 
παρατηρείται αυτό το φαινόμενο σ’ όλα 
τα γήπεδα.

Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο θα το αγκα
λιάσει πολύς κόσμος. Θα ξεκινάει με τα 
παιδιά του να παρακολουθεί αν βεβαιω
θεί ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του και η 
αγωγή των παιδιών του απ’ τις χειρονο
μίες και τις ασχήμιες που ακούγονταν 
μέχρι τώρα.

Η Αστυνομική 
Δ/νση Πειραιά

Στα πλαίσια των προσπαθειών της, για 
τη μείωση της βίας στα γήπεδα, η Αστυ
νομική Δ/νση Πειραιά, έλαβε τα παρα
κάτω μέτρα, κατά τη διάρκεια της αγωνι
στικής περιόδου που έληξε:

1. Αύξησε τις διατιθέμενες δυνάμεις 
της κυρίως στους κρίσιμους και μεγά
λους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

2. Πύκνωσε τις περιπολίες πεζών και 
εποχούμενων αστυνομικών στους χώ
ρους πλησίον των γηπέδων και μακράν 
αυτών, προ, κατά και μετά την τέλεση 
ποδοσφαιρικών αγώνων, για την πρό
ληψη έκτροπων, από ομάδες φανατισμέ
νων οπαδών ή μεμονωμένα άτομα.

3. Σε συντρέχουσες περιπτώσεις και 
προς παραδειγματισμό των φιλάθλων, 
εφάρμοσε με αυστηρότητα κατά των 
συλληφθέντων ταραξιών κ.τ.λ. τα νό
μιμα.

4. Στις κερκίδες των γηπέδων (Καραϊ- 
σκάκη No 6 και 7), όπου συγκεντρώνον
ταν νεαράς ηλικίας φανατισμένοι οπα
δοί, τοποθετήθηκαν αστυφύλακες της 
Υ.Γ.Α. με πολιτική περιθολή για την 
παρακολούθηση και σύλληψη των θιαιο- 
πραγούντων ατόμων.

5. Απηύθυνε προ και κατά την διάρκεια 
των αγώνων συστάσεις και παραινέσεις 
προς τους φιλάθλους από τα μεγάφωνα 
του Σταδίου Καραίσκάκη για κόσμια και 
πολιτισμένη συμπεριφορά.

Επίσης κατά τους κρίσιμους ποδο
σφαιρικούς αγώνες έστελνε στους Στα
θμούς Τηλεοράσεως και Ραδιοφώνου, 
καθώς και στις εφημερίδες, ανακοινώ
σεις με τις οποίες ζητούσε τη συνδρομή 
των πολιτών για πολιτισμένη και ασφαλή 
διεξαγωγή των αγώνων και αποφυγή 
ασχημιών ή άλλων παρανόμων ενερ
γειών, που υποβαθμίζουν το άθλημα και 
προσβάλλουν την συντριπτική πλειοψη- 
φία των Ελλήνων φιλάθλων και υπενθύ
μιζε σ’ αυτούς ποιες ενέργειές τους 
απαγορεύονταν και τ ι ποινές προθλέ- 
πονταν για τους δράστες.

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Προαστίων Πρωτεύουσας τα- 
ξίαρχος Χρήστος Μακρής μας είπε για τη 
«βία στα γήπεδα»:

«Τα περισσότερα ποδοσφαιρικά γή
πεδα του Λεκανοπεδίου Αττικής, απ' τα 
οποία τα τρία ανήκουν σε ομάδες Α’ 
Εθνικής κατηγορίας και οι σπουδαιότε
ρες αθλητικές εγκαταστάσεις (Ολυμ
πιακό Στάδιο κ.τ.λ.) βρίσκονται στο χώρο 
δικαιοδοσίας της Διεύθυνσής μας. Ο 
αριθμός τους, συνολικά, ανέρχεται στα 
67 ενώ πραγματοποιούνται 100 περίπου 
ποδοσφαιρικές συναντήσεις κάθε βδο
μάδα και ιδιαίτερα τις Κυριακές.

Απ’ τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η 
αστυνόμευση των γηπέδων στην περι
οχή μας είναι ένα έργο «λίαν επαχθές» 
για τις υπηρεσίες μας, επειδή μας απορ
ροφά πάρα πολύ μεγάλη δύναμη (κάθε 
Κυριακή διατίθενται περισσότεροι από 
1.500 άνδρες) και απαιτεί την καταβολή 
ιδιαίτερης προσπάθειας για την τήρηση

Ταξίαρχος Χρ. Μακρής 
Δ /ντής Δ/νσης Αστυνομίας 

Προαστίων Πρωτεύουσας

της τάξης.
Η τήρηση της τάξης στα γήπεδα είναι 

μια δύσκολη κατάσταση αφού αστυνο
μεύουμε ένα πλήθος ανθρώπων το οποίο 
στην πλειονότητα τελεί κάτω από μια ει
δική ψυχολογία. Ένα μεγάλο μέρος απ’ 
αυτό το πλήθος, όταν βρίσκεται στο 
χώρο των γηπέδων, υφίσταται τέτοια 
υποβολή ώστε παύει να υπακούει στις 
επιταγές της λογικής και στοϋς κανόνες 
της πολιτισμένης συμπεριφοράς, με 
αποτέλεσμα να μεταβάλλεται σε ανθρώ
πινη μάζα, με ομαδική ψυχή που διέπεται 
από ισχυρό «αθλητικό πάθος» και τυφλά 
ένστικτα.

Συνεπώς το πρόβλημα της βίας στα 
γήπεδα είναι περισσότερο πρόβλημα

αθλητικής αγωγής και παιδείας και λιγό
τερο «αστυνομικό».

Το σημερινό «αθλητικό πάθος» πρέπει 
να αντικατασταθεί με το αθλητικό ιδεώ
δες, όπως το δίδαξαν οι πρόγονοί μας. 
Αυτό όμως δεν είναι υπόθεση της αστυ
νομίας αλλά άλλων αρμόδιων φορέων 
που έχουν ήδη εντοπίσει τη «ρίζα του 
κακού» και έχουν ενεργήσει τα δέοντα 
προς την κατεύθυνση αυτή, με θετικά 
μάλιστα αποτελέσματα αφού, στη φετινή 
ποδοσφαιρική περίοδο, σημειώθηκαν 
μεν βιαιότητες αλλά σε πολύ μικρότερη 
συχνότητα και σφοδρότητα σε σύγκριση 
με τις προηγούμενες χρονιές.

Στη μείωση αυτή συνετέλεσε οπωσδή
ποτε και η τακτική που εφάρμοσαν οι 
υπηρεσίες της Διεύθυνση Αστυνομίας 
κατά τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών 
συναντήσεων. Μετά από σχετικές διατα
γές του Αρχηγείου Χωροφυλακής, τα μέ
τρα που λήφθηκαν ήσαν περισσότερο 
έντονα και πιο αυστηρά.
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ΓΙΟ ΡΤΆΟ ΤΓΗ ΚΘ  η  χ γ \κ  θ ιρ η ν η  
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Με την ευκαιρία της γιορτής της προστάτιδας της 
Χωροφυλακής Αγίας Ειρήνης, ο Αρχηγός του Σώματος 
αντιστράτηγος Εμμανουήλ Μπριλλάκης, απηύθυνε 
προς το προσωπικό την παρακάτω ημερήσια διαταγή.

Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί,  Α ν θ /ο τ έ ς ,  Ο π λ ίτ ε ς  κ α ι Π ο λ ιτ ικ ο ί  Υ π ά λλη λο ι.

Η  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή  γ ιο ρ τ ά ζ ε ι  σ ή μ ε ρ α  μ ε  ε υ λ ά β ε ια  τη  μ ν ή μ η  
τη ς  Α γ ία ς  κ α ι Μ ε γ α λ ο μ ά ρ τ υ ρ α ς  Ε ιρ ή ν η ς .

Η  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  Α γ ία ς  ω ς π ρ ο σ τά τ ιδ α ς  τη ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  
δ ε ν  έ χ ε ι  μ ό ν ο  σ υ μ β ο λ ικ ό  χ α ρ α κ τή ρ α  αλλά ε κ φ ρ ά ζ ε ι κ α ι το  
β α θ ύ τ ε ρ ο  π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο  τ η ς  α π ο σ το λ ή ς  το υ  Σ ώ μ α το ς  κ α ι α ν τα -  
η ο κ ρ ίν ε τ α ι  σ το  θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ό  σ υ ν α ίσ θ η μ α  το υ  π ρ ο σ ω π ικο ύ  το υ .

Π ο λ λ ο ί κ α ι δ ύ σ κ ο λ ο ι ή τ α ν  ο ι α γ ώ ν ε ς  τη ς  Α γ ία ς  γ ια  τη ν  
ε δ ρ α ίω σ η  τ η ς  η θ ικ ή ς  κ α ι τ η ς  χ ρ ισ τ ια ν ικ ή ς  α ν α μ ό ρ φ ω σ η ς . 
Υ π ή ρ ξε  σ ύ μ β ο λ ο  π ίσ τη ς , η ρ ε μ ία ς  κ α ι α γ ά π η ς , δ ε ν  ε π η ρ ε ά 
σ τ η κ ε  α π ό  το  ε ιδ ω λ ο λ α τ ρ ικ ό  τη ς  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  κ α ι έ μ ε ιν ε  
α π τό η τη  σ τ ο υ ς  δ ιω γ μ ο ύ ς  κ α ι β α σ α ν ισ τή ρ ια . Μ ε  τη  β ο ή θ ε ια  το υ  
Θ εο ύ , η  Α γ ία  Ε ιρ ή ν η  θ α υ μ α τ ο ύ ρ γ η σ ε  κ α ι α π έ δ ε ιξ ε  μ ε  τρ όπ ο  
θ ρ ια μ β ε υ τ ικ ό  τη  δ ύ ν α μ η  κ α ι τ η ν  α λ ή θ ε ια  τ η ς  χ ρ ισ τ ια ν ικ ή ς  π ί
σ τη ς .

Το ε ιρ η ν ο π ο ιό  έ ρ γ ο  τ η ς  Α γ ία ς , τ α υ τ ίζ ε τ α ι  μ ε  τ ο υ ς  α γ ώ ν ε ς  
κ α ι τη ν  κ ο ιν ω ν ικ ή  α π ο σ το λ ή  τ η ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  π ο υ  απ ό  το  1833 
μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α  α γ ω ν ίζ ε τα ι π ά ν το τ ε  σ το  π λ ε υ ρ ό  το υ  Λ α ο ύ  μ α ς  
γ ια  να  το υ  ε ξ α σ φ α λ ίσ ε ι τα  π ο λ υ τ ιμ ό τ ε ρ α  α γ α θ ά , όπ ω ς ε ίν α ι  η  
Τ άξη , η Α σ φ ά λ ε ια  κ α ι η Κ ο ιν ω ν ικ ή  Δ ικ α ιο σ ύ ν η , π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ις  
α π α ρ α ίτη τε ς  γ ια  τ η ν  π ρ ό ο δ ο  κ α ι τ η ν  ε υ η μ ε ρ ία  το υ .

Το Σ ώ μ α  τ η ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  ε ιρ η ν ο π ο ιό  κ α ι α υ τό  ω ς ε κ  το υ  
π ρ ο ο ρ ισ μ ο ύ  το υ , α ν τ λ ε ί  π ά ν το τ ε  γ ια  τ η ν  εκ π λ ή ρ ω σ η  το υ  δ ύ σ 
κ ο λ ο υ  κ α ι ε π ίμ ο χ θ ο υ  έ ρ γ ο υ  το υ  δ ύ ν α μ η  απ ό  τη  ζω ή κ α ι το υ ς  
α γ ώ ν ε ς  τη ς  Α γ ία ς  Ε ιρ ή ν η ς .

Ιδ ια ίτ ε ρ α  σ τη ν  ε π ο χ ή  μ α ς  π ου η  β ία  β ρ ίσ κ ε τ α ι σ ε  έ ξ α ρ σ η  σ ' 
ό λ ο  τ ο ν  κ ό σ μ ο  κ α ι το  έ γ κ λ η μ α  ε μ φ α ν ίζ ε τ α ι  μ ε  κ α ιν ο ύ ρ γ ιε ς

μ ο ρ φ έ ς , η  α π ο σ το λ ή  τ η ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  π α ίρ ν ε ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς  
δ ια σ τ ά σ ε ις  κ α ι η  π ρ ο σ π ά θ ε ιά  τ η ς  γ ίν ε τ α ι  π ιο  επ ίπ ο νη .

Κ ά θ ε  χ ρ ό ν ο ς  ό μ ω ς  π ο υ  π ερ ν ά , η  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή  β ε λ τ ιώ ν ε 
τα ι, έ τ σ ι  π ο υ  ν α  μ π ο ρ ε ί α π ο τε λ ε σ μ α τ ικ ά  ν α  α ν τ ιμ ε τω π ίζ ε ι τ ις  
κ α ιν ο ύ ρ γ ιε ς  μ ο ρ φ έ ς  κ α ι μ ε θ ό δ ο υ ς  ε γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α ς  κ α ι να  
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι κ α λ ύ τ ε ρ α  τ ις  υ π η ρ ε σ ίε ς  τη ς  σ το  κ ο ιν ω ν ικ ό  σ ύ ν ο λ ο .

Σ ή μ ε ρ α  μ π ο ρ ο ύ μ ε  ό λ ο ι μ α ς  να  α ισ θ α ν ό μ α σ τε  ικ α ν ο π ο ίη σ η  
ό τ ι η Α σ φ ά λ ε ια  κ α ι η  η σ υ χ ία  σ τη  Χ ώ ρα μ α ς  έ χ ε ι  π α γ ιω θ ε ί κ α ι ο  
Ε λ λ η ν ικ ό ς  Λ α ό ς  α π α λ λ α γ μ έ ν ο ς  απ ό  φ ό β ο υ ς  κ α ι α β ε β α ιό τ η τ ε ς  
ε π ιδ ίδ ε τα ι  α π ε ρ ίσ π α σ το ς  σ τα  ε ιρ η ν ικ ά  το υ  έ ρ γ α .

Έ χ ε ι γ ίν ε ι  σ υ ν ε ίδ η σ η  σ ' ό λ ο  το  π ρ ο σ ω π ικό  τ η ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α 
κ ή ς  η  σ π ο υ δ α ιό τη τα  το υ  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς  τ ο υ  κ α ι το  μ έ γ ε θ ο ς  τη ς  
ε υ θ ύ ν η ς  τ ο υ  α π έ ν α ν τ ι σ τ ο ν  Ε λ λ η ν ικ ό  Λ α ό . Ό λ ο ι ό σ ο ι υ π η ρ ε 
τ ο ύ μ ε  σ το  Σ ώ μ α , α φ ο α ιω μ έ ν ο ι σ τη ν  υ π η ρ ε σ ία  το υ  Λ α ο ύ  κα ι 
π ισ το ί σ τη  Δ η μ ο κ ρ α τ ία  θ α  κ α τ α β ά λ ο υ μ ε  κ ά θ ε  δ υ ν α τή  π ρ ο σ π ά 
θ ε ια  ώ σ τε  η  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή  να  β α δ ίζ ε ι σ τα θ ε ρ ά , χ ω ρ ίς  π α ρ ε κ κ λ ί
σ ε ις  κ α ι ε π η ρ ε α σ μ ο ύ ς  το  δ ρ ό μ ο  τη ς  ισ τ ο ρ ικ ή ς  τ η ς  π ο ρ ε ία ς , 
έ χ ο ν τ α ς  π ά ν τα  σ α ν  γ ν ώ μ ο ν α  τη  δ ια σ φ ά λ ισ η  τω ν  α το μ ικ ώ ν , κ ο ι
ν ω ν ικώ ν  κ α ι π ο λ ιτ ικ ώ ν  δ ικ α ιω μ ά τω ν  τω ν  π ο λ ιτώ ν  κ α ι το  σ υ μ φ έ 
ρ ο ν  τ η ς  Π α τρ ίδ α ς  μ α ς .

Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τα ς  το  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  τ η ς  Α γ ία ς  Ε ιρ ή ν η ς  κ α ι μ ε  
τ η ν  ε μ π ισ το σ ύ ν η , τ η ν  α γά π η  κ α ι σ υ μ π α ρ ά σ τα σ η  το υ  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  
Λ α ο ύ , π ισ τ ε ύ ο υ μ ε  α π ό λ υ τα  ό τ ι κ α ι σ το  μ έ λ λ ο ν  η  Ε λ λ η ν ικ ή  Χω
ρ ο φ υ λ α κ ή  θ α  σ υ ν ε χ ίσ ε ι  τ ο ν  π ρ ο ο ρ ισ μ ό  τη  κ α ι τη ν  κ ο ιν ω ν ικ ή  
τη ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά  μ ε  ε π ιτ υ χ ία  γ ια  έ ν α  κ α λ ύ τ ε ρ ο  μ έ λ λ ο ν .

Ζ Η Τ Ω  Τ Ο  Ε Θ Ν Ο Σ  

Ζ Η Τ Ω  Η  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

Ο  Α ρ χ η γ ό ς
Ε Μ Μ Α Ν . Μ Π Ρ ΙΛ Λ Α Κ Η Σ  

Α ν τ ισ τ ρ ά τ η γ ο ς

Με ξεχωριστή λαμπρότητα και θρη
σκευτική κατάνυξη γιορτάστηκε στις 
5-5-1984 στις Σχολές Χωροφυλακής η 
επέτειος της μνήμης της Αγίας Ειρήνης, 
προστάτιδας του Σώματος της Χωροφυ
λακής, παρουσία του υπουργού Δημό
σιας Τάξης Γιάννη Σκουλαρίκη.

Στην αρχή εψάλη δοξολογία χοροστα- 
τούντος του Μητροπολίτη Σερρών κ. 
Μαξίμου εκπροσώπου του Αρχιεπισκό
που Αθηνών και στη συνέχεια ο διοικη
τής της Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής 
συνταγματάρχης Νικόλαος Πισκοντάκης 
ανάγνωσε την ημερήσια διαταγή του αρ
χηγού Χωροφυλακής.

Στην τελετή παραβρέθηκαν: ο Μητρο
πολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνας κ. Βαρ
θολομαίος ο α' αντιπρόεδρος της Βου
λής Μιχάλης Στεφανίδης ως εκπρόσω
πος της Βουλής, ο υπουργός Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων Ευάγγελος Κου- 
λουμπής, ο γ' αντιπρόεδρος της Βουλής 
Παναγιώτης Κρητικός, ο πρόεδρος της 
ΕΔΗΚ Γιάννης Ζίγδης, εκπρόσωποι των 
πολιτικών κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΚΚΕ, 
ο γενικός γραμματέας του Υ.Δ.Τ. Τάκης 
Αναγνωστόπουλος, ο νομάρχης Αττικής 
Θεόδωρος Κατριβάνος, βουλευτές από 
όλα τα πολιτικά κόμματα, ο αρχηγός 
Γ.Ε.Ε.Θ.Α. ναύαρχος Ντεγιάννης, οι αρ
χηγοί Στρατού αντιστράτηγος Κούρκα- 
φας, Χωροφυλακής αντιστράτηγος 
Μπριλλάκης, Λιμενικού Σώματος αντι
ναύαρχος Προκοπής. Αστυνομίας Πό
λεων Ραφτόπουλος και Πυροσβεστικού 
Σώματος Μονάντερας, η αναπληρωτής 
νομάρχης Ανατ Αττικής Αγγελική Συν- 
οδινού, εκπρόσωποι δικαστικών και διοι
κητικών αρχών, πρόεδροι οργανισμών,

ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των 
Ε.Δ. και Σ.Α., απόστρατοι αξιωματικοί της 
Χωροφυλακής, αντιπροσωπείες των 
παραγωγικών σχολών των Ε.Δ. και Σ.Α., 
άλλοι επίσημοι και πολλοί προσκεκλημέ
νοι.

Επακολούθησε δεξίωση προς τιμή 
των παραβρεθέντων. Παρόμοιες εκδη
λώσεις έγιναν στις έδρες των Ανώτερων 
Διοικήσεων και Διοικήσεων Χωροφυλα
κής όλης της χώρας.

Ό ' \ θ Ο  τ α  λ ε φ τ ά  σα(;
μετράνε περισσότερο

Νέα επιτόκια στις καταθέσεις:
•  Προθεσμίας......................
•  Με μηνιαίο εισόδημα.......

(κάθε μήνα η επιταγή σπίτι σας) _ /

•  Ταμιευτηρίου......................... 1 5 %

μέχρι

20%

ρωτήστε μας
για κάθε μορφής κατάθεση 
για καταθέσεις σε συνάλλαγμα

Τράπεζρ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
Π Ι Γ Τ Ε Π Τ  θυγατρική της
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Σανταρόζα 3 - ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3212.371-5, 3250.934-8



Μ έσα στην πολύβουη και πολυτάραχη ζωή της 
πόλης, σε μια κοινωνία ανθρώπων που τη χα
ρακτηρίζει το άγχος, η αδιαφορία και η έλ

λειψη επικοινωνίας και σεβασμού προς τον πλησίον, 
καλείται η Αστυνομία να επιβάλει και να εμπεδώσει την 
τάξη όταν και όπου χρειαστεί.

Η ταραγμένη σε όλα τα επίπεδα κοινωνία μας, δέ
σμια του σύγχρονου πολιτισμού μας -  που φέρει ακέ
ραια την ευθύνη της αύξησης της εγκληματικότητας 
σε ορισμένους τομείς -  πολλαπλασιάζει καθημερινά 
«θύτες» και «θύματα», αναζητώντας απεγνωσμένα 
διέξοδο. Ο άνθρωπος θύμα, εναποθέτει τ ις  ελπίδες 
του στην «παντοδύναμη» όπως πιστεύει Αστυνομία -  
που είναι πράγματι υπεύθυνη λόγω καθήκοντος και 
αποστολής -  για την ειρηνική συνύπαρξη των ατόμων.

Το λάθος, ως προς την παντοδυναμία της Αστυνομίας, 
προκύπτει καθημερινά από τις εκατοντάδες κλήσεις που δέ
χεται, από αδικηθέντες ή μη συμπολίτες. Πολλές φορές, κατά 
τη μετάβαση αστυνομικών στον τόπο του συμβάντος, διαπι
στώνεται η άσκοπη μετακίνηση αφενός και η αδυναμία επέμ
βασης αφετέρου, λόγω αναρμοδιότητας. Η δυσαρέσκεια του 
καλέσαντος στις περιπτώσεις αυτές είναι εμφανής, καθώς 
δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την «αδυναμία» και την 
«αναρμοδιότητα» της Δημόσιας Αρχής, ούτε ικανοποιείται με 
τις συστάσεις και υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων. Για 
να γίνουμε πιο αντιληπτοί διευκρινίζουμε ότι για κάθε έγ
κλημα «εκούσιον ή ακούσιον», «εκ δόλου ή εξ αμελείας» 
τελούμενον, η Αστυνομία έχει τόση αρμοδιότητα και δυνατό
τητα εφαρμογής του νόμου, όση ρητώς για τα καθήκοντά της 
οι νόμοι ορίζουν. Δεν μπορεί δηλαδή η Αστυνομία να υπερβεί 
το νομικό πλαίσιο που η Πολιτεία έχει θεσπίσει με συγκεκρι
μένη για κάθε περίπτωση νομοθεσία, γιατί έτσι παρανομεί.

«Κάθε άδικη πράξη ή παράλειψη, καταλογιστή στον πρά- 
ξαντα και τιμωρούμενη από το νόμο είναι έγκλημα».

Στον ορισμό αυτό του άρθρου 14 του Π.Κ., οριοθετείται η 
πολλαπλότητα και η πολυπλοκότητα της έννοιας του εγκλή
ματος και προσδιορίζεται η πλειάδα των νόμων που έχουν 
θεσπιστεί ή θεσπίζονται, για την αποτελεσματική αντιμετώ
πιση κάθε περίπτωσης μεμονωμένα.

Α πό ένα «ασήμαντο» για τους περισσοτέρους και σχεδόν 
πάντα «εξ αμελείας» τελούμενο έγκλημα κάνουμε την 
αρχή. Την υπ' αριθ. 13/71 Αστυνομική Διάταξη «Περί μέτρων 

ησυχίας των πολιτών», που καθημερινά είναι επίκαιρη. Ιδιαί
τερα τη θερινή περίοδο, που αισίως βαίνουμε, γίνεται οξύ 
πρόβλημα λόγω κυρίως καιρικών συνθηκών, που συντελούν 
ώστε και ο παραμικρός θόρυβος να εισβάλλει όχι μόνο στο 
χώρο μας αλλά και στο ίδιο το νευρικό μας σύστημα.

-Τ ο  άρθρο 1 της 13/71 Αστυνομικής Διάταξης ορίζει τις 
ώρες ησυχίας των πολιτών που είναι για το θέρος 3 -  5.30' το 
απόγευμα και 11 -  7 το πρωί, και για το χειμώνα 3 -  5 το 
απόγευμα και 10-7.30 ' το πρωί. Θέρος λογίζεται το από 1ης 
Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικό διάστημα, χειμώνας 
δε το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρ
τίου.

-  Στο άρθρο 2 ορίζονται οι γενικές απαγορεύσεις και υπο
χρεώσεις των πολιτών. Συνοπτικά τις παραπάνω ώρες ησυ
χίας απαγορεύονται:

•  Ό λες οι εργασίες που δημιουργούν θόρυβο ή οπωσδή
ποτε ταράσσουν την ησυχία των πολιτών.

•  Τα τραγούδια, οι φωνές, η χρήση μουσικών οργάνων, 
ραδιοφώνων ή μαγνητοφώνων σε δημόσιους χώρους ή μέσα 
μαζικής μεταφοράς.

•  Το μάθημα της μουσικής ή ωδικής στα σχολεία ή ωδεία.
•  Η περιφορά με λατέρνα, ρομβία, γραμμόφωνο ή άλλο 

μουσικό όργανο, σε δρόμους, δημόσια κέντρα ή μέσα συγκοι
νωνίας, για άσκηση επαγγέλματος του κατόχου.

•  Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου, ηλεκτρικής ή μη 
συσκευής σε ψηλό τόνο, που ενοχλεί τους περίοικους.

Για πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών μας σημειώνουι 
ότι, σύμφωνα με το Νόμο 1416/1984, άρθρο 59 παρ. 4, πι 
δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 18/21-2-1984 Φ.Ε.Κ. (τεύχι 
Πρώτο), τροποποιήθηκε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 805/19: 
οσον αφορά το πρόστιμο στις περιπτώσεις δ και ε' του ό 
θρου.

Η παράβαση της περίπτωσης δ' που αναφέρεται στην κ 
θαριότητα και ευπρεπή εμφάνιση δημοσίων, κοινοχρήστι

Του ΛΕΥΤί

•  Τα θορυβώδη παιχνίδια σε καφενεία - σφαιριστήρια ή 
άλλα δημόσια κέντρα, οι φωνές και οι συζητήσεις των πελα
τών τους σε ψηλό τόνο.

•  Η χρήση σειρήνων εργοστασίων ή βιοτεχνιών χωρίς έκ
τακτη ανάγκη.

•  Οι θορυβώδεις συζητήσεις από οδηγούς στις πιάτσες 
ταξί, ή του προσωπικού λεωφορείων στους σταθμούς, καθώς 
και η φορτοεκφόρτωση φορτηγών αυτοκινήτων, εάν διατα- 
ράσσεται η ησυχία των περίοικων.

•  Η λειτουργία μηχανών όλων των τροχοφόρων σε στάση 
εάν είναι θορυβώδεις.

•  Τα χτυπήματα σε χαλιά ή κουβέρτες στις βεράντες.
•  Τα παιχνίδια στους δρόμους, πλατείες και γενικά σε 

κοινόχρηστους χώρους, όπως και το ποδόσφαιρο στους 
ίδιους χώρους όλο το 24ωρο.

•  Οι δ /ντές εργοστασίων ή εργαστηρίων που από τη λει
τουργία τους ενοχλούνται οι περίοικοι, υποχρεούνται να 
μειώσουν το θόρυβο, με τεχνητά ή άλλα μέσα.

•  Με αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυν. 
Τμήματος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας που προκαλεί θό
ρυβο, αφού δεν μπορεί ν ’ αναβληθεί.



και ιδιωτικών χώρων, με την τροποποίηση, τιμωρείται με 
πρόστιμο -  1.000 -  δρχ. αντί των -100- δρχ. και η παράβαση 
της περίπτωσης ε που αναφέρεται στην διατάραξη της κοι
νής ησυχίας (μεσημβρινής -  νυχτερινής), τιμωρείται με 
πρόστιμο -  2.000 -  δρχ., αντί των -  200 -  δρχ.

Η βεβαίωση των παραπάνω παραβάσεων καταχωρείται στο 
μπλοκ κλήσεων του επιλαμθανόμενου αστυνομικού οργάνου 
όπως ίσχυε, σύμφωνα με την συνοπτική διαδικασία.

kPIAAKH------------------------------------------------

-Τ ο  άρθρο 3 απαγορεύει τη διαλάληση του εμπορεύμα
τος από μικροπωλητές και υπαίθριους επαγγελματίες στάσι
μους ή πλανόδιους όλο το 24ωρο. Του μέτρου εξαιρούνται οι 
εφημεριδοπώλες εάν δεν διαλαλούν το περιεχόμενο των 
εφημερίδων.

•  Τη διαλάληση εμπορευμάτων από υπαλλήλους ή διευ
θυντές καταστημάτων από τις πόρτες ή τα πεζοδρόμια καθώς 
και οι χειρονομίες ή οι παρακλήσεις για να προσελκύσουν 
πελάτες. Στις παραβάσεις υπαλλήλου είναι συνυπεύθυνος 
και ο διευθυντής του καταστήματος.

-Τ ο  άρθρο 4 απαγορεύει στα κέντρα, το τραγούδι, τη 
μουσική και γενικά τη λειτουργία κάθε μουσικού ή ηλεκτρι
κού οργάνου, χωρίς άδεια της Αστυνομικής Αρχής, η οποία 
χορηγείται υπό προϋποθέσεις από επιτροπή. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, και κυριότερη, είναι το ότι δεν θα διαταράσσε- 
ται η ησυχία των πολιτών.

Το άρθρο 5 υποχρεώνει τους διευθυντές νοσηλευτικών 
γενικά ιδρυμάτων, να αναρτούν πινακίδες ορισμένων δια
στάσεων σε εμφανή σημεία, αναγράφουσες τη λέξη «ΗΣΥ
ΧΙΑ» και λαμβάνονται μέτρα για την ησυχία των αρρώστων.

-  Το άρθρο 6 απαγορεύει τη διατήρηση κατοικίδιων ζώων 
ή ενοχλητικών πτηνών, που με τα γαβγίσματα ή τις φωνές 
τους ενοχλούν τους περίοικους, και τέλος στο άρθρο 7 καθο

ρίζονται οι κυρώσεις κατά των παραβατών, που διώκονται και 
τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 417 του Π.Κ. το οποίο 
ορίζει: «Όστις δι’ υπερβολικών κρότων κατά την άσκηση 
επαγγέλματος τινός ή άλλως πώς παραγομένων, ή θορύβων, 
διαπληκτισμών, ή οποιωνδήποτε άλλων πράξεων ταράττει 
δημοσίως των κατοίκων τας ασχολίας, τας τέρψεις ή τη νυ
κτερινήν ησυχίαν, τιμωρείται δια κρατήσεως ή προστίμου».

Η υπ’ αριθ. 13/71 Αστυνομική Διάταξη τροποποιήθηκε με 
την υπ' αριθ. 1/26-6-82 όμοια, ως προς την αντικατά
σταση του άρθρου 1, για τον καθορισμό των ωρών ησυχίας 

των πολιτών.
Για τα προβλήματα που δημιουργεί η «ηχορύπανση», την 

υλοποίηση της διάταξης από τα αστυνομικά όργανα και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την προστασία του κοινού 
από τους θορύβους, ο αναπληρωτής διοικητής της Άμεσης 
Επέμβασης Χωροφυλακής, μοίραρχος Τσιλίκας μας είπε:

«Η ηχορύπανση είναι ένα πρόβλημα για την υπηρεσία μας 
και ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς μας αναλώνεται 
στην προστασία της κοινής ησυχίας των πολιτών. Τους χειμε
ρινούς μήνες οι περιπτώσεις επέμβασής μας ημερησίως είναι 
περίπου 700, ενώ κατά τη διάρκεια του θέρους διπλασιάζον
ται εξαιτίας κυρίως του ανοίγματος πολλών παραλιακών και 
εξοχικών κέντρων. Δυστυχώς, πολλοί παραβάτες συνεχίζουν 
να διαταράσσουν την ησυχία των περίοικων έστω κι αν εις 
βάρος τους εφαρμόστηκαν τα νόμιμα, με αποτέλεσμα να 
έχουμε πολλές μεταβάσεις στο ίδιο σημείο και τελικά να 
λύνεται το πρόβλημα ακολουθώντας την αυτόφωρη διαδικα
σία. Και φέτος το καλοκαίρι το «109» δεν θα αδρανήσει ούτε 
στιγμή και θα βρεθεί σε κάθε κλήση οποιοσδήποτε πολίτη. Οι 
εστίες ηχορύπανσης κάθε μορφής θα εξουδετερωθούν 
οπωσδήποτε, για να βοηθήσουμε στην ειρηνική διαβίωση των 
συνανθρώπων μας».

Για τον ίδιο λόγο ο διοικητής της Άμεσης Δράσης Αθη
νών, αστυν. δ/ντης Μ. Γεωργακάκης μας είπε:

«Η υπηρεσία μας δέχεται καθημερινά γύρω στις 500 κλή
σεις που αφορούν παράπονα πολιτών για διατάραξη της κοι
νής ησυχίας. Πολλοί παράγοντες συντελούν γι' αυτό το αδί
κημα. Ένας και από τους κυριότερους, που μπορεί να εκλεί- 
ψει, είναι οι κομμένες πολλές φορές εξατμίσεις των δικύ- 
κλων. Ορισμένοι νεαροί κόβουν επίτηδες τις εξατμίσεις των 
μηχανών τους, για να κάνουν «εφέ», ταλαιπωρώντας τον κό
σμο. Οποιος απ’ αυτούς τους «λεβέντες» ξεμυτίσει φέτος το 
καλοκαίρι θα νιώσει τους δικούς μας μοτοσικλετιστές κοντά 
του. Δίνουμε υπόσχεση στους πολίτες ευθύνης μας, ότι θα 
περάσουν ήσυχο καλοκαίρι. Γνωρίζουμε την ανάγκη ανάπαυ
σης και το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη να ζει ήρεμα στο 
νοικοκυριό του, γ ι’ αυτό και θα του συμπαρασταθούμε. Τον 
θέλουμε όμως δίπλα μας. Συνοδοιπόρο σε μια κοινή προσπά
θεια. Το «100» πρέπει να αποτελεί το «φυλακτό» στο μαξιλάρι 
κάθε συνανθρώπου μας και τους παρακαλώ να μη διστάζουν, 
να τηλεφωνούν σε κάθε περίπτωση. Εμείς θα 'μαστέ με ευχα
ρίστηση κοντά τους».

Μ έσα από το άρθρο αυτό είδαμε σ’ ένα βαθμό το πρό
βλημα της ηχορύπανσης, της νομοθεσίας, που καλύ

πτει το θέμα, και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους παρα
βάτες, καθώς και τις απόψεις των ειδικών.

Σαν γενικό συμπέρασμα βγαίνει κάτι πολύ απλό, που αν το 
υλοποιήσουμε θα μας απομακρύνει από κάθε δυσάρεστη 
συνέπεια:

Να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κάθε ενόχληση των 
γύρω μας, σεβόμενοι το δικαίωμα ανάπαυσης των συνανθρώ
πων μας. Η μουσική και γενικά τα μέσα ηχητικής απόλαυσης, 
ακούγονται καλύτερα σε χαμηλή ένταση.

Να νιώθουμε το πρόβλημα του διπλανού μας που γύρισε ή 
πρόκειται να φύγει για το μεροκάματο, είναι βαριά ή ελαφρά 
άρρωστος και γενικότερα ενοχλείται με ό,τι ευχαριστεί εμάς.

Ας ξεκινήσουμε μια κοινή προσπάθεια, δίνοντας το χέρι 
στο γείτονα, οικοδομώντας μαζί του την ειρηνική συνύπαρξη, 
έχοντας πάντα υπόψη μας, ότι όλοι μας είμαστε θύματα του 
σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού μας.



Βαδμοι συγγένειας 
και ομάδες αιμαχος

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΤΑΝΙΩΝΟΥ 
Παθολόγου - Καρδιολόγου 

Επιάτρου Χωροφυλακής

Α ν και μη ειδικός, θα προσπαθήσω εδώ επιγραμματικά 
να αποσαφηνίσω την έννοια κάθε παραμέτρου και να 
δώσω κατά το δυνατόν στοιχεία χρήσιμα για τους εν
διαφερομένους.

Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι οι βαθμοί συγγένειας 
και οι ομάδες αίματος είναι δύο διαφορετικές έννοιες χωρίς 
να έχουν μεταξύ τους καμιά σχέση. Βέβαιά πολλές φορές η 
συγγένεια συνάγεται ή αποδεικνύεται από την εξέταση των 
ομάδων αίματος αλλά χωρίς να είναι απόλυτο. Το ότι συνεξε
τάζονται εδώ μαζί γίνεται ακριβώς για να αποσαφηνιστεί η 
διαφορά τους. Η μεν έννοια των βαθμών συγγένειας είναι 
αφηρημένη και προσδιορίζεται νομικώς βάσει των γεννήσεων 
σε ένα οικογενειακό δέντρο, η δε έννοια των ομάδων αίματος 
είναι συγκεκριμένη και προσδιορίζεται ιατρικώς με μικροβιο
λογική εξέταση αίματος.

Ας αρχίσουμε λοιπόν από τους βαθμούς συγγένειας. 
Ορισμός: Συγγένεια είναι η αμοιβαία σχέση μεταξύ δύο 

ατόμων που τα συνδέει κοινός πρόγονος ή κάποια ιεροτελε
στία (μυστήριο) ή κάποια νομική πράξη.

Διαίρεση: 1) Συγγένεια εξ αίματος, 2) Συγγένεια εξ αγχι
στείας, 3) Πνευματική συγγένεια. Σαν 4η υποδιαίρεση μπο
ρούμε να θεωρήσουμε τη θετή συγγένεια (π.χ. υιοθεσία 
κ.τ.λ.).

Η συγγένεια εξ αίματος: είναι αυτή μεταξύ ατόμων του 
ίδιου οικογενειακού δένδρου και διακρίνεται σε α) κατευ
θείαν γραμμή και β) εκ του πλαγίου.

ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΓΡΑΜΜΗ
προπάππος
πάππος α’ βαθμού

πατήρ β" βαθμού γ' βαθμ.
υιός
εγγονός α' βαθμού
κ.τ.λ.

ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ

αδελφός αδελφός θ’ βαθμού
θείος ανιψιός γ ’ βαθμού
α’ εξάδελφος α' εξάδελφος δ' βαθμού
θείος μικροανιψιός ε' βαθμού
β' εξάδελφος β' εξάδελφος στ' βαθμού

κ.τ.λ.

ώς τώρα καθορίζεται ο βαθμός συγγένειας. Ο βασικός 
κανόνας είναι ο εξής:

Καθορισμός βαθμού συγγένειας: Ο βαθμός συγγέ
νειας μεταξύ δύο ατόμων του αυτού οικογενειακού δένδρου 
καθορίζεται δια προσθέσεως του αριθμού όλων των γεννή
σεων που μεσολαβούν μέχρι να φθάσουμε στον κοινό γεννή
τορα μείον 1.
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Παράδειγμα 1ο: Η συγγένεια μεταξύ δύο αδελφών είναι 
δευτέρου βαθμού διότι μεσολαβούν η γέννηση του ενός, η 
γέννηση του άλλου και η γέννηση του πατέρα τους, δηλαδή 
τρεις γεννήσεις μείον 1 = 2 (β' βαθμού).

Παράδειγμα 2ο: Η συγγένεια μεταξύ πατρός και υιού είναι 
πρώτου βαθμού διότι μεσολαβούν οι γεννήσεις του υιού και 
του πατρός, δηλαδή δύο γεννήσεις μείον 1 = 1  (α' βαθμού).

Η συγγένεια εξ αγχιστείας: είναι αυτή που προκύπτει 
μεταξύ δύο ατόμων ή οικογενειών λόγω ενός γάμου. Στην 
περίπτωση αυτή συγγένεια μεταξύ γαμβρού και νύφης δεν 
υπάρχει. Οι σύζυγοι λογίζονται ως σάρκα μία, η δε συγγένεια 
εκατέρου των συζύγων εξομοιούται με τη συγγένεια που έχει 
ο έτερος με τα άλλα μέλη της οικογένειας του, δηλαδή η 
νύφη έχει συγγένεια α' βαθμού με τον πεθερό, β' βαθμού με 
τον κουνιάδο κ.ο.κ. ό,τι δηλαδή ο γαμβρός. Όσο για τη συγ
γένεια μεταξύ συγγενών γαμβρού και συγγενών νύφης αυτή 
προκύπτει από την άθροιση των βαθμών συγγένειας που 
έχουν αυτοί προς έκαστον των συζύγων. Δηλαδή: ο πατέρας 
του γαμβρού με τον αδελφό της νύφης έχουν γ ’ βαθμού 
συγγένεια, ο αδελφός του γαμβρού με τον εξάδελφο της 
νύφης έχουν στ' βαθμού συγγένεια, οι συμπέθεροι μεταξύ 
τους, όπως και οι σύγαμβροι (μπατζανάκηδες) και οι συνυφά- 
δες έχουν β' βαθμού συγγένεια κ.ο.κ.

Η πνευματική συγγένεια: είναι αυτή που προκύπτει μετά 
από μια θάπτιση. Συγκεκριμένα υπάρχει μεταξύ του αναδό- 
χου (νονού) και του αναδεκτού (βαπτισιμός) -  βαθμοί συγγέ
νειας δεν υπάρχουν.

Η θετή συγγένεια: τέλος είναι αυτή που προκύπτει από 
υιοθεσία τέκνου κυρίως ή άλλες νομικές συνδέσεις ατόμων.

Σ την πνευματική και στη θετή συγγένεια απαγορεύεται ο 
γάμος νομικώς. Στη συγγένεια εξ αίματος ο γάμος επι

τρέπεται πέραν του ε ' (πέμπτου) βαθμού συγγένειας. Σε μι
κρότερους βαθμούς συγγένειας υπάρχει και ο βιολογικός 
κίνδυνος π.χ. ο γάμος μεταξύ στενών συγγενών στους βασι
λικούς οίκους διατηρεί την αιμορροφιλία και ευνοεί την εκ
δήλωση και άλλων παθολογικών καταστάσεων.

Εδώ θα μπορούσαμε να αναλύσουμε το γιατί αλλά νομί
ζουμε ξεφεύγει από το παρόν ενημερωτικό σημείωμα. Σαν μια 
μικρή επέκταση θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τα εξής: 
Συμβουλευόμενοι επισταμένα τον κατωτέρω πίνακα συμπε
ραίνουμε ό τ ι; _ ________

Κάθε άτομο -  ποσοστό 100% -  έχει πάρει γονίδια 50% από 
τον πατέρα του και 50% από τη μητέρα του, 25% από τον κάθε 
παππού του (2) και 25% από κάθε γιαγιά του (2) και φυσικά 
12,5% από τον κάθε προπάππο του, (4) και 12,5% από την 
κάθε προγιαγιά του (4) κ.ο.κ.

Σχετικό είναι και το θέμα της ομοιότητας μεταξύ αδελφών, 
εξαδέλφων κ.λ.π. για παράδειγμα οι μονοωγενεις δίδυμοι 
έχουν βιολογικώς ομοιότητα 100% διότι δημιουργούνται από 
τη διαίρεση ενός κυττάρου. Τα αδέλφια μεταξύ τους έχουν 
βιολογικώς ομοιότητα 50%, τα α' εξαδέλφια 25%, τα β' εξ- 
αδέλφια 12,5% κ.ο.κ. Η ομοιότητα βέβαια-πλην των διδύμων 
-  είναι θεωρητική διότι οι συνδυασμοί των χρωματοσωμάτων 
που δημιουργούνται από τη διαίρεση του κυττάρου μπορεί να 
είναι πάμπολλοι αφού έχουμε 46 ζεύγη χρωματοσωμάτων και

2 του φύλου.

Α ς συνεχίσουμε τώρα με τις ομάδες αίματος, που η με
γάλη χρησιμότητά τους φαίνεται άμεσα στη μετάγγιση 
αίματος. Ήδη από τα χρόνια του Ομήρου αναφέρεται ότι είχε 

επιχειρηθεί η μετάγγιση αίματος από άνθρωπο σε άνθρωπο. 
Παρέμεινε άγνωστο όμως γιατί άλλοτε ήταν επιτυχής και άλ
λοτε όχι. Την ανακάλυψη και απομυθοποίηση έκανε μόνον 
στις αρχές του αιώνα μας ο LANDSTEINER που κατέταξε τους 
ανθρώπους σε 4 ομάδες ανάλογα με το αίμα τους. Έτσι βρέ
θηκε ότι: τα ερυθρά αιμοσφαίρια των ανθρώπων είναι δυνα
τόν να φέρουν τα συγκολλητινογόνα A, Β ή και τα δύο (ΑΒ) ή 
κανένα. Ενώ ο ορός του αίματος τις συγκολλητίνες α, β, ή και 
τις δύο (αβ) ή καμία. Συγκολλητινογόνα και συγκολλητίνες 
είναι εν προκειμένω χημικώς πολυπεπτίδια, δηλαδή άλυσος 
αμινοξέων. Ευνόητο είναι ότι δεν γίνεται να συνυπάρχουν 
συγκολλητίνη α και συγκολλητινογόνο Α, ή συγκολλητίνη β 
και συγκολλητινογόνο Β διότι αλληλοσυνδέονται και με τη 
συνένωσή τους επέρχεται αιμόλυση του αίματος (κατα
στροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων). Άρα οι δυνατοί συν
δυασμοί και οι υπάρχοντες στη φύση είναι.

Συγκολλητινογόνα (ερυθρών) Συγκολλητίνες (ορού)
Α με β
Β με α
ΑΒ με -

Ο με ΑΒ

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται η ονοματολογία και η διαί
ρεση των ομάδων αίματος καθώς και η εκατοστιαία αναλογία 
σε ανθρώπους της Δυτικής Ευρώπης:

ΑΒ ή I 4%
Α ή II 40%
Β ή III 13%
Ο ή IV 43%

Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι, ένα άτομο ομάδας Α 
(συγκολλητινογόνο ερυθρών Α) δεν δέχεται αίμα από άτομο 
ομάδας Β (συγκολλητινογόνα ερυθρών β και συγκολλητίνη 
ορού Α) διότι το τελευταίο θα συγκολλήσει τα ερυθρά του 
πρώτου και θα τα αιμολύσει. Το ίδιο θα συμβεί με άτομο 
ομάδας Β που θα λάβει αίμα από άτομο ομάδας Α. Άτομο 
ομάδας Ο έχει στον ορό τις συγκολλητίνες α και β και επομέ
νως δεν μπορεί να δεχτεί αίμα από καμία ομάδα ούτε Α ούτε Β 
ούτε ΑΒ παρά μόνο από την ομάδα Ο. Το αντίθετο, άτομο με 
ομάδα ΑΒ μπορεί να δεχτεί αίμα και από την ομάδα Α και από 
την ομάδα Β και από την Ο. Φυσικά και από την ΑΒ.

Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα είναι χαρακτηριστικό:

/ ί χ
 ̂ Ε

Έτσι η ομάδα Ο λέγεται και παγκόσμιος δότης, ενώ η ομάδα 
ΑΒ παγκόσμιος δέκτης. Στην πράξη χρησιμοποιείται φυσικά η 
μετάγγιση αίματος ιδίας ομάδας πάντα, εκτός αν συντρέχουν
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λδγοι ανωτέρας βίας (SHOCK, μεγάλη αιμορραγία και έλ
λειψη αίματος της ιδίας ομάδας).

Ε κτός όμως των ομάδων συστήματος ΑΒΟ, όπως λέγεται, 
ουσιώδη ρόλο παίζει και ο καθορισμός του λεγάμενου 
παράγοντα RHESUS. To RH δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία 

συγκολλητίνη του ορού που όταν ενωθεί στο αίμα ανθρώπου 
αντιδρά σε ποσοστό 85% με τα ερυθρά (αιμόλυση) και δεν 
αντιδρά σε ποσοστό 15%. Τα ποσοστά αυτά είναι μικρότερα 
στους Βάσκους (64%) και μεγαλύτερα στους Νέγρους και 
στούς Κινέζους (90%).

Η συγκολλητίνη αντί -RH προέρχεται από ορό ινδοχοίρου 
στον οποίο έγινε μετάγγιση αίματος πιθήκου MACACUS 
RHESUS. Αναπτύχθηκαν έτσι αντισώματα αντι-RH κατά των 
ερυθρών του πιθήκου. Ο ορός αυτός του ινδοχοίρου χρησι
μοποιείται εν προκειμένω για τον καθορισμό του παράγοντος

RH. Θα πρέπει εδώ απλώς να αναφερθεί ότι η αιμολυτική 
νόσος των νεογνών (πυρηνικός ίκτερος) οφείλεται στην 
ασυμβατότητα του παράγοντος RH μεταξύ των γονέων και 
συγκεκριμένα όταν η μητέρα είναι RH (-) και ο πατέρας RH 
(+). Παθολογικά σημεία όμως θα εμφανιστούν από το δεύ
τερο παιδί και μετά.

Στην αρχή του σημειώματος αυτού έγινε λόγος για ανί
χνευση της συγγένειας εξ αίματος από τις ομάδες αίματος. 
Αν και η ανάπτυξη του θέματος υπεισέρχεται σε λεπτομέ
ρειες νομίζουμε ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους ενδια
φερομένους. Μπορεί δηλαδή από τον έλεγχο των ομάδων 
αίματος γονέων και τέκνων να ανιχνευτεί και να διαλευκανθεί 
αν ένα τέκνο είναι γνήσιο των γονέων αυτών ή έχει γίνει από 
άλλον πατέρα ή είναι θετό κ.λπ. (ιατροδικαστικά θέματα). Ο 
πιο κάτω πίνακας πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά για να 
βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα:

Ομάδα Γ ενετική Δυνατή ομάδα Μη δυνατή ομάδα
αίματος συγκρότηση γονέων * αίματος τέκνου αίματος τέκνου

ΟχΟ 0 0 0 0 0 Α,Β,ΑΒ
ΟχΑ ΟΟ ΑΑ,ΑΟ Ο,A Β,ΑΒ
ΟχΒ 0 0 ΒΒ,ΒΟ Ο,Β Α,ΑΒ

ΟχΑΒ 0 0 ΑΒ Α,Β Ο,ΑΒ
ΑχΑ ΑΑ,ΑΟ ΑΑ,ΑΟ Ο,Α Β,ΑΒ
ΑχΒ ΑΑ,ΑΟ ΒΒ,ΒΟ Ο,Α,Β,ΑΒ
ΒχΒ ΒΒ.ΒΟ ΒΒ.ΒΟ Ο,Β Α,ΑΒ

ΒχΑΒ ΒΒ,ΒΟ ΑΒ Α,Β,ΑΒ 0
ΑΒχΑΒ ΑΒ ΑΒ Α,Β,ΑΒ 0
ΑχΑΒ ΑΑ,ΑΟ ΑΒ Α,Β,ΑΒ 0

Αναγράφονται δύο συγκολλητινογόνα διότι το ένα προέρ- κών επί των θεμάτων για τις παραλείψεις μου ή τα ενδεχό-
χεται από τον πατέρα και το άλλο από τη μητέρα. μένα λάθη μου και από τους μη γνώστες του θέματος την
Κλείνοντας το σημείωμα αυτό ζητώ την επιείκεια των ειδι- κατανόηση για πολλά δυσνόητα σημεία.

Σ τ ο  τ ε ύ χ ο ς  τ ο υ  Ι ο ν χ η  

έ ν α ς  “ Ο Δ Η Γ Ο Σ , ,  

μ ε  Ιδ ε ε ς  -Π ρ ο τ ά σ ε ις  
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μια βραδια στο καθήκον
Η Τουριστική Αστυνομία 
Σαρωνικού Επιμέλεια: Δ. ΚΑΣΣΙΟΣ 

Φωτογραφίες: Γ. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ

Με τον ερχομό της άνοιξης άρχισε και 
η νέα τουριστική περίοδος. Κατά χιλιά
δες οι ξένοι τουρίστες καταφτάνουν στη 
χώρα μας, ενώ αυξημένη κίνηση παρα- 
τηρείται και στον «εσωτερικό» τουρισμό.

Εν όψει της προθλεπόμενης «τουρι
στικής αιχμής» οι υπηρεσίες Τουριστι
κής Αστυνομίας βρίσκονται σε επιφυ
λακή. Με τα δεδομένα αυτά σκεφτήκαμε 
να περάσουμε τη «βραδιά στο καθήκον» 
κοντά σε κάποια απ’ αυτές τις υπηρεσίες.

«Η εδαφική μας αρμοδιότητα εκτείνε
ται στις περιοχές των Αστυνομικών Τμη
μάτων Ay. Δημητρίου, Ηλιούπολης, Αρ- 
γυρούπολης, Άνω Καλαμακΐου, Ελληνι
κού, Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης 
και Βάρης.

» Στην περιοχή μας λειτουργούν 90 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανάμεσα 
στις οποίες είναι και γνωστά ξενοδο
χειακά συγκροτήματα, με 4.700 διαθέ
σιμα συνολικά δωμάτια και 8.650 κρεβά
τια. Λειτουργούν 580 δημόσια κέντρα, 42 
τουριστικά γραφεία, 55 καταστήματα ε ι

δών λαϊκής τέχνης, δυο κάμπινγκς με 
χωρητικότητα 200 θέσεων, γραφεία εκ- 
μίσθωσης I X. αυτοκινήτων κ.τ.λ.».

Αυτά μας είπε ο διοικητής του Τμήμα
τος Αστυνομίας Τουρισμού Σαρωνικού, 
στη Γλυφάδα, υπομοίραρχος Κωνσταν
τίνος Μαρατσόλας που επισκεφτήκαμε 
το γραφείο του, στο σούρουπο της πρώ
της Παρασκευής του Μάη.

-  Δώστε μας, σε γενικές γραμμές, μια 
εικόνα απ' την πολυδιάστατη υπηρεσία 
που προσφέρετε στη νευραλγική αυτή 
περιοχή.

«Η υπηρεσία μας ασκεί έλεγχο, επο- 
τττεία και επίβλεψη στην ύπαρξη όρων 
που εξασφαλίζουν την άμεμπτη τουρι
στική εμφάνιση στα ξενοδοχεία, εστια
τόρια, κέντρα ψυχαγωγίας και διασκέδα
σης.
• » Ασκεί εποπτεία σε όλα τα ζητήματα 
εμφάνισης, ευπρέπειας και κίνησης στις 
«ζώνες εμφάνισης», στις οποίες συμπε- 
ριλαμβάνονται τόσο η λεωφόρος Βου
λιαγμένης όσο και η παραλιακή λεωφό

ρος Αθηνών -  Σουνίου.
» Ασκεί ακόμα έλεγχο στις οργανωμέ

νες πλαζ, στα κάμπινγκς και παίρνει μέ
τρα για την θαθαριότητα, ευταξία και ευ- 
κοσμία τους...».

Ακολουθήσαμε τον ενωμοτάρχη Αν- 
δρέα Ανδρούτσο (είναι φοιτητής φυσι
κομαθηματικής και μιλάει αγγλικά - γαλ
λικά), τη χωροφύλακα Μαρία Κάντε και 
το χωροφύλακα Θεοφάνη Ευθυμίου (μι
λάνε κΓ οι δυο τους άπταιστα αγγλικά) 
στο «διατεταγμένο» δρομολόγιό τους.

Πρώτη «στάση» σ’ ένα απ’ τα μεγαλύ
τερα ξενοδοχεία της Βουλιαγμένης. Η 
άψογη εμφάνιση και ο ευγενικός τους 
τρόπος κυριολεκτικά «αφόπλισαν» το 
διευθυντή και τους υπαλλήλους του ξε
νοδοχείου που πρόθυμα τους οδήγησαν 
στους τόπους του υπηρεσιακού ελέγχου 
(κοινόχρηστοι χώροι, μπαρ, υπνοδωμά
τια, σουίτες κ.τ.λ.).

Λίγο μετά την έξοδο μια ομάδα ξένων 
τουριστών πλησίασαν τους αστυνομι
κούς και κάτι ρώτησαν. Η ικανοποίηση 
φάνηκε έκδηλη στα πρόσωπά τους, μετά 
τις κατατοπιστικές απαντήσεις που πή
ραν.

Η «νυχτερινή» ζωή στο κοσμοπολίτικο 
προάστιο είχε κάνει ήδη την εμφάνισή 
της. Γύρω στις 10 το βράδυ η ομάδα της 
Αστυνομίας μπαίνει σε γνωστό παρα
λιακό κέντρο διασκέδασης, στη Γλυ
φάδα. Έπρεπε, προτού γεμίσει απ’ τους 
«γλετζέδες», να διαπιστωθεί αν τηρούν
ται οι διατάξεις του υγειονομικού κανο
νισμού και της τουριστικής νομοθεσίας.

Οι συγκεκριμένες συστάσεις, που 
απηύθυναν τα όργανα στους υπεύθυ
νους του καταστήματος, φανέρωναν την 
άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση και 
την «τουριστική συνείδηση» με την 
οποία έχουν προικιστεί για να εκπληρώ
σουν τη λεπτή αποστολή τους...

Τους συνοδέψαμε ακόμα στον έλεγχο 
που έκαναν σε μια ταβέρνα στη Βάρη, σε 
καφετέρια στο Καβούρι και σ’ ένα ξενο
δοχείο της Βούλας. Πρέπει να διευκρινί
σουμε ότι σε όλους τους ελέγχους επι
κεφαλής ήταν ο ενωμοτάρχης και τον 
συνόδευε -  μετά από δική μας επιθυμία -  
εναλλάξ η γυναίκα ή ο άνδρας χωροφύ
λακας.

Σύντομο το οδοιπορικό μας, αλλά πολύ 
ενημερωτικό για τις αρμοδιότητες της 
Τουριστικής Αστυνομίας και για το 
προσωπικό της που είναι — όλοι τους -  
σωστοί επαγγελματίες, με πλήρη συναί
σθηση της αποστολής τους.

Η Τουριστική Αστυνομία, με τη συν
δρομή και τη διευκόλυνση που παρέχουν 
τα όργανά της στους ξένους επισκέπτες 
μας, όλο το 24ωρο, με τη συνεχή παρου
σία της στις «ζώνες εμφάνισης», υπο
βοηθά, σε μεγάλο βαθμό, τους σκοπούς 
και την τουριστική πολιτική του Ελληνι
κού Οργανισμού Τουρισμού και έχει επι
κρατήσει στη συνείδηση όλων μας.
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~  ψυχαγωγία ™
Κ α θ η μ ε ρ ι ν ό  λ ε ξ ι λ ό γ ι ο  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Μερικές λέξεις ή φράσεις τις χρησιμο
ποιούμε επίμονα στις καθημερινές μας 
συζητήσεις ή τις ακούμε πολύ συχνά στο 
περιβάλλον που ζούμε. «Μου ανάβεις τα 
λαμπάκια», «μου τη δίνει», «σπάσε», «τη 
βρίσκω», «άμα λάχει», «έχω πάθει την 
πλάκα μου», «με κούφανες».

Η περισσότερη συνηθισμένη λέξη, που 
έχει αντικαταστήσει τα μικρά μας ονό
ματα, είναι αυτή η τρισύλλαβη με τα έξι 
γράμματα που αρχίζει από «μα». Το επι
φώνημα «ρε» συναγωνίζεται την προη
γούμενη λέξη σε κυκλοφορία ή . . .  συμ
βαδίζει μαζί της.

«Βασικά» να (π)ούμε έχουμε πλουτίσει 
το λεξιλόγιό μας με τις λέξεις αυτές και 
τις πιπιλίζουμε σαν γλειφιτζούρια.

Σε άλλους χώρους «εφευρετικοί τύ
ποι» μεταχειρίζονται τη δική τους φρα
σεολογία. Ας τους απολαύσουμε: 

«Χασάπη γράμματα». Δυο λέξεις που 
εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία των 
θεατών, μέσα στους κινηματογράφους, 
όταν κάτι με την προβολή δεν πηγαίνει 
και τόσο καλά.

Άλλοτε η . . .  ιαχή αυτή συνοδεύεται με 
ρυθμικά παλαμάκια και παίρνει.. .  πανη
γυρική μορφή, άλλοτε πάλι συνοδεύεται 
με άλλες λιγότερο κόσμιες διαμαρτυρίες 
και παίρνει. . .  εκρηκτικές διαστάσεις.

«Ήρθα, για, να δω, πορνό, κι όχι, τούτο 
δω».

«Κι άλλο, κι άλλο».
«Ησυχάστε, να μη χάστε».
Στις κερκίδες των γηπέδων τραγου

διούνται αυτοσχέδια στιχάκια των φιλά
θλων, για να επιδοκιμάσουν την ομάδα 
τους ή να αποδοκιμάσουν τους αντιπά
λους. Πολλά απ' αυτά προκαλούν.. .  
αντίποινα απ' τους «δε» και απ' την αιτία 
αυτή φτάνουμε πολλές φορές σε .. . 
σύρραξη «καυτών» λέξεων, σε τέτοιο βα
θμό που είναι αδύνατη η επανάληψή 
τους από μας.

«Έξω, θα φάτε, το ξύλο που ζητάτε». 
«Υβ, προχώρα, σε θέλουν όλοι τώρα». 

«Και τώρα, μπορείτε, να πα’ να ...».

Μια άλλη τάξη ανθρώπων έχει το δικό 
της τρόπο έκφρασης αλλά και τη δική 
της . . .  απαγγελία. Παρακολουθούμε, σε 
κάποια αίθουσα δικαστηρίου, το διάλογο 
μεταξύ προέδρου και κατηγορουμένου 
(κατηγορουμένης;).

-  Είναι ανυπόφορη η ζωή μας κύριε 
πρόεδρε, μας κράζουν. Αλλού μας φω
νάζουν «σύκα», αλλού «τσαπέλες» και 
αλλού «καρύδια».

Πρόεδρος: Γυρνάτε στα καμπαρέ και 
κάνετε κονσομασιόν.

-Σ α ς  παρακαλώ, χρυσέ μου, όχι και 
κονσομασιόν.

Πρόεδρος: Είσαστε και χορευταρού- 
δες.

-  Τι χορευταρούδες, καλέ. Καλλιτέ
χνες είμαστε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Γερμανοί και αυτοί -  Σ’ 
αυτό υπακούει το αριστερό πόδι 2. Προ
τρεπτικό -  περιέχεται και στα φυτά 3. 
Ψάρι των γλυκών νερών -  σκακιστικός 
όρος 4. Πολλαπλάσιό του το εκτάριο -  
σημαίνει συγκατάβαση 5. Ο αιώνας των

πρώτων σταυροφοριών -  Γάλλος ζωγρά
φος -  Εντάξει (ξεν. συντμ.) 6. Περιοχή 
Νιγηρίας -  ότι και το 4α οριζόντια 7. Π ρω- 
τεύουσα Αλάσκας -  πρόθεση με από- 
στροφο 8. Σπονδές από νερό και κρασί -  
σπέρμα φυτού της Ν. Αφρικής 9. Το μισό 
από το μισό -  άβουλος άνθρωπος.

ΚΑΘΕΤΑ: 1. Σίγουρο 2. Κοινότητα της 
Ηπείρου 3. Πόλη του Βελγίου -  Λίμνη της 
Ιταλίας 4. Η επιστημονική ονομασία της 
Κουμαριάς 5. ...στάτης: μεταβλητή αντί
σταση -  νέος θεσμός για την Υγεία 6.

Βουνό της Θεσσαλίας -  εξάρτημα αργα
λειού 7. Χημικό σύμβολο μολύθδου -  
όμοια γράμματα 8. Ρίζα δένδρου της 
Βραζιλίας -  άφωνη γυνή 9. Πρώτο -  ποτό 
10. Δεικτική αντωνυμία -  βυζαντινή νότα.

Ιδιότυπες λέξεις, λέξεις που καθιερώ
θηκαν, λέξεις που χρειάζεσαι λεξικό για 
να τις ερμηνέψεις, λέξεις πικάντικες, πι
περάτες, χιουμοριστικές, καυτές, λέξεις 
της αγοράς (όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαι
ρώνω), της πιάτσας (δέκα τάλαρα), λέξεις 
της θεατρικής επιθεώρησης («του κό
σμου τα εννιάμερα», «έχουμε αρχηγό 
με .. .  φρύδια».

Αν νομίζετε ότι σας «καράφλιασα» με 
το καθημερινό μας λεξιλόγιο, «αφήστε τα 
σάπια» και «μη μου βγαίνετε στο έτσι» 
γιατί «μου τη σπάτε»!

Δημήτρης Λυκοποριώτης

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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συνεχεία απο σελ. 22

προϋποθέσεις γιά νά κατασκευασθεϊ. ’Έτσι 
ο'ι φιλοξενούμενοι άθλητές στεγάστηκαν 
σέ τρία στρατόπεδα, σέ σχολεία πού δια
σκευάστηκαν σέ κοιτώνες καί στις φοιτη
τικές εστίες τοϋ Λονδίνου.

Γιά π ρ ώ τη  φορά παρουσιάζεται το 
«φαινόμενο» Ζάτοπεκ. Ό  Τσεχοσλοβάκος 
δρομέας κερδίζει τά 10.000 μέτρα, άνοί- 
γοντας μιά λαμπρή άθλητική σταδιο
δρομία πού κορυφώνεται τέσσερα χρόνια 
αργότερα στο Ελσίνκι μέ την κατάκτη- 
ση τριών χρυσών μεταλλίων.

Μορφή τών αγώνων άναδεικνύεται ή 
Όλλανδέζα, μητέρα δύο παιδιών, Φάννυ 
Μπλάνκερς πού κερδίζει τέσσερα χρυσά 
μετάλλια.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Μανιώδες κυνη
γοί ενθυμίων καί λάτρεις τών ’Ολυμπιακών 
’Αγώνων έξαφάνισαν πριν άπό τις τελετές 
λήξεως οκτώ σημαίες κρατών, πού άναρ- 
τιώνταν κατά τήν άπονομή τών επάθλων.

'Ο Πρόεδρος τής ’Επιτροπής Όργανώ- 
σεως Λόρδος Μπάργκλεϋ πού ήταν καί 
πρώτος Όλυμπιονίκης τοϋ δρόμου τών 
400 μέτρων στούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες 
τοϋ 1932 είχε γράψει κάτω άπό τόν πίνακα 
τών σκορ: «Το πνεΰμα τών ’Ολυμπιακών 
’Αγώνων πού στέρεψε γιά έναν ορισμένο 
χρόνο, άνάβλυσε καί πάλι. Μπορεί μέ τήν 
προστασία έκείνων πού αισθάνονται τήν 
ευγενική του όρμή, δσο καιρό διαρκεϊ αύτή 
ή μεγάλη γιορτή, νά ξαπλωθεί σ’ δλο τόν 
κόσμο».

'Ο Χάρρισον Ντίλλαρντ ήταν ό καλύτερος 
εμποδιστής τών Η.Π.Α. τήν τετραετία 
1944—1948. Δέν προκρίθηκε όμως γιά νά' 
συμμετάσχει στούς ’Αγώνες τοϋ 1948 
στούς δρόμους μετ’ εμποδίων, άλλά —κατά 
τύχην—στόν δρόμο τών 100 μέτρων. Α πο
τέλεσμα: Κέρδισε ένα ανέλπιστο χρυσό
μετάλλιο έκεϊ πού ποτέ δέν είχε ονειρευτεί!

ΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ φιλοξενεί τούς XV ’Ολυ
μπιακούς ’Αγώνες , άπό τις 19 ’Ιουλίου 
ώς τις 3 Αύγούστου τοϋ 1952. Ή  3 Αύ- 
γούστου τού 1952 θά μείνει σάν μέρα σημα- 
δική στήν πορεία τών ’Ολυμπιάδων άφοϋ 
μαζί της πέφτει ή αύλαία μιας παληας χρυ
σής εποχής τών αγώνων.

Οί έπόμενες ’Ολυμπιάδες θά ξεφύγουν 
άπό τό μέτρο τοϋ συνετού καί θά χαρακτη
ριστούν άπό μιά τάση γιγαντισμού, τού- 
λάχιστον ώς προς τά τεχνικά μέσα καί τις 
διοργανώσεις τους.

Οί Φινλανδοί τό 1952 δίνουν ένα μάθημα 
χρησιμότατο καί άποδεικνύουν δτι άκόμα 
καί ή μικρότερη χώρα τοϋ κόσμου, άκόμα 
καί ή πλέον φτωχή σέ διαθέσιμους οικονο
μικούς πόρους, μπορεί νά διοργανώσει δχι 
μόνο σωστούς άλλά καί ζεστούς ’Ολυμπια
κούς ’Αγώνες.

Στο Ελσίνκι οί ’Αγώνες μετατράπηκαν 
σέ μιά ενθουσιώδη διεθνή γιορτή σωμα
τικής άγωγής καί γιά πρώτη —ίσως καί 
τελευταία —φορά οί άθλητές τών διαφόρων 
χωρών φάνηκαν τόσο άδελφωμένοι.

69 χώρες συμμετέσχαν μέ 5867 άθλητές 
πού μέ τήν άγωνιστικότητά τους χάρισαν 
τόν χαρακτηρισμό τών πλέον άνθρώπινων 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων.

Μορφή τών άγώνων ό Τσέχος Ζάτοπεκ 
πού κερδίζει τρία χρυσά μετάλλια στούς 
δρόμους τών 5.000 καί 10.000 μέτρων καί 
στόν Μαραθώνιο.

’Από τις έκπλήξεις τών άγώνων υπήρ
ξαν οί νίκες τοϋ Ζόζεφ Μπαρτέλ άπό τό 
μικροσκοπικό Λουξεμβούργο καί τοϋ 
’Αμερικανού Λίντυ Ρεμοτζίνο στά 1.500 
καί 100 μέτρα άντίστοιχα.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Ό  Λίντυ Ρεμι- 
τζίνο μέχρι τούς 'Ολυμπιακούς τού ’Ελσίν
κι ήταν άπό τούς άγνωστους καί «μικρούς» 
δρομείς τατύχητας τών ΗΠΑ. Στό Ελσίν
κι μέ μιά ταχύτατη κούρσα (10.4 ) κερδίζει 
χρυσό μετάλλιο. Κάποιος δημοσιογράφος 
τόν ρωτάει πώς αισθάνεται σάν ό ταχύτερος 
άνθρωπος τής γής. Καί ή άπάντηση, άπό 
τόν σεμνό άθλητή ήταν: Μέ κοροϊδεύεται; 
Δέν είμαι καν ό καλύτερος σπρίντερ (δρο
μέας ταχύτητας) τής πατρίδας μου,...».

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΣΜΟΥ

ΤΟ 1956 οί XVI ’Ολυμπιακοί Αγώνες 
ταξιδεύον στήν Μακρυνή Αυστραλία. 
Στήν Μελβούρνη 67 χώρες τοϋ κόσμου 
άντιπροσωπεύονται μέ 3.539 άθλητές.

Οί Αύστραλοί δίνοντας ιδιαίτερη ση
μασία στούς άγώνες δαπανούν τεράστια 
χρηματικά ποσά γιά τή διοργάνωσή τους 
καί τήν κατασκευή τέλειων εγκαταστά
σεων. Ή  φιλοξενία τών άθλητών καί συ
νοδών ήταν έκπληκτική, όπως εκπληκτική 
είναι καί ή συναδέλφωση τών άθλητών 
στό ’Ολυμπιακό Χωριό, πού ώθεϊ τόν 
Όλυμπιονίκη τού δεκάθλου VASILY 
KUZNETSOV νά δηλώσει: «Ά ν δλοι 
στόν κόσμο ήταν άθλητές, θά είχαμε 
μεγαλύτερες πιθανότητες ειρήνης. Θά 
προσπαθούσαμε νά «σπάζαμε» ρεκόρ καί 
οχι ό ένας τό κεφάλι τού άλλου».

Γιά πρώτη φορά καθιερώνονται τά 
άγωνίσματα τών 20.000 μ. βάδην άνδρών, 
200 μ. πεταλούδα στήν κολύμβηση άν
δρών καί 100 μ. στήν κολύμβηση γυναι
κών καί ή ιστιοπλοΐα μέ σκάφη «Φίνν».

Ό  'Έλληνας άλτης στό έπί κοντώ Γ.

Ρουμπάνης, πηδώντας μέ τό πρωτοφανέ
ρωτο σέ ’Ολυμπιακούς Άγώνες πλαστικό 
κοντάρι κερδίζει τήν τρίτη θέση καί τό 
χάλκινο μετάλλιο (4,50 μ.). Μορφή τοϋ 
άγωνίσματος ό Αμερικανός ιερέας Μπόμπ 
Ρίτσαρντς πού πηδάει μέ κοντάρι άπό 
μπαμπού 4,56 μέτρα. Επίσης μέ κοντάρι 
άπό μπαμπού -πήδησε καί ό δεύτερος 
Όλυμπιονίκης Γκουτόφσκυ, πού λίγο 
άργότερα θά καταρρίψει τό παγκόσμιο 
ρεκόρ.

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ διοργανώνουν μέ πολλές 
φιλοδοξίες τήν XVII ’Ολυμπιάδα τό 1960 
στή Ρώμη. Έχουμε περάσει πιά στό 
στάδιο τών άνταγωνισμών. Οί κατα
σκευές τών άθλητικών χώρων έντυπω- 
σιάζουν, όπως εντυπωσιάζει καί τό ’Ολυ
μπιακό Χωριό. Τά κράτη—διοργανωτές 
προσπαθούν νά χαρίσουν στόν κόσμο δλο 
καί περισσότερο γιορταστικές μέρες.

Στούς Άγώνες ό άριθμός τών χωρών 
πού παίρνουν μέρος άνεβαίνει στις 84 καί 
τών άθλητών στούς 5.396, πού έχουν τήν 
ευκαιρία στά διαλείμματα τών άγώνων 
νά έπισκεφθοϋν ομαδικά τις άρχαιότητες 
τής ’Ιταλίας.

Γιά πρώτη φορά οί ’Ιταλοί καθιερώ
νουν τό κρέμασμα τών μεταλλίων σέ κορ
δέλα πού κατά τήν τελετή τής άπονομής 
τών έπάθλων περνιέται στό λαιμό τών 
νικητών. Μιά άκόμα συμβολική χειρονο
μία: Ό  άθλητής υποκλίνεται μπροστά 
στό μετάλλιο, στή νίκη του, πού δέν άνή- 
κει σ’ αυτόν άλλά στήν ιδέα τού ’Ολυμπι
σμού.

'Η  χώρα μας κερδίζει χρυσό μετάλλιο 
μέ τήν ιστιοπλοϊκή της ομάδα πού τήν 
άποτελοΰσαν ό τότε Διάδοχος Κωνσταν
τίνος καί οί Ζαΐμης—Έσκιντζόγλου, 
(σκάφος «ντράγκον»),

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Ό  Μπόστον 
κερδίζει χρυσό μετάλλιο στό άλμα εις 
μήκος μέ άλμα 8,12 μέτρων καί καταρ
ρίπτει μετά άπό 24 ολόκληρα χρόνια τό 
άλμα τού Τζέσσε Όουενς (8,06 ’Ολυ
μπιάδα Βερολίνου).

"Ενας άγνωστος μέχρι τότε Αίθιοπιανός 
άθλητής τρέχει. . . ξυπόλητος στό Μαρα
θώνιο καί μέ τόν εκπληκτικό χρόνο τών 
2.15.16.0 κερδίζει τό χρυσό μετάλλιο. 
Ά πό κείνη τή στιγμή όλος ό άθλητικός 
κόσμος μιλάει γιά τό «φαινόμενο» Ά μπέ- 
μπε Μπικίλα! ! !

Ή  έπονομαζόμενη «μαύρη γκαζέλλα» 
Βίλμα Ροΰντολφ κερδίζει τρία χρυσά 
μετάλλια στούς δρόμους 100,200 καί 
4 X 100 μ.

Γιά πρώτη φορά μετά τό 1936 παρου
σιάζονται στά βάθρα τών νικητών καί 
Γερμανοί..

Η ΣΥΝΟΔΟΣ τής Διεθνούς ’Ολυμπι
ακής ’Επιτροπής στό Μόναχο τό 1958 
άποφάσισε νά άνατεθεϊ ή διοργάνωση τών 
XVIII ’Ολυμπιακών Άγώνων τοϋ 1964 
στήν ’Ιαπωνία.

Οί ’Ιάπωνες προσθέτουν ένα άκόμα 
βήμα στό γιγαντισμό πού χαρακτηρίζει 
τούς τελευταίους ’Ολυμπιακούς Άγώνες.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Γιά πρώτη 
φορά σέ ’Ολυμπιακούς Άγώνες οί Αμερι
κανοί κέρδισαν τούς δρόμους τών 5.000 
καί 10.000 μέτρων. Αύτό χάρη σέ δυό 
ύπέροχους άθλητές: τόν Μπδς Σκούλ καί 
τόν Μπίλλυ Μάϊλς.

Οί Άγώνες τού Τόκυο ήταν οί τελευ
ταίοι άγώνες χωρίς πολιτικό χρώμα. Ά πό 
τήν έπομένη ’Ολυμπιάδα τά πράγματα θ’ 
άλλάξουν.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ



ατζέντα

ΒΙΒΛΙΟ

ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ 
«1984»

Ο Τζωρτζ'Οργουελ γεννήθηκε το 1903 στην Ινδία. Ο «ζωη
ρός μικρός» σε ηλικία ενός χρόνου μεταναστέυσε στην Αγ
γλία μέσα στη μητρική αγκάλη. Οι δύσκολες και προβληματι
κές πρώτες μέρες στη νέα πατρίδα πέρασαν γρήγορα.

Όσο μεγάλωνε ο Τζωρτζ, φανέρωνε τα χαρίσματά του, ένα 
από τα οποία ήταν η σπάνια εξυπνάδα του. Το ανεπτυγμένο 
πνευματικό του επίπεδο και το αμέριστο ενδιαφέρον της μη
τέρας του είχαν σαν αποτέλεσμα την εγγραφή του με υπο
τροφία, στο καλύτερο της εποχής κολέγιο. Απόφοιτος πια ο 
Όργουελ, γύρισε στις Ινδίες και κατετάγη στην αστυνομία. Τα 
ενδιαφέροντα του «ατίθασου» χαρακτήρα του, ήταν μακριά 
από το αστυνομικό επάγγελμα που δεν στάθηκε ικανό να 
γαληνέψει τον ψυχικό του κόσμο, αναζητώντας διαρκώς διέ
ξοδο καθώς έμεναν αναπάντητα τα μεγάλα ερωτηματικά που 
τον βασάνιζαν. Πέντε χρόνια έμεινε στην αστυνομία και μετά

έφυγε, πετώντας ξανά για την Αγγλία, όπου ώριμος πλέον 
ασχολήθηκε με το γράψιμο. Από τα γνωστότερα έργα του 
είναι: «Η φάρμα των ζώων» «Πεθαίνοντας στην Καταλονία», 
«1984», «Τέσσερα Δοκίμια» κ.ά.

Το 1948 τελείωσε τη συγγραφή του βιβλίου του «1984» -  
που πήρε τον τίτλο του από αναριθμητισμό -  και κυκλοφόρησε 
το 1949, ένα χρόνο πριν από το «ραντεβού» του με το θάνατο 
το 1950 σ’ ένα προάστιο της Αγγλίας ύστερα από πολύχρονη 
φυματίωση.

Ελάχιστα δημιουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας 
πουλήθηκαν σε τόσα πολλά αντίτυπα, μέσα σε τόσα μικρό 
χρονικό διάστημα, όσο το «1984», καθώς η «ροή» του χρόνου 
έφερε στην επικαιρότητα το λογοτέχνημα του Όργουελ.

Οι προβλέψεις του συγγραφέα στηρίχτηκαν σε «στέρεα» 
σανίδα και οι «προφητείες» του χωρίς αμφισβήτηση συμβαδί
ζουν με τη σημερινή πραγματικότητα, αν και η μεταφορά τους 
στο χαρτί έγινε πριν 36 χρόνια.

Αντίθετος με τα συστήματα του καπιταλισμού και του ολο
κληρωτισμού, ενάντια στη βία και την καταπίεση και «κόντρα» 
στους «δυνατούς», στέλνει μέσα από το «1984» ένα απεγνω
σμένο «S.O.S.» στη σημερινή ανθρωπότητα.

Η «μηχανοποίηση» του ανθρώπου και ο «εξανθρωπισμός» 
της μηχανής είναι από τις βασικές «κραυγές» αγωνίας του 
Όργουελ. Η τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μας και οι σο
βαρές επιπτώσεις της στην ανθρώπινη ύπαρξη αποτελούν τα 
«ανελέητα ραπίσματα» του βιβλίου.

Σε πολλές περιπτώσεις ο αναγνώστης «τρομοκρατείται» 
όπως και σ' άλλες «εξίσταται» μπροστά στη διορατικότητα του 
συγγραφέα. Το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου ο Μεγάλος 
Αδελφός (ο «Μπιγκ Μπράδερ») σαν ένα σιωπηλό και αόρατο 
χέρι ελέγχει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων καθώς τους 
παρακολουθεί μπροστά στις οθόνες της τηλεόρασης. Η «μα- 
ζικοποίηση» των πνευμάτων και η τεχνολογία στη μεγάλύτερη 
άνθισή της με την πιο απάνθρωπη και δραματική μορφή της. 
Το «1984» δεν σκορπά απαισιοδοξία. Αντίθετα διαβάζοντας 
την «ωμή» αλήθεια και βιώνοντας ρεαλιστικά το περιεχόμενο 
του βιβλίου ο μελετητής, παίρνει το μήνυμα της αισιοδοξίας 
βλέποντας με καθάριο μάτι την υπεράνθρωπη προσπάθεια 
του Όργουελ, να καλέσει τον «άφρονα» άνθρωπο σε μια δι
αρκή ετοιμότητα και να τον σώσει από το «αόρατο άψυχο 
χέρι» που πάντα παραφυλάει να πέσει βαρύ επάνω του.

Πώς το τροχόσπιτό  
αυτοκινούμενο!

ι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
σας γ ίνετα ι ...

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Συγκοι
νωνιών, καθορίστηκαν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις κατασκευής αμαξώματος 
αυτοκινήτου - οικιακού (τροχόσπιτο) 
πάνω σε βενζινοκίνητο πλαίσιο φορτη
γού ή λεωφορείου. Έτσι δίνεται οριστική 
λύση σ’ ένα χρόνιο αίτημα εκατοντάδων 
ενδιαφερομένων που με τη μετατροπή 
αυτή των αυτοκινήτων τους θα μπορούν 
να προγραμματίζουν στο εξής ξένοια
στες διακοπές χωρίς το άγχος του στησί
ματος κάποιας σκηνής και της φροντίδας 
της ρυμούλκησης κάποιου τροχόσπιτου.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αυτών 
των φορτηγών ή λεωφορείων καθορί
στηκε στα 3.500 Kg και υπάγονται σε όλες 
τις οικονομικές επιβαρύνσεις (δασμοί, 
εισφορές, φόροι) των επιβατικών αυτοκι
νήτων ιδιωτικής χρήσης.

Τα αυτοκινούμενα θα μπορούν να δια
μορφώνονται είτε σε καινούρια πλαίσια, 
με έγκριση της Δ/νσης Μεταφορών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών, είτε σε μετα
χειρισμένα πλαίσια, με έγκριση των αρ
μόδιων περιφερειακών υπηρεσιών. Οι 
εγκρίσεις αυτές προϋποθέτουν την 
προσκόμιση απ' τους ενδιαφερομένους 
μιας σειράς απαραίτητων δικαιολογητι- 
κών.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Κύθνος:
Ένας ήσυχος παράδεισος

Αρχίζει το καλοκαίρι η εποχή των δια
κοπών και της ξεκούρασης. Οι πιο πολλοί 
Έλληνες συνδυάζουν το τουριστικό τα
ξίδι τους στο εσωτερικό της χώρας, με τις 
θερινές διακοπές τους.

Το πλήθος των νησιών της χώρας μας 
προσφέρεται για ιδεώδεις διακοπές, 
προαελκύοντας αρκετούς Έλληνες και 
ξένους τουρίστες. Γι' αυτό το λόγο αρχί
ζουμε την ξενάγηση σε ορισμένα από τα 
νησιά μας και πρώτα από την Κύθνο.

Κύθνος που ονομάζεται και «Θερμιά» 
λόγω των πηγών της είναι το νησί με το 
γραφικό λιμανάκι και τις ήσυχες ακρο
γιαλιές, που θα γοητεύσει όσους το επι- 
σκεφτούν. Το συναντάμε στο «θαλάσσιο 
δρόμο» από τον Πειραιά προς τη Μήλο 
και είναι ένα από τα μη πολυσύχναστα 
κυκλαδίτικα νησιά.

Εκεί μπορούμε να απολαύσουμε την 
ωραία θάλασσα και τα τοπία του νησιού 
με τη φυσιολατρική πανδαισία γραμμών 
και χρωμάτων.

Από το λιμάνι του Μέριχα όπου μας 
αφήνει το πλοίο ξεκινούν δύο δρόμοι. 
Ένας προς βορρά που ύστερα από 5 χλμ 
οδηγεί στην πρωτεύουσα του νησιού 
Χώρα ή Μεσσαριά όπως την ονομάζουν 
οι ντόπιοι, που είναι χτισμένη στην πλα
γιά λόφου. Εκεί θα δούμε το μοναστήρι 
της Παναγιάς Νίκους που είχε λειτουρ
γήσει παλιά το κρυφό σχολειό, με ενδια
φέρουσες βυζαντινές εικόνες, τη μονό
κλιτη βασιλική εκκλησία του Αγίου Σάββα

που χτίστηκε το 1613 και άλλες εκκλη
σίες με εικόνες, έργα του Κυκλαδίτη 
αγιογράφου,του 1700, Σκορδίλη. Επίσης 
θα δούμε τα αξιοπερίεργα ιερά τους.

Συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο και 4 
χλμ από τη Χώρα συναντάμε τον παρα
λιακό οικισμό Λουτρά, με τις μοναδικές 
στις Κυκλάδες ιαματικές πηγές, και σε 
μιουτρά τον κόλπο της Αγίας Ειρήνης. Αν 
θέλουμε να περπατήσουμε ξεκινώντας 
από τα Λουτρά, μπορούμε να ανέβουμε 
στο Κάστρο της Ωριάς, ή αλλιώς Κεφα- 
λόκαστρο. Βρίσκεται σε βράχο, χτίστηκε 
στους μεσαιωνικούς χρόνους και ερη
μώθηκε γύρω στο 1650. Σώζονται ερείπια 
πύργων, μοναατηριών και εκκλησιών και 
η «Κϋρά Ελεούσα» βυζαντινό απομει- 
νάρι στο νησί, με κατάλοιπα βυζαντινών 
αγιογραφιών.

Ένας άλλος δρόμος ξεκινάει από τον 
Μέριχα προς νότια όπου μετά από λίγα 
χιλιόμετρα συναντάμε την αρχαία πρω
τεύουσα του νησιού Δρυοπίδα. Ένα 
γραφικό χωριό με ανεμόμυλους, αξιο
πρόσεκτες εκκλησίες, τα σωζόμενα τεί- 
χει, τους αρχαίους τάφους, τα θεμέλια 
ναών, το περίφημο Καταφύκι,μια από τις 
πιο σπουδαίες σπηλιές της Ελλάδας, (κα
τεστραμμένη όμως τώρα από τους 
μεταλλευτές σιδήρου) και τις τεχνητές 
σπηλιές στην τοποθεσία Ρωγόκαστρο.

Σε απόσταση 5 χλμ από τη Δρυοπίδα 
βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι της Πα

Λουτρά η μοναδική λουτρόπολι του νησιού με 
το γραφικό της όρμο.

ναγιάς της Κανάλας «το καύχημα της 
Κύθνου και των Κυθνίων».

Πώς θα πάμε: Με πλοίο: Απευθείας 
δρομολόγια για Κύθνο, από Πειραιά 
(τηλ. Λιμεναρχείου Πειραιά 4172.657) 
και από Λαύριο (τηλ. Λιμεναρχείου 
(0292-25.249).

Πού θα μείνουμε: Ξενοδοχεία: «Πο- 
σειδώνιο» στον Μέριχα (τηλ. 
0281-31.244), «Ξενία-Αναγέννησις» στα 
Λουτρά (τηλ. 0281- 31217) και αρκετές 
πανσιόν.

Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 31.201, 
ΟΤΕ 31.239.

Πού θα κάνουμε μπάνιο: Στο Σχινάρι,
ακρογιαλιά στον όρμο της Αγ. Ειρήνης, 
στην παραλία Λουτρών, στο λιμανάκι του 
Αγ. Σώστη,στην αμμουδιά «Μαρτινάκια», 
στις ακρογιαλιές Λεύκες και Καλό Λι
βάδι, στην Παναγιά την Κανάλα και στην 
παραλία του Μέριχα.

Σπορ: Κυνήγι -  Ψάρεμα.
Εκδηλώσεις: Πανηγύρια στις 15 Αυ- 

γούατου και 8 Σεπτέμβρη στην Παναγιά 
την Κανάλα, 25 Ιούλη στη Δρυοπίδα, 27 
Ιούλη και 6 Αυγούστου στη Χώρα, 15 Αυ- 
γούστου στην Παναγιά του Νίκους και 5 
Μάη στο λιμανάκι της Αγίας Ειρήνης.
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ΘΕΑΤΡΟ
— -

Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Γράφει ο ΣΤΕΦ. ΛΗΝΑΙΟΣ

α) Τρία είναι τα σημαντικά γεγονότα 
που σημάδεψαν το φετεινό θεατρικό 
χειμώνα. Όχι γεγονότα «εντυπώσεων» 
αλλά καθοριστικά, κατά τη γνώμη μου, 
του μέλλοντος της θεατρικής Τέχνης 
στην πατρίδα μας.

Τα Δημοτικά Θέατρα, τα μαθητικά εισι
τήρια του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς και 
ο «σάλος» της απεργίας των ηθοποιών.

Όλα τα άλλα γεγονότα, μικρά ή με
γάλα, συνέτειναν ίσως στις καλές ή κα
κές στιγμές του Θεάτρου μας. Ο θάνατος 
πήρε διαλεχτούς συναδέλφους. Και οι 
«αποτυχίες», σφράγισαν για άλλη μια 
φορά το θέατρό μας, στην ανοδική του, 
στο μεγάλο ποσοστό, πορεία.

β)Τα Δημοτικά -  Περιφερειακά Θέατρα 
που έγιναν έξι φέτος, από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
έκαναν πράξη το όραμα ετών και ετών, 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ. Η έναρξή τους αήμανε για 
τις απομακρυσμένες από το καλλιτε
χνικό κέντρο περιοχές την αφετηρία για 
πνευματική τροφή και για καλλιτεχνι

κούς αγώνες ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ, 
από τον τόπο τους, για τον τόπο τους. 
Μακάρι κάθε χρόνο να πηγαίνουν και κα
λύτερα.

Τα μαθητικά εισιτήρια που μοίρασε 
ΔΩΡΕΑΝ το Υφυπ. Νέας Γενιάς σε 150 
χιλιάδες, περίπου, μαθητές σε όλη την 
Ελλάδα, να δουν ΔΙΑΛΕΧΤΟ θέατρο, 
όλων των ειδών και με έργα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, 
άνοιξε το δρόμο για τη στενότερη επαφή 
θεάτρου και νεολαίας. Πιστεύουμε ότι 
αυτό το μέτρο όχι μόνο θα βοηθήσει το 
καλό θέατρο να βρει τους φυσικούς του 
θεατές αλλά, προπάντων, τα νέα παιδιά 
να βγουν από τα καφενεία και τη «μονα
ξιά:» τους και να γνωρίσουν την Τέχνη. 
Σήμερα το Θέατρο, αύριο τη Μουσική, 
αργότερα τη Ζωγραφική, το Χορό κ.τ.λ...

Τέλος η απεργία των ηθοποιών τάραξε 
στην κυριολεξία τα λιμνάζοντα νερά και 
των συνδικαλιστών και του κοινού γνωρί
ζοντας, ιδιαίτερα στο πλατύ κοινό, ότι και 
οι ηθοποιοί έχουν προβλήματα. Έμαθαν 
οι θεατές ότι δεν υπάρχουν μόνο πλού

σιοι ηθοποιοί αλλά και φτωχοί. Έμαθαν 
ότι οι πενήντα στους εξήντα θιασάρχες 
είναι ηθοποιοί κι αυτοί, που ΑΝΑΓΚΑΣ
ΤΗΚΑΝ να κάνουν τον εργοδότη για να 
μπορούν να παρουσιάσουν καλύτερα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Το παιδί και η Εθνική Πινακοθήκη

Η Εθνική Πινακοθήκη ύστερα από 
προσπάθειες και μελέτες, αποφάσισε και 
εφάρμοσε ένα ειδικό πρόγραμμα για μα
θητές του δημοτικού σχολείου, που απο
σκοπεί στην εξοικείωση των μικρών μα
θητών με τη νεοελληνική τέχνη.

Οι μαθητές των τεσσάρων τελευταίων 
τάξεων, κρίθηκαν ότι είναι “ώριμοι" για 
το πρόγραμμα αυτό και έπειτα από επι
λογή που κρίθηκε απαραίτητη για το αρ
χικό στάδιο, το πρόγραμμα άρχισε να 
υλοποιείται από την αρχή του χρόνου.

Με γνώμονα τις δυνατότητες της κάθε 
ηλικίας, έγινε ένα τρίωρο πρόγραμμα, 
τρεις φορές την εβδομάδα, για ομάδες 
τριάντα περίπου παιδιών.

Δυο νέες συνεργάτιδες της Εθνικής 
Πινακοθήκης, η Ιωάννα Μιτσιου και η 
Χριστίνα Ντεπιάν, ειδικευμένες στην 
καλλιτεχνική εκπαίδευση των παιδιών 
του δημοτικού σχολείου, με σπουδές 
στην Ελλάδα και την Αγγλία, επωμίστη
καν την ευθύνη της τελειοποίησης του 
προγράμματος. Όλη η προσπάθεια του 
τμήματος χαρακτικών, βιβλίων και δημο- 

-  σίων σχέσεων, που ανέλαβε την πρωτο
βουλία και την υλοποίηση της ιδέας, 
αποβλέπει στην εξοικείωση και τον εθι- 
σμό της τρυφερής ηλικίας αφενός με την 
Εθνική Πινακοθήκη και αφετέρου με τις 
τεχνικές χρωμάτων και σχεδίων των έρ
γων, των “μεγάλων της τέχνης", που φι
λοξενεί στις αίθουσές της. Τα παιδιά

ύστερα από την περιήγηση -  ξενάγηση 
στις αίθουσες έκθεσης των έργων και τις 
απαραίτητες διευκρινίσεις στις πολλές 
απορίες τους, αφήνονται ελεύθερα σε 
δυο ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του 
τελευταίου ορόφου, να διαλέξουν το 
θέμα τους και να εκφραστούν δημιουρ
γώντας, χωρίς κανένα περιορισμό.

Οι αίθουσες έχουν πλήρη τεχνικό 
εξοπλισμό, σχεδιασμένη επίπλωση, μ ι
κρό φωτογραφικό εργαστήριο, βιβλιο
θήκη και αποθήκη υλικών. Ανάλογα με το 
πρόγραμμα της ημέρας, τα παιδιά μπο
ρούν να απασχοληθούν με απλούς τρό
πους τυπώματος, φτιάξιμο χαρτιού, ζω
γραφική και σχέδιο, ψηφιδογραφία,
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έργα και καλύτερες παραστάσεις. Και τέ
λος, οι ίδιοι οι συνδικαλιστές (και οι ερ
γαζόμενοι και οι εργοδότες), έμαθαν ότι 
δεν υπάρχουν ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ στο 
χώρο του θεάτρου, ούτε ότι όλοι οι άνερ
γοι ηθοποιοί είναι ατάλεντοι. Έμαθαν και 
οι μεν και οι δε ότι το θέατρο δεν το υπη
ρετούν ούτε τα πάθη και τα μίση των κομ
μάτων ούτε η αδίστακτη συμπεριφορά 
μερικών εργοδοτών. Έμαθαν ότι χωρίς 
ταλέντο, σκληρή δουλειά και ΙΣΟΤΙΜΗ 
μεταχείριση, καμιά Τέχνη δεν προκόβει.

γ) Τα άλλα γεγονότα στο θεατρικό μας 
χειμώνα, ήταν όπως κάθε χρόνο. Μερικά 
θέατρα δούλεψαν πολύ καλά, μερικά μέ
τρια και μερικά δεν τα πήγαν καλά, με 
αποτέλεσμα να κλείσουν ή να ζημιωθούν 
σοβαρά.

Κυριάρχησε και φέτος η κωμωδία και η 
επιθεώρηση. Τα μικρά, περιφερειακά 
θέατρα λειτούργησαν με καλές παρα
στάσεις και οι «Μεγάλοι» του θεάτρου 
μας δεν έδωσαν φέτος ΟΛΟΙ θετικό πα
ρόν. Ο Χορν με το «Σόλνες» του Ίψεν, 
συγκέντρωσε τον πολύ κόσμο του και 
δόθηκε για άλλη μια φορά σε όλους μας η 
ευκαιρία να γνωρίσουμε, ή να ξανα- 
δούμε, ένα Χορν και έναν Ίψεν....

Οι θιασάρχες που παλεύουν να κρατή
σουν, όσο μπορούν, ψηλά το ρεπερτόριό

τους, δυσκολεύτηκαν φέτος. Ισως να 
φταίνε τα έργα. Άλλα γιατί ήταν επανα
λήψεις, γνωστές στον πολύ κόσμο κι 
άλλα γιατί ήταν «βαριά» για το κουρα
σμένο «στομάχι» του μέσου θεατή.

Το μόνο πικρό γεγονός του χειμώνα, η 
άδοξη υποστολή της σημαίας του νέου 
θεάτρου «Αεικίνητο», ίσως να σημαδεύει 
το θεατρικό μας χειμώνα που πέρασε με 
τη σφραγίδα του «μέτριου», του κακού 
χειμώνα για τα θέατρα. Δεν είναι μόνο τα 
μιούζικαλς που δούλεψαν, δεν είναι 
μόνο οι νεοελληνικές κωμωδίες που 
δούλεψαν, (όσο κι αν διαφωνούμε με με
ρικές για τη χυδαιολογία τους), ούτε οι 
επιθεωρήσεις με το μόνιμο αντιπολιτευ
τικό τους καλαμπούρι....κι όποιον πάρει ο 
χάρος. Δούλεψαν και μερικά σημαντικά 
έργα. Όμως ή πίκρα μας για το κλείσιμο 
του «Αεικίνητου» είναι μεγάλη. Ένα 
ΓΝΗΣΙΟ ΛΑΪΚΟ είδος θεάτρου, έκλεισε 
το Μάρτη με τεράστιο παθητικό. Μακάρι 
τα συμπεράσματα να βγήκαν σωστά. Και 
να μη ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Και τα 
λάθη ήταν δύο: σε ένα τόσο γνήσιο λαϊκό 
είδος θεάτρου ανέβηκε έργο για ΟΛΙ
ΓΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ. Και η ηγεσία του ενώ 
είχε όλα τα φόντα για ΛΑΪΚΗ δουλειά, 
έπεσε θύμα «φίλων» και «χορηγών» που 
αποδείχτηκαν η καταστροφή ΟΛΩΝ....

δ) Αυτά που....δεν έγιναν στο χειμώνα 
που πέρασε, τώρα, και μερικά που θα θέ

λαμε να γίνουν στο μέλλον:
1. Δεν έγινε η υποχρεωτική θεατρική 

παιδεία. Κάθε νέος που θέλει να βγει στο 
θέατρο να είναι υποχρεωμένος ΠΡΩΤΑ 
ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
ΜΙΑΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, που πρέπει, ή 
μάλλον ΕΠΡΕΠΕ να έχει γίνει όπως σε 
ΟΛΕΣ τις χώρες του κόσμου. Μακάρι να 
γίνει του χρόνου.

2. Το μάθημα της θεατρολογίας - αγω
γής λόγου, που δειλά - δειλά άρχισε να 
παραδίδεται στην Παιδαγωγική, με βάση 
το σεμινάριο των Σπετσών, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, να καθιερωθεί παντού. 
Στα λύκεια, στις πανεπιστημιακές σχολές 
και σε όλες τις σχολές...

3. Και μια και τα λόγια μας απευθύνον
ται - δημοσιεύονται σε περιοδικό αστυ
νομικών, μια πρόταση: Να καθιερωθεί 
κύκλος ΟΜΙΛΙΩΝ -  ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ στις 
Σχολές Αστυνομίας γύρω από το θέατρο 
και την αγωγή του λόγου. Κι ακόμη κάτι: 
όπως τα εργατικά εισιτήρια και τα μαθη
τικά, να καθιερωθούν και αστυνομικά και 
των οικογενειών τους. Μόνο μ ' αυτό τον 
τρόπο το Θέατρο θα προσφέρει στην 
Αστυνομία και η Αστυνομία στο Θέατρο. 
Για να ΣΠΑΣΕΙ για πάντα ο ΠΑΓΟΣ ΑΝΑ
ΜΕΣΑ ΜΑΣ, θάμα του οποίου υπήρξα και 
εγώ και πολλοί άλλοι στο παρελθόν. Η 
σημερινή, πρώτη, ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ, συνερ
γασία μας, να’ ναι μια αρχή...

κατασκευή μπογιάς, καθώς και με κατα
σκευές από ξύλο, πηλό, γύψο και διά
φορα άλλα αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης.

Λόγω πληθώρας αιτήσεων από τα δη
μοτικά σχολεία, οι επισκέψεις για φέτος 
περιορίστηκαν σε μια φορά για κάθε 
τάξη. Από την αρχή της νέας σχολικής 
χρονιάς, οι επισκέψεις θα μπορούν να

επαναλαμβάνονται δυο ή τρεις φορές, 
ώστε τα παιδιά να έχουν μια καλύτερη 
γνωριμία με το μουσείο και την τέχνη.
Υπάρχει η σκέψη να συνεχίσει το πρό
γραμμα και τους θερινούς μήνες που τα 
σχολεία παραμένουν κλειστά, εφόσον 
υπάρχουν ατομικές αιτήσεις παιδιών και 
διαμορφωθούν ομάδες ή γκρουπ.

Α.Π. Δ ' Δημοτικού, Μαρόσλειο 
Χ.Π. «Θυμωμένη έκφραση» Γ Δημοτικού 
Γ ' Δημοτικού, Σχολή ΧΙΛΛ 
Δ' Δημοτικού, 6ο Δημόσιο Ζωγράφου
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Εθνικό
Αρχαιολογικό

Μουσείο

Στο προηγούμενο σημείωμα είχαμε 
αναφέρει τα εκθέματα του Εθνικού Ιστο
ρικού Μουσείου που δείχνουν την ιστο
ρική πορεία του Έθνους, απ' το 1453 έως 
τις μέρες μας.

Σ ’ αυτό το τεύχος θα «ξεναγηθούμε» 
στις αίθουσες του Εθνικού Αρχαιολογι
κού Μουσείου, για να γνωρίσουμε τους 
αρχαιολογικούς θησαυρούς απ’ όλη την 
Ελλάδα και όλων των περιόδων της αρ
χαιότητας, απ’ τη νεολιθική εποχή ως τα 
χρόνια του Βυζαντίου.

Προμυκηναϊκή και Κυκλαδική 
αίθουσα.

Περιλαμβάνει ευρήματα της Ακρόπο
λης του Σέσκλου, του Διμηνίου, των θο
λωτών τάφων Θεσσαλίας, της Σύρου, της 
Αμοργού και της Μήλου (μαρμάρινα ε ι
δώλια, πήλινα σκεύη, αγγεία κ.τ.λ.).

Μυκηναϊκή αίθουσα
Περιλαμβάνει τους θησαυρούς της 

Μυκηναϊκής εποχής. Ολόχρυσα νεκρικά 
προσωπεία, χρυσά ποτήρια, σκαλιστά 
δαχτυλίδια, σφραγιδόλιθους, χάλκινα 
σπαθιά και μαχαίρια, κοσμήματα από 
κάθε λόγης υλικό, πέτρινες επιτάφιες 
στήλες και άλλα ευρήματα απ' την Ακρό
πολη των Μυκηνών, τους λαξευτούς και 
θολωτούς τάφους.

Αίθουσες αρχαϊκών γλυπτών
Ο επισκέπτης θα θαυμάσει την κίνηση 

και την έκφραση των αγαλμάτων και την 
απαράμιλλη τέχνη στους γεωμετρικούς

Το χάλκινο άλογο 
του κελητίζοντος 
από το Αρτεμίσιο 
της Εύβοιας 
στολίζει 
το χώρο του 
μουσείου.

αμφορείς, στα ανάγλυφα κεφάλια, στα 
κορμιά των κούρων, στην επιτάφια στήλη 
του «Μαραθωνοδρόμου», στη στήλη του 
οπλιτοδρόμου, στον «Αριστίωνα».

Ά λλες  αίθουσες
Σε άλλες αίθουσες εκτίθενται κλασι

κές επιτάφιες στήλες, αναθηματικά ανά
γλυφα, λήκυνθοι, ο «διαδούμενος» απ' τη 
Δήλο, το περίφημο χάλκινο άλογο «κελη
τίζοντος» απ’ το Αρτεμίσιο, τα μαρμάρινα 
αγάλματα του Ποσειδώνα απ' τη Μήλο και 
της Αφροδίτης της Δήλου που «απο
κρούει» τον Πάνα.

Μοναδική και ανεκτίμητη είναι η χαλ
κοθήκη του Μουσείου, πλούσια σε αγάλ
ματα και η συλλογή στον πάνω όροφο, 
γεωμετρικών, μελανόμορφων και ερυ
θρόμορφων αγγείων και ευρημάτων που 
προέρχονται απ' τις ανασκαφές της Θή
ρας και μας παρέχουν πληροφορίες για 
τη ζωή στο νησί στα τέλη του 16ου αιώνα 
π.Χ.

Το Μουσείο βρίσκεται στην οδό Πατη
σίων 44, δίπλα στο Πολυτεχνείο. Είναι 
ανοιχτό καθημερινά απ' τις 8 το πρωί ώς 
τις 6 το απόγεμα, τις Κυριακές απ' τις 9 ώς 
τις 5, ενώ τη Δευτέρα είναι κλειστό. Τις 
Κυριακές η είσοδος είναι ελεύθερη για 
τους Έλληνες ενώ το εισιτήριο, τις άλλες 
μέρες, είναι 150 δραχμές. (Τηλ. Μου
σείου 8217.717).

ΜΟΥΣΕΙΑ
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Η φωτογραφική «τέχνη»

Του φωτογράφου Γ. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Εισαγωγή
Από το 1888 που ο G. Eastam κατα

σκεύασε την πρώτη του φωτογραφική 
μηχανή, η φωτογραφία έχει αναδειχτεί 
μια από τις πιο επαναστατικές εφευρέ
σεις του κόσμου και η πιο συνηθισμένη 
μορφή τέχνης. Με τη φωτογραφία η 
ιστορία, η επιστήμη, καθώς και η ίδια τέ
χνη έχουν πάρει νέες διαστάσεις.

Αρχίζοντας από τις πρώτες πειραματι
κές μηχανές -  μια από αυτές ήταν ένα 
«θηρίο» μήκους 10 μέτρων -  περίπλοκες 
τεχνικές αναπτύχθηκαν και μας έφεραν 
μπροστά σε πραγματικά θαύματα από 
χημική και μηχανολογική σύνθεση: Φα
κοί που κάνουν μόρια ύλης ορατά, φίλτρα 
που διαπερνούν την ομίχλη, ταχύτατα 
κλείστρα και χημικά διαλύματα, ικανά να 
απεικονίσουν μια σφαίρα σε κίνηση, και 
μέθοδοι για την εκτύπωση που μετατρέ
πουν κοινές φωτογραφίες σε αξιοθαύ
μαστους πίνακες τέχνης.

Για τον καθένα μας δεν υπάρχει πιο 
ικανοποιητική απασχόληση από τη φω- 
τογράφιση. Με λίγα χρήματα μπορεί 
οποιοσδήποτε να αποκτήσει μια μηχανή 
και να μεταμορφώσει καθημερινά στι
γμιότυπα σε αξιόλογους πίνακες. Να 
αποθανατίσει μια απλή οικογενειακή 
σκηνή. Να ζωντανέψει μια μαγευτική 
θέα. Να καταγράψει μια σελίδα της Ιστο
ρίας την ώρα που γίνεται ή ακόμα να ζω
γραφίσει μια υπέροχη εικόνα.

Σ ’ οποιοδήποτε βαθμό κι αν φτάνει η 
τέχνη του φωτογράφου, η φωτογραφική 
του μηχανή θα είναι πάντα γι' αυτόν πηγή 
ανείπωτης έξαρσης.

Οι σημειώσεις, οι φωτογραφίες και τα 
διάφορα σκίτσα που θα ακολουθήσουν 
θα μας γνωρίσουν μ ' έναν τρόπο μονα
δικό όλα τα θαύματα της φωτογραφικής 
τέχνης.

Βασικά κεφάλαια, προσεκτικά διαλε
γμένα αποτελούν έναν περιεκτικό και 
έμπειρο οδηγό της τέχνης της φωτογρα
φίας. Μια ολόκληρη περιουσία και το με
γαλύτερο μέρος της ζωής, δεν θα έφτα
ναν να γίνει κανείς τέλειος κάτοχος της 
φωτογραφίας.

Αλλά η γνώση των βασικών αρχών της 
είναι απαραίτητη, γιατί η φωτογραφία δεν 
είναι αποτέλεσμα της τύχης. Μόνο όταν 
γνωρίζει κανείς καλά αυτήν την αρχή 
μπορεί -  οσοδήποτε σύνθετος κι αν είναι 
ο εξοπλισμός του -  να φτάσει στο επί
πεδο της τελειότητας.

Φωτογραφική μηχανή
Όλες οι φωτογραφικές μηχανές είναι 

βασικά όμοιες: αποτελούνται από ένα 
απλό μαύρο κουτί με ένα φιλμ στη μια του 
πλευρά και μια τρύπα στην αντίθετη. Η 
τρύπα χρησιμεύει για να περνά το φως 
που θα πέσει πάνω στη χημικά φωτο
ευαίσθητη επιφάνεια του φιλμ που θα 
σχηματίσει το είδωλο. Όλες οι μηχανές 
από την πρωτόγονη ώς την πιο πολύ
πλοκη, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: 
αφήνουν το φως να αποτυπώσει το εί
δωλο στο φιλμ. Διαφέρουν μόνο στο 
πόσο εύκολη και επιτυχημένη θα είναι η 
φωτογράφιση.

Τα μέρη που αποτελούν τη φωτογρα
φική μηχανή είναι:
1. Ο σκοτεινός θάλαμος ή κυρίως το 

σώμα της μηχανής.
2. Ο φακός.
3. Το σύστημα κίνησης του φιλμ.
4. Το κλείστρο.
5. Το διάφραγμα.
6. Το σύστημα σκόπευσης.
7. Το φιλμ.
8. Το σύστημα της εστίασης.

0

ΕΠΕΤΕΙΟΑΟΓΙΟ

330: Ο Μ. Κωνσταντίνος εγκαινιάζει 
την Κωνσταντινούπολη.

337: 0  Μ. Κωνσταντίνος, πρώτος αυτο- 
κράτορας του Βυζαντίου, βαφτίζεται 
χριστιανός και πεθαίνει την ίδια ημέρα 
στη Νικομήδεια.

1453: Ημέρα Τρίτη. Άλωση της Κων
σταντινούπολης. Η πτώση της ιστορικής 
πόλης και η ηρωική μορφή του τελευ
ταίου αυτοκράτορα σημειώνουν και το 
τέλος του Βυζαντίου, με την υπερχιλιετή 
ιστορία του.

1821:3-5. Οι Τούρκοι αποβιβάζουν με
γάλη δύναμη στρατού στην Κύπρο και 
προβαίνουν σε διωγμούς, λεηλασίες και 
καταστροφές.

8-5. Στο δοξασμένο Χάνι της Γραβιάς, 
ο ήρωας Οδυσσέας Ανδρούτσος, με 120 
παλικάρια του, αναχαιτίζει οριστικά την 
προς την Πελοπόννησο πορεία της στρα
τιάς του Ομέρ Βρυώνη.

12-5. Μάχη στο Βαλτέτσι.
20-5. Το Μεσολόγγι κηρύσσει την Επα

νάσταση.
1824: Ο Αιγυπτιακός στόλος καταλαμ

βάνει και λεηλατεί τη νήσο Κάσο.
1825: 6-5. Οι πολιορκημένοι του Με

σολογγίου επιχειρούν την πρώτη μικρή 
έξοδο από την πόλη.

10-5. Η Κύπρος ανακηρύσαεται από 
την Αγγλία ως αποικία του Βρετανικού 
Στέμματος.

10-5. Οι πολιορκημένοι του Μεσολογ
γίου ενεργούν θυελλώδη έξοδο και προ- 
καλούν σοβαρές απώλειες στον εχθρό.

20-5. Ο Ιμπραήμ πασάς, με 3.000 άν- 
δρες, επιτίθεται εναντίον του Παπα- 
φλέσσα στο Μανιάκι. Κατά τη μάχη έπεσε 
ηρωικά μαχόμενος ο Παπαφλέσσας.

22-5. Θάνατος της Μπουμπουλίνας 
στο Ναύπλιο.

1826: Πέθανε ο επίσκοπος Παλαιών 
Πατρών Γερμανός.

1827: Η Ακρόπολη των Αθηνών, μετά 
μακρότατη πολιορκία, παραδίδεται στον 
Κιουταχή.

1831: Κόπηκαν τα πρώτα ελληνικά χαρ
τονομίσματα.

1864: Ένωση των Ιονίων νήσων με τη 
μητέρα Ελλάδα.

1866-.Αναφορά των Κρητών Επαναστα
τών προς την Πύλη και τις εγγυήτριες 
Δυνάμεις (Αγγλία -  Γαλλία -  Ρωσία), με 
την οποία ζητούν φιλελεύθερες μεταρ
ρυθμίσεις.

Συγχρόνως αποστέλλουν μυστικό 
υπόμνημα προς τις τρεις Μεγάλες Δυνά
μεις, το οποίο αποτελεί έκκληση για 
ένωση με την Ελλάδα.

1877: Σύσταση Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού.

1878: Υπογράφεται συμφωνία μεταξύ 
Αγγλίας και Τουρκίας με την οποία η δεύ
τερη παραχωρεί την Κύπρο στην Αγγλία
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έναντι 92.687 λιρών στερλινών κατά έτος.
1881: Υπογράφεται συμφωνία μεταξύ 

Τουρκίας και Αγγλίας -  Γαλλίας με την 
οποία προσαρτάται η Θεσσαλία και η 
Άρτα στο ελληνικό κράτος.

1889:1-5 Καθιερώνεται ως ημέρα παγ
κόσμιας εργατικής αλληλεγγύης.

1897: Υπογράφεται ανακωχή μεταξύ 
Ελλήνων και Τούρκων στην Ταράτσα Λα- 
μίας.

1912: Υπογράφεται η Ελληνοβουλγα- 
ρική αμυντική συνθήκη στη Σόφια, η 
οποία υπήρξε το προοίμιο της Ελληνο- 
βουλγαρικής συμμαχίας για την αντιμε
τώπιση του τουρκικού κινδύνου.

1913:7-5. Υπογράφεται η συνθήκη του 
Λονδίνου, με την οποία τερματίστηκε ο 
πρώτος Βαλκανικός πόλεμος.

1913: 19-5. Υπογράφεται στη Θεσσα
λονίκη συνθήκη Ελληνοσερβικής συμ
μαχίας.

1919: Μικρασιατική εκστρατεία. Ο ελ
ληνικός Στρατός καταλαμβάνει την Πέρ
γαμο.

1920: Η αμερικανική Γερουσία ανα
γνωρίζει με ψήφισμά της τα δικαιώματα 
της Ελλάδας επί της Βορείου Ηπείρου.

1925: Η Κύπρος ανακηρύσσεται από 
την Αγγλία ως αποικία του Βρετανικού 
Στέμματος.

1941: Αρχίζει η μάχη της Κρήτης.
1941: Η γερμανική αεροπορία αρχίζει 

σφοδρούς βομβαρδισμούς μέ κύριους 
στόχους τα αεροδρόμια της Κρήτης και 
τους λιμένες Ηρακλείου και Σούδας. 
Καθιερώνεται η γιορτή της μητέρας.

Ο Μακεδονικός αγώνας

Το 1984 έχει χαρακτηριστεί«Έτος Μα
κεδονικού Αγώνα». Στην εναρκτήρια τε

λετή των γιορταστικών εκδηλώσεων, για 
τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το ξέ
σπασμα του Μακεδονικού αγώνα, που 
έγινε στις 3 Μάη στην αίθουσα της Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, παραβρέθηκε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντί
νος Καραμανλής, ο πρώην Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Μ. Στασινόπουλος, ο πρόε
δρός της Βουλής Ν. Αλευράς, ο υπουρ
γός Εργασίας Β. Γιαννόπουλος, ο 
υπουργός Παιδείας Απ. Κακλαμάνης, ο 
αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυ
νας Αντ. Δροσογιάννης, ο δήμαρχος 
Αθηνών Δ. Μπέης, ο πρόεδρος του 
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. και άλλοι επίσημοι.

Το νόημα του Μακεδονικού αγώνα 
ανέλυσε σε ομιλία του ο πρώην πρωθυ
πουργός, ακαδημαϊκός Π. Κανελλόπου- 
λος.

ΣΠΟΡ Οι πυροσβέστες έδωσαν 
τη δεύτερη θέση στην Εθνική

Η ομάδα άρσης βαρών του Π.Σ.

Σε αγώνες άρσης βαρών, της Κοινής 
Αγοράς που διεξήχθησαν τελευταία στο 
Μπορντώ της Γαλλίας, η Ελληνική ομάδα 
κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 67 βα
θμούς ενώ την πρώτη θέση κέρδισε η 
Γαλλική ομάδα με 82 βαθμούς.

Οι Έλληνες αθλητές δημιούργησαν 
τρία πανελλήνια ρεκόρ, πήραν δύο πρώ
τες νίκες και τέσαερες δεύτερες.

Το πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε ο Αε- 
σπουρίδης στα 75 κιλά καταλαμβάνοντας 
τη δεύτερη θέση. Ο πρωταθλητής μας 
σήκωσε 137,5 κιλά στο αρασέ και 182,5 
κιλά στο ζετέ (σύνολο 320 κιλά).

Πρώτες θέσεις κέρδισαν οι πυροσβέ
στες Σιδηρόπουλος στα 67,5 κιλά, πρα
γματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση μια 
και αγωνίστηκε σε μεγαλύτερη κατηγο

ρία, σηκώνοντας 287,5 κιλά (125 + 162,5 
κιλά) και ο Κατσαϊδώνης στα 56 κιλά ση
κώνοντας 232,5 κιλά (102,5 + 130 κιλά).

Αργυρά μετάλλια εκτός του Λεσπου- 
ρίδη και του Παναγιωτάκη στα 110 κιλά, 
κέρδισαν οι πυροσβέστες Ηλιάδης στα 
100 κιλά, σηκώνοντας 360 κιλά (155 + 205 
κιλά) και Γραμματικόπουλος στα συν 100 
κιλά σηκώνοντας 350 κιλά ·
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Αγώνες πυγμαχίας Ε.Δ. και Σ.Α. 1984
Με μεγάλη επιτυχία έγιναν τον περα

σμένο μήνα οι πυγμαχικοί αγώνες 
μεταξύ των ομάδων των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έτους 
1984, στο κλειστό γυμναστήριο του Εθνι
κού Σταδίου Γιατρών, υπό τη γενική επο- 
πτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητι
σμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.).

Η οργάνωση των αγώνων, που ήταν 
άψογη, ανατέθηκε στην Αστυνομική 
Δ/νση Πατρών και πήραν μέρος πυγμά
χοι του Στρατού, του Ναυτικού, της Αε
ροπορίας, της Χωροφυλακής, του Λιμε
νικού και της Αστυνομίας Πόλεων.

Ο γενικός αστυνομικός δ/ντής Πατρών 
Γεώργιος Γαλλίκας χαιρέτησε τους εκ
προσώπους του αθλητισμού των Ε.Δ. και 
Σ.Α. και ευχήθηκε όπως οι προσπάθειές 
τους, συντελέσουν στην περαιτέρω ανά
πτυξη του αθλητικού πνεύματος και σύ- 
σφιξη των φιλικών δεσμών, μέσα στα 
πλαίσια της ευγενούς άμιλλας.

Ο αντιδήμαρχος Πατρών Γιάννης Κού
κος κήρυξε την έναρξη των αγώνων. Πα
ρέστησαν ο Α' υπαρχηγός Αστυνομίας 
Πόλεων Γιώργος Σαμπάνης, ο γ.γ. του 
ΑΣΑΕΔ πλοίαρχος Γιώργος Αϊδίνης, πολ
λοί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί 
των τριών όπλων των Ε.Δ. και των Σ.Α. και 
πλήθος κόσμου. Στο τέλος των αγώνων ο 
αστυνομικός δ/ντής Πατρών παρέθεσε 
δεξίωση προς τιμή των αντιπροσωπειών. 
Τα αποτελέσματα των τελικών αγώνων 
πυγμαχίας κατά κατηγορίες είναι τα 
παρακάτω:

51 Κ Ι Λ Α
1ος ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (Στρατού)
2ος ΚΟΥΒΑΡΗΣ (Στρατού)
3ος ΚΥΡΙΤΣΗΣ (Ναυτικού)

54 Κ Ι Λ Α  
1ος ΒΑΣΑΛΟΣ (Στρατού)
2ος ΚΥΡΙΤΣΗΣ I. (Ναυτικού)

57 Κ Ι Λ Α  
1ος ΚΑΣΗΜΗΣ (Στρατού)
2ος ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (Αστυνομίας) 
3ος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ναυτικού)
3ος ΖΟΥΠΑΣ (Αεροπορίας)

60 Κ Ι Λ Α
1ος ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Στρατού)
2ος ΣΤΑΦΥΛΛΑΡΑΚΗΣ (Αστυνομίας) 
3ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ναυτικού) 
3ος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (Ναυτικού)

63 1/2 Κ Ι Λ Α
1ος ΣΥΡΡΑΣ (Χωροφυλακής)
2ος ΚΡΙΘΑΡΗΣ (Ναυτικού)
3ος ΛΕΙΒΑΔΗΣ (Αστυνομίας)
3ος ΒΑΖΟΥΡΑΣ (Ναυτικού)

67 Κ Ι ΛΑ  
1ος ΤΖΟΤΖΟΣ (Στρατού)
2ος ΡΕΜΠΕΛΗΣ (Αστυνομίας)
3ος ΜΑΛΛΗΣ (Ναυτικού)
3ος ΚΟΚΟΡΗΣ (Στρατού)

71 Κ Ι ΛΑ
1ος  Η Λ IΑ Δ Η Σ ( Λ ι μ ε ν ι κ ό )
2ος ΚΑΚΟΥΡΗΣ (Αστυνομίας)
3ος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (Στρατού)

75 Κ Ι Λ Α
1ος ΔΟΥΡΗΣ (Αστυνομίας)
2ος ΝΤΑΛΗΣ (Χωροφυλακής)
3ος ΤΖΟΥΤΖΟΥΛΗΣ (Ναυτικού)

81 Κ Ι Λ Α
1ος ΜΑΡΚΑΚΗΣ (Λιμενικού)
2ος ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Στρατού)
3ος ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Στρατού)
3ος ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ (Χωροφυλακής)

91 Κ Ι Λ Α
1ος ΜΑΥΡΙΚΗΣ (Χωροφυλακής) 
2ος ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ (Αστυνομίας) 
3ος ΔΙΓΙΝΗΣ (Αεροπορίας)
3ος ΧΑΛΑΣ (Στρατού)

+ 91 Κ Ι Λ Α
1ος ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ (Στρατού)
2ος ΧΡΥΣΙΔΗΣ (Χωροφυλακής)
3ος ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ (Στρατού)
3ος ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ (Χωροφυλακής)

:

Γενικό πλάνο από τους αγώνες πυγμαχίας Ε.Δ. και Σ.Α.

Στιγμιότυπο από τον αγώνα μεταξύ τωγ_πυγμάχων Σύρρα της Χωροφυλακής και Λει- 
θάδη της Αστυνομίας.

Ο α' υπαρχηγός της Α.Π. Γ. Σαμπάνης απονέμει μετάλλιο σε ν ικητή -  πυγμάχο του 
στρατού.
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αλληλογραφία

Η
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΓΡΑΨΤΕ Μ Α Ι 
ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΣΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ 
«Αστυνομική 
Επιθεώρηση» 

Αριστοτέλους 175 
Αθήνα

τηλ. 86.22.411-5

Ευχαριστίες....
Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν οι πιο κάτω επιστολογράφοι:

•  Ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας, στον αρχηγό Χωροφυλακής για τα μέτρα ασφαλείας που 
πάρθηκαν κατά την επίσκεψη στη χώρα μας του τ. πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Takeo 
Fukuda.

•  Οκ. Στ. Μπούρας, στον αστυνόμο Νικ. Σπανόπουλο και τον υπαστυνόμο Βασ. Ντάζο, 
του 8ου Π.Α. Αθηνών που συνέλαβαν τους δράστες απάτης, σε βάρος του επιστολογρά
φου.

•  Η κοινότητα Γουμένισσας, στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κιλκίς και Γιαννιταών για 
τον περιορισμό και την κατάσβεση πυρκαγιάς που απείλησε οικοδομικό τετράγωνο.

•  Ο κ. Στ. Στεργίου, στον αγρονόμο Δημ. Καλαμπάκα, στους αρχιφύλακες Χαρ. Φετφα- 
τζίδη, Γιάννη Μαυρίδη και στους αγροφύλακες Γιαννιταών για την ανακάλυψη των δρα
στών κλοπής 49 δεμάτων καπνού μπέρλεϋ του επιστολογράφου.

•  Ο πρεσβευτής του Λιβάνου, στη Διοίκηση Χωροφυλακής Ρόδου για τα μέτρα ασφα
λείας που πάρθηκαν κατά την επίσκεψη στο νησί, του Προέδρου του Λιβάνου Αμίν 
Τζεμαγιέλ.

•  Ο κ. Δημ. Πανουτσόπουλος, υποστράτηγος ε.α., στους αστυφύλακες Διαμ. Παυλο- 
χρήστο και Αν τ. Τζιοβάρα της Αμεσης Δράσης Αθηνών, για την άμεση μεταφορά του σε 
νοσοκομείο, μετά τον τραυματισμό του σε τροχαίο ατύχημα.

•  Η κ. Μαρία Μαυρουδίδου, στους άνδρες του Πυροσβεστικού Σταθμού Καλλιθέας για 
την άμεση κατάσβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε στην οικία της.

•  Ο εφημέριος Μελιβοίας - Αγιός, στους αγροφύλακες κ. Ποτό, Σ. Τσιάπανο και Α. 
Τσολάκη του Αγρονομείου Αγιός για τη συμμετοχή τους στη δενδροφύτευση δενδρυλ
λίων πεύκης, στον Προφήτη Ηλία Μελιβοίας.

•  Ο κ. I. Φραγκούλης, απ’ τη Θεσ/νίκη, στην Υποδ/νση Γεν. Ασφαλείας Θεσ/νίκης και 
την Υποδ/νση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών Β. Ελλάδας, για την εξιχνίαση κλοπής κο
σμημάτων αξίας 2.100.000 δραχμών απ' την οικία του και τη σύλληψη της δράατιδας.

•  Ο κ. Κων/νος Μπουγάς, στον αστυφύλακα Β. Πολίτη για τη σύλληψη κακοποιού που 
αποπειράθηκε να κλέψει το αυτοκίνητό του.

•  Ο κ. Δημ. Γκίκας, απ’ τον Ταύρο, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την άμεση κατά
σβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε σε εργοστάσιό του.

•  Ο κ. Φραγκ. Γιασαφάκης, απ' το Ηράκλειο, στον αγροφύλακα Παρ. Μαστοράκη του 
Αγρονομείου Ρεθύμνου, για την ανεύρεση του κλεμμένου Ι.Χ. αυτοκινήτου του επιστολο
γράφου.

Η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ

III
•  Σπ. Τουλιά, μαθητή, Καλαμπάκα. Ευχαριστούμε μικρέ μας 

φίλε για τις ευχές σου.
•  Δεκάδες επιστολές έχουν κατακλύσει τα γραφεία μας. 

Με κολακευτικά λόγια για τα δυο πρώτα τεύχη της «Α.Ε.», οι 
αναγνώστες μας προτείνουν, κριτικάρουν καλόπιστα το «και
νούριο» περιοδικό και μας εύχονται να τα «χιλιάσουμε».

Συγκινητικά πράγματι τα λόγια τους. Τους ευχαριστούμε 
όλους και αντευχόμαστε....

50

•  κ. Η. Παπαδόπουλο, Δράμα. Ευχαριστούμε για την πρότασή 
σας. Σε περίπτωση που υπάρξει λόγος θα σας ειδοποιήσουμε.

•  κ. Σπ. Κροκίδη, Α.Τ. Σκριπερού. Οι ερωτήσεις σας σύν
τομα θ’ απαντηθούν.

•  κ. Γ. Βαβίλη, Σ.Τ.Κ. Αμαλιάδας. Εμπεριστατωμένη απάν
τηση θα πάρετε απ’ τη Δ/νση Οικονομικού -  Α.Χ.
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θυρίδες
θησαυροφυλακίου

δεν είναι μόνο για θησαυρούς· 
είναι για κάθε πολύτιμο κι 
αγαπημένο που θέλετε 
να τόχετε για πάντα.
Για προσωπικά, αλλά και 
επαγγελματικά μυστικά.
Με πολύ λίγα χρήματα, 
τώρα έχετε τη δική σας θυρίδα.

Ίράπεφ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

θυγατρική της
I  I l 4 i  I  L - W ^ .  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Στην καρδιά της Αθήνας 
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3 τηλ.3212371-5 *3250934-8

________________________________________________________________JV
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