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Επίσημη επίσκεψη του
υπουργού Εσωτερικών της 
Βουλγαρίας στην Ελλάδα

Ο υπουργός Εσωτερικών της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγα
ρίας κ. DIMITAR STOYANOV επι- 
σκέφτηκε πρόσφατα τη χώρα μας 
συνοδευόμενος από την σύζυγό του 
και τετραμελή αντιπροσωπεία, σε 
ανταπόδοση επίσκεψης του υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης κ. Αντώνη 
Δροσογιάννη στη Βουλγαρία τον 
Ιούλιο του περασμένου χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της εδώ παρα
μονής του ο Βούλγαρος υπουργός 
είχε συνομιλίες με τον υπουργό Δη
μόσιας Τάξης για θέματα της αρ- 
μοδιότητάς τους και αποφασίστηκε 
η πλήρης συνεργασία των αρμο
δίων υπηρεσιών των δύο χωρών για 
την αντιμετώπιση της τρομοκρα
τίας και της διακίνησης ναρκωτι
κών.

Ο κ. Στογιάνοφ έγινε επίσης δε
κτός από τον Αντιπρόεδρο της Κυ
βέρνησης και υπουργό Εθνικής Ά 
μυνας κ. Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, 
τον υπουργό Εσωτερικών κ. Άκη  
Τσοχατζόπουλο και συζήτησαν δι
μερή θέματα. Στη συνέχεια επισκέ- 
φτηκε τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη 
όπου έγινε δεκτός από τον υπουργό 
Βόρειας Ελλάδας κ. Στέλιο Παπαθε- 
μελή και ανεχώρήσε μέσω Προμα
χώνα για την πατρίδα του.
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Το εξώφυλλό μας:
Το πανελλήνιο ηρώο των αγωνιστών 
του ’21, απέναντι από την Αγ. Λαύρα.
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To πρώτο τροχα ίο  ατύχημα  στην Α θήνα

Ό τα ν  ο άνθρωπος στα τέλη  του 
παρελθόντος αιώνος εφ εύρε και 
κατασκεύασε το πρώτο αυτοκίνη
το, ποιος εφ αντάζετο  ό τ ι σήμερα 
το χρήσιμο και αναγκαίο πλέον 
τούτο  μηχάνημα θα κατέκλυζε κυ
ρ ιολεκτικά  όλες σχεδόν τ ις  χώρες 
του γή ινου πλανήτη;

Ποιος περ ίμενε ότι το αυτοκ ίνη 
το συνεχώς εξελισσόμενο και τ ε 
λειοποιούμενο θα έπαιζε καθορι
στικό ρόλο στις βασικές σχέσεις 
τού ανθρώπου και γεν ικότερ α  του 
πολιτισμού;

Το αυτοκίνητο  -  όπως εξάλλου 
όλα τα  τεχνολογ ικά  επ ιτεύγματα -  
βοήθησε καθοριστικά τον άνθρω
πο. Ό μω ς «ουδέν καλόν αμιγές κα

κού». Και το «κακό» τα  τροχαία α
τυχήματα  -  οι εκατόμβες αυτές 
στον Μολώχ της  ασφάλτου - ,  η μό
λυνση τοσ περιβάλλοντος, κ.α.

Τροχαία ατυχήματα, με την ευ- 
ρεία έννο ια  της φράσης, σίγουρα 
είχαν γ ίν ε ι πολλά στην Ελλάδα και 
το πρώτο ίσως «τροχαίο έγκλημα» 
υπήρξε ο φόνος του Λάιου από τον 
Ο ιδίποδα. Α υτοκινητισ τικά  όμως 
τροχα ία  ατυχήματα όχι μέχρι το 
1907.

Το πρώτο αυτοκινητιστικά  τρο
χαίο, και μάλιστα θανατηφόρο ατύ
χημα, που αναφ έρετα ι στην Ελλά
δα έγ ινε προ ογδόντα χρόνων και 
συγκεκρ ιμένα την Κυριακή 4 Μαρ
τίου  1907 και ώρα 11.30' περίπου

επί της Λεωφόρου Συγγρού, μετά 
την Πύλη του Αδριανού στο ύψος 
του εργοστασίου Φιξ, υπό τις ακό
λουθες συνθήκες, όπως μας τ ις  
περιέγραψαν ο ι εφ ημερ ίδες της 
εποχής εκείνης.

«Ο Πρίγκηψ Ανδρέας μετά της 
συζύγου του Αλίκης καί του Υπα- 
σπίστού του Μεταξύ, οδηγούσε το 
αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Συγ- 
γρού για να μεταβή στο Παλαιό Φά
ληρο και εκε ίθεν  ε ις Πειραιά. Όπι
σθεν και σε απόστασιν 30 - 40 μ. 
ακολουθούσε το αυτοκίνητο του 
Νικ. Σιμόπουλου Υπουργού, Βου- 
λευτού Φθιώτιδος. Όταν τα δύο αυ
τοκίνητα ευρίσκοντο προ της γ έ 
φυρας και πλησίον του Ζυθοπωλεί-
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ου Φιξ, ο Σιμόπουλος ηθέλησε να 
υπερβή το αυτοκίνητον του πρί
γκηπος, αυξάνων κατά τι την ταχύ
τητα του αυτοκινήτου του. Η οδός 
ήτο ελεύθερη από πεζούς και το 
αυτοκίνητο του Σιμόπουλου αφού 
προσπέρασε το προπορευόμενο, 
κατέλαβε το δεξιό της οδού και έ
βαινε κανονικώς επί της λεωφόρου. 
Ξαφνικά μία γυναίκα ευρισκόμενη  
με ένα παιδί επί του πεζοδρομίου 
εισήλθε επί της λεωφόρου και ευ- 
ρέθη αντιμέτωπη με το αυτοκίνητο  
του Σιμόπουλου.

Αυτός βλέποντας τον προφανή 
κίνδυνο ηθέλησε δι' ελιγμών ν ’ α- 
ποφύγει την μετά της γυναικός σύ
γκρουση, πλην όμως η άτυχη γυ
ναίκα φοβηθείοα δεν εσταμάτησε  
αλλά έτρεξε να περάσει στο απένα
ντι πεζοδρόμιο με  αποτέλεσμα το 
αυτοκίνητο να την ρίξει επί του ε
δάφους και να περάσει από το σώ
μα της. Φαίνεται ότι επάνω από το 
σώμα της άτυχης γυναικός διήλθε  
και το αυτοκίνητο του πρίγκηπος 
Ανδρέου, παρά το γεγονός ότι 
προσπάθησε να ανακόψει την τα
χύτητά του. Ούτω, το πρώτο τρο
χαίο ατύχημα στην Αθήνα, ε ίχε  
διαπραχθεί. Το πρώτο θύμα ήτο η 
άτυχη γυναίκα Ευφροσύνη Βαμβα- 
κά, ηλικίας  25 ετών, καταγομένη  
από το Αργοστόλι, σύζυγος του 
σανδαλοποιού Θεοδώρου Βαμβα- 
κά».

Μ ετά την τέλεση του δυστυχή

ματος έγιναν οι ακόλουθες ενέρ
γε ιες , ως μας τις περιέγραψαν οι 
Εφημερίδες της εποχής.

«Ο Βασιλεύς όταν επληροφορή- 
θη υπό του Πρίγκηπος Ανδρέου, το 
γεγονός, έδωσε εντολή σ ’ αυτόν νά 
τεθε ί στη διάθεση του Εισαγγελέως 
και του Ανακριτού, καλώντας αμέ
σως στα ανάκτορα τον Διευθυντήν  
της Αστυνομίας κ. Δαμηλάτην εις 
τον οποίον συνέστησε να ενεργή
σει αυστηρότατες ανακρίσεις για 
την ανακάλυψη της αλήθειας και 
εύρεσιν του αληθούς ενόχου. Επί
σης τον Βασιλέα ενημέρωσε περί 
των πραγματικών περιστατικών και 
ο Βουλευτής Νικ. Σιμόπουλος, ό
σης ετέθη στη διάθεση της δικαιο
σύνης. Οι ανακρίσεις άρχισαν αμέ
σως.

Η υπόθεση ανετέθη στον τακτι
κό ανακριτή κ. Λογοθέτη ο οποίος 
παρισταμένου και του Εισαγγελέως 
κ. Λυκουρέζου εξήτασε στο εισαγ- 
γελικό κατάστημα, τον υπασπιστή 
του Πρίγκηπος Ανδρέου, κ. Μετα- 
ξάν, τον σύζυγον της φονευθείσης  
γυναικός Θεοδ. Βαμβακά και άλ
λους.

Ο Εισαγγελεύς και ο Ανακριτής  
μετέβησαν στη συνέχεια στον τό
πον του δυστυχήματος και ανέκρι- 
ναν γείτονας τινας. Ο κ. Λογοθέτης  
θα λάθη στη συνέχεια κατάθεση 
του Πρίγκηπος Ανδρέου και θα εξε
τάσει στη συνέχεια τον Νικ. Σιμό- 
πουλον, υποβάλοντας την δικο
γραφίαν στον εισαγγελέα, όστις θα

ασκήσει στην συνέχειαν ποινικήν  
δίωξη για φόνο εξ αμελείας...» (Α- 
ποσπάματα από τ ις  εφημερ ίδες «Α- 
κρόπολις», « Καιροί» και «Εστία» της 
5ης Μαρτίου 1907).

Τα σχετικό δημοσιεύματα άργη
σαν να κοπάσουν. Οι αρθρογράφοι 
και ο ι χρονογράφοι της εποχής 
διερωτώντο: «Αυτά σήμερον όταν 
υπάρχουν επτά μόνον αυτοκίνητα. 
Τι θα γ ίνε ι αύριον όταν θα έχομε 
εβδομήκοντα;»

Βέβαια τα αυτοκίνητα δεν έγ ι
ναν απλώς εβδομήκοντα αλλά δε
κάδες εκατοντάδες χιλιάδων και τα 
θανατηφόρα ατυχήματα έγιναν ε ι
δήσεις ρουτίνας. Το αυτοκίνητο 
έγ ινε επί πλέον και πηγή μόλυνσης 
της ατμόσφαιρας και ήδη από την 
Ελβετία ξεκίνησε η πρώτη εκστρα

τε ία  με σύνθημα «κατάστρεψε ένα 
αυτοκίνητο, σώσε μια ζωή».

(Από το Γραφείο Ιστορίας της Δ/νσπς Οργά
νωσης του ΥΔΤ).
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ -  ΗΓΕΣΙΑ 
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Του υπαστυνόμου Α'

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένο από τα βασικότερα 
στοιχεία της επιχειρήσεως. Το στοιχείο αυτό διαφέρει από τα 
άλλα μέρη που απαρτίζουν την επιχείρηση διότι είναι το μόνο 
έμψυχο, το πιο δυναμικό στοιχείο μέσα στον επιχειρησιακό 
χώρο και ενεργοποιεί το παραγωγικό κύκλωμα. Έχει βούληση 
και πρωτοβουλία, συναισθήματα, συνήθειες, διέπεται από αξίες 
και κίνητρα που το καθιστούν ένα πολύπλευρο σύστημα με με
γάλη ποικιλία και τρόπους εκφρόσεως της συμπεριφοράς του. 
Αυτή η πολυπλοκότητα του συστήματος «άνθρωπος» δημιουργεί

ΓΙΑΤΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Η διαπίστωση των λόγων που οδηγούν τον άνθρωπο στο χώρο 
της εργασίας έχει τεράστια σημασία για να προσδιορισθεί το γιατί 
η εργασία ενέχει υποκινητική δύναμη και πως μπορεί η κάθε 
επιχείρηση ή οργανισμός να εκμεταλλευθεί τη δύναμη αυτή ώστε 
να επιτύχει τους στόχους της.

Το βασικό ερώτημα που προσπάθησαν να απαντήσουν οι 
ασχοληθέντες με θέματα διοίκησης προσωπικού είναι:

«Ποιες είναι οι ψυχολογικές καθώς και οι εργασιακές συνθή
κες που συντελούν στην αυξημένη αποδοτικότητα των εργαζομέ
νων και τους δημιουργούν αισθήματα ικανοποίησης για τη δου
λεία τους».

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα αυτό αναφέρονται 
στις υποκινητικές συνθήκες της εργασίας και τα ατομικά χαρα
κτηριστικά του κάθε ανθρώπου αδιαφορώντας για το γενικότερο 
πρόβλημα της προσφοράς και της ζήτησης.

Οι υποκινητικές συνθήκες αφορούν αυτό τούτο το άτομο και 
καθορίζουν την επιθυμία του να εργασθεί, τους λόγους για τους 
οποίους προτιμά να εργάζεται από το να μη εργάζεται διαθέτον
τας τις δυνάμεις του σε εξωεπιχειρησιακές δραστηριότητες. 
Έτσι οι λόγοι που οδηγούν κάποιον στο χώρο της εργασίας 
μπορεί να είναι:

α) Αποκόμιση οικονομικής αμοιβής.
6) Διοχέτευση ενεργητικότητας, πράγμα που συνδέεται 

άμεσα με την ψυχική και σωματική υγεία του κάθε ανθρώπου.
γ) Η συμβολή στην παραγωγή.

ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Νικολάου

ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχεί
ρηση, το πρόβλημα της κσθοδηγήσεώς του. Η καθοδήγηση ορί
ζεται ως το σύστημα επηρεασμού της συμπεριφοράς του ανθρώ
που προς ωρισμένη κατεύθυνση με σκοπό την προώθηση και 
υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων. Το πρόβλημα της καθο
δήγησης αποτελεί ένο κοινωνικό και καθολικό φαινόμενο, με 
εφαρμογή σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης συμπεριφοράς -  
εκκλησία, σχολή, ποδοσφαιρικός σύλλογος -  επιχείρηση -  και 
σε όλα τα κοινωνικό συστήματα.

δ) Η δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων.
ε) Η κοινωνική τοποθέτηση και αναγνώριση, διότι υπάρχουν 

ασχολίες που θεωρούνται από την κοινωνική συνείδηση μειωτι- 
κές και δεν μπορούν να υποκινήσουν τα άτομα ενώ άλλες ανα
γνωρίζονται (π.χ. το ιατρικό επάγγελμα).

Για τον ηγήτορα και για την κάθε επιχείρηση ή οργανισμό έχει 
μεγάλη σημασία το να γνωρίζει επακριβώς τους λόγους που 
δημιουργούν σ' ένα άτομο την ανάγκη να εργασθεί. Διότι όταν 
διαπιστωθούν οι λόγοι αυτοί, είναι πλέον εύκολο χρησιμοποιών
τας την κατάλληλη πολιτική υποκίνησης να κατευθύνουν τη συμ
περιφορά των ατόμων, με στόχο την ικανοποίηση των ιδιαίτερων 
επιθυμιών και επιδιώξεων για τις οποίες ένα άτομο συμβαίνει να 
ευρίσκεται στην επιχείρηση ή στον οργανισμό. Όταν γνωρίζουν 
τι ακριβώς περιμένει ν ’ αποκομίσει από την εργασία του ο εργα
ζόμενος, οι μέθοδοι υποκίνησης είναι πιο αποτελεσματικές.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
«Η ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»

Τη θεωρία αυτή διατύπωσε πρώτος ο MASLOW . Η βάση 
αυτής της θεωρίας είναι πολύ απλή.

Οι ανθρώπινες ανάγκες ταξινομούνται με την σειρά της ση- 
μαντικότητας που έχουν για το άτομο σε βιολογικές, ασφαλείας, 
κοινωνικές, αναγνώρισης, αυτοπραγμάτωσης, υπόληψης, αγά
πης κ.λ.π. Έτσι όταν ικανοποιηθεί σχετικά η ανάγκη για ασφά
λεια, η επόμενη ιεραρχική ανάγκη (η ανάγκη για κοινωνική ανα
γνώριση) έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Μια ανάγκη όταν ικα-
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νοποιηθεί μετατρέπεται σε κεκτημένο δικαίωμα και αντίστροφα 
ένα κεκτημένο δικαίωμα αν αφαιρεθεί μπορεί να γίνει ένα πολύ 
ισχυρό κίνητρο ανθρώπινης συμπεριφοράς..

Είναι ξεκάθαρο πάντως, ότι καθώς ένα άτομο μεταβαίνει από 
τις βιολογικές και τις ανάγκες ασφαλείας σε άλλες υψηλότερες 
της κλίμακας των αναγκών, η ικανότητα ενός δεδομένου ποσού 
χρημάτων να ικανοποιεί φαίνεται να μειώνεται, το χρήμα δηλαδή 
χάνει την πρωταρχική σημασία του, με την έννοια της δύναμης 
που έχει να υποκινήσει το άτομο αφού η χρησιμοποίηση που 
μπορεί να αντλήσει από αυτό ολοένα και μικραίνει.

Φαίνεται λοιπόν μέσα από τη θεωρία του MASLOW ότι οι 
οικονομικοί παράγοντες παίζουν ασφαλώς ένα σπουδαίο ρόλο 
στην απόφαση των ατόμων να εργασθούν, δεν αποτελούν όμως το 
μοναδικό κίνητρο συμπεριφοράς. Ιδιαίτερα τα στελέχη που βρί
σκονται στις ανώτερες βαθμίδες της διοικητικής πυραμίδας, 
ενδιαφέρονται περισσότερο για δημιουργικότητα και επίτευξη 
κοινωνικής αναγνώρισης. Όταν ο επιχειρησιακός χώρος δεν 
προσφέρει όλες τις ευκαιρίες που απαιτούνται ώστε να επιτύ
χουν παράλληλα κοινωνική ολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση, ή 
βιτοκινητική δύναμη του χρήματος φαίνεται να μειώνεται. Σε 
τούτο συντελούν η εξειδίκευση και ο καταμερισμός της εργασίας 
που πιέζουν ισχυρά τον άνθρωπο να εγκαταλείψει τον χώρο της 
Επιχείρησης όπου αισθάνεται μάλλον ασήμαντος και απρόσωπος 
και να κινηθεί σε άλλους χώρους, όπου είναι δυνατόν να έχει 
ευκαιρίες για να αναδείξει τα προσωπικά του χαρίσματα, να 
ικανοποιήσει τις ατομικές του τάσεις και να τύχει της αναγνώρι
σης από την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει.

Η θεωρία αυτή όπως και οι επόμενες είχε τους επικριτές της 
κυρίως στον τρόπο ιεράρχησης των αναγκών. Το συμπέρασμα 
όμως που βγαίνει από αυτή την σύντομη ανάλυση είναι: Για να 
υπάρχει κίνητρο για βελτίωση της απόδοσης στη δουλειά, πρέ
πει αυτή να ικανοποιεί κάποιες ανάγκες των εργαζομένων. Η

θεωρία αυτή είχε σημαντική επίδραση στην διαμόρφωση των 
συνθηκών εργασίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Η ΘΕΩΡΙΑ X ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ Υ.

Η κλασσική θεωρία X διατυπωθείσα από τον McGregor υπο
θέτει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να καθοδηγούνται, 
δεν ενδιαφέρονται για ανάληψη ευθυνών, βάζουν την ασφάλεια 
πάνω από όλα και κατ’ επέκταση υποκινούνται από το χρήμα και 
την απειλή τιμωρίας. Η παραδοσιακή οργάνωση με την συγκεν
τρωτική λήψη των αποφάσεων, με την ιεράρχηση σε ανώτερο και 
κατώτερο κλιμάκιο προσωπικού και τον εξωτερικό έλεγχο της 
εργασίας στηρίζεται σε υποθέσεις σχετικά με την ανθρώπινη 
φύση και υποκίνηση. Οι διοικητές που δέχονται τις υποθέσεις της 
θεωρίας X και προσπαθούν να διαμορφώσουν, να ελέγξουν και να 
καθοδηγήσουν στενά τους εργάτες τους πιστεύουν ότι ο εξωτε
ρικός έλεγχος^ είναι η πανάκεια όταν έχεις να κάνεις με ανειλι
κρινή, ανεύθυνα και ανώριμα άτομα.

Μετά την περιγραφή της θεωρίας αυτής, ο McGregor έθεσε 
το ερώτημα κατά πόσον το άτομο σε μια ελεύθερη κοινωνία με 
την συνεχή άνοδο της εκπαιδεύσεως και του επιπέδου ζωής, 
είναι ικανό για πιο ώριμη συμπεριφορά. Βασιζόμενος στην από τον 
Maslow ιεράρχηση των αναγκών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
υποθέσεις της θεωρίας X σχετικά με την ανθρώπινη συμπερι
φορά είναι ανακριβείς και η βάσει αυτών προσέγγιση της Διοική- 
σεως θα αποτύχει συχνά να υποκινήσει τα άτομα να εργασθούν 
προς τους στόχους τους. Έτσι η «Διοίκηση δια καθοδηγήσεως 
και ελέγχου» αποτυγχάνει γιατί δεν είναι δυνατόν να υποκινήσει 
άτομα που έχουν ικανοποιήσει τις βασικές τους ανάγκες (φυσιο
λογικές και ασφαλείας) και των οποίων οι κοινωνικές, οι αναγνω- 
ρίσεως και αυτοπραγματώσεως γίνονται επικρατέστερες.

Βασιζόμενος σε μία πιο ακριβή αντίληψη της ανθρώπινης 
φύσεως και υποκινήσεως διατύπωσε τη θεωρία Υ που υποθέτει 
ότι τα άτομα δεν είναι από τη φύση τους τεμπέληδες και ανέντι
μοι. Υποθέτει ότι το άτομο μπορεί βασικά να αυτοελέγχεται και να 
είναι δημιουργικό στην εργασία του αν υποκινηθεί προσεκτικά και 
αν οι δικοί του στόχοι ταυτισθούν με τους στόχους της επιχειρή- 
σεως. Όσοι υιοθέτησαν τη θεωρία αυτή, προσπαθούν να βοηθή
σουν το προσωπικό τους να ωριμάσει. Με τον συνεχώς αυξανό
μενο αυτοέλεγχο και τον περιορισμό του εξωτερικού ελέγχου, 
είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να επιτύχουν την ικανοποίηση και 
των ανωτέρων (κοινωνικές και αναγνωρίσεως) αν όχι και των 
εγωιστικών (αυτοπραγματώσεως) αναγκών τους και έτσι δεν είναι 
ανάγκη ο εργαζόμενος να κοιτάξει έξω από το περιβάλλον της 
εργασίας του για την ικανοποίηση του.

Η εργασία μπορεί να ικανοποιεί τα άτομα όσο και το παιχνίδι. 
Και τα δύο αποτελούν φυσικές και πνευματικές δραστηριότητες. 
Λόγω της Διοικήσεως βάσει της θεωρίας X όμως, οι περισσότεροι 
εργάτες βλέπουν την εργασία σαν αναγκαίο κακό.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο Chris Argyris εξετάζοντας τη μεγάλη απάθεια και την 
έλλειψη προσπάθειας από την πλευρά των εργατών στη βιομηχα
νία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές δεν οφείλονται στην 
ατομική τεμπελιά, αλλά στο ότι τις περισσότερες φορές, όταν τα 
άτομα ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό, παρεμποδίζονται από 
τη διοίκηση να ωριμάσουν. Ενθαρρύνονται να είναι παθητικοί, 
εξηρτημένοι και υποτελείς και έτσι συμπεριφέρονται ανώριμα 
όπως ακριβώς και αναμένεται. Η εξειδίκευση έχει συχνά το 
αποτέλεσμα της υπεραπλούστευσης της εργασίας που καταλήγει 
σε μια επαναληπτική ρουτίνα. Αυτά έρχονται σε αντίθεση με την 
κοινωνική ανάπτυξη και την ωριμότητα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
αντί να παρεμποδίζουν την ωρίμανση αυτή να προσπαθήσουν να
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την εκμεταλλευθούν. Δίνοντας την ευκαιρία στα άτομα να ανα
πτυχθούν και να ωριμάσουν μέσα στο περιβάλλον της εργασίας 
τους τα βοηθάς να ικανοποιήσουν όχι μόνο τις βασικές τους 
ανάγκες, αλλά στο να υποκινηθούν νά χρησιμοποιήσουν μεγαλύ
τερο μέρος της δυναμικότητάς τους για την επίτευξη των στόχων 
της επιχειρήσεως.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ -  ΨΥΧΟΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διατυπώθηκε από τον Hezberg. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή 
κάθε γνώση για τη φύση του ανθρώπου, τα ελατήρια που τον 
υποκινούν και τις ανάγκες του, θα είχε μεγάλη σημασία. Οι 
παράγοντες «κίνητρα» (αναγνώριση, επιτεύγματα, αυξημένη ευ
θύνη, επαγγελματική εξέλιξη) ικανοποιούν αισθήματα επιτυχίας, 
επαγγελματικής ανάπτυξης, αναγνώρισης και έχουν θετικό απο
τέλεσμα στην ικανοποίηση από τη δουλειά και συχνά οδηγούν σε 
αύξηση της παραγωγικότητας του ατόμου. Οι παράγοντες ψυχοϋ- 
γιεινής αναφέρονται στην πολιτική και την οργάνωση των επιχει
ρήσεων, την επίβλεψη, κλίμα εργασίας, προσωπικές σχέσεις, 
μισθό, κοινωνική θέση, ασφάλεια κλπ. Δεν είναι δηλαδή εσωτερι
κοί παράγοντες αλλά αναφέρονται στο περιβάλλον της εργασίας 
και προστατεύουν από την μείωση της παραγωγικότητας των 
εργατών που οφείλετο σε περιορισμό της ελευθερίας κατά την 
εκτέλεση της εργασίας τους.

Ικανοποίηση των κινήτρων θα επιτρέψει στο άτομό να ωριμά
σει να εξελιχθεί και συχνά οδηγεί σε ανέβασμα των ικανοτήτων 
του. Ο εργαζόμενος θα έχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη 
δουλειά του αν αυτή «εμπλουτισθεί» με περισσότερη ευθύνη και 
δυσκολία, γιατί τα αποτελέσματα θα γίνουν καλύτερα γι' αυτόν το 
πρόβλημα όμως της υποκίνησης δεν είναι μόνο θέμα εμπλουτι
σμού της'δουλειάς. Όπως έδειξε ο Argyris, ορισμένες επιχει
ρήσεις έχουν την τάση να προσλαμβάνουν άτομα με ικανότητες 
που ξεπερχνούν κατά πολύ τις απαιτήσεις της δουλειάς τους. 
Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι αισθάνονται ανία και έλ
λειψη υποκίνησης στην εκτέλεση της δουλειάς τους, που τελικά 
θα καταλήξουν να την αποστρέφονται και θα παρουσιάσουν με
γάλο αριθμό απουσιών, καθυστέρηση προσέλευσης και όχι ικανο
ποιητική απόδοση. Αν όμως προσληφθούν άτομα με προσόντα 
λίγο κατώτερα από τις απαιτήσεις της δουλειάς θα είναι ικανο
ποιημένα μ’ αυτήν, γιατί θα τη θεωρήσουν σαν ευκαιρία για να 
αναδειχθούν, με την ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών και με το να 
εκτελούν μια δύσκολη γι’ αυτά δουλειά. Παρόλο ότι οι θεωρητι
κές αυτές απόψεις διατυπώθησαν πολύ νωρίς, η εφαρμογή τους 
στην πράξη δεν είχετα αναμενόμενα αποτελέσματα, όχι γιατί 
υπάρχει δυσκολία εφαρμογής του αλλά γιατί πολλοί μάνατζερς 
εφάρμοσαν μεθόδους διοίκησης που βασίζονται σ' αυτές τις 
θεωρητικές απόψεις χωρίς καν να τις γνωρίζουν. Αποτέλεσμα 
ήταν η καθοδήγηση του προσωπικού να στηρίζεται στην εμπειρία 
και στην διαίσθηση των ηγητόρων. Έτσι παρατηρήθηκαν εξελ ι
κτικά δύο μορφές καθοδήγησης;

ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Ο απολυταρχικός αρχηγός παίζει κυριαρχικό ρόλο στη λήψη 
αποφάσεων και δραστηριοτήτων της ομάδας και τα μέλη της 
εξαρτώνται από αυτόν. Διατάζει και συνήθως οι διαταγές του 
στηρίζονται πάνω σε κυρώσεις που σπάνια δικαιολογεί αλλά και 
ούτε χρειάζεται να δικαιολογήσει. Χρησιμοποιεί τον φόβο σαν 
κίνητρο, είναι δογματικός στις σχέσεις με τους υφισταμένους 
του, συχνά αρνείται να επεξηγήσει τις πράξεις του και διστάζει να 
δεχθεί προτάσεις που εναντιώνονται στις απόψεις του. Πίσω από 
αυτήν την απολυταρχική συμπεριφορά κρύβεται πολλές φορές ή 
άννοια για το αντικείμενό του και η ανασφάλεια για την θέση του, 
που σε πολλές περιπτώσεις δεν την κατέχει αξιοκρατικά. Η πιο

αποτελεσματική του τεχνική για την διατήρηση της καθοδηγητι- 
κής του θέσεως είναι η «κατακράτηση» γνώσεων όσον αφορά 
τους στόχους, χωρίς να μοιράζεται τις πληροφορίες που απαι
τούνται για το έργο και που θα καθιστούσαν τα μέλη της ομάδας 
περισσότερο ανεξάρτητα μεταξύ τους και με περισσότερη απο- 
τελεσματικότητα στην δράση τους χωρίς την άμεση παρουσία του 
αρχηγού ή του διοικητικού στελέχους. Γενικά, θα μπορούσε να 
ειπωθεί ότι δημιουργεί τις συνθήκες ώστε η ύπαρξή του να είναι 
αναγκαία σε κάθε λήψη αποφάσεων.

Η μέθοδος αυτή περικλείει κινδύνους διότι είναι δυνατόν οι 
υφιστάμενοι να αντιδράσουν αρνητικά με συνέπεια τον περιορι
σμό της αποδόσεως και την μείωση της αποτελεσματικότητας. 
Από πειράματά του σ' αυτό το σύστημα καθοδηγήσεως ο Kurt 
Lewin παρατήρησε ότι υπάρχει:

α) Επιθετική συμπεριφορά των μελών μεταξύ τους και προς 
τον διοικητή.

β) Μία καταστρεπτική τάση όσον αφορά την προσωπική δρα
στηριότητα κάθε ατόμου, με αποτέλεσμα την αύξηση των ατυχη
μάτων, υψηλό βαθμό ελαπωματικών προϊόντων.

γ) Εμφάνιση δουλοπρέπειας μεταξύ των μελών, αλλά και των 
μελών προς τον αρχηγό κυρίως, που καλλιεργείται από το σύ
στημα και αρέσει στον αρχηγό.

δ) Τάση διαφυγής από την εργασία (απουσίες -  δηλώσεις 
ασθενειών κ.λπ.), γεγονός που βρίσκει την έκφρασή του στο 
αίσθημα δυσανασχετίσεως του ατόμου προς τον τρόπο δράσεως 
(συμπεριφοράς) του αρχηγού της ομάδας.

ε) Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των μελών κατά την δρα- 
στηριοποίηση της ομάδας.

στ) Γενική εξάρτηση της ομάδας από τον αρχηγό. Η τυχόν 
απουσία του αρχηγού ακινητοποιεί την ομάδα ή ακριβέστερα 
πρέπει να ακινητοποιή την ομάδα. Γ ενικά θα μπορούσε κανείς να 
εκφράσει την θέση ότι το πρόσωπο του ηγέτη, του συγκεκριμένου 
ηγέτη είναι αναντικατάστατο.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Η μεγάλη αντίθεση του απολυταρχικού αρχηγού είναι αυτός 
που διοικεί συλλογικά και που επηρεάζει την ομάδα και επηρεά
ζεται από αυτή. Οι αποφάσεις λαμβάνοντάι από τον αρχηγό μόνο 
μετά από πλήρη συζήτηση και συμμετοχή των μελών, στα αισθή
ματα και στις αντιδράσεις των οποίων δίνεται μεγάλη βαρύτητα. Η 
διαδικασία της συμμετοχής παρόλο που καταναλίσκει χρόνο εν-
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θαρρϋνει αποτελεσματικά την συμβολή και την εξοικείωση κάθε 
ατόμου -  μέλους με το πρόβλημα. 0 αρχηγός εμπλουτίζεται με 
πρόσθετες πληροφορίες από τα μέλη της ομάδας, όπως επίσης 
και αποκτά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη (commitment) οτην από
φαση που θα ελαμβάνε χώρα κάτω από απολυταρχικές συνθήκες. 
Προσπαθεί να διατηρήση όσα περισσότερα μέλη μπορεί προσω
πικά εμπλεγμένα στην λύση του προβλήματος και σε ενημέρωση 
για την εξέλιξη των στόχων.

Γενικά η δημοκρατική μέθοδος καθοδηγήσεως οδηγεί σε 
καλύτερα αποτελέσματα γιατί η ομάδα που δρα συλλογικά είναι 
σε θέση να γνωρίζει περισσότερα σχετικά με το αντικείμενο που 
εξετάζει, αφού το ένα ή το άλλο πρόσωπο αλληλοκαλύπτει ή 
καλύτερα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο στο υπό εξέταση αντικεί
μενο. Ένα από τα βασικά στοιχεία του εκδημοκρατισμού της 
επιχειρησιακής ζωής είναι η συλλογική δράση, η πληθώρα των 
γνώσεων που δεν είναι δυνατό να την έχει ένα μόνο άτομο. Η 
συλλογικότητα των αποφάσεων είναι μία αναγκαιότητα και δίνει 
καλύτερες λύσεις, με την προϋπόθεση όμως ότι τα μέλη του 
συστήματος -  φορείς λήψεως αποφάσεων -  αυτού είναι σε θέση 
να πάρουν αποφάσεις -  κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις. 
Κατά τον εκδημοκρατισμό αυτό παρατηρείται μία διαπλάτυνση 
της διοικητικής πυραμίδας, μία διεύρυνση των κέντρων λήψεως 
αποφάσεων, πράγμα που είναι απόρροια του μεγαλύτερου κατα
τεμαχισμού της δομής της διοικητικής πυραμίδας αφού περισσό
τερα άτομα γίνονται φορείς λήψεως αποφάσεων.

Στο σύστημα αυτό καθοδηγήσεως σε αντίθεση με το απολυ
ταρχικό παρατηρήθηκαν τα εξής:

α) Καλή συμπεριφορά μεταξύ των μελών.
6) Διανθρώπινες σχέσεις -  επαφές μεταξύ των μελών άρι- 

στες.
γ) Εποικοδομητικές προτάσεις για βελτίωση στόχων.
δ) Ψηλή παραγωγικότητα -  μεγάλος βαθμός αποτελεσματικό- 

τητας στη δράση.
ε) Αριστο περιβάλλον εργασίας -  επικρατούσε άνετο και 

ευχάριστο κλίμα μεταξύ των μελών -  μειωμένες απουσίες.
στ) Σχέσεις αρχηγού και μελών άριστες από απόψεως συνερ

γασίας.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΩΣ:

πολιτική καθορίζεται από τον ηγήτορα, ενώ στο δημοκρατικό είναι 
ανοικτή στην ομάδα για συζήτηση και απόφαση. Συγκεκριμένα στο 
δημοκρατικό τύπο υπάρχει συνοχή και καθοδηγείται συλλογικά 
ενώ στο απολυταρχικό έχει μειωμένη συνοχή. Αυτό φυσικά εξαρ- 
τάται από τις ειδικές συνθήκες που απαιτεί το κάθε σύστημα. Σ.

Οι προσπάθειες για μια καθαρά δημοκρατική καθοδήγηση 
είναι πολύ δύσκολες αν όχι μη πραγματοποιήσιμες. Το αυτό 
ισχύει και για το απολυταρχικό σύστημα, θα μπορούσε κανείς εδώ 
να διαπιστώσει τη σκέψη ότι το απολυταρχικό σύστημα καθοδήγη
σης αποβλέπει στην αύξηση της παραγωγής, ενώ το δημοκρατικό 
σύστημα καθοδήγησης προσανατολίζεται στους στόχους της επι- 
χειρήσεως μέσω των διανθρώπινων σχέσεων.

Ο επηρεασμός της συμπεριφοράς είναι το κατ’ εξοχή πρό
βλημα στο χώρο της Διοικήσεως των Επιχειρήσεων, αφού από τη 
συμπεριφορά του ανθρωπίνου δυναμικού θα εξαρτηθή η υλο
ποίηση των επιχειρησιακών στόχων. Το άτομο υφίσταται επηρεα- 
σμό της συμπεριφοράς του οπό τους ανώτερους του. Κύριο έργο 
ενός ικανού manager είναι η ολοκλήρωση του εργατικού δυνα
μικού στον επιχειρησιακό χώρο, η προσπάθεια ικανοποιήσεως 
των ανθρωπίνων αναγκών σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση 
των επιχειρησιακών στόχων. 0 ηγήτορας είναι η κεντρική φυσιο
γνωμία. Πρέπει να είναι καλός συντονιστής των ενεργειών των 
υφισταμένων του. Το κύριο χαρακτηριστικό επιτυχίας μιας επι- 
χειρήσεως είναι η δυναμική και αποτελεσματική καθοδήγηση. Οι 
διοικητές είναι ο πρώτος και σπανιώτερος πόρος κάθε επιχειρή- 
σεως. 0 Ρ. Drucker παρατηρεί ότι οι στατιστικές των προσφάτων 
χρόνων αποδεικνύουν ότι για κάθε 100 νέες επιχειρήσεις που 
γεννώντας περίπου 50% χάνονται μέσα στα δύο πρώτα χρόνια 
της ζωής τους ε ξ  αιτίας του ηγέτη. Μετά από πέντε χρόνια μόνο 
το 1/3 των αρχικών 100 θα υφίστανται ακόμα. Οι περισσότερες 
από τις αποτυχίες μπορούν να αποδοθούν στην μη αποτελεσμα
τική καθοδήγηση. Στην βιομηχανική κοινωνία ο σύγχρονος επι
χειρησιακός χώρος για να δραστηριόποιηθή αποτελεσματικά έχει 
ανάγκη από θέσεις αρχηγού κατά 25%. Φύσει όμως, την έμφυτη 
αυτή ικανότητα κατέχουν μόνο 5 % των ανθρώπων που δρουν στον 
χώρο αυτό. Το ποσοστό των 25% συνεχώς αυξάνει και προσπα
θούμε να το καλύψουμε με τη συνεχή εκπαίδευση και τη βελ
τίωση των γνώσεων των ατόμων με σκοπό την προαγωγή των 
συστημάτων διοικήσεως.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ασφαλώς μέσα από την ανάλυση αυτή δεν προσπαθούμε να

Παλαιοί συγγραφείς υπεστήριξαν ότι η απολυταρχική συμπε
ριφορά του ηγήτορα αντιπροσωπεύει και σχετίζεται με την αύ
ξηση της παραγωγής ενώ η δημοκρατική συμπεριφορά αντιπρο
σωπεύει τις διανθρώπινες σχέσεις γιατί επίστευαν ότι ο αρχηγός 
μπορούσε να πει στους υφισταμένους του τι να κάμουν και πώς να 
το κάμουν ή να μοιραστεί τις ευθύνες της καθοδηγήσεως του 
μαζί τους με το να τους αφήσει να λαμβάνουν και αυτοί μέρος στο 
σχεδίασμά και στην εκτέλεση του έργου. Ο πρώτος είναι ο παρα
δοσιακός απολυταρχικός τύπος που δίνει έμφαση στην αύξηση 
της παραγωγής και ο δεύτερος είναι περισσότερο δημοκρατικός 
και τονίζει τις διανθρώπινες σχέσεις. Οι διαφορές.ατούς δύο 
αυτούς τύπους της συμπεριφοράς του αρχηγού βασίζονται στις 
υποθέσεις που κάνει ο αρχηγός για την πηγή της δυνάμεώς του ή 
εξουσίας και στη ανθρώπινη φύση. Ο απολυταρχικός τύπος της 
συμπεριφοράς του διοικητού συχνά έχει σαν βάση την αξίωση ότι 
η δύναμη του αρχηγού πηγάζει από τη θέση που κατέχει και ότι ο 
άνθρωπος είναι εκ φύσεως τεμπέλης και αναξιόπιστος (θεωρία 
X) ενώ ο δημοκρατικός υποθέτει ότι η δύναμη του αρχηγού 
παραχωρείται από την ομάδα που καθοδηγεί και ότι οι άνθρωποι 
μπορούν να αυτοκαθοδηγούνται φυσικά κατάλληλα (θεωρία Υ). 
Σαν αποτέλεσμα, στο απολυταρχικό τύπο όλη η επιχειρησιακή

δώσουμε καμιά συνταγή ή λύση στους διευθυντές που αντιμετω
πίζουν παρόμοιες καταστάσεις, άλλωστε καμιά «συνταγή» δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει την κρίση και το ένστικτο του κάθε 
ηγήτορα. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι οι πιό πολύ
πλοκες καταστάσεις χρειάζονται ανάλυση και ταξινόμηση σύμ
φωνα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης.

Πιστεύουμε ότι το άρθρο αυτό θα είναι διαφωτιστικό και 
πιθανόν να χρησιμοποιηθεί, για τον κάθε διευθύνοντα που επι
διώκει κάποια βελτίωση στην απόδοση της ομάδας του χωρίς τη 
χρήση απειλών ή ποινών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. PAUL HERCEY/KENNETH Η. BLANCHARD: «MANAGEMENT OF 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR UTILISING HUMAN RESOURCES MOTIVA
TIONAL RESEARCH PHYSIOLOGICAL NEEDS»

2. ΙΟΡΔΑΝΗ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ -  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΣΟΕΕ: «ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑ
ΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

3. Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΙΑΝΗ, Ν. ΚΑΡΥΔΑ, Λ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: «ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

4. Ν. ΣΚΟΥΔΑ: «ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙ
ΦΟΡΑΣ».

5. Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».
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ΚΛΑΤΑΡΙΣΜΑ:
Η ψυχραιμία και η σωστή αντίδραση 

σας γλυτώνουν από τον κίνδυνο

:Ε π ιμ έλ ε ια : Φ ώ της Μ α υ ιροζα χόπ ουλος:

Το 1845 ο Σκοτσέζος Ρ. Γ. Τόμ- 
σον κατέθεσε μια ευρεσ ιτεχν ία  γ ια  
ένα φουσκωτό «επίσωτρο» τροχών 
από λάστιχο και ύφασμα με δερμά
τινο  περίβλημα.

Το σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε 
για την κατασκευή μερικών τροχών 
για άμαξες, λ έγ ετα ι ό τι άντεξε
2.000 χιλ. χωρίς να παρουσιάσει 
φθορά ή αλλοίωση. Στην πραγματι
κότητα όμως δεν έγιναν αντιλη
πτές οι τερ ά σ τιες  προοπτικές του 
και θεω ρήθηκε τό τε  σαν κάτι αξιο
περίεργο.

Μισό αιώνα αργότερα περίπου 
το 1Θ88 ο δόκτωρ Τζων Μπόϊντ 
Ντάνλοπ εφάρμοζε ξανά την ιδέα 
του φουσκωτού ελαστικού στους 
τροχούς του ποδηλάτου του γιού 
του.

Λίγο καιρό αργότερα δημιουρ
γούσε μια ε τα ιρ ε ία  κατασκευής ε 
λαστικών αρχίζοντας έτσ ι την ιστο
ρία της βιομηχανίας ελαστικών αυ
τοκινήτω ν.

Η εξέλ ιξη  των ελαστικών συμ
βάδισε με την εξέλ ιξη  και την εκ
πληκτική διάδοση του αυτοκ ινή 
του, ο ι σημερινές απαιτήσεις του 
οποίου, γ ια  άνεση, ασφάλεια και 
ο ικονομία έκαναν το  ελαστικό ένα 
προϊόν λίαν υψηλής τεχνολογίας 
σε σημείο που σήμερα, από ορι
σμένους κατασκευαστές αυτοκ ινή 
των να λέγετα ι ό τι το  «αυτοκίνητο 
είνα ι αξεσουάρ του ελαστικού».

Υπερβολή βέβα ια που χρησιμο
π ο ιείτα ι γ ια  να τονω θεί η τεράστια  
ερευνητική  προσπάθεια των κατα
σκευαστών ελαστικών, αποτέλεσμα

της οποίας θα ε ίνα ι η σημαντική 
βελτίωση της οδικής συμπεριφο
ράς των αυτοκινήτω ν και ασφά
λειας, με την ποιότητα, την απόδο
ση και την αντοχή των ελαστικών

Η τεχνολογ ία  και η εξέλ ιξη  όλων 
αυτών των χρόνων δεν κατάφερε 
όμως να αλλάξει ουσιαστικά την- 
μορφή αυτής τη ς  εξάρτησης που 
παραμένει το  ίδιο λεπτή και επ ικίν
δυνη.

Η ζωή μας εξακολουθεί να ε- 
ξαρτάται, όπως πριν από αρκετά 
χρόνια, από μερ ικές λίμπρες αέρα 
μέσα σ' ένα ελαστικό περίβλημα, 
που έχε ι ν ’ αντιμετω πίσει τ ις  χε ιρό 
τερ ες  κα ιρ ικές και οδ ικές συνθή
κες, να α ντέχε ι σε τα χύτητες  έως 
και 250 χιλ. την ώρα και να φρενά
ρει μ' αυτές γρήγορα και σωστά.

Βέβαια βελτιώ θηκαν τα μίγματα 
των ελαστικών και οι τρόποι συ- 
γκρατήσεως του αέρα αλλά η ρα
γδαία εξέλ ιξη  των υπόλοιπων εξαρ
τημάτων του αυτοκ ινήτου -  ταχύ
τητα, αναρτήσεις, φρένα -  ήρθαν 
να προσθέσουν σκληρές δοκιμα
σ ίες στα νέα  ελαστικά.

Και η χε ιρότερη  δοκιμασία των 
ελαστικών αλλά και του αυτοκ ινή 
του αρχίζει από την στιγμή, που για 
οποιοδήποτε λόγο, ο αέρας που 
υπάρχει μέσα στα λάστιχα πάψει 
ξαφνικά να υπάρχει.

Το αυτοκ ίνητο  περνά δύσκολες 
σ τιγμές και η ακερα ιότητα  εκείνων 
που μ εταφ έρει εξαρτάτα ι από την 
ικανότητα και την ψυχραιμία του 
οδηγού, το κατασκευαστικό πλεο
νέκτημα του ελαστικού να παρα

μ ε ίνε ι στην «ζάντα» του αυτοκινή
του και από... την καλή τύχη των 
επιβατών.

Τα στατιστικά στο ιχεία  που υ
πάρχουν αποδεικνύουν ό τ ι κάθε 
χρόνο αρκετά ατυχήματα οφ είλο 
ντα ι στα κλαταρισμένα ελαστικά -  
γ ιά  διάφορους λόγους -  γεγονός 
που μας κάνει να ασχοληθούμε με 
το ζήτημα και να σας αναφέρουμε 
μια ενδεδε ιγμένη  συμπεριφορά -  
αντίδραση -  σε μια τέ το ια  περίπτω
ση.
Τι πρέπει να 
γνωρίζετε

Πολλές φορές υπεύθυνοι γ ια  
ένα κλατάρισμα ενός ελαστικού 
δεν ε ίνα ι μόνο ο κατασκευαστής 
αλλά και ο ίδ ιος ο οδηγός με την 
αδιαφορία που δ ε ίχνε ι γ ια  την συν
τήρησή τους.

Τα ελαστικά πρέπει να ζυγο- 
σταθμίζοντα ι συχνά, να αφαιρού- 
ντα ι τα μ ικρο-αντικείμενα  που 
μπαίνουν στις αυλακώσεις, να έ 
χουν πάντα την σωστή πίεση αέρα 
και να ελέγχοντα ι αν στο πέλμα 
τους έχουν εισχωρήσει καρφιά ή 
γυαλιά, που αν δεν αφαιρεθούν ε 
κτινάσσονται με την ταχύτητα  μα
κριά με συνέπεια το  κλατάρισμα.

Ακόμη τα  ελαστικά και οι ζάντες 
δεν πρέπει να κτυπούν στα πεζο
δρόμια ή και αν αυτό συμβεί να μην 
δ ια τηρούντα ι ο ι ζάντες με παρα
μορφωμένα χείλια.

Τέλος αν τα  πέλματα ή τα πλαϊ
νά ε ίνα ι φθαρμένα, καμένα ή έχουν 
ρωγμές θα πρέπει να ψ άξετε για
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καινούργια ελαστικά.
Η προτίμησή σας να σ τρέφ ετα ι 

γύρω από ένα καλό ελαστικό που 
να ξέρ ει να «κρατάει τη θέση του 
πάνω στην ζάντα» σε περίπτωση 
κλαταρίσματος, να αντέχε ι τ ις  με
γάλες θερμοκρασίες που αναπτύσ
σονται στις συνεχείς υψηλές ταχύ

τη τες  και το  μίγμα του καουτσούκ 
που εχε ι κατασκευαστεί να μην κό
βετα ι σαν χαρτί στο πρώτο ίχνος 
γυαλιού που μπορεί να συναντήσει 
στο δρόμο. Ό σο ακριβά και αν ε ί
ναι στοιχίζουν σίγουρα λιγότερο 
από μια ζωή.

Τα φθαρμένα πέλματα (1), τα κακο- 
ζυγοσταθμισμένα ελαστικά (2), αλλά 
και η υπερφόρτωση του αυτοκινήτου  
σας (3), αυξάνουν κατά πολύ τις πι
θανότητες για κλατάρισμα.

Πώς να 
αντιδράσετε

Εκείνο που οφ ε ίλε ι να κάνει ο 
κάθε οδηγός, σε περίπτωση κλατα
ρίσματος, πριν από ο,τιδήποτε άλ
λο είναι, να δ ιατηρήσει την ψυ
χραιμία του να ειδοποιήσει γρήγο
ρα τους άλλους επιβάτες -  αν υ
πάρχουν -  γ ια  το συμβάν και να 
αποφύγει β ίαιες κινήσεις με το τ ι
μόνι και με το φρένο.

Σαν γενική συμβουλή μπορούμε

Η ψυχραιμία όμως και οι θεωρη
τικές  γνώσεις δεν αρκούν συχνά 
στις περιπτώσεις αυτές. Χρειάζετα ι 
πιο πολύ η πείρα στην αντιμετώπι
ση αυτών των καταστάσεων και η 
γνώση της συμπεριφοράς του αυ
τοκινήτου. Αυτά αποκτώνται με με

τοκίνητο να φ εύγε ι προοδευτικά 
προς την πλευρά του κλαταρισμέ- 
νου ελαστικού. Οι πιο επ ικίνδυνες 
ενέργειες την στιγμή εκείνη  είνα ι 
το απότομο φρενάρισμα και το 
«ανάποδο τιμόνι». Κρατήστε το τ ι
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να πούμε, ό τ ι πρέπει να αφήσει το 
«γκάζι» και να φρενάρει μαλακά 
προσπαθώντας κυρίως να κρατήσει 
το αυτοκίνητο στην πορεία του.

Ένα απότομο φρενάρισμα έχε ι 
σαν αποτέλεσμα να μπλοκάρουν οι 
τρεις  από τους τέσσερεις τροχούς 
και να φ εύγει συχνά το κλαταρι- 
σμένο λάστιχο από την ζάντα με 
συνέπειες οδυνηρές.

Η τραγικότερη συνέπεια μιας 
τέτο ιας φυγής ελαστικού από την 
ζάντα παρουσιάζεται όταν η τελ ευ 
ταία καρφωθεί στην άσφαλτο, οπό
τε  γ ίνετα ι μοχλός για την ανατροπή 
του αυτοκινήτου. Γιαυτό το μαλακό 
φρενάρισμα και η συγκράτηση της 
πορείας που ε ίχε το αυτοκίνητο 
κάνει πάντα καλό.

ρικές δοκιμές σε έρημους χώρους 
με υποτιθέμετα κλαταρίσματα και 
στα τέσσερα ελαστικά εναλλάξ.

Το πιο ακίνδυνο από τα επικίν
δυνα κλαταρίσματα ε ίνα ι εκείνο  
ενός πίσω τροχού στην ευθεία.

Ό σο και αν αργήσετε να το α- 
ντιληφ θείτε  το αυτοκίνητο με λίγη 
προσπάθεια δ ιατηρεί την πορεία 
του.

Αν το κλατάρισμα συμβεί σε 
μπροστινό ελαστικό στην ευθεία  η 
κατάσταση αρχίζει να δυσκολεύει 
σε σχέση με την προηγούμενη πε
ρίπτωση.

Εδώ θα αντιληφ θείτε έγκαιρα 
την κατάσταση, αφού θα αισθαν
θείτε  το  τιμόνι να τραβά και το αυ

μόνι και το όχημα στην ευθεία  και 
φρενάρετε μαλακά.

Το κλατάρισμα μπροστινού ελα
στικού πάνω σε στροφές ε ίνα ι από 
τ ις  πιο επ ικίνδυνες παγίδες που 
τυχαίνουν σ' ένα οδηγό.

Αμέσως, απότομα αυξάνετα ι η 
υποστροφή του αυτοκινήτου δηλ.: 
το αυτοκίνητο προσπαθεί να φύγει 
από την πορεία του γλιστρώντας 
έντονα με το  μπροστινό μέρος.

Στην περίπτωση αυτή αποφεύ
γετε  τ ις  β ία ιες κινήσεις στο τιμόνι 
και στο φρένο και αφήνοντας το 
γκάζι προσπαθείστε να ελέγξετε  
την τροχιά του αυτοκινήτου σας 
ήρεμα.

Εξίσου επικίνδυνη είνα ι και η

179



καταστροφή ενός πίσω ελαστικού 
πάνω σε στροφή. Σ' αυτή την περί
πτωση εκδηλώ τετα ι έντονη υπερ- 
στροφή και το  αυτοκίνητο  αρχίζει 
να π ερ ιστρέφ ετα ι γύρω από τον 
άξονά του (τε τ  - α - κέ). Σ' αυτή την 
περίπτωση μόνο το ανάποδο τιμόν ι 
σώζει την κατάσταση και βέβαια η 
έγκαιρη αντίληψη προειδοποίησης 
του κλαταρίσματος.

Σε πολλές από τις  προηγούμε
νες περιπτώσεις μπορεί να βοηθή
σει και το χειρόφ ρενο αρκεί να λ ε ι
τουργε ί σωστά, να επ ενεργεί το 
ίδιο και στους δύο τροχούς και το 
πιο σημαντικό να γνω ρίζετε σε ποι
ούς τροχούς επενεργεί.

Αν ενεργε ί πίσω μπορεί να 
μειώσει την ταχύτητα  στην ευθεία  
όταν έχετε  κλαταρισμένο μπροστι
νό λάστιχο. Αν ενερ γε ί μπρος λ ε ι
τουργε ί το ίδιο για το πίσω κατε- 
στραμένο λάστιχο. Προσοχή όμως 
μην το τραβήξετε ποτέ αν επενερ
γε ί στους τροχούς που έχετε  το 
κλατάρισμα. Τότε σ ίγουρα θα διώ
ξε ι το  λάστιχο από την ζάντα με 
αποτέλεσμα βέβαια τ ις  συνέπειες 
που αναφέραμε παραπάνω.

Συμπεριφορά κλαταρισμέ- 
νου
ελαστικού ανάλογα 
με τον τύπο

Σήμερα χρησιμοποιούνται δύο 
είδη ελαστικών από τ ις  αυτοκ ινη 
τοβιομηχανίες. Αυτά με την ένδ ε ι
ξη «Tybe Type» (με σαμπρέλ?να) και 
αυτά με την ένδειξη  «Tubeless» 
(αεροστεγές).

Ο κάθε τύπος αυτών των ελα
στικών έχε ι και δ ιαφορετική  συ
μπεριφορά σε περίπτωση κλαταρί
σματος.

Πιο βελτιω μένα και ασφαλή 
θεω ρούνται τα  αεροστεγή (Tube
less) ελαστικά γιαυτό και η διάδοσή 
τους τα  τελευ τα ία  χρόνια υπήρξε 
ραγδαία.

Από παρατηρήσεις που έγιναν 
αποδείχτηκε ότι κανένα ελαστικό 
δεν κλατάρει ακαριαία. Το πιο γρή
γορο κλατάρισμα γ ίνετα ι στα ελα
στικά με σαμπρέλλα αλλά και εκε ί ο 
χρόνος κλαταρίσματος δ ιαρκεί πε
ρίπου 20 μέ 30 δευτερόλεπ τα.

Με την έναρξη του κλαταρίσμα
τος λοιπόν στα ελαστικά αυτά α- 
κούγετα ι ένα ρυθμικό κτύπημα, 
όμοιο μ' εκείνο  που κάνουν τα  ε
λαστικά όταν πατούν πάνω στα φω
τε ινά  διαχωριστικά -  « μάτια της γά
τας» -  που χωρίζουν τα οδοστρώ
ματα.

Το κτύπημα αυτό μπορεί να γ ί
νε ι αντιληπτό από τον καθένα αν 
έχουμε την προσοχή μας στραμμέ
νη στην οδήγηση, οπότε υπάρχουν 
20 - 30 πολύτιμα δευτερόλεπ τα μέ
σα στα οποία θα πρέπει να λ ε ι
τουργήσουν τα αντανακλαστικά 
του οδηγού και να αρχίσει η ομαλή 
δ ιαδικασία ακινητοποίησης του ο
χήματος.

Με τα  αεροστεγή τώρα ελαστι
κά η διαδικασία του κλαταρίσματος 
εξελ ίσσετα ι πολύ πιο αργά χωρ'π 
βέβαια αυτό να σημαίνει ό τι μηδε
ν ίζετα ι ο κίνδυνος.

Το ελαστικό αυτό ακόμη έχε ι 
την ικανότητα να συγκρατεί το 
καρφί που θα χωθεί στο πέλμα του 
χωρίς να ξεφουσκώσει μιας και ο 
αέρας του σ υ '/κρατείτα ι από το ίδιο 
το ελαστικό και από τα χείλη  της 
εσωτερικής περ ιφέρειας της ζά- 
ντας.

Οι κ ίνδυνο ι λοιπόν του κλαταρί
σματος μειώθηκαν με τα αεροστε
γή λάστιχα μέχρις ενός σημείου, 
εμφανίστηκαν όμως προβλήματα 
σ τεγανότητας στα χείλ ια  της ζά- 
ντας ιδ ια ίτερα  όταν η τελευ τα ία  ε ί
χε άσχημες επαφές με τα πεζο
δρόμια.

Οι ετα ιρ ε ίες  των ελαστικών 
στην προσπάθειά τους να μηδενί
σουν τα  ατυχήματα από το κλατά
ρισμα εργάζοντα ι πυρετωδώς πάνω 
σε καινούργια σχέδια και μοντέλα 
ελαστικών, τα  οποία θα «φορούν» 
τα αυτοκ ίνητα  του 2000, με αντι
κειμενικό σκοπό να μην φ εύ γε ι το 
ελαστικό από την ζάντα σε περί
πτωση κλαταρίσματος και θα δ ί
νουν την δυνατότητα  στον οδηγό.

όχι μόνο να συγκρατεί το αυτοκί
νητο στην πορεία του , αλλά και να 
δ ιανύει αρκετά χ ιλ ιόμετρα μέχρις 
ότου βρει κατάλληλο επισκευαστι- 
κό συνεργείο.

Μια άλλη τέλος  εξέλιξη  εξίσου 
σοβαρή και σημαντική στον τομέα 
της οδικής ασφάλειας ε ίνα ι αυτή 
της παρακολούθησης των ελαστι
κών ηλεκτρονικά. Πρόκειται για ένα 
σύστημα προειδοποίησης, που πα
ρακολουθεί τα  τέσσερα λάστιχα και 
την ρεζέρβα του αυτοκινήτου, σε 
περίπτωση χαμηλής πίεσης των ε 
λαστικών ή καιξεφουσκώματος.

Ειδικά στην περίπτωση των αε
ροστεγών ελαστικών, που χάνουν 
με αργό ρυθμό τον αέρα τους, ο 
μικροϋπολογιστής θα μπορεί να 
υπολογίσει και να δ ε ίξε ι στον οδη
γό πόσα χ ιλ ιόμετρα θα μπορούσε 
να δ ιανύσει ακόμη πριν η πίεση του 
ελαστικού πέσει σε επικίνδυνα, για 
την ασφάλεια του οχήματος, επί
πεδα και την καταστροφή του ελα
στικού.

Μ έχρι στιγμής όμως κανένα από 
τα παραπάνω δεν έχ ε ι μπει σε ευ- 
ρεία παραγωγή, γ ιαυτό  και μέχρις 
ότου αρχίσει, ας μην ξεχνάτε τα  
όσα διαβάσατε γ ια  την συμπεριφο
ρά των σημερινών ελαστικών στην 
περίπτωση του κλαταρίσματος.

Ένα καλό ελαστικό  
κρατάει την θέση του στην ζάντα 
και δεν φ εύγε ι απ’ αυτή



ΓΑΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΘΕΣ - ΣΗΜΕΡΑ

Έρευνα: Μαρία Ροδοπούλου

Όλοι έχουμε σήμερα το δικαίωμα να ζούμε και να προγραμμα
τίζουμε μόνοι μας την ιδιωτική μας ζωή. Ομως κατά πόσο το 
δικαίωμα αυτό ήταν δική μας υπόθεση μέχρι πρότινος, όταν έ
πρεπε εκτός από μας και αρκετοί άλλοι υπηρεσιακοί -  παράγο
ν τ ε ς -  να συνηγορήσουν για την «εκλεκτή της καρδιάς μας», η 
οποία όμως -  νόμιμα -  δεν είχε καμιά ελπίδα να αποκτήσει α
στυνομικό αν δεν συγκέντρωνε ορισμένες προϋποθέσεις. Όταν 
τα... «απαιτούμενα δικαιολογητικά» για τις κοινωνικές αντιλή
ψεις, ας πούμε, της συζύγου και των στενών συγγενών της για 
την ηθική ή για την «απαιτούμενη προίκα που έπρεπε να αποδί
δει καθορισμένο από τον νόμο ετήσιο εισόδημα» παρουσίαζαν 
κενά και η υπηρεσία δεν συνηγορούσε για την τέλεση αυτού 
του γάμου...
Μέσα απ’ αυτή την έρευνα και από στοιχεία που βρέθηκαν στα 
Νομοθετικά κείμενα και τις εγκυκλίους θα προσπαθήσουμε να 
καταγράψουμε τις διαδικασίες εκείνες που χρειάζονταν ή 
χρειάζονται πλέον για να παντρευτεί ένας αστυνομικός από σύ
στασης του Αστυνομικού Σώματος μέχρι σήμερα.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Στους νεότερους αναγνώστες 
μας θα φανούν απίστευτα, υπερβο
λικά ίσως, είνα ι όμως πραγματικότη
τα. Ο γάμος αποτελούσε πριν λ ί
γα χρόνια  ένα από τα σοβαρό
τερα ζητήματα του ιδιωτικού βίου 
του αστυνομικού υπαλλήλου και η 
υπηρεσία είχε υποχρέωση να λάβει 
σχετικά μέτρα ώστε ο αστυνομικός 
μετά ώριμη σκέψη και επακριβή 
στάθμιση των σχετικών όρων και 
συνθηκών να αποφασίσει γι' αυτό. Ο 
γάμο ί ε ίχε σοβαρές οικονομικές 
αλλά και κοινωνικές συνέπειες για 
τον υπάλληλο, οι οποίες ήταν δυνα
τό να απορροφούν εξ ολοκλήρου τη 
δραστηριότητά του προς βλάβη της 
υπηρεσίας, έγραφε κάποια διαταγή.

Δεν συγχωρείτο κανένας αξιω

ματικός αναφέρει ο κανονισμός Χώ
ρο φυλακής της Οθωνικής περιόδου, 
να νυμφ ευθεί χωρίς πριν να λάβει 
άδεια γάμου δια της ιεραρχικής ο
δού του υπουργείου. Το ίδ ιο  απαι- 
τε ίτο  και από τους υπαξιωματικούς 
και χωροφύλακες, οι οποίοι έπρεπε 
να απευθύνουν τ ις  αιτήσεις τους 
μέσω των μοιράρχων και του αρχη
γού του Σώματος στο υπουργείο. 
Ό λο ι ο ι υπαξιωματικοί και χωροφύ
λακες κατοικούσαν στα προορισμέ
να γι' αυτούς οικήματα και δεν μπο
ρούσαν να δ ιανυκτερεύσουν εκτός 
αυτών, χωρίς εντολή της υπηρεσίας. 
Οι γυναίκες και τα παιδιά τους μπο
ρούσαν να κατοικούν εκε ί αρκεί ό
μως να φέρονταν «πρεπόντως» κα
θότι ο αρχηγός του Σώματος, μετά

από πρόταση του μοιράρχου μπο
ρούσε να τις  απομακρύνει. Το 1861 
με ειδικό Β.Δ. της 14 Αυγούστου δεν 
μπορούσε να νυμφ ευθεί κανένας 
οπλίτης ή αξιωματικός χωρίς άδεια, 
η οποία γ ια  μεν τους αξιωματικούς 
χορηγείτο με Β.Δ., για δε τους οπλί
τες με διαταγή του Υπουργείου 
Στρατιωτικών, κατόπιν υποβολής 
ορισμένων δικαιολογητικών και πι
στοποίηση ύπαρξης προίκας που θα 
απέδιδε 1.200 δρχ. ετησίως κατ' ε 
λάχιστο όρο, ε ίτε  από δική του πε
ριουσία ε ίτε  από προίκα προερχό
μενη.

Η απόδειξή τους δε, έπρεπε να 
πηγάζει από επίσημα συμβόλαια ή 
άλλα έγκυρα δικόγραφα. Η ψευδής 
βεβαίωση της ύπαρξης του εισοδή
ματος θεωρείτο παράβαση πειθαρ
χική για τον αξιωματικό και τιμω ρεί
το με την πειθαρχική ποινή της αρ
γίας ή της απόταξης.

Με Β.Δ. του 1867 καθορίζετο σαν 
ανώτατο όριο εγγάμων υπαξιωματι- 
κών και χωροφυλάκων το ποσοστό 
20% της οργανικής δύναμης του 
Σώματος. Ανάλογες δ ιατάξεις ίσχυ- 
σαν μέχρι τις  αρχές του αιώνα μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΕΣΗΣ 

ΓΑΜΟΥ ΣΕ 
ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ

Το 1930 με το άρθρο 26 Ν. 4578 
απαγορεύετο ο γάμος στους υπε
νωμοτάρχες κα ιτους χωροφύλακες, 
όσοι δε παντρεύονταν απολύοντο 
με διαταγή του αρχηγού της Χωρο
φυλακής.

Στους ενωμοτάρχες επιτρεπό
ταν, μετά από άδεια του αρχηγού 
της χωροφυλακής, η σύναψη γάμου
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μέχρι του τρ ίτου  της οργανικής δύ
ναμης και μετά  τη συμπλήρωση 
τρ ιετούς  υπηρεσίας στο βαθμό 
τους.

Οι αξιω ματικοί και ανθυπασπι- 
στές της Χωροφυλακής δεν μπο
ρούσαν να παντρευτούν χωρίς ε ιδ ι
κή άδεια του Γενικού Δ ιευ θυντή του 
Υπουργείου Στρατιωτικών. Για δε 
την έγκριση απαιτείτο στην περί
πτωση ανηλικ ιότητας της μνηστής, 
επίσημος πιστοποίηση της συγκα
τάθεσης των γονιών της ή των νόμι
μων κηδεμόνων της  στην περίπτωση 
θανάτου των γονιών, οπότε επισυ- 
νάπτετο επίσημο πιστοποιητικό θα
νάτου. Το παραπάνω έγγραφο εάν ο 
ζητών την άδεια νύμφευσης ήταν 
αξιωματικός, υπέβαλλε την αναφο
ρά χαρτοσημασμένη δια της ιεραρ
χικής οδού στον ο ικε ίο  Ανώτερο 
Δ ιο ικητή. Εάν όμως ήταν ενωμοτάρ
χης προς τον αξιωματικό του οποίου 
εκτελούσε δ ιαταγές και ο οποίος 
όφ ειλε να την  εξετά σ ε ι και να παρέ
χει με αναφορά του, ιεραρχικά υπο
βαλλόμενης στον αρχηγό Χωροφυ
λακής κάθε πληροφορία υπέρ ή κα
τά της αίτησης άδειας γάμου του 
ενωμοτάρχου.

Κάθε ανειλ ικρ ινής ενέργε ια  για 
την σύνταξη της απαιτούμενης επί
σημης πιστοποίησης της προς γάμο 
συγκατάθεσης των παραπάνω ορι- 
ζομένων προσώπων, στην περίπτω
ση ανηλικ ιότητας της μνηστής, 
θεω ρείτο παράπτωμα που αφ ορού
σε τη στρατιω τική τιμή  και συνεπά- 
γετο  την παραπομπή του πταίστου 
στο ανακριτικό  συμβούλιο. Στην πε
ρίπτωση έγκρισης του Γεν. Δ ιευθυ
ντή του  Υπουργείου των Στρατιω τι
κών ή του αρχηγού της Χωροφυλα
κής, ο δ ιευθυντής του ο ικείου κατα
στήματος ή της Υπηρεσίας 
Χωρ/κής, εξέδ ιδ ε  εγγράφως την 
άδεια νύμφευσης αφού προηγούμε
να προσκόμιζε ο ενδ ιαφ ερόμενος 
την κανονισμένη απόδειξη του Με
τοχικού Ταμείου «του κατά ζην 
Στρατού» της γ ια  αυτό πληρωμής 
του ποσού τη ς  καταβολής ένεκα  γά
μου. Ο χωρίς άδεια της αρμόδιας 
στρατιω τικής αρχής συνερχόμενος 
σε γάμο στρατιω τικός τιμω ρείτο  κα
τά το άρθρο 256 της Σ.Π.Ν. με φυλά
κιση έως 6 μήνες, ο δε γάμος του 
δεν έδ ινε δικαίωμα στην ο ικογένειά

Χωροφύλακας της οθφνικής περιό
δου.

του για σύνταξη. Η διάταξη αυτή 
θεω ρείτο «κοινώς μη έχουσα εφαρ
μογήν» στους υπενωμοτάρχες και 
χω ροφύλακες, επειδή απαγορεύο
νταν σ' αυτούς τελε ίω ς ο γάμος.

Το 1941 ο ι άδε ιες  μνηστείας (υ
πόσχεσης) και γάμου, εκδ ίδοντο  
από τον υπουργό της Δημόσιας Α
σφάλειας. Στους εν ενεργε ία  αξιω
ματικούς και ανθυπασπιστές Χωρο
φυλακής χορηγούνταν άδεια  γάμου 
μόνο από της συμπλήρωησης του 
28ου έτους της ηλικίας τους».

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΙΚΑΣ

Για την έγκριση απαιτούντο τα 
δ ικα ιολογητικά  που ίσχυαν και το 
1930 στην επίσημη πιστοποίηση από 
την οποία προέκυπτε η ηλικ ία  της 
συζύγου, ότι ήτο άγαμος, ελληνίδα 
από έλληνες γονείς  το γένος. Ό τ ι 
ε ίχε  κεφάλαιο ή ακίνητο ο μεν αξιω
ματικός αξίας α) 400.000 δρχ. του 
λάχιστον εάν νυμφ ευόταν κόρη ι
διώτου , β) 200.000 δρχ. τουλάχιστον

εάν νυμφευόταν κόρη δημόσιου υ
πάλληλου που ε ίχε βαθμό τμημα- 
τάρχη α' και άνω και γ) 50.000 δρχ. 
τουλάχιστον εάν νυμφευόταν κόρη 
ή αδελφή αξιωματικού εν ενεργε ία  ή 
αποστρατεία. Ο δε ανθυπασπιστής 
περιουσία αξίας α) 200.000 δρχ. του
λάχιστον εάν νυμφευόταν κόρη ι
διώτου, β) 100.000 δρχ. κόρη δημό
σιου υπάλληλου με βαθμό τμημα- 
τάρχη και άνω και γ) 50.000 δρχ. κό
ρη ή αδελφή αξιωματικού εν ενερ- 
γεία  ή αποστρατεία, προερχόμενα 
ε ίτε  από δική του περιουσία, ε ίτε  
από προίκα ή και από τους δύο. Προς 
απόδειξη της ύπαρξης των παραπά
νω περιουσιακών στοιχείων, ο αξιω
ματικός ή ανθυπασπιστής υπέβαλλε 
στην προϊσταμένη του αρχή μαζί με 
την αίτηση για έκδοση της άδειας 
και τα άλλα έγγραφα και συμβολαιο
γραφική πράξη που να φα ινόταν οι 
τ ίτλ ο ι ιδ ιοκτησ ίας του ακινήτου, ε ί
τ ε  μεταβίβασης του ακινήτου στο 
όνομά του ή στη μέλλουσα σύζυγο 
από τους γονείς  της ή τρ ίτα  πρόσω
πα.

Στην περίπτωση που το παραπά
νω ποσό ήτο καταταθειμένο  σε τρά
πεζα υπέβαλλε επίσημη δήλωση ή 
πιστοποιητικό αυτής για την ύπαρξη 
του ποσού κατατεθειμένου στο ό-

Αξιωματικός Χωροφυλακής με μ ε 
γάλη στολή (αρχές 20ού αι.).
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Συνταγματάρχης
α'

18.000.000
β'

9.000.000
Υ'

2.250.000
Αντισυνταγματάρχης
Ταγματάρχης 18.400.000 9.200.000 2.300.000
Μοίραρχος 18.800.000 9.400.000 2.350.000
Υπομοίραρχος 
Αν θυπο μοι ραρχος 21.200.000 10.600.000 2.850.000
Ανθυπαπιστής 12.800.000 8.400.000 3.200.000

νομά του ή της συζύγου του. Στην 
περίπτωση που δ ίνετο  σ' αυτόν ως 
προίκα αντί χρηματικού κεφαλαίου 
ή ακινήτου, εισόδημα αυτό έπρεπε 
να μην ε ίνα ι λ ιγότερο, προκειμένου 
για αξιωματικούς των 2.500 δρχ. 
στην α' περίπτωση που προαναφέ- 
ραμε, 1.250 δρχ. στην 8' περίπτωση 
και 1.000 δρχ. στη γ' περίπτωση. 
Προκειμένου για ανθυπασπιστές 
1.250 δρχ. στην α' περίπτωση, 700 
δρχ. στη 6' περίπτωση και 500 δρχ. 
στη γ ’ περίπτωση μηνιαίως. Η δ ιάθε
σή του θα βεβαιώνετο με επίσημη 
συμβολαιογραφική πράξη. Τα παρα
πάνω δικα ιολογητικά έπρεπε να ε 
λέγχοντα ι σε κάθε Ανωτέρα Δ ιοίκη
ση ή Υπηρεσία Χωρ/κής από επιτρο
πή αποτελουμένη από το δ ιο ικητή, 
τον υποδιοικητή και 1 ανώτερο α
ξιωματικό ή μοίραρχο που υπηρε
τούσε στην Υπηρεσία και κατάρτιζε 
πρακτικό με αιτιολογημένη την εκ- 
διδόμενη απόφαση.

Το σχετικό πρακτικό της επιτρο
πής με τα  υπόλοιπα έγγραφα υπο
βάλλονταν ιεραρχικώς στον υπουρ
γό Δημόσιας Ασφάλειας για την έκ
δοση άδειας γάμου. Η ψευδής δή
λωση ή βεβαίωση της ύπαρξης του 
παραπάνω κεφαλαίου, ακινήτου ή 
εισοδήματος ως και κάθε ανειλ ικρ ι
νής ενέργεια  μέλους της κατά το 
άρθρο 5 επιτροπής θεωρείτο παρά
πτωμα που αφορούσε την στρατιω
τική τιμή και τιμωρείτο σύμφωνα με 
το νόμο «περί καταστάσεως αξιωμα
τικών».

Α
παγορυευόταν η χορή
γηση αδειών υπόσχεσης 
γάμου και νύμφευσης 
στους εν ενεργεία  αξιω

ματικούς και ανθυπασπιστές 
χωρ/κής με γυναίκες μη ελληνίδες 
στο γένος. Οι παραβάτες κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις της ποινικής 
δίωξης, τίθεντο  οι μεν αξιωματικοί 
σε απόταξη, οι δε ανθυπασπιστές σε 
οριστική απόλυση με διάταγμα του 
υπουργού Δημοσίας Ασφαλείας, 
προσυπογραμμένου και από τον 
Πρόεδρο της Κυβέρνησης χωρίς άλ
λη διατύπωση. Το 1947 ο προβλεπό- 
μενος συντελεστής καθορισμού της 
προίκας ήταν βάσει του ισχύοντος 
μισθολογίου. Το κεφάλαιο ή η αξία 
του ακινήτου της προίκας ανέρχετο 
για τις περιπτώσεις α, β και γ που 
προαναφέραμε στα κάτωθι ποσά:

Προκειμένου για το  εισόδημα 
όπως αυτό προβλέπεται στις περι
πτώσεις α, 6 και γ του υπ' αρ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

Από το 1949 διαφοροποιήθηκαν 
λίγο τα πράγματα. Ειδική διαταγή 
επέτρεπε στους τελέσ αντες  γάμο 
χωρίς άδεια μέχρι τέλος του 1948 α) 
αξιωματικούς και ανθυπασπιστές 
χωρ/κής εν ενεργεία  ή αποστρατεία 
και β) οπλίτες χωρ/κής υπηρετού- 
ντες, απολυθέντες ή εν αποστρα
τεία  και επ ιθυμούντες την αναγνώ
ρισή του, να υποβάλλουν σχετική 
αίτηση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία 
Χωρ/κής μέχρι και της 14 Απριλίου 
1950 συνοδευομένη απαραίτητα 
από τα απαιτούμενα δικα ιολογητικά 
που προαναφέραμε. Η αίτηση αυτή 
μπορούσε να υποβληθεί και από την 
σύζυγο ή σε περίπτωση θανάτου αυ
τών από τα παιδιά τους. Μόνιμοι ο
πλίτες της Χωρ/κής, παντρεμένοι 
χωρίς άδεια μέχρι το τέλος Δ εκεμ 
βρίου 1948 για τους οποίους εκδό- 
θηκαν μεν δ ιαταγές απόλυσής τους 
από το Σώμα σύμφωνα με τ ις  δ ια τά
ξε ις  του άρθρου 41 του από 7/8-6-35 
Α.Ν. «Περί οργανισμού Χωροφυλα
κής» αλλά δεν διαγράφηκαν από τη 
δύναμη μέχρι την ημέρα λήψης της 
συγκεκριμένης διαταγής από τη 
Διοίκηση Χωρ/κής στη δύναμη της 
οποίας υπηρετούσαν δεν απολύθη
καν αλλά παρέμειναν στο Σώμα. Εφ’ 
όσον υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δι-

626/1941 Ν. Δ ιατάγματος τούτο α
νέρχετο μηνιαίως στα κάτωθι ποσά.

καιολογητικά γ ια την αναγνώριση 
του γάμου μέσα στην παραπάνω ορι
ζόμενη προθεσμία. Οί τυχόν δια- 
γραφέντες μέχρι αυτή την ημέρα 
δεν μπορούσαν να επανακατατα- 
χθούν καθ' όσον δια των διατάξεων 
του άρθρου 2 του κοινοποιημένου 
Ν.Δ. καμμία περί επανακαταταξή 
τους λαμβάνονταν μέριμνα.

Με άλλο νομοθετικό δ ιάταγματο 
1953 αναγνωρίστηκαν οι γάμοι 3 κα
τηγοριών οπλιτών

α) των υπηρετούντων μέχρι το 
1953 και παράνομα νυμφευθέντων 
οποιαδήποτε χρονολογία μέχρι της 
16-9-53 ημέρα δημοσίευσης του 
Δ ιατάγματος

β) των απολυθέντων και οποτε
δήποτε παράνομα νυμφευθέντω ν 
πριν την απόλυσή τους και συντα
ξιούχων νυμφευθέντω ν πριν την 
αποστρατεία τους ή μετά αυτήν

γ) των θανόντων ή φονευθέντω ν 
και παράνομα νυμφευθέντω ν το 
χρόνο που υπηρετούσαν στο Σώμα.

Με κανονισμό του 1955 ρυθμί
στηκαν και οι γάμοι αξιωματικών που 
έγιναν όταν είχαν το βαθμό του ο
πλίτου ή ανθυπασπιστού ή αξιωμα
τικού, αφού υπέθαλλαν μέσα σ' ένα 
τρίμηνο, από της ισχύος του κανο
νισμού, τα προβλεπόμενα δικαιολο- 
γητικά πλην των στοιχείων προίκας. 
Οι δε γάμοι υπηρετούντων οπλιτών 
που έγιναν μέχρι τέλος Αυγούστου

Συνταγματάρχης 113.000 57.000 45.000

Αντισυνταγματάρχης
α' β' V

Ταγματάρχης 115.000 58.000 46.000
Μοίραρχος
Υπομοίραρχος

118.000 59.000 47.000

Ανθυπομοίραρχος 133.000 67.000 53.000
Ανθυπασπιστής 80.000 45.000 32.000
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1955 χωρίς άδεια αναγνωρίστηκαν 
με απόφαση του αρχηγού Χωρ/κής 
μέσα σ' ένα τρ ίμηνο. Στην περίπτω
ση μη αναγνώρισης εντός τη ς  προ
θεσμίας ε ίτ ε  λόγω μη εμπρόθεσμης 
υποβολής των δ ικα ιολογητικώ ν, εί- 
τ ε γ ια  άλλη α ιτία  δ ια τάχτηκε ή έμ μ ε
σος απόλυσή τους.

Μαζί με τα  απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά  γ ια την αναγνώριση του 
γάμου έπρεπε να υποβάλλουν και 
π ιστοποιητικό της ο ικε ίας  Αστυνο
μικής Αρχής για την ηθική διαγωγή, 
την κοινωνική κατάσταση και τις πο
λιτικές πεποιθήσεις της συζύγου και 
των στενών συγγενών της. Το όριο 
ηλ ικ ίας γάμου το  1955 ανέβηκε και 
για τους  αξιω ματικούς, ανθυπασπι- 
στές και ενω μοτάρχες ανήλθε στο 
30ό έτος της ηλ ικ ίας τους, ενώ για 
τους υπενωμοτάρχες και χωροφύ
λακες το 32ο έτος, 
έτος της ηλ ικ ίας τους, ενώ γ ια  τους 
υπενωμοτάρχες και χωροφύλακες 
το  32ο έτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Η άδεια χορηγείτο  αφού πλη- 
ρούντο όλες ο ι κατά νόμο προϋπο
θέσεις:

Η σύζυγος να ε ίνα ι ανεπιλήπτου 
διαγωγής, αναλόγου κοινωνικής θέ
σης και μόρφωσης, αυτή δε και η 
ο ικο γένε ιά της  να ε ίνα ι αφοσιωμένοι 
στα εθνικά ιδεώδη.

Για πρώτη φορά το 1955 και σε 
εξα ιρ ετ ικές  περιπτώσεις μπορούσε 
να χορηγηθεί άδεια νύμφευσης και 
με γυναίκα μη ελλη νίδα το  γένος εφ ' 
όσον κατά την κρίση του υπουργού 
εσωτερικών ο γάμος αυτός συμθι- 
βάζετο προς την ιδ ιό τητα  του έλλη- 
να αστυνομικού.

Ο μελλόνυμφος θα έπρεπε να 
έχε ι αποδεδειγμένα πλην του μι
σθού του και μηνια ίο εισόδημα ίσο 
προς το ήμισυ τουλάχιστον των μη
νιαίων αποδοχών εφ ' όσον ήταν α
ξιω ματικός, το τέτα ρ το  εφ ' όσον ή
ταν ανθυπασπιστής, υπαξιωματικός 
ή χωροφύλακας. Το εισόδημα αυτό 
μπορούσε να προέρχετα ι από δική 
του κινητή ή ακίνητη περιουσία ε ίτε  
από προίκα ή άλλη εξοπροίκια πε
ριουσία της μελλονύμφου. Εάν η 
μελλόνυμφος συγκέντρω νε τα πα

ραπάνω προσόντα ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥ
ΣΕ να γ ίν ε ι σύζυγος αστυνομικού. Η 
τέλεοη  γάμου ήτο υποχρεωτική εν 
τός τρ ιμήνου.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ 
«ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ 
ΝΥΜΦΕΥΣΕΩΣ»

Απολύοντο δε με δ ιαταγή του 
Αρχηγού χωρίς άλλη διατύπωση 
διω κόμενοι ακόμη και ποινικά τιμω
ρούμενοι με τ ις  ποινές του άρθρου 
106 του Σ.Π.Κ. και ο ι ενωμοτάρχες, 
υπωνομοτάρχες και χωροφύλακες 
ο ι οποίοι μη δ ικα ιούμενο ι να νυμ- 
φευθούν τέλεσ αν γάμο. Οι εν ενερ- 
γεία  αξιω ματικοί και ανθυπασπιστές 
παντρεμένοι χωρίς άδεια με μη ελ- 
λην ίδες στο γένος γυνα ίκες  παρα- 
πέποντο στα ανακριτικά  συμβούλια 
με το ερώτημα της  απόταξης οι α 
ξιω ματικοί και της απόλυσης ο ι αν- 
θυπασπιστές. Τα παραπάνω ίσχυαν 
και γ ια  τους εν  αποστρατεία και πο
λεμική δ ιαθεσ ιμότητα  αξιω ματικούς 
και ανθυπασπιστές και γ ια  το  Υ γειο 
νομικό προσωπικό του Σώματος το 
τεχν ικό  και τους άνδρες της  Μουσι
κής. Εξαιρούντο ο ι τ εχ ν ίτες  του Τυ
πογραφείου Χωρ/κής και ο ι οπλίτες 
της Μ ουσικής από τα  όρια ηλικίας. 
Αυτοί δ ικα ιούντο άδεια με τη συ
μπλήρωση 5 χρόνων θητείας.

Με νέο κανονισμό του 1957 που 
συμπλήρωνε τους προηγούμενους 
ορίζετο  ό τ ι κάθε αστυνομικός υπάλ
ληλος που συμπλήρωνε τον από το 
νόμο οριζόμενο χρόνο υπηρεσίας, 
ο ιανθυπ ασ τυνόμο ικα ι υπαστυνόμοι 
Α κ α ιΒ τά ξ ε ω ς ,δ ιε τή  υπηρεσία στην 
Αστυνομία, οι δε αστυφύλακες, υ- 
παρχιφύλακες και αρχιφύλακες πε
νταετή , ως μόνιμοι αστυνομικοί υ
πάλληλοι κα ιτο  29ο έ το ς τη ς η λ ικ ία ς  
τους, άρθρο 49 ΚΝ 2458/53 προκει- 
μένου να τελέσ ουν γάμο έπρεπε ε 
γκαίρως να υποβάλλουν προ της 
μνηστείας σχετική αίτηση, περιέ- 
χουσα το ονοματεπώνυμο και τη 
διεύθυνση διαμονής της μέλλουσας 
συζύγου τους. Η έγκριση της παρο
χής άδειας εξαρτάτο  από την κρίση 
των προϊσταμένων αρχών περί των 
ηθικών προσόντων της μελλονύμ
φου και της ο ικονομ ικής κατάστα
σης αυτής και του αστυνομικού υ
παλλήλου που ζητούσε την άδεια.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Α.Π.

Κατά την από 11/3/1950 διαταγή 
Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων, οι γυ 
ναίκες με τ ις  οποίες επρόκειτο να 
παντρευτούν οι αστυνομικοί υπάλ
ληλοι, έπρεπε απαραίτητα να είναι 
άμεμπτου ήθους και διαγωγής, α
κόμη δε καλής ο ικογενειακής και 
ο ικονομ ικής κατάστασης.

Η Αστυνομική Δ /νση Αθηνών, 
για να πετύχει ομοιόμορφο εξακρ ί
βωση των παραπάνω στοιχείων των 
μελλονύμφων, καθόριζε γ ια  τις από 
30-3-1957 διαταγής της τα  κάτωθι:

α) Κάθε Υπηρεσία όταν της υπο
βάλλονταν εκ μέρους του υπαλλή
λου αίτηση για την χορήγηση ά
δειας σύναψης μνηστείας ή τέλ ε 
σης γάμου, όφε ιλε  απαραίτητα να 
εξακριβώσει δια της οικείας Αστυν. 
Αρχής τα κοινωνικά φρονήματα και 
γενικά την διαγωγή της μελλονύμ
φου και των οικείων της (γονέων, 
αδελφών) ως και την οικονομική  
τους κατάσταση και για αυτά τα 
στοιχεία να γίνει μνε ία  στην σχετι
κή υποβλητική αναφορά.

β) Οικεία Αστυνομική Αρχή, για 
την εφαρμογή των παραπάνω, ήταν 
αναλόγως του τόπου διαμονής της 
μελλονύμφου, η Υποδ/νσις Γεν. 
Ασφαλείας Πειραιώς, τα Τμήματα 
Ασφαλείας Πατρών και Κερκύρας, 
το Τμήμα Ασφαλείας Χωρ/κής ή εν  
ελλείψει τούτου το Τμήμα Χωρ/κής 
ή ο Σταθμός Χωρ/κής στην δικαιο
δοσία του οποίου υπαγόταν ο τό
πος της οριστικής διαμονής της  
μελλονύμφου.

γ) 'Οταν η μελλόνυμφος δ ιέμενε  
στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, 
τότε  το Αστυν. Τμήμα στο οποίο α
νήκε ο αϊτών την άδεια υπάλληλος, 
απηύθυνε σχετικό έγγραφο προς 
το αντίστοιχο παράρτημα Ασφα
λείας, από το οποίο μετά  προηγού
μενη εξακρίβωση των παραπάνω 
στοιχείων, υπέβαλλε σχετική ανα
φορά στην Υποδ/νση Γεν. Ασφα
λείας.

δ) Η εξακρίβωση των παραπάνω 
στοιχείων περί της μελλονύμφου  
και των οικείων της θα ενεργείτο  
υποχρεωτικά δια της ο ικείας Αστυν. 
Αρχής. Ό ταν ο αστυνομικός υπάλ
ληλος α ιτε ίτο  χορήγηση άδειας  ya 
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Με τον τρόπο αυτό τονιζόταν 
στη διαταγή, θα γ ίνετο  διαρκής η 
παρακολούθηση των κατωτέρων 
αστυνομικών υπαλλήλων και στην 
περίπτωση εξακρίβωσης αναλη
θούς δήλωσης θα ελέγχοντο για 
υποβολή ψευδούς δήλωσης και το 
τυχόν παράπτωμά τους (γάμος 
κλπ.) δεν θα υπόκυπτε σε παρα
γραφή.

Οι Αστυνομικές Δ /νσεις και Υ
πηρεσίες έπρεπε να παρακολου
θούν την ακριβή εκτέλεση των πα
ραπάνω ως και την εφαρμογή της 
δ ιάταξης του άρθρου 49 του Ν. 
4971 περί του ποσοστού των εγγά
μων αστυφυλάκων.

Στο Αρχηγείο της Α.Π. τ ις  Αστυ
νομικές Δ /νσεις, Αστυνομική Σχο
λή κλπ. αυτο τελε ίς  υπηρεσίες τη 
ρείτο ειδικό βιβλίο σύμφωνα με το 
παρακάτω υπόδειγυα.

Ομάδα αξιωματικών της Αστυν. 
Δ/νσης Πατρών (από τα πρώτα βή
ματα της Αστυνομίας Πόλεων). 
ταγή του Αρχηγείου Α.Π. από 
29/10/1948 (ΦΕΚ 2 της 9/1/1948 
τεύχος Β') και αναφέρετο: «Στους 
τελούντες  γάμο χωρίς άδεια αστυ
νομικούς υπαλλήλους και μη κατέ
χοντας τα υπό τας ισχύουσας δια
τάξεις  προβλεπόμενα προσόντα 
εκτός από τις προβλεπόμενες πει
θαρχικές ποινές από τα  ο ικεία 
Συμβούλια, επιβάλλοντο και οι πα
ρακάτω δ ιο ικητικές κυρώσεις: 

α) Ο αστυνομικός υπάλληλος ο 
οποίος ενυμφεύετο χωρίς τις κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις προβλεπό
μενες  διατυπώσεις, δεν μπορούσε 
να «τάχει οίκοι διανυκτερεύσεως  
τοιαύτη δε τυχόν προϋπάρχουσα 
καθ' όν χρόνον ήτο άγαμος ανακα
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μου, έπρεπε απαραίτητα μετά την 
αίτηση να υποβάλλει στην υπηρε
σία του και υπεύθυνη δήλωση ·<του 
υποχρέου προς σύσταση προικός» 
περί των αντικειμένων, τα οποία θα 
περιέλθουν στον αιτούντα. Προκει- 
μένου περί βαθμοφόρων έπρεπε να 
υπόβαλλαν και πιστοποιητικό ιθα
γένειας.

Η έγκριση άδειας τέλεσης γά
μου γνωστοποιείτο ειδικά στον εν
διαφερόμενο και όχι με ημερήσια  
διαταγή.

Καθένας που παντρευόταν προ 
της εγκριτικής διαταγής του υ
πουργού Δημόσιας Τάξης ή του 
Αρχηγού της Αστυνομίας, διώκετο 
πειθαρχικά σύμφωνα με  το άρθρο 
43 § II και 39 § IV  εδαφ. 1 και § ν 
του νόμου 4971.

Όποιος έπαιρνε την άδεια γά
μου έπρεπε μέσα σ’ ένα μήνα από 
την τέλεσή του να υποβάλλει στο 
Αρχηγείο ληξιαρχική πράξη τέλε 
σης, εάν όμως δημιουργείτο ζήτη
μα μετά την παροχή άδειας και δεν 
γίνετο ο γάμος έπρεπε αμέσως να 
το αναφέρει γ ιατί δεν μπορούσε 
χρησιμοποιηθεί η έγκριση άδειας 
γάμου για άλλο πρόσωπο παρά μό
νο γ ι ’ αυτό, που εξεδόθη. Μέσα ο 
ένα μήνα επίσης υποχρεούτο από 
τη λύση του γάμου να υποβάλλει 
αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης ή 
αντίγραφο οριστικής απόφασης. 
Ακόμη κάθε αστυνομικός υπάλλη
λος υποχρεούτο να υποβάλλει δή
λωση για την κάθε μεταβολή της 
οικογενειακής του κατάστασης.

Εκτός από τη δήλωση αυτή το 
Αρχηγείο Α.Π. δια της από 24/ 
6/1962 Διαταγής του, καθόριζε ό
πως από 1 μέχρι 15 Ιανουάριου και 
από 1 μέχρι 15 Ιουλίου, δηλ. κάθε 
εξάμηνο, πάντες οι από του βαθ
μού του αστυφύλακα μέχρι και του 
βαθμού του αρχιφύλακα άγαμοι 
αστυν. υπάλληλοι, έπρεπε να υπο
βάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία θα ανέγραφαν:

α) ότι δεν τέλεσαν γάμο ή μνη
στεία άνευ άδειας ή

β) ότι οι «στρατωνιζόμενοι ο ί
κοι» δεν άλλαξαν κατοικία και δεν 
μετετράπηκαν οι όροι και οι συν
θήκες, κάτω από τις  οποίες χρησι
μοποίησαν την χορηγηθείσα σ’ αυ
τούς άδεια οίκου διαμονής.

Επίσης έπρεπε να τηρε ίτα ι και 
βιβλίο «ευρετήριο» στο οποίο να 
ευρετηρ ιάζοντα ι οι έγγαμοι αστυ
νομικοί υπάλληλοι όλων των βαθ
μών.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΓΑΜΟΥ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο No 2 προστέθηκε με συ
μπληρωματικό κανονισμό από 
22/1 1/1947 κοινοποιημένου με δια-

λείται».
β) Μετά την πρόταση περί επι

βολής ποινής στο οικείο Αστυν. 
Συμβούλιο, γ ίνετο ακόμα πρόταση 
υποχρεωτικής μετάθεσης του στην 
απομεμακρυσμένη Αστυν. Δ/νση 
εκείνης στην οποία υπηρετούσε, τα 
δε οδοιπορικά έξοδα της μετάθε
σής τους βάρυναν τον ίδιο.

γ) Απαγορεύετο, ακόμη, η σύ
ναψη μνηστείας αστυνομικού υ-
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παλλήλου, ε φ ’ όσον αυτός δ εν  ε ίχ ε  
τουλάχ ιστον π ενταετή υπηρεσία, 
ως μόνιμος αστυνομικός και δεν  
ε ίχ ε  συμπληρώσει το 28ο έτος  της  
ηλικ ίας του. Παράβαση της διάτα
ξης αυτής συνεπάγετο υποχρεωτι
κή μετάθεση από την Αστυνομική  
ΔΙνση στην οποία υπηρετούσε. Κα
τά το παρελθόν οι παραβάτες των 
διατάξεων, ήτο ι οι μνηστευόμενο ι 
χωρίς τις απ α ιτούμενες προϋποθέ
σεις, παραπέμποντο στο ο ικείο  
Συμβούλιο μ ε  πρόταση επ ιβολής 
ποινής αργίας.

Το 1963 δ ιαφοροποιήθηκε πάλι 
το όριο ηλ ικ ίας και καθορίστηκε  
όπως η άδεια  γάμου χ ο ρ η γε ίτα ι, 
στους ενω μοτάρχες, υπονενωμα- 
τάρχες και χωροφύλακες από τη 
συμπλήρωση του 30ού έτους  της 
ηλικ ίας τους χωρίς κανένα περιο
ρισμό. Αργότερα το όριο αυτό κα
τέβ η κε  στο 26ο συμπληρωμένο έ 
τος ηλ ικ ίας και καταργήθηκε η α
παίτηση για πιστοποίηση ύπαρξης 
προίκας ενώ απαιτούντο όλα τα άλ
λα δ ικα ιολογητικά.

Όλα όσα διαβάσατε μέχρι εδώ 
είχαν εφαρμογή χωρίς καθόλου να 
έχουν ατονίσει μέχρι το 1982. Οι 
«παράνομοι» γόμοι δηλ. οι χωρίς 
άδεια υπηρεσίας έδιναν και έπαιρ
ναν μέχρι την εμφάνιση του Ν. 
1234/1982 που καταργούσε όλους 
τους προηγούμενους. Αρκετές ή
ταν οι αιτήσεις για αναγνώριση γά
μου που υποβλήθηκαν με την εμ
φάνιση του Ν. 1234/82 στη Δ/νση 
Προσωπικού του ΥΔΤ, από αστυνο
μικούς υπαλλήλους που μέχρι τώρα 
έκρυβαν ότι ήταν σύζυγοι και μπα
μπάδες.

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΑΜΟΥ -  

ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ 
ΠΟΙΝΩΝ -  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ -  ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΩΝ

Το άρθρο 5 του αναφερόμενου 
Νόμου επ ιτρέπει στους υπηρετού- 
ντες  στη Χωροφυλακή, Αστυνομία 
Πόλεων και Πυροσβεστικό Σώμα να 
τελούν γάμο με πρόσωπο Ελληνικής 
ιθαγένειας χωρίς άδεια της Υπηρε
σίας μετά  τη  συμπλήρωση ενός  έ 
τους υπηρεσίας από την  κατάταξή

τους, ε φ ’ όσον δεν έχουν εκπληρώ
σ ε ι τις  στρατιω τικές τους υποχρεώ
σεις, οι δε λοιποί ανεξαρτήτω ς χρό
νου υπηρεσίας. Εάν συντρέχουν 
αποδεδειγμένως ε ιδ ικο ί κοινωνικοί 
λόγοι, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης 
δύναται να  εγκρ ίνε ι την τέλεση γά
μου και πριν από τη  συμπλήρωση 
ενιαύσ ιος υπηρεσίας.

Εάν ο γάμος πρόκειτα ι να τε λ ε 
υ τε ί με πρόσωπο αλλοδαπής υπη
κοότητας απ α ιτείτα ι έγκριση του 
υπουργού Δημόσιας Τάξης, η οποία 
χορηγείτα ι μετά από προηγούμενη 
εκτίμηση των ιδ ια ίτερω ν συνθηκών 
που παρουσιάζει η κάθε σ υγκεκρ ι
μένη περίπτωση.

Οι πειθαρχικές ποινές που επι
βλήθηκαν για την τέλεση γάμου χω
ρίς άδεια  στο προσωπικό των Σωμά
των Ασφαλείας δ ιαγράφοντα ι από τα 
ο ικε ία  μητρώα ή φακέλλους, τα  
χρηματικά όμως ποσά που κρατήθη
καν ως συνέπεια των ποινών δεν 
επ ιστρέφοντα ι.

Β ασίλειον της Ελλάδος

Το Ε ιρηνοδ ικείον λακεδα ίμονος  
Δ ιλοπ ο ιε ί

ότι ή αδελφή τού ενωμ.: Γραμμ.: της Μοι
ραρχίας λακωνίας, κα ίθυ γά τη ρ  τού ποτέ 
Παναγ. Πασσαλαφειρόπουλου όνόματι 
ειρ ίνη  κατά τάς όποιας έλαβεν πληροφο-

Ο ι υπαξιωματικοί των Σωμάτων 
Ασφαλείας, ο ι χω ροφύλακες, αστυ
φύλακες και πυροσβέστες που απο
λύθηκαν ή αποτάχθηκαν για τέλεση 
γάμου χωρίς άδεια της υπηρεσίας 
επαναφέρονται στην ενέργεια  με το 
βαθμό που είχαν κατά την έξοδό 
τους, ύστερα από αίτησή τους αν 
δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της 
ηλικ ίας τους και δεν έχε ι παρέλθει 
5ετία  από την  έξοδό τους από την 
υπη ρεσία. Στο εξής ε ίνα ι δυνατόν να 
κατατάσσονται στα Σώματα Ασφα
λείας και έγγαμο ι που έχουν εκπλη
ρώσει τ ις  στρατιω τικές τους υπο
χρεώσεις, εφ ’ όσον συγκεντρώνουν 
τα υπόλοιπα προσόντα που προβλέ- 
πονται από τ ις  σχετικές δ ιατάξεις.

Χωρίς προίκα και δικαιολογητικά 
πιστοποίησης των απαραίτητων, για 
την Υπηρεσία, προσόντων της μελ
λονύμφου, μπορεί σήμερα ο αστυ
νομικός υπάλληλος να παντρευτεί 
όποια αγαπάει και σε ό,τι ηλικία θέ
λει.

ρείας  τό ε ίρ ινοδ ικείον . Είναι παρθένος, 
έπενετής διαγωγής κα ί τ ίμ ιου  χαρακτή- 
ρος. "Οθεν κα τ’ α ϊτησ ιν αύτής, δ ίδετα ι το 
παρόν διά νά την χρήσιμεύση δθεν άνή-
κει

Έν Σπάρτη τη : 18 Ίανουαρ. 1835 
ό ε ίρ ινοδ ίκης  
α: Τζωρτζάκης

Πιοτοποιητικόν αγνότητος και τιμιότητος της συζύγου.
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01 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Παντελή ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αστυνομικού Διευθυντή

Η ελληνική φυλή, παρά τη δουλειά τεσσάρων αιώ
νων κάτω από ένα βάρβαρο και απολίτιστο κατακτη- 
τή, αναζωογονήθηκε και αναδημιουργήθηκε, επανα
στάτησε και ανέκτησε την ελευθερ ία  και την ανέξαρ- 
τησία της.

Το θαύμα αυτό πραγματοποιήθηκε χάρη στις κα
τωτέρω ηθικές και υλικές δυνάμεις αντίστασής της, 
οι οποίες αποτέλεσαν και θα αποτελούν πάντα την 
δυναμική έκφραση του ελληνισμού.

1 . Η Μεγάλη Ιδέα, που δια μέσου των αιώνων 
κράτησε άσβεστη τη φλόγα. Οι έλληνες κατοικούσαν 
τον ίδιο χώρο, κάτω από τον Δούναβη, σ' ολόκληρη 
τη Βαλκανική, στη Μ. Ασία και στα νησιά, μιλούσαν 
συνέχεια την ίδια γλώσσα και αισθάνονταν τη συνέ
χεια της γλώσσας των πατέρων τους. Και σαν απόδη
μος ελληνισμός, με τα πνευματικά κέντρα τους διέσω
σαν την ιερή κιβωτό των εθνικών παραδόσεων και 
βοήθησαν το υπόδουλο έθνος, ηθικά, υλικά, πνευμα
τικά και επαναστατικά κατά τις τελευτα ίες  δεκαετίες 
της δουλείας.

Στην ηρωική πορεία του μαρτυρίου, το μυστικό

της επιβίωσης του Ελληνισμού υπήρξε η βαθειά συ
ναίσθηση ενός δεσμού άρρηκτου ανάμεσα σε μια πε
ρίλαμπρη και ακτινοβόλο πνευματική κληρονομιά και 
σ’ ένα νέο οραματισμό και αίτημα της εθνικής ζωής, 
που γιγαντώθηκε κατά τη διάρκεια της δουλείας.

«Από την εθνική ιστορία -  λέε ι ο Σπύρος Μελάς, 
αναφερόμενος στον Ελληνισμό του '21 -  τίποτε δεν 
θάχουμε νοιώσει, αν δεν καθαρίσουμε καλά, ότι 
τρ ιάντα αιώνων πολιτισμός, κληρονομιά υποσυνείδη
τη, μα πάντα ζωντανή μέσα στον έλληνα, ούτε τον 
κούρασε, ούτε τον έκανε να χάσει την πολεμική του 
αρετή, ότι αυτός ο ναυτικός και ο έμπορος, ο ήμερος 
φίλος της ησυχίας, είνα ι συγχρόνως λαός της φω
τιάς, ικανός να δείξε ι, όταν ιστορικές περιστάσεις το 
καλούν, στρατιωτικά προτερήματα όσον ούτε οι πιο 
φημισμένοι πολεμικοί λαοί» και ο συγγραφέας συνε
χίζει:

«και αν τη Λαμπρή, τ ’ Άη Γιωργιού ij άλλη καλο
καιριάτικη γιορτή ανέβαινες στα ορεινά χωριά, στα 
Μοναστήρια, ή ακόμα ψηλότερα, στα απάτητα λημέ
ρια, θάβλεπες αναστημένη άξαφνα την αρχαία Ελλά-
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δα. Κι ας μην ε ίχαν ακούσει να μ ιλάνε ποτέ γι' αυτή, 
στους λ εβ έν τες  της κλεφτουριάς, που παράβγαιναν 
στο λιθάρι, το πήδημα, το τρέξιμο, τις αμάδες. Αυτά  
τα αθλητικά παιγνίδια ξαναπαίρναν την παλιά σημασία 
τους και ξανάδεναν την αρχαία λαμπρή παράδοση 
της φυσικής αγωγής».

Με το  ίδ ιο  πνεύμα ομ ιλε ί και ο αγνός αγωνιστής 
της επανάστασης, ο Μ ακρυγιάννης, γ ια  όλους εκε ί
νους τους μεγάλους αρχαίους προγόνους μας, που 
«κλαίνε και βασανίζονται στον Άδη για τα πολλά δε ι
νά, όπου τραβάγει η δυστυχισμένη μερική πατρίδα 
τους».

Η ηρωική παράδοση συνδυάζονταν με την πνευμα
τική  και εκπροσωπούνταν ενω μένες από την Εκκλη
σία και από τα Γράμματα. Βασικότεροι ανακινητές 
της Μεγάλης αυτής Ιδέας ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός 
και Ρήγας Φερραίος, που μαρτύρησαν, όπως και ο 
Λούκαρης, γ ια  την πραγματοποίησή της.

Για τον Κοσμά τον Αιτωλό σημασία ε ίχε  η αφύπνι
ση του Γένους μέσω της παιδείας. Γι' αυτό δ ιέτρ εξε  
τις ελλην ικές  επαρχίες, κήρυξε, έχτισε σχολεία, έκα
νε την Εκκλησία να πάρει ενεργό μέρος.

Έ τσ ι, με τον καιρό από την πρωτόγονη εκείνη  
Βαθμίδα του «κρυφού σχολειού», φθάσαμε στα με
γάλα εκπα ιδευτικά  ιδρύματα, την Αθηνιάδα, την αυ
θεντική  Σχολή του Βουκουρεστίου, τα Γυμνάσια της 
Χίου, της Σμύρνης, των Κυδωνιών, τα ανώτερα 
Σχολεία της Αθήνας, των Ιωαννίνων. της  Δημητσά- 
νας, την Μεγάλη του Γένους Σχολή της Κωνσταντι
νούπολης.

2. Η πνευματική ιδιοσυστασία του ελληνικού λαού.
Ο υπόδουλος ελληνικός λαός αποτελούνταν στη 

πλειοψηφία του  από τους αγρότες, πούχαν τον δικό 
τους πολιτισμό, τα  δικά τους ήθη και έθιμα, την εν
δυμασία τους την  τέχνη  τους, τη γλώσσα τους. Με 
τη γλώσσα τους, που εκφράζονταν σε ιδιώματα και 
τοπ ικές παραλλαγές, διασώζονταν ένας πλούσιος 
ακατάγραφος πλούτος της αρχαίας γλώσσας και με 
αυτή πολλά στο ιχεία  του αρχαίου και μέσου Βίου του 
Έ θνους.

Αν η Εκκλησία δ ιέσ ω σ ε.τη  λόγια  παράδοση και 
γλώσσα, ο χωρικός διέσωσε τη δημοτική παράδοση 
και τη δημοτική γλώσσα.

Η ψυχή του λαού μας, κάτω από την τυραννία  του 
κατακτητή, που το ύ χε ι σ τερήσει όλα τα αγαθά, δεν 
βρίσκει άλλο μέσο για να μοιρολογήσει τον καημό 
του, αλλά και γ ια  να τραγουδήσει της πατρίδας την 
προσδοκώμενη Ανάσταση, από την γλώσσα του την 
ελληνική.

Τα δημοτικά μας τραγούδια κράτησαν το εθνικό 
φρόνημα του λαού πάντα φλογερό.

Το ακρ ιτικό  έπος του Δ ιγενή Ακρίτα γεφυρώ νει 
τον Βυζαντινό με τον Νέο Ελληνισμό και υπογραμμί
ζε ι την ενότη τά  τους. Η δημοτική μας ποίηση στη συ
νέχεια  περνά από τον ακρ ιτικό κύκλο στον ιστορικό.

Η καταστροφή της Αδριανούπολης, η άλωση της  
Βασιλεύουσας και η πτώση της Τραπεζούντας συγκι- 
νούν τη λαϊκή ψυχή, που δημ ιουργεί έτσ ι τα  ιστορικά

δημοτικά τραγούδια. Αυτά θα τα ακολουθήσουν τα 
κλέφ τικα  που είνα ι εμπνευσμένα από’ τη ζωή της 
κλεφτουργιάς. Παράλληλα έχουμε δημοτικά τραγού
δια με χαρακτήρα ερωτικό, τραγούδια  της ξενητειάς, 
μοιρολόγια. νυφ ιάτικα, λιανοτράγουδα. Βαίτικα, ποι- 
μενικά. ρ ιζίτικα και σατυρικά με θέματα από τον κα
θημερινό Βίο του λαού, σαφώς διάφορο από τη  ζωή 
του κατακτητή.

Αλλά στο Βαθύ σκότος της σκλαβιάς δεν λείπει και 
η λόγια κίνηση. Χαρακτηριστική μορφή λογίου της 
εποχής που προσπάθησε με κάθε τρόπο να ανυψώσει 
το Γένος με την παιδεία ε ίνα ι μεταξύ των πολλών ο 
Πατριάρχης Κων/λης Λούκαρης (1620) ο οποίος υ
πήρξε κορυφαία μορφή του Ελληνισμού.

Ενήργησε με τον προστατευόμενό του Μητροφά- 
νη Κριτόπουλο και μ ετέφ ερ ε  το 1627 στη Κωνσταντι
νούπολη το  τυπογραφείο του Κεφαλλονίτη μοναχού 
Νικοδήμου Μ εταξά, γ ια  να φω τιστεί το  Έ θνος με ελ
ληνικά έντυπα. (Το ιστορικό πατριαρχικό τυπογρα
φείο κλείστηκε από τους Τούρκους το 1964...).

'Αλλη μεγάλη μορφή του νεοελληνικού διαφω τι
σμού ε ίνα ι ο φαναριώτης Δημήτριος Καρατζάς ή Φω- 
τιάδης (1725), που έφθασε στο αξίωμα του Μεγάλου 
Λογοθέτη. Βασική του επιδίωξη η διάδοση των γνώ
σεων με την ελληνική γλώσσα και μάλιστα με τη  δη
μοτική , που μπορούν να γ ίνουν  κτήμα του  λαού. 
Γράφει: «Σχέδιο η ρωμαίικη γλώσσα, όταν

καθώς λαλιέτα ι και γράφεται έχει στα λαογραφικά της 
τη μελωδία και στα ποιητικά της το ρυθμό και το πά
θος και την πειθώ στα ρητορικά της- ότι όντας τέτοια, 
είναι κατά πάντα καλύτερη από όλες τις γλώσσες και 
ότι η καλλιέργειά της και η συγγραφή βιβλίων σ’ αυ
τήν είναι γενική και ολική αγωγή του Έθνους».

Το 1804 α κο ύ γετα ι στο π νευματικό  στερέω μα 
του υπόδουλου Γένους η φωνή του Αδαμάντιου Κο- 
ραή, ο οποίος πασχίζει γ ια  την αναγέννησή του, μέσω 
της παιδείας.

Στην επανάσταση του 1821 το τραγούδι της λευ 
τερ ιάς, το Δημοτικό μας τραγούδι, ακούγονταν τώρα, 
σαν τον Εθνικό Ύμνο, όταν τον τραγουδούσαμε κι 
εμείς  μυστικά, στις ώρες της δικής μας σκλαβιάς από 
τον Γερμανό κατακτητή, με βαθειά συγκίνηση και 
χτυποκάρδι. Στον αλλαλαγμο της μάχης, το ηρωικό 
τραγούδι, που ήτανε φτιαγμένο στη γλώσσα του 
λαού, εμψύχωνε τον έλληνα μαχητή, τον λεοντόψυ- 

χο·
3. Η θρησκεία, το  εμπόριο στη θάλασσα, η χαλαρή 

διάρθρωση του Τουρκικού Κράτους, η στρατιωτική 
και ναυτική εκπαίδευση.

Η Ελλάδα, κατά τη δ ιάρκεια  της δουλείας δεν υ- 
πέστη ό ,τ ι υπέστησαν τα υπόδουλα Ευρωπαϊκά Έθνη 
σε ξένη Αρχή, όπου κατα κτητές  και υπόδουλοι συνο
μίλησαν κάτω από την ίδ ια  θρησκεία και γλώσσα και 
με την πάροδο του χρόνου δημιούργησαν ένα και το 
αυτό Έ θνος.

Μωαμεθανοί και Έ λληνες παρέμειναν στην Ελλά
δα άθ ικτο ι, ούτε Βάδισαν τον ίδιο δρόμο ως προς την 
κοινωνική τους ανάπτυξη. Οι Τούρκοι τίποτε δεν έ-
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μαθαν και τίποτε δεν ξέχασαν, αφότου κυρίευσαν 
την Ελλάδα.

Αφιλέμποροι, αβιομήχανοι, αμαθείς, καταφρονη- 
τές οιασδήποτε Ευρωπαϊκής βελτίωσης και ήσαν και 
παρέμειναν, γ ια τ ί η αντικοινωνική θρησκεία τους α
ποτελούσε πρόσκομμα οιασδήποτε κοινωνίας προς 
τα ετερόθρησκα Έ θνη, τα οποία μισούσαν και κατα
φρονούσαν. Οι Έ λληνες, ενώ υπέκυψαν, ως νικημέ
νοι, τον τράχηλό τους στον Τούρκο, δεν υποδούλω
σαν ολότελα και τον νου τους. Κ ινούμενοι από τις 
δυο υψηλές αρχές της χριστιανικής θρησκείας και 
της λαμπρής γενεαλογικής τους καταγωγής, ωφε
λούμενοι από την νωθρότητα και την απρονοησία των 
κρατούντων, εσχετίζονταν προς τα σοφά και βιομη
χανικά αναπτυγμένα Έθνη, με την ναυτιλία, την τόσο 
κατάλληλη στη γεωργραφική θέση της Ελλάδας και 
το εμπόριο, με τα οποία επλούτιζαν υλικά και εφωτί- 
ζοντο νοερά.

Σοφότεροι οι υπόδουλοι των κατακτητών, προσε
κτικο ί και επ ιτήδειο ι, παρεισέδυσαν συν τω χρόνω και 
σ' αυτά τα πολιτικά Συμβούλια και τις  αυλές των κρα
τούντων.

Η δημιουργία της τάξης των Κλεφτών, δηλαδή των 
Ελλήνων εκείνων, που ασυμβίβαστοι με τον κατακτη- 
τή, ζούσαν στα βουνά με μόνο πόρο και δόξα και α
σφάλεια το όπλο, καθώς και της τάξης των Αρματω- 
λών, δηλαδή των ενόπλων εκείνων χριστιανών, που 
σαν μισθοφόροι του Τούρκου προορίζονταν να αντι
μετωπίζουν τους Κλέφτες, συνετέλεσαν στην χωρίς ή 
με τη θέληση του κατακτητή άσκηση σημαντικού μέ
ρους των Ελλήνων στα όπλα και στην τόνωση του 
φρονήματος τους.

Αυτοί οι νέο ι Σπαρτιάτες δίνουν πνοή στο φρόνη
μα και την ψυχή του Έλληνα και τον προετοιμάζουν 
για τον αγώνα και την υπέρτατη θυσία. Αποκαθαίρουν 
τον ρύπο του ραγιαδισμού και συντελούν στην ηθική 
εξύψωόη του Έ θνους. Τα κατορθώματα και ο ηρωι
σμός τους γ ίνετα ι θρύλος, που τον τραγουδά η λαϊκή 
μούσα, γ ίνετα ι νανούρισμα των νέων βλαστών των 
υπόδουλων Ελλήνων.

Παράλληλα υψώνονταν ο νους και πολλών μη ε 
νόπλων χριστιανών υπεράνω της δουλικής κατάστα
σής τους, εξα ιτίας του δημογεροντικού συστήματος 
που ίσχυε σ' όλη την Ελλάδα, εκτός της Κρήτης.

Το ημιαυτόνομο τούτο  σύστημα ισχυροποιούσε 
τους ειρηνικούς προύχοντες των πόλεων και χωριών, 
ενώπιον της τουρκικής εξουσίας και προετοίμαζε 
τους μελλοντικούς ηγέτες.

Την εθνική επαναστατική παράδοση γιγάντωσαν 
τέλος και οι επαναστατικές ιδέες της εποχής διάχυ
τες , ύστερα από τη Γαλλική Επανάσταση, η οποία α- 
ντιπαράταξε ακατανίκητες τ ις  στρατιές των τυραν- 
νομάχων της απέναντι στις συνασπισμένες δυνάμεις 
των μοναρχιών της Ευρώπης, σαλπίζοντας στους 
λαούς τον συναγερμό της Ελευθερίας και της Δημο
κρατίας με το σύνθημα:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -  ΙΣΟΤΗΤΑ -  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Οι ιδέες αυτές υλοποιήθηκαν με τη δημιουργία

της ελληνικής μυστικής «Φιλικής Εταιρείας», της ο
ποίας ο ιστορικός άθλος υπήρξε η προπαρασκευή της 
εξέγερσης του Έ θνους και ο εξαναγκασμός της ηγε
σίας του να μπεί, παρά τους όποιους δ ισ τα γμούς 
της, στην Επανάσταση, στην οποία διακυβεύονταν ο 
πλούτος, η άνεση και η ζωή της ακόμη.

Οι ακτήμονες, ο οικονομικά και κοινωνικά κατα
πιεσμένος ελληνικός λαός της υπαίθρου, δεν είχαν 
να χάσουν τίποτε. Θα ήταν και υπήρξαν ο σίγουρος 
στρατός της Επανάστασης.

Και η επιτυχία ήταν πλήρης. Ο πλούτος των μεγα- 
λοκτηματιών και εμπόρων, τα εμπορικά καράβια των 
πλοιοκτητών, η μόρφωση των Φαναριωτών, ο χρυσός 
και το ασήμι των εκκλησιών και η ζωή των ξωμάχων, 
τέθηκαν όλα στη διάθεση του μαχόμενου Έθνους.

Είχε πλησιάσει η μεγάλη ώρα. Ένας λαός ψυχικά 
αδούλωτος, ύστερα από μια θαυμαστή ψυχική προ
παρασκευή στο κρυφό σχολειό και στο αρματολίκι, 
τραγουδώντας τη λευτερ ιά  της Πατρίδας του, ξεση
κώθηκε με ένα όρκο, με μια πίστη, κατά του βάναυ
σου κατακτητή, κι ύστερα από οχτάχρονους σκλη
ρούς, τιτάν ιους αγώνες, τον νίκησε, τον αφάνισε.

Στις καρδιές των ζωντανών πνευματικών ανθρώ
πων ο άθλος του 1821 γ ίνετα ι παλμός δημιουργίας 
ενός καινούργιου ελλην ικού πολιτισμού, μέσα στον 
οποίο θα κ ινε ίτα ι πάντα ζωντανό το αρχαίο ελληνικό 
πνεύμα, ανανεωμένο στην αδιάκοπη εθνική παράδο
ση, η οποία κλε ίνε ι μέσα της το βαθύτερο νόημα της 
ελληνικής φυλής και το ωραιότερο ιδανικό του πιο 
εξευγενισμένου ανθρωπισμού.

Για τη πρόκληση του 1992, όπου αντιπροσφορά 
της Ελλάδας, αλλά και ασπίδα του Έ θνους μας, θα 
είνα ι ο πνευματικός μας πλούτος, θα τελειώσω με τα 
λόγια του νέου Ακαδημαϊκού μας δάσκαλου, του Νικ, 
Βρεττάκου, στην Ακαδημία Αθηνών την 10-2-1988.

«Δεν έχουμε δικαίωμα να παραβλέψουμε το ξοδε
μένο πνεύμα καί το ξοδεμένο αίμα αυτού του τόπου, 
κάτι που μας επιβάλλει να μην επιτρέψουμε να δια
γράφει από την διαρκώς συρρικνούμενη γλώσσα μας 
η λέξη «Χρέος» με  την ηθική έννοια του όρου».
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Τα «δικαιώ ματα των ελλήνω ν» στα  
σ υντά γματα  τη ς  Π α λιγγενεσ ία ς

«Τό έλληνίκόν έθνος, τό ύπό τήν φρικώδη οθωμανικήν δυναστείαν, μή 
δυνάμενον να φέρη τόν βαρύτατον και άπαραδειγμάτιστον ζυγόν τής  
τυραννίας και άποσεϊσαν αυτόν μέ μεγάλος θυσίας, κηρύττει σήμερον διά 
τών νομίμων παραστατών του, ε ίς ’Εθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν, 
ενώπιον Θεού και άνθρώπων τήν πολιτικήν αυτού ϋπαρξιν καί άνεξαρτη- 
σίαν».

(Προοίμιο του Α' επαναστατικού συντάγματος)

Του ανθ/μου Κων/νου Δανούση

Το πρώτο συνταγματικό κε ίμ ενο  του νέου ελληνισμού ε ί
να ι η «/νέα Π ολιτική Δ ιο ίκησ ις  των κατοίκω ν της Ρούμελης, 
της Μ ικρός Ασίας, των Μ εσογείω ν Νήσων και της Βλαχομπο- 
γδανιας» του Ρ ήγαΦ ερα ίου1 (1797), άμεσα επηρεασμένη από 
τ ις  ιδέες της γαλλικής επανάστασης. Το κε ίμ ενο  παρ' όλο που 
καταδικάστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία «... ότι πλήρες 
ίιπάρχει σαθρότητος έκ  τών θολερών αύτοϋ εννοιών, το ίς  
δόγμασιν της ορθοδόξου ήμών πίστεως έναντιούμενον», εν 
τούτο ις επηρέασε σημαντικά την  ελληνική πολιτική σκέψη 
των αρχών του ΙΘ' αιώνα.

Δ ίνουμε στον αναγνώστη μας τρ ία  δείγματα  των «θολε
ρών» (SIC) του εννοιών:
•  Ό λ ο ι υποχρεούνται να ξέρουν γράμματα, αγόρια και κορ ί

τσια (!!!) και η π ολιτεία  πρέπει να φ τ ιά ξε ι παντού σχολεία.
•  Ο πολίτης μπορεί να α ν τ ισ τέκετα ι όταν δεν μπορεί να βρει 

το δίκιο του με το  νόμο.
• Ο λαός δ ικα ιούτα ι να επαναστατεί και να τιμωρεί τους τυ 

ράννους του, όταν η πολιτεία  του σ τερε ί τα  δικαιώματά 
του.

Με την έκρηξη τη ς  επανάστασης του ’21 άρχισε η κατάρ
τιση των τοπικών καταστατικώ ν χαρτών: Της οργάνωσης της 
Γερουσίας της Δ υτικής Ελλάδας (9 Νοεμβρίου 1821), της Νο
μικής Δ ιάταξης της Α νατολικής Χέρσου Ελλάδας (ή Αρείου 
Πάγου, 15 Νοεμβρίου 1821), και του Οργανισμού τη ς  Πελο- 
ποννησιακής Γερουσ ίας (27 Δεκεμβρ ίου 1821). Το δεύτερο  
ε ίνα ι το  πληρέστερο από τα  κε ίμ ενα  αυτά. Ό λ α  όμως εμ- 
πνέονται από φ ιλελεύ θ ερες  αρχές και σ τοχεύουν όχι μόνον 
στην εθνική αλλά και πολιτική ελευθερ ία . Βέβαια  ο χαρακτή
ρας τους ε ίνα ι τοπικός. Έ τσ ι θα μας απασχολήσουν τα συν
ταγματικά  κείμενα  που αναφ έροντα ι σ' ολόκληρη την ελεύ 
θερη Ελλάδα, δηλαδή το  «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλά
δος» (Επίδαυρος 1822), το  αναθεωρημένο «Προσωρινό Πολί
τευμα  της Ελλάδος» (Ά σ τρος 1823) και το «Πολιτικόν Σύντα
γμα της Ελλάδος» (Τροιζήνα 1827)2. Στις παραπομπές μας για 
το  πρώτο θα χρησιμοποιήσουμε τα σ το ιχεία  (ΣΕ), για  το δεύ 
τερο  (ΣΑ) και για  το  τρ ίτο  (ΣΤ).

Τα συντάγματα της επανάστασης

Την 1η Ιανουάριου 1622 η δω δεκαμελής επιτροπή, στην 
οποία η Α' Εθνική Συνέλευση (Επίδαυρος) ε ίχε αναθέσει τη 
σύνταξή του, υπέβαλε το  κε ίμ ενο  του «Προσωρινού Π ολ ιτεύ 
ματος της Ελλάδος». Από τα 12 μέλη της τ ις  απαραίτητες 
γνώσεις δ ιέθετα ν  μόνον ο Θεόδωρος Νέγρης και ο Αλέξαν
δρος Μ αυροκορδάτος. Καθοριστική όμως υπήρξε και η συμ
βολή του φ ιλέλληνα  Β ικεντίου  Γκαλίνα, γ ια  τον οποίο λ έγετα ι 
πως είχε φ έρε ι μαζί του τα κε ίμ ενα  των συγχρόνων των ευρω
παϊκών συνταγμάτων.

Το πρώτο ελληνικό σύνταγμα μαρτυρεί έντονη επίδραση 
των ιδεών της γαλλικής επανάστασης, ενώ θεω ρείτα ι ότ ι η 
οργανωτική του δομή απηχεί την επίδραση των γαλλικών 
συνταγμάτων του 1793 και 1795. Το κείμενο χαρακτηρ ίζετα ι 
απά αντιαπολυταρχισμό και τη δημιουργία πολυαρχικής 
εξουσίας, η οποία έδ ινε απάντηση στις φ ιλοδοξίες  των πολυ
πληθών αρχηγίσκων και προκρίτων. Δ ιαφ α ίνετα ι όμως η 
προσοχή των συντακτών στα σημεία εκείνα , που θα ήταν 
δυνατόν να προκαλέσουν τη συντηρητική Ευρώπη. Αυτό εξ
άλλου απαντάται και στα επόμενα συντάγματα τα οποία αν και 
ενισχύουν τα δικαιώματα και τ ις  ελευ θερ ίες  των πολιτών -  
εντούτο ις  υπολείπονται σε «δημοκρατικότητα» της «Νέας 
Πολιτικής Δ ιοικήσεως κ.λπ.» του Ρήγα. Τα σχόλια του Αδα
μάντιου Κοραή3 στο Πολίτευμα -  το  οποίο μετάφρασε στα 
γαλλικά και δ ιέδοσε στην Ευρώπη -  υπήρξαν ιδ ια ίτερα  ενδ ια 
φέροντα και μάλλον εποικοδομητικά για τα επόμενα συντα
γματικά κείμενα.

Το σύνταγμα αυτό αναθεωρήθηκε από τη Β' Εθνική 
Συνέλευση (Ά στρος, 13 Απριλίου 1823). Η αναθεώρηση 
έφερε -  όπως προείπαμε σημαντική βελτίωση στις ατομ ικές 
ελευθερ ίες , οφ ειλόμενη κυρίως στους «έξωθεν ελθόντες», 
πλην όμως ενίσχυσε υπερβολικά το Β ουλευτικό  σε βάρος του 
Εκτελεστικού, γεγονός που επ έτε ινε  την ακυβερνησία και τη 
σύγχιση, ενώ επετάχυνε την πορεία για τον  εμφύλιο.

Το τρ ίτο  σύνταγμα τη ς  επανάστασης με τ ίτλο  «Πολιτικό 
Σύνταγμα της Ελλάδος» εγκρ ίθηκε από την Γ  Εθνική Συν
έλευση (Τροιζήνα, 1η Μαίου 1827). Τα κύρια χαρακτηριστικά 
τουήσαν: α) Η ρητή καθιέρωση της διάκρισης των εξουσιών β) 
Η εκτελεσ τική  εξουσία παύει να ε ίνα ι πολυμελής και α νατ ίθε
τα ι στον κυβερνήτη με 7ετή θητε ία  και γ) Η ελληνική πολιτεία  
παύει να θεω ρείτα ι προσωρινή. Είναι το τελε ιό τερ ο  σύνταγμα 
του αγώνα, δεν αντέγραψ ε ξένα πρότυπα και θεω ρείτα ι από 
τα πιο προοδευτικά τη ς  εποχής το υ 4.

Τα δικαιώματα των ελλήνων.

Οι διαφορές 'τω ν συνταγματικών αυτών κειμένων, μεταξύ 
τους αλλά και με τα μεταγενέσ τερα  συντάγματα, καθιστούν 
δύσκολη τη συστηματική κατάταξη των «ελευθεριώ ν και δ ι
καιωμάτων». Γι αυτό θα ακολουθήσουμε κάπως ιδιότυπη 
σειρά, ξεκινώ ντας από τα πολιτικά δικαιώματα και δ ίνοντας 
κάποια έμφαση στην δικονομική προστασία των πολιτών.

Έ λληνες ε ίνα ι όσοι αυτόχθοντες κάτο ικο ι της ελληνικής 
επ ικράτειας π ιστεύουν στο Χριστό και απολαμβάνουν χωρίς 
καμιά διαφορά όλων των πολιτικών δικαιωμάτων (ΣΕ. β'). Επί
σης ε ίνα ι έλληνες με τα αυτά δικαιώματα όσοι έρχοντα ι «έξ
ωθεν», μιλούν την Ελληνική ως «πάτριον» (SIC) γλώσσα, πι
στεύουν στο Χριστό και ζητούν να συγκαταλεγούν στους
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έλληνες πολίτες (ΣΑ, θ'). Με τα συντάγματα του Ά σ τρους και 
της Τροιζήνας οι όροι δ ιευρύνοντα ι και μπορούν να γίνουν 
έλληνες πολίτες ακόμη και αλλοδαποί, εφόσον συγκεντρώ
νουν τις «αποχρώσεις ενδείξεις» (ΣΑ, ιβ ' -  ιγ \  ΣΤ, 6, 30).

Ό λ ο ι οι άνθρωποι είνα ι ελεύθεροι. Στην ελληνική επικρά
τεια  δεν πωλούνται ούτε αγοράζονται. «Αργυρώνητος» ή 
δούλος οποιουδήποτε φύλου και θρησκεύματος μόλις πατή
σει το πόδι του σ' αυτήν είνα ι ελεύθερος και «ακαταζήτητος» 
από τον αφέντη του (ΣΑ, Θ', ΣΤ, 21).

Ό λ ο ι οι έλληνες ε ίνα ι ίσοι απέναντι του νόμου χωρίς καμιά 
διάκριση. Επίσης ίσοι έναντι των νόμων είνα ι και οι ξένο ι που 
θα έλθουν να κατοικήσουν ή να παροικήσουν στην ελληνική 
επικράτεια (ΣΕ. γ ' -  δ', ΣΑ, γ ' -  δ', ΣΤ. 7,9). Ό λ ο ι οι έλληνες 
έχουν τα ίδ ια δικαιώματα στα αξιώματα και τ ις  τ ιμές. «Δοτήρ 
δε τούτων μόνη η αξιότης εκάστου» (ΣΕ, στ', ΣΑ, ε'). Στο ΣΤ 
όμως απαλείφεται η λέξη «τιμές» και τα αξιώματα γίνοντα ι 
δημόσια επαγγέλματα (στρατιωτικά και πολιτικά). Οι κληρικοί 
δεν μπορούν να αναλάβουν δημόσιο υπούργημα5. Παράλ
ληλα απαγορεύεται η παραχώρηση τίτλων ευγενείας, ενώ τα 
επίθετα εκλαμπρότατος, εξοχώ τατος6 κ.λπ. δεν δίδοντα ι σε 
κανένα έλληνα (ΣΤ, 24, 27, 28).

Τα φορολογικά βάρη κατανέμονται δίκαια οε όλες τ ις  τά 
ξεις και «κλάσεις» των κατοίκων της επ ικράτειας, αφού εκδο- 
θεί σχετικός νόμος (ΣΕ, η'). Οι νόμοι αυτο ί ισχύουν για ένα 
μόνον χρόνο (ΣΑ, Ζ'). Στο ΣΤ η κατανομή δεν προβλέπεται 
απλώς δίκαιη αλλά και ανάλογη με την περιουσία ενός εκά
στου (παρ. 10).

Σφραγίδες του Βουλευτικού κοι του Εκτελεστικού το 1822 (Αθήνα, 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).

Η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η τιμή «εκάστου των ελλήνων» 
είνα ι υπό την προστασία των νόμων (ΣΕ,ζ'). Με την αναθεώ
ρηση η προστασία επ εκτε ίνετα ι και «επί παντός ευρισκομέ
νου εντός της επικράτειας» (ΣΑ, στ'). Η κυβέρνηση όμως 
μπορεί να απαιτήσει την θυσία κτημάτων για δημόσιο όφελος 
«αποχρώντως αποδεδειγμένον» μετά από προηγούμενη απο
ζημίωση (ΣΤ, 17).

Επικρατούσα θρησκεία είνα ι εκείνη της Ανατολικής Ορθό
δοξης Εκκλησίας του Χριστού. Κάθε άλλη θρησκεία είνα ι 
α ν ε κ τ  ή και οι τελ ε τές  και ιεροπραξίες της τελο ύντα ι ανεμ
πόδιστα (ΣΕ, α', ΣΑ, α ). Στο ΣΤ όμως γ ίνετα ι μια αξιοσημείωτη 
πρόοδος και καθιερώ νετα ι ρητά η ελευθερ ία  της θρησκευτι
κής συνείδησης: «Καθείς ε ις  την Ελλάδα επαγγέλλετα ι την 
θρησκείαν του ελευθέρω ς και δια την λατρείαν αυτής έχει 
ίοην υπεράσπισιν» (ΣΤ, 1).

Οι έλληνες έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν κάθε είδους  
καταστήματα (παιδείας, φιλανθρωπίας, β ιομηχανίας και τε 
χνών) και να εκλέγουν διδασκάλους7 για την εκπαίδευσή 
τους (ΣΤ, 20).

Ο καθένας μπορεί να αναφ έρετα ι έγγραφα στο Β ουλευ
τικό και να προβάλει τη γνώμη του για το κάθε δημόσιο θέμα 
(ΣΑ. ια', ΣΤ. 25).

Οι έλληνες έχουν το δικαίωμα να κάνουν ελεύθερα γνω
στές τ ις  σκέψεις και τ ις  απόψεις τους με τον τύπο ή με οποιο- 
δήποτε άλλο τρόπο με τους εξής τρ εις  όρους: α) Να μη γ ίν ε 
τα ι λόγος κατά της χρ ιστιανικής θρησκείας, β) Να μην αντι
βαίνουν στις κοινώς παραδεκτές αρχές ηθικής και γ) Να απο-

Η «Νέα Πολιτική Διοίκηοις... κ.λπ.» του Ρήγα επηρέασε καθορι- 
ατικά την πολιτική σκέψη των ελλήνων της επανάστασης (Ρήγας Φε- 
ραίος, γκραβούρα του 1820).
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φεύγουν κάθε προσωπική ύβρη (ΣΑ, ή). Με το  ΣΤ δ ιαφορο
ποιούνται κάπως στη διατύπωσή τους οι όροι γ ια  την  ελεύ 
θερη έκφραση. Απ αγορεύετα ι όμως η λογοκρισ ία (26).

0 Πρόεδρος της Γ' Εθνικής Συνέλευσης, πρόκριτος της Γοστούνης 
Γεώργιος Σισίνης (Αθήνα. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).

0 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάρ
τιση των επαναστατικών συνταγμάτων (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

Δικονομική προστασία:

Κανένας δεν θεω ρείτα ι ένοχος, πριν κα ταδ ικαστεί και κα
νένας δεν δ ικάζετα ι δύο φορές γ ια  το  ίδ ιο  αδίκημα και δεν 
καταδικάζετα ι χωρίς προηγούμενη διαδικασία (ΣΤ 15, 16). 
Επίσης κανένας δεν μπορεί να αποφύγει το  «ανήκον δ ικα
στήριο», ούτε να εμπ οδιστεί να καταφ ύγει σ' αυτό (ΣΑ. Γ, πα 
ΣΤ,’ 22).

Ο νόμος δεν μπορεί να έχε ι αναδρομική8 (οπισθενεργό) 
ισχύ (ΣΤ 19), ενώ οι νεώ τερο ι νόμοι υπερισχύουν των παλαιο- 
τέρων (ΣΤ, 143).

Μ ετά τη σύσταση των κατά τόπους δικαστηρίων κανείς 
δεν φ υλακίζετα ι γ ια  έγκλημα, χωρίς έγγραφη διαταγή του 
δικαστηρίου, εκτός αν συλληφθεί επ' αυτοφώρω (ΣΕ, ρ', ΣΑ, 
πγ'). Η διάταξη αυτή δεν επαναλαμβάνετα ι στο ΣΤ. Α ντ' αυτής 
απαντάται η διάταξη «Ο νόμος ασφαλίζει την προσωπικήν 
εκάστου ελευθ ερ ία ν  κανείς  δεν ημπ ορεί να εναχθή ή να φυ- 
λακιαθή, ε ιμή  κατά τους νομ ικούς τύπους» (ΣΤ, 11).

Κανένας δεν ε ίνα ι δυνατό να μ ε ίν ε ι στη φυλακή περισσό
τερο  από 24 ώρες, χωρίς επίσημα να πληροφορηθεί τ ις  α ιτ ίες  
της φυλάκισής του, και περισσότερο από 3 ημέρες χωρίς να 
αρχίσει η διαδικασία του  (ΣΑ, πβ’, ΣΤ, 23).

Καμιά διαταγή για εξέταση και σύλληψη οποιωνδήποτε

προσώπων και κατάσχεση πραγμάτων δεν μπορεί να εκδοθεί 
χωρίς να σ τηρ ίζετα ι σε επαρκείς ενδ ε ίξε ις  και να περιγράφει 
τον τόπο της εξέτασης, τα  πρόσωπα και τα πράγματα που 
πρέπει να συλληφθούν και να κατασχεθούν (ΣΤ, 13).

Σε όλες τ ις  ποιν ικές δ ιαδικασ ίες ο καθένας έχε ι το δι
καίωμα να ζη τε ί την  α ιτία  της εναντίον  του κατηγορίας, να 
α ντεξετάζετα ιπ ρος το υς  κατηγόρους του και τους μάρτυρες, 
να παρουσιάζει μαρτυρίες υπέρ αυτού, να καλεί σε βοήθειά 
του «συμβούλους» (δικηγόρους) και να ζη τε ί την  ταχεία  από
φαση του Δ ικαστηρίου (ΣΤ, 14).

Τα βασανιστήρια και οι δεσ μεύσ εις9 απαγορεύονται (ΣΕ, 
40 ΣΑ, πε', ΣΤ. 18’). Δ ικασ τικές επιτροπές ή έκτακτα  δικα
στήρια απαγορεύονται στο εξής. Επιτρέπεται όμως στους 
έλληνες να δικάζοντα ι με α ιρετούς κρ ιτές, εκκλητά  ή ανέκ
κλητα (ΣΤ, 138-139). Οι δ ίκες γ ίνοντα ι δημόσια και μπορεί να 
παρίσταται ο οποιοσδήποτε, εκτός αν η δημοσιότητα είνα ι 
ενάντια  στην «σεμνότητα», οπότε το  δικαστήριο ο φ ε ίλε ι να 
αποφασίσει σχετικά. Δημόσια επίσης «γίνονται πάντοτε αι 
αποφάσεις των δικαστηρίων» (ΣΑ οη', ΣΤ, 140-1).

Τέλος το  ΣΤ (παρ. 143) άφηνε περιθώρια στο δικαστή να 
κρ ίνει τυχόν αντισ υνταγματικότητα  των νόμων («Οι παρόντες 
συνταγματικο ί νόμοι υπερισχύουν απ' όλους τους λο ιπούς»).

Η τύχη των συνταγμάτων του αγώνα.

Και τα τρ ία  συντάγματα της παλιγγενεσ ίας δεν εφαρμό
στηκαν. Το τελευ τα ίο  μάλιστα ανεστάλη επίσημα και ρητά. 
Γ ιατί συνέβη όμως αυτό; Σ ίγουρα η έκρυθμη κατάσταση της 
επαναστάτημένης χώρας δεν αποτελούσε θετική  προϋπό
θεση. Έ π ειτα  οι υφ ιστάμενες κο ινω νικό - ο ικονομ ικές σχέ
σεις και οι φ ιλοδοξίες  των κοτζαμπάσηδων να αντικαταστή
σουν τον αποχωρούντα τούρκο δεν ήταν δυνατόν να επ ιτρέ
ψουν να εφαρμοστούν τέ το ιε ς  φ ιλελεύ θ ερ ες  καταστατικές 
δ ιατάξεις.

Γ ιατί όμως τ ις  ψήφιζαν; Σ ίγουρα ο πολύς λαός, η αστική 
τάξη και οι δ ιανοούμενο ι της εποχής αποτύπωναν στα συντά
γματα τους πόθους τους για ελευθερ ία , ισότητα και δ ικα ιο
σύνη. Οι κοτζαμπάσηδες τα  ψήφιζαν α να γ κ α σ τικ ά -γ ια  να μην 
'αποκοπούν εξ αρχής από τον εθνικό κορμό -  μη έχοντας 
βέβαια κατά νου να τα εφαρμόσουν ποτέ.

Οι έλληνες πίστεψαν πραγματικά στις αρχές των συντα
γμάτων του αγώνα. Αφόμα και όταν η Εθνοσυνέλευση του 
Αργους (1829) εκβ ιάστηκε από τον Καποδίστρια να εγκρ ίνει 

την αναστολή του Συντάγματος (ΣΤ), ψήφισε ότ ι οι μέλλοντες 
να καταρτισθούν «καταστατικο ί νόμοι» πρέπει να ε ίνα ι «οι 
π αντοτεινο ί εγγυη το ί των πολιτών περ ί των εν  ενερ γε ία  δ ι
καιωμάτων αυτών» (δηλαδή των δικαιωμάτων του αναστελλό
μενου συντάγματος).

Σημειώσεις:

1: Βρανούση, Λ.Ι.. Ρήγας Βελεστινλής -  Φεραίος f  Απαντα Νεοελλήνων κλασι- 
κών), Τόμοι A -  Β', Αθήναι 1969 -  1970.

2: Για τα κείμενα των συνταγμάτων της επανάστασης βλέπετε «Αρχεία Ελληνι
κής Παλιγγενεσίας 1821 -  1832», τόμος Α', έκδοση Βιβλιοθήκης Βουλής των 
Ελλήνων, Αθήναι 1971 (Επιδαύρου σσ 21-35, Άστρους 87-103, Τροιζήνας 
649-665).

3: Κοραή Αδαμάντιου, Σημειώσεις εις το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος 
του 1822 έτους, Ικδοση θ. Βολίδου, Αθήναι 1933.

4: Για τα πρώτα συντάγματα της Ελλάδας βλέπετε: 1) Κυριακοπούλου Ηλ., Τα 
Συντάγματα της Ελλάδος, Αθήναι 1960, 2) Σβώλου Αλεξάνδρου, Τα πρώτα 
ελληνικά πολιτεύματα και η επίδρασις της Γαλλικής Επαναστάσεως, στην 
εφημερίδα Ελλήνων Νομικών, 1935, σελ. 735 επόμ. 3) Του ίδιου, Η συνταγμα
τική ιστορία της Ελλάδος, στα «Ελληνικά Συντάγματα», έκδοση «Στοχαστής», 
Αθήναι 1972, 4) Ράικου Α\ Αι διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 
Ελληνικής επαναστάσεως, Αθήναι 1971, 5) Φραγκίστα X., Το δημοκρατικόν και 
φιλελεύθερον πνεύμα των πολιτευμάτων του αγώνος Αθήνα, 1953, και 6) 
Μαραγκοπούλου — Γιωτοπούλου Αλίκης, Τα δικαιώματα του ανθρώπου στα 
συντάγματα της ελληνικής επανάστασης. Πανηγυρικός 25ης Μαρτίου. Αθήναι 
1980 (Δημοσιεύματα ΠΑΣΠΕ).

5: Μια πρώτη προσπάθεια για διαχωρισμό εκκλησίας και Κράτους.
6: Π.χ. «πρίγκηψ Υψηλάντης. πρίγκηψ Μαυροκορδάτος, κόμης Μεταξάς» κ.λ.π. 

Στη χώρα μας μοναδική περίπτωση απονομής τίτλου ευγενείας υπήρξε εκείνη 
του ΒΔ της 22-8-1863, με το οποίο απενέμετο η προσωνυμία του «Δούκα της 
Σπάρτης» στον εκάστοτε διάδοχο του θρόνου. Τελικά όμως ατόνησε.

7: Η παιδεία δεν είναι ακόμη υποχρέωση του Κράτους σε αντίθεση με τη «Νέα 
Πολιτική Διοίκηση...» του Ρήγα.

8: Βλέπε Α. Σβώλου -  Γ. Βλάχου, Το Σύνταγμα της Ελλάδος, Μέρος I, τόμος Β\ 
Αθήναι 1955, σελ. 76, 91-2.

9: Γαρδίκα Κ., Εγκληματολογία, τόμ. Γ', έκδ. Β\ Αθήναι, χ.χ., σελ. 231 (σημ. 1).
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ^

Προϊσταμένου Θρησκευτικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ. Του Αρχιμ. Ευσεβίου Πιστολή

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα 
φθάνει. Η ψυχική προετοιμασία που 
άρχισε την Καθαρά Δευτέρα κατα
ξιώνεται. Κάθε ψυχή καλείτα ι να 
ζήσει το  θείο δράμα και της παρέ
χονται άλες οι δυνατότητες  γ ι ’ αυ

τό μέσα στις ιερές Ακολουθίες της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και αυ
τή η συμμετοχή δεν είνα ι μια επι
δερμική συγκίνηση ή έστω ένα συ
ναισθηματικό ξέσπασμα. Είναι μια 
πορεία πλάι στον Λυτρωτή, ξεκινώ

ντας από τη Βηθανία, μπαίνοντας 
θριαμβευτικά στην ιερή πόλη της 
Ιερουσαλήμ και φθάνοντας μέχρι 
τον στείρο βράχο του Γολγοθά για 
ν' ανέβει στο Σταυρό...
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Μεγάλη Δευτέρα. Πρώτη μέρα 
του Θ είου Δράματος. Ας προσέ
ξουμε το  θαύμα τη ς  συκιάς που ξ ε 
ράθηκε, γ ια τ ί δεν  ε ίχε  καρπούς και 
σοβαρή νάν’ η σκέψη μήπως και 
μεις τη ς  μοιάζουμε και μας πετάξει 
ο Μ εγάλος Γεωργός για τον αφανι- 
σμό.

Με ευλάβεια  ας σκύψουμε στην 
μορφή του «Πάγκαλου Ιωσήφ», που 
έμ ε ινε  στη ψυχή αδούλω τος, αν και 
σκλάβος του Φαραώ και πήρε την 
αμοιβή τη ς  αγνότητάς του  από τον  
«βλέποντα τας των ανθρώπων καρ
διάς». Ο Ιωσήφ τη ς  Παλαιάς Δ ιαθή
κης σ τέλνε ι μήνυμα στους χρ ιστια
νούς για εμμονή στη πίστη και στην 
αρετή.

Μεγάλη Τρίτη. Οι Ιεροί Ευαγγε
λ ισ τές  δ ιηγούντα ι πώς πέρασε την 
ημέρα αυτή ο Χριστός. Είναι η ημέ
ρα τη ς  μεγάλης συγκρούσεως με 
το ύξ σ φ ετερ ισ τές  των ιερών του 
Ισραήλ. Τα «ουαί» κατά των Φαρι
σαίων και η καταδίκη τη ς  Ιερουσα
λήμ. Ανάγκη να σκεφθούμε αν η 
ευσέβειά  μας έχ ε ι τη πνευματικό
τητα  που ζη τε ί ο Χριστός ή μήπως 
κρυφή υποκρισία δηλητηρ ιάζει τ ις  
ψυχές μας.

Η παραβολή των Δέκα Παρθέ
νων το ν ίζε ι τη ν  ανάγκη τη ς  προσο
χής και της εγρηγόρσεω ς και της 
ετο ιμό τητας για την  υποδοχή του 
Χριστού αποβάλλοντας κάθε ραθυ
μία, « Ινα μή μείνω μεν έξω τού  
νυμφώνος Χριστού».

Μεγάλη Τετάρτη. Αυτή την η
μέρα ο Κύριος τη ν  πέρασε μακρυά 
από την  Ιερουσαλήμ. Στο όρος των 
Ελαιών έμ ε ινε  όλη την  ημέρα με 
τους μαθητές Του και ετο ιμάστηκε 
για το μαρτύριο. Επικοινωνία με 
τον Πατέρα Του. Στην Αγία Πόλη 
όμως οι άρχοντες του λαού απο
φάσιζαν το  θάνατό Του και ένας 
μαθητής τη  προδοσία. Η νύχτα αυ
τή  πέρασε με τον  Κύριο και τους 
μαθητές στο ύπαιθρο, στο όρος.

Απαραίτητη στον κάθε χρ ισ τια 
νό η ψυχική προετοιμασία με την 
έντονη προσευχή και την αυτοσυ
γκέντρωση πριν από κάθε μεγάλο ή 
μικρό έργο.

Η εκκλησία προβάλλει επίσης 
την  ίδια ημέρα το  παράδειγμα της 
αμαρτωλής γυνα ίκας που τη  μετά
νοια έδ ε ιξε  με το  να αλε ίψ ε ι με μύ

ρο και δάκρυα τα πόδια του Χρι
στού και να τα  σκουπίσει με τα 
πλούσια μαλιά της. Γεγονός εξα ί
ρετο που επαινέθηκε από τον  Ε- 
λεήμονα Κύριο και έδωσε άφθονο 
υλικό στη ποίηση τη ς  Εκκλησιαστι
κής μας υμνωδίας. Οι πολλές α
μαρτίες δ εν  νικούν το  έλεος  του 
Θεού που ε ίνα ι άμετρο.

Μεγάλη Πέμπτη. Στην υποβλη
τ ική  ατμόσφαιρα του Μ υστικού 
Δείπνου παραδίδεται από τα  χέρια 
του Μεγάλου Αρχιερέα το  μέγα 
μυστήριο τη ς  αγάπης. «Λάβετε, 
φάγετε... π ίετε εξ αυτού πάντες...». 
Απ' αυτή τη  στιγμή και μετά κάθε 
ψυχή έχε ι τη  δυνατότητα  να ενω θεί 
μυστηριακά με το ν  Κύριό της  και 
να αυξάνει με την  ένωση αυτή την 
αγάπη στο Θείο πρόσωπό του.

Α κολουθεί η «διαθήκη» του  Ιη
σού προς αυτούς που αγάπησε και 
να πορεύετα ι τώρα για τη  προσφο
ρά της θυσίας Του στο βωμό της 
αγάπης προς τον πεσμένο άνθρω
πο. Η αγωνιώδης προσευχή θα α
κολουθήσει μέσα στο κήπο τη ς  Γε- 
σθημανή, το  φ ίλημα του προδότη 
μαθητή μετά και η παράδοση του 
Αναμάρτητου στα χέρια των παρα
νόμων. Μέσα στα σκοτάδια αυτής 
της  νύχτας θα γ ίν ε ι η φοβερή δίκη 
για τη καταδίκη του  Αθώου.

Μεγάλη Παρασκευή. «Σήμερον 
κρεμάται επί ξύλου...». Οι πρώτες α
κτίνες  του ήλιου βρήκαν τον κατά- 
δ ικο Ιησού να ανηφορίζει για τον 
Γολγοθά φορτωμένος με το βαρύ 
ξύλο του σταυρού. Το μεσημέρι τον 
βρίσκει κρεμασμένον μεταξύ ουρα
νού και γης, με ανο ιχτά τα χέρια, 
επιθυμώντας να κλείσει στη στοργι
κή αγκάλη Του τους αμαρτωλούς 
της γης. Η θυσία έφθασε στο αποκο
ρύφωμά της. Το «τετέλεστα ι»  είνα ι 
η αυλαία που κλε ίνε ι και σφραγίζει 
τον σκοπό της επί γης παρουσίας 
του Θεανθρώπου. Η συμφιλίωση 
ανθρώπου και Θεού έγ ινε. Το σώμα 
του νεκρού Κυρίου ε ίνα ι ακόμα στο 
σταυρό με την πλευρά κεντημένη, 
όταν ο Ιωσήφ «τολμήσας εισήλθεν 
προς Π ιλάτον και ητήσατο το  σώμα 
του Ιησού». Μαζί με το ν  Νικόδημο 
και μ ερ ικές  αφοσιωμένες μαθή
τρ ιες  αποδίδουν τ ις  νεκρ ικές  τιμές. 
Το σουρούπωμα αυτής της φρ ικτής 
μέρας βρίσκει το  σώμα μέσα στο

«Καινό μνημείο».
Μεγάλο Σάββατο. Ο Ιουδαϊκός 

όχλος πανηγυρίζει. Οι άρχοντες του 
λαού ε ίνα ι ήσυχοι, δ ιό τι δεν πρόκει
τα ι να ενοχληθούν από το φραγγέ- 
λιο του Ναζωραίου...

Οι μαθητές περίλυποι έχουν α
πομακρυνθεί «δια τον  φόβον των 
Ιουδαίων». Ο Ισκαριώτης δεν υπάρ
χε ι πλέον μεταξύ τους. Ο Πέτρος 
θρηνεί την άρνηση. Ο Ιωάννης 
προσπαθεί να παρηγορήσει την Πα
ναγία Μ ητέρα Του. Ο ι άγιες γυνα ί
κες περιμένουν για να συμπληρώ
σουν τον μυρισμό του αγαπημένου. 
Νεκρού... Ο Χριστός αναπαύεται 
σωματικά στον τάφο κι επ ισκέπτεται 
τροπαιούχος τον Ά δ η .« Σαββατίζει» 
ο Υιός και Λόγος του Θεού.

Φίλε αναγνώστη, ευρισκόμενος 
στο κατώφλι της Μ εγάλης Εβδομά
δ ες  των Παθών του Κυρίου προετο ι
μάσου ψυχικά όσο μπορείς καλύτε
ρα.

Ακολούθησε τον πάσχοντα Κύ
ριο στην πορεία Του προς τον  Γολ- 
γοθά.

Προσήλωσε τα μάτια, το νο υ ,τη ν  
καρδιά, όλη σου την ύπαρξη στην 
καταπληγωμένη θεϊκή μορφή Του. 
Έ χει να σου πει τόσα πολλά!...

Πρόσφερε κα ισύ με τη σειρά σου 
την καρδιά σου θυσία σ' Αυτόν, που 
τη λύτρωσε.

Και ε ίνα ι σ ίγουρο ότι κατά την 
λαμπροφόρο ημέρα της Αναστά- 
σεώςΤου θα πλημμυρίσεις και συ με 
το φως που θ' α να τε ίλλε ι απ' τον κ ε 
νό Τάφο και θα φω νάξεις με χαρά 
την ν ικητήρ ια  ιαχή «Χοιστός Ανέ- 
στη »...

194



ΑΧΑΪΑ
Η Αχαΐα είναι από τις λίγες περιοχές 
της χώρας μας που παρουσιάζει τό
σο έντονες εικόνες γεμάτες αντίθε
ση, αλλά και τόσο πετυχημένο συν
δυασμό του βουνού με τη θάλασσα, 
του πράσινου με το γαλάζιο. Στο βο
ρειοδυτικό μέρος της Πελοποννή- 
σου, ανάμεσα σε Κορινθία, Αρκαδία, 
Ηλεία και θάλασσα, καλύπτει 3.209 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα ο
ποία 791 είναι πεδινά, 462 ημιορεινά 
και 1.956 ορεινά στις καταπράσινες 
πλαγιές του Χελμού, του Ερύμαν
θου αλλά και του Παναχαίκού.

Επιμέλεια: Κων/νος Καραγιάννης

Ιστορική ανασκόπηση

Ο χώρος των σημερινών διο ικη
τικών όριων του νομού, δρα και 
αναπτύσσεται από την Αρχαιότητα. 
Ένα σύνολο από πόλεις ακμάζουν 
πολιτικά και ο ικονομικά στη Μυκη
ναϊκή κυρίως εποχή. Στους ιστορι
κούς χρόνους, οι πόλεις της Α- 
χαΐας αναπτύσσουν πολιτικές πρω
τοβουλίες: η Πάτρα, η Δύμη, η Τρι- 
τα ία και οι Φαρές γ ίνοντα ι πρωτερ- 
γάτρ ιες της Αχαϊκής Συμπολιτείας, 
γ ια  να προσχωρήσουν στη συνέχεια 
οι Α ιγ ιείς, οι Βουραίοι, η Κυρήνεια 
και το  Λεόντιο.

Η Ρωμαϊκή Εποχή ε ίνα ι περίο
δος πολιτικής και ο ικονομικής ύ
φεσης. Ο Χριστιανισμός του Βυζά
ντιου δημιουργεί τ ις  Επισκοπές 
των μεγάλων πόλεων, ενώ παράλ
ληλα χτίζοντα ι τα πρώτα χωριά. Οι 
7ος και 9ος μ.Χ. αιώνες χαρακτηρί

ζονται σα σκοτεινή περίοδος για 
ολόκληρη την Ελλάδα, ιδ ια ίτερα 
όμως για την Αχαϊα. Η κάθοδος των 
σλαβικών φύλων δημ ιουργεί γ εν ι
κότερες ο ικ ισ τικές και πολιτικές 
ανακατατάξεις σ' ολόκληρη την 
περιοχή: νέα χωριά χτίζοντα ι, και 
συντελούντα ι μετακινήσεις πληθυ
σμών.

Στη συνέχεια, με την αποκατά
σταση ήρεμης και ομαλής κοινωνι
κής ζωής έχουμε ανάπτυξη των ο ι
κισμών, με αποκορύφωμα το 12ο - 
13ο αιώνα, οπότε χτίστηκαν πολλά 
ορεινά χωριά της Αχαΐας. Η Φρα
γκοκρατία κρατάει ανάμεσα στα 
1.205 και 1.430, για να καταργηθεί 
από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο 
και ν' αρχίσει γρήγορα η μεγάλη 
δοκιμασία της Τουρκοκρατίας, ό
ταν στα 1.460 πέφτει το τελευτα ίο  
οχυρό, το φρούριο του Σαλμενί- 
κου, που υπερασπίζεται ηρωικά ο

Γραίτζας Παλαιολόγος. Στο μεταξύ, 
γύρω στο 1400 έχουμε την κάθοδο 
των Αλβανών, οπότε δέκα περίπου 
χιλιάδες Αλβανοί εγκαθίστανται 
στην ορεινή Αχαϊα, κατά διαταγή 
του Βυζαντινού αυτοκράτορα, για 
να αντικαταστήσουν το ντόπιο 
πληθυσμό, που είχε εξανδραποδι
σ τε ί από επιδημία πανώλης.

Από το  1600 αρχίζει η περίοδος 
του «ορεινού επικοισμού» της Α- 
χαίας. Οι πόλεις και ο ι κάμποι ερη
μώνονται εξα ιτίας της σκληρής 
τουρκικής φορολογίας και αρχί
ζουν να χτίζοντα ι οι ορεινο ί ο ικ ι
σμοί μακριά από τον τούρκικο ζυγό. 
Ολόκληρο το πλέγμα των ορεινών 
χωριών έχε ι τ ις  ρίζες του στην πε
ρίοδο αυτή. Μικρό διάλειμμα στην 
Τουρκοκρατία, θα αποτελέσει η 
Βενετοκρατία από το 1687 έως το 
1715. Στα χρόνια αυτά η κοινωνικό - 
οικονομική πορεία της περιοχής ε ί
ναι ανώμαλη, με μεγάλες δοκιμα
σίες γ ια  τον πληθυσμό, από πολέ
μους και λεηλασίες που προκαλούν 
ο ι διάφοροι κατακτητές, αλλά και 
από σεισμούς και επιδημίες. Η κτη
νοτροφία, η γεωργία κυρίως της 
ελιάς και της σταφίδας, και στη συ
νέχεια η ανάπτυξη της βιοτεχνίας 
οδηγούν την περιοχή, στα τέλη του 
18ου αιώνα σε οικονομική απο
γείωση, που θα συνεχιστεί και μετά 
την απελευθέρωση.

Αξίζει εδώ να μνημονεύσουμε 
το ρόλο της Αχαΐας στις απελευθε-
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Ί  αρχή του απελευθερω τικού αγώ
να.

Μ ετά την Απελευθέρωση, πα
ρουσιάζεται η ύστατη μεγάλη ανά
πτυξη των ορεινών οικισμών της 
Αχαΐας, πριν την οριστική απογύ
μνωσή τους. Με τη δύση του 19ου 
αιώνα, αρχίζει η οριστική εγκατά
λειψη και ταυτόχρονα ο μαζικός 
πεδινός εποικισμός, που καλύπτει 
όλη την πεδινή - παραλιακή ζώνη 
από την Κορινθία μέχρι και τον 
Άραξο, καθώς και την πεδινή - με
σογειακή περιοχή της Δύμης. Οι 
σχεδόν εγκατα λειμένο ι ορεινο ί οι
κισμοί αναδιπλώνονται γ ια  λίγο στα 
χρόνια της Εθνικής Αντίστασης. Το 
ηρωικό αυτό ξαναγέννημα όμως 
ανακόπηκε πρόωρα, πριν προλάβει 
να δώσει καρπούς. Οι Γερμανοί, και 
στη συνέχεια ο Εμφύλιος, έσβησαν 
κάθε ελπίδα για την ορεινή Αχαία. 
Και το έργο τους ολοκλήρωσαν η 
μετανάστευση και οι σεισμοί.

Πληθυσμός - Οικονομία

Ο νομός Αχαΐας είνα ι ο τρ ίτος 
σε έκταση αλλά πρώτος σε πληθυ
σμό από τους επτά νομούς της Πε- 
λοποννήσου, με 250 περίπου χιλ ιά
δες κατο ίκους, που ε ίνα ι συγκε
ντρω μένοι κατά μεγάλο ποσοστό

Εγκαταλειμένος παραδοσιακός οικι- 
σμόο.

ρωτικές κινητοποιήσεις. Στο ξεση
κωμό της Πελοποννήσου, στον 
πρώτο Ρώσο - τουρκικό Πόλεμο 
(1768 - 1774), η Πάτρα και το Αίγιο 
ε ίνα ι από τ ις  πόλεις που δοκιμά
ζουν άγρ ιες σφαγές. Στην Επανά- 
σταηη, από την Αχαία ξεκ ινά ε ι το 
σύνθημα της εξέγερσης. Σ τ η \ ΐο ν ή  
της Αγίας Λαύρας, υψώνεται στις 
13 Μαρτίου του 1821 από το Μη
τροπολίτη Π. Πατρών Γερμανό το 
Λάβαρο της Επανάστασης, ενώ 
στις 22 Μ αρτίου ξεσηκώ νεται η Πά
τρα, όπου σπεύδουν πρόκριτο ι και 
χωρικοί από τα περίχωρα, από το 
Αίγιο, τα  Καλάβρυτα και τις  άλλες 
πόλεις. Τέλος, ο Γερμανός υψώνει 
στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου 
στην Πάτρα τη  σημαία της  Επανά
στασης, στις 25 Μ αρτίου, ημερο
μηνία από την οποία χρονολογείτα ι

Ο ισ τορ ικός ναός της Αγίας Λαύρας.
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στα πολεοδομικά συγκροτήματα 
Πατρών (150.000 κάτοικοι) και Αί
γιου (20.000 κάτοικοι). Είναι επίσης 
ο περισσότερο αναπτυγμένος ο ι
κονομικά, με αξιόλογη βιομηχανία 
στις περιοχές Πατρών και Αίγιου, 
στην οποία οφ είλετα ι και η συ
γκράτηση του πληθυσμού, σε αντί
θεση με την υπόλοιπη Πελοπόννη
σο.

Η γεωγραφική θέση του νομού, 
με την Πάτρα τρ ίτο  αστικό κέντρο 
της χώρας και σπουδαιότερο οικο
νομικό κέντρο και λιμάνι στη Δυτι
κή Ελλάδα, με σιδηροδρομική και 
καλή οδική σύνδεση με την Πρω
τεύουσα, ευνόησε την ανάπτυξη 
της βιομηχανίας και του εμπορίου. 
Έτσι, η Αχάία ε ίνα ι η τρ ίτη  σε ση
μασία βιομηχανική περιοχή της Ελ
λάδας, με σημαντικότερους κλά
δους και αρκετές μεγάλες παρα
γωγικές μονάδες στις υφαντικές 
βιομηχανίες, στις βιομηχανίες 
τροφίμων, ποτών, χαρτιού, τσ ιμέ
ντου, ελαστικού και άλλες μικρό
τερες.

Η αγροτική οικονομία είνα ι ανα
πτυγμένη και εντατική στην παρα
θαλάσσια πεδινή ζώνη, με κύρια 
προϊόντα τη σταφίδα, τα σταφύλια, 
το κρασί, τα λεμόνια, τα αχλάδια, 
τα λαχανικά, το λάδι, καθώς και 
δημητριακά, αμύγδαλα, ζωοκομικά 
και ξυλεία.

Ακόμα, η εθνική οδός Αθηνών - 
Πατρών και η τακτική σύνδεση με 
τη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Ιό- 
νιου αλλά κύρια με τα λιμάνια της 
Ιταλίας με οχηματαγωγά πλοία, ευ
νόησαν και την τουριστική ανάπτυ
ξη της περιοχής. Αλλωστε, και το 
στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αρα
χθου, άρχισε ήδη από πέρσι το κα
λοκαίρι να λε ιτουργεί και σαν πολι
τικό, με αφ ίξεις πτήσεων «τσάρ- 
τερς» από το  εξωτερικό.

Τουριστική κίνηση

Τρεις είνα ι ο ι βασικοί πόλοι 
τουριστικής έλξης στην Αχάία: η 
Πάτρα με το Καρναβάλι της και το 
καλοκαιρινό Φεστιβάλ, τα Καλά
βρυτα με το  Μέγα Σπήλαιο και την 
Αγία Λαύρα, και η παραλιακή ζώνη 
με τα  αμέτρητα θέρετρα στον Κο
ρινθιακό αλλά και στον Πατραϊκό 
Κόλπο.

Καλάβρμτα: Πρωτεύουσα της
ομώνυμης επαρχίας, αποτελούν τ ι
μητικά Δήμο με 2.000 περίπου κα
τοίκους. Στη Φραγκοκρατία εμφα
νίζοντα ι ήδη σαν έδρα βαρωνείας 
των De Tourne, που το κάστρο τους 
ερειπωμένο σώζεται ακόμα σήμε
ρα, γ ια  να π ερ ιέλθει αργότερα 
στους Tremouille της Χαλανδρί- 
τσαο. Το 1404 πουλιέτα ι στους

Ιωαννίτες ιππότες της Ρόδου. Δια- 
τελούν κάτω από την κυριαρχία 
των Τούρκων (1463 - 1687), περιέρ
χονται στους Ενετούς και ξανα
πέφτουν το 1715 στους Τούρκους, 
ώσπου το Μάρτιο του 1821 διεκδι- 
κούν τα πρωτεία της Επανάστασης. 
Καίγονται από τον Ιμβραήμ το 1826 
και 1827. Αλλά και πρόσφατα, στις 
13 Δεκεμβρίου 1943, πυρπολούνται 
από τους Γερμανούς κατακτητές, 
ενώ οι άρρενες κάτο ικο ι της πόλης 
(1.300 άτομα) γ ίνοντα ι στόχος των 
πολυβόλων της θηριωδίας των Ναζί 
στο «χωράφι του Καπή», όπου έ- 
κτοτε καίνε ισάριθμα άσβηστα κα
ντήλια. Το ρολόι των Καλαβρύτων 
στέκει από τό τε σταματημένο δ εί
χνοντας την τραγική ώρα: 2.35' μ.μ. 
Η μαρτυρική πόλη βυθίστηκε στη 
χηρεία και την ορφανιά, Γολγοθάς 
και σύμβολο θυσίας, αιώνια μαρτυ
ρία κατά του βαρβαρισμού και δεί
κτης ελπίδας για την απελπισμένη 
ανθρωπότητα.

Κολλημένη πεισματικά σε ένα 
ευρύχωρο σπήλαιο, απ' όπου και το 
όνομά της, στη βάση ενός πελώ
ριου, κάθετου βραχώδους συγκρο
τήματος του Χελμού, με υψόμετρο

Καλάβρυτα: Ο τόπος της θυσίας. Κάτω, 
μια άποψη της μαρτυρικής πόλης.

940 περίπου μέτρα, η Μονή του 
Μεγάλου Σπηλαίου προκαλεί το 
θαυμασμό και το δέος με τη μονα- 
δ ικότητά της. Το καθολικό, σκαμέ- 
νο στο βράχο, είνα ι Ναός σταυ
ροειδής, εγγεγραμμένος με δύο 
νάρθηκες, και δ ια τηρεί τ ις  το ιχο
γραφίες του 1653, αξιόλογα μαρ
μαροθετήματα στο δάπεδο, ξυλό
γλυπτο τέμπλο, παλαιότερο άμβω
να και φυλάσσει την εφέστια  εικό
να της Παναγίας, που αποδίδεται 
κατά την παράδοση στον ευαγγελι
στή Λουκά, ελαφρά παραμορφωμέ
νη από τ ις  κατά καιρούς πυρκαγιές 
της Μονής (840, 1400, 1640, 1943). 
Είναι του τύπου της Βρεφοκρα- 
τούσας, δουλεμένη με κερ ί και μα
στίχα σε σανίδα. Η πανάρχαια αυτή 
Μονή στάθηκε πάντα ζωντανή και 
συνδέετα ι με όλους τους εθνικοα- 
πελευθερωτικούς αγώνες της φυ
λής μας, πληρώνοντας ακριβά τ ι
μήματα σε ζωές μοναχών και κατα
στροφές.

Η χιλιόχρονη μονή της Αγίας 
Λαύρας, με την πολυκύμαντη ιστο
ρία της αποτελεί το λίκνο της εθνι
κής μας παλιγγενεσίας, πανελλήνιο 
εθνικοθρησκευτικό προσκύνημα

197



και μια από τ ις  αρχα ιότερες μονές 
του ελληνικού χώρου. Εκείνο που 
την ανάδειξε σε φω τεινό μετέωρο, 
χωρίς να υποτιμούντα ι άλλες εθν ι
κές υπηρεσίες της, ε ίνα ι το  γεγο 
νός ότι υπήρξε το θέατρο μεγάλων 
πολεμικών και πολιτικών γεγονό 
των της μεγάλης εξέγερσης του 
'21, και δ ιεκδ ικε ί την πρωτοπορία 
του Αγώνα με την κήρυξη της Επα
νάστασης από τον Παλαιών Πατρών 
Γ ερμανό.

Ακόμα, στην ίδ ια  περιοχή των 
Καλαβρύτων, βρ ίσκετα ι η περίφημη

Πάτρα

Η Πάτρα, μετά την απ ελευθέ
ρωσή της από τον τουρκικό ζυγό, 
εξελ ίχ τηκε  με ταχύ ρυθμό. Και έγ ι
νε μία από τις  ω ρα ιότερες ελλην ι
κές πόλεις, χάρη και στο ρυμοτομι
κό της σχέδιο που εκπονήθηκε με 
εντολή του Καποδίστρια. Η δ ια
μόρφωση και ο εξωραϊσμός της πό-

Κολλημένο πεισματικά στη βάση του 
πελώριου βράχου, το Μ έγα Σπήλαιο 
προκαλεί το θαυμασμό και το δέος.

ανδρική μονή της Μ ακελλαριάς. 
σαν αετοφω λιά πεισματικά γαντζω
μένη σε γυμνό κι απότομο βράχο 
κοντά στους Λαπαναγούς, που δί
νε ι νέες  διαστάσεις στη μοναδική 
ομορφιά του τοπίου, και η πανέ
μορφη Ζαχλωρού,. μέθα στην κατα- 
πράσινη χαράδρα του Βουραϊκου, 
από όπου περνάει και ο περίφημος 
οδοντω τός σιδηρόδρομος Διακο- 
φτού - Καλαβρύτων.

λης, βέβαια, ε ίνα ι αλήθεια ό τ ι δε 
συντελούντα ι ταυτόχρονα και στον 
ίδιο βαθμό σε όλα τα  τμήματά της. 
Με την πάροδο του χρόνου όμως 
περιορ ίζοντα ι ο ι ασχήμιες. Εξ άλ
λου αυξάνετα ι διαρκώς ο πληθυ
σμός της πόλης και δ ιαμορφώ νεται 
Από όλους σημειώ νετα ι η θετικότατη  
προσφορά της Αστυνομίας γ ια  την επ ι
τυχία του Καρναβαλιού της Πάτρας.

η νέα κοινωνία της: Μωράίτες, 
Ρουμελιώτες, Ηπειρώτες, Επτανή- 
σιοι και Μ ικρασιάτες αργότερα, δ έ
χονται αλληλεπιδράσεις,' αποκτούν 
κο ινές συνήθειες, αφομοιώ νονται 
και δημιουργούν τον τύπο του Πα- 
τρ ινού, με όλες τ ις  αρετές και τ ις  
αδυναμίες του. Α ισ ιόδοξοι και σπά
ταλο ι ο ι Πατρινοί, ιδίως στα χρόνια 
της ο ικονομικής προόδου και ευη
μερίας της πόλης (1875 - 1925), αι
σθάνονται πάντοτε έντονη την α
νάγκη της διασκέδασης. Κάπου 
εδώ γεννήθηκε το  Πατρινό Καρνα
βάλι, που στα χρόνια αυτά εξελ ί
χτηκε με την ανάπτυξη των οργα
νωμένων καρναβαλικών εκδηλώ
σεων και την ενθάρρυνση της μαζι
κής συμμετοχής και της  λαϊκής 
πρωτοβουλίας. Η κυριότερη απο
κριάτικη διασκέδαση ε ίνα ι ο χορός. 
Στο Καρναβάλι της Πάτρας έχουμε 
χορούς κάθε λογής, με πιο γνω
στές τ ις  χο ρευτικές  προεσπερίδες, 
τα πατρινά μπουρμπούλια. Είναι οι 
απογευματινο ί χοροί των γυναικών, 
όπου όλες ο ι ντάμες φορούν μαύ
ρα ντόμινο και δ ιαλέγουν αυτές 
τον καβαλιέρο τους! Βέβαια, το 
μασκάρεμα βοηθάει στη δημιουρ
γία ιδανικών συνθηκών διασκέδα
σης. 'Αλλες π ετυχημένες εκδηλώ
σεις ε ίνα ι «ο γάμος της Γιαννού- 
λας» . το «Baby Rally» και βέβαια το 
περίφημο «Παιχνίδι του Κρυμένου 
Θησαυρού». Αλλά το μεγάλο θέαμα 
που προσφέρουν οι αποκριάτικες 
γ ιορτές  ε ίνα ι η καρναβαλική παρέ
λαση. όπου παίρνουν μέρος άρμα
τα, μουσικές και μασκαράτες. Κε
ντρικό στο ιχείο  της παρέλασης ε ί
ναι βέβαια ο Καρνάβαλος, ο βασι
λιάς της  Αποκριάς, που έχε ι τη βα- 
σίλισσά του, ένα όμορφο κορίτσι



που παρελαύνει πάνω σε άνθινο 
άρμα, όπως και την «αυλή» του, μια 
πολύχρωμη ακολουθία από μασκα- 
ράδες. Μετά την καρναθαλική πα
ρέλαση γ ίνετα ι ο σοκολατοπόλε
μος: οι σοκολάτες πετιούνται ψη
λοκρεμαστά, ώστε να πέφτουν σα 
βροχή! Σαν τελευτα ία  εκδήλωση 
του Καρναβαλιού, τα μεσάνυχτα 
της τελευτα ίας Κυριακής της Απο
κριάς κα ίγετα ι ο «βασιλιάς» στην 
Πλατεία Γεωργίου μαζί με θεαματι
κά πυροτεχνήματα.

Καρναβάλι '88, λοιπόν, και συ
ναντάμε τον υπεύθυνο για τη διορ
γάνωσή του Αντιδήμαρχο του Δή
μου Πατρέων κ. ΣΚΑΛΤΣΑ, μέσα 
στην παραζάλη της προετοιμασίας:

«Για την εμφάνιση του Καρνα
βαλιού της Πάτρας και την εξέλιξή  
του από τα χρόνια του προηγούμε
νου ακόμα αιώνα, δεν υπάρχουν 
επαρκείς γραπτές μαρτυρίες. Τα 
αποκριάτικα έθιμα και οι παραδο-

Η Αστυνομική Διεύθυνση 
Αχαΐας

Ό ταν σε καλούν σε ένα σπίτι 
για φαγητό, συνήθως λες ότι το 
φαγητό ήταν θαυμάσιο κι ας μην 
σου άρεσε. Δε συμβαίνει όμως το 
ίδιο και με την Αχάΐα. Γιατί είναι 
πραγματικά μια περιοχή γεμάτη 
ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Στο 
σύντομο διάστημα της παραμονής 
μας στο νομό, χάρη στη φ ιλοξενία  
και το ενδιαφέρον του Αστυνομι
κού Δ ιευθυντή Μιχάλη Διαμαντό- 
πουλου και του αναπληρωτή του, 
επίσης Αστυνομικού Δ ιευθυντή, 
Παναγιώτη Ταβλά, κατορθώσαμε να 
επισκεφτούμε πολλά μέρη και να 
μαζέψουμε ικανό πληροφοριακό 
υλικό, γ ια  να σχηματίσουμε μια 
σαφή εικόνα για την Αστυνομική 
Διεύθυνση Αχαΐας, μια εικόνα που 
πραγματικά μας εντυπώσιασε.

Στην έδρα της Διεύθυνσης, την 
Πάτρα, επ ικρατεί ένα ιδιόρρυθμο 
καθεστώς αστυνόμευσης, που ο
φ είλετα ι στη διατήρηση των Αστυ
νομικών Τμημάτων τόσο της πρώην 
Χωροφυλακής, όσο και της πρώην 
Αστυνομίας Πόλεων, που έδρευαν 
στη μείζονα περιφέρεια των Πα- 
τρών. Έ τσι, σήμερα την πόλη την

σιακές εκδηλώσεις, που του από
δωσαν την ιδια ιτερότητά του, δια
μορφώθηκαν σταδιακά, με το πέ
ρασμα του χρόνου κάτω από την 
επίδραση διάφορων παραγόντων. 
Το γεγονός, πάντως, είναι ότι οι 
Πατρινοί θεωρούν το Καρναβάλι 
περίοδο που συγχωρεί τον παρα
μερισμό κάθε βιοτικού προβλήμα
τος, χάρη στη διασκέδαση, και 
συμμετέχουν σ’ αυτό με κέφι και 
ενθουσιασμό.

Σήμερα, το Καρναβάλι της Πά
τρας, γνωστό πια όχι μόνο στον ελ
ληνικό χώρο, περικλείνει μια πε
ρίοδο εκδηλώσεων τεσσάρων ε
βδομάδων με αποκορύφωση στο 
δεκαήμερο από Τσικνοπέμπτη μέ
χρι Καθαρή Δευτέρα. Αυτές τις μ έ 
ρες, η Πάτρα πραγματικά κατακλύ
ζεται από επισκέπτες, που φτάνουν  
ή και ξεπερνούν τις τριακόσιες χι
λ ιάδες κάθε χρόνο.

Σ’ αυτό το σημείο, θα ήθελα να 
τονίσω την προσφορά της Αστυνο-

* *  .

αστυνομεύουν 11 αστυνομικά Τμή
ματα: τα  A'. Β', Γ , Δ', Ε', ΣΤ', Ζ ,  
Γλαύκου, Εγλυκάδας, Προαστίου 
και Παραλίας. Αυτή η πολυδιάσπα
ση των αστυνομικών υπηρεσιών 
δημιουργεί διάφορα προβλήματα, 
που ξεκινούν από την απώλεια 
προσωπικού που απασχολείται 
στην τήρηση τόσων διαφορετικών 
Γραμματειών ή τη φύλαξη τόσων 
αστυνομικών καταστημάτων, και 
φθάνουν μέχρι τα πολλαπλά έξοδα 
για την ενοικίαση, συντήρηση, κα
θαριότητα και θέρμανση όλων αυ
τών των κτιρίων.

Αλλά και οι επαρχιακές υπηρε
σίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
Ιδιαίτερα, στην περιοχή της ορει-

μίας στην πετυχημένη διεξαγωγή 
όλων αυτών των εκδηλώσεων, είτε  
πρόκειται για τη συμβολή της Τρο
χαίας με  τα μέτρα που παίρνει για 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά 
και της στάθμευσης (που είναι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα των πατρι- 
νών δρόμων), ε ίτε  για την επαγρύ
πνηση των υπηρεσιών Τάξης και 
Ασφάλειας που πρέπει να αντιμε
τωπίσουν τις αναπόφευκτες συνέ
πειες που προκαλεί μια τέτοια συσ
σώρευση κόσμου.

Σε εξίσου όμως πετυχημέά/ο θε
σμό τείνει να εξελ ιχ τε ί  και το Φε
στιβάλ Πατρών, που θα γίνει φέτος  
το καλοκαίρι για τρίτη φορά. Πρό
κειται για μια σειρά πολιτιστικών 
εκδηλώσεων υψηλής ποιοτικής 
στάθμης, που γίνονται στο Αρχαίο 
Θέατρο της Πάτρας, και προσκα- 
λούν κάθε χρόνο και μεγαλύτερο  
αριθμό ενδιαφερομένων».

νής επαρχίας Καλαβρύτων, όπου 
ορισμένες υπηρεσίες μπορούν να 
χαρακτηρισθούν πραγματικά «δυ
σμενούς διαβίωσης». Συγκεκριμένα, 
το Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύ
των με τους Σταθμούς Μανεσίου 
και Κέρτεζης και το Αστυνομικό 
Τμήμα Κλειτορίας με τους Σταθ
μούς Λ ιβαρτζίου και Αροανίας, 
αστυνομεύουν μια περιφέρεια με 
χωριά-φαντάσματα, ειδ ικά στους 
Ο Αστυν. Δ /ντής Αχαΐας «. Μ ιχάλης 
Διαμαντόπουλος με το Δήμαρχο της 
Πάτρας κ. Ανδρέα Καράβολα.__________

δύσκολους μήνες του χειμώνα. Οι 
υπηρεσίες αυτές αντιμετωπίζουν 
το βασικό πρόβλημα της έλλειψης

Ο Αναπληρωτής Αστυν. Δ ιευθυντής Α
χαΐας κ. Παναγιώτης Ταβλάς.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

ΣΓ Αστ Τμήμα
Αστυν Β ΚΟΝΤΟΣ

Α Αστ. Τμήμα
Αστυν Α ΑΝΑΣΤΑ- 
ΣΧ)Υ

Γμή|» ΤΦξΐ,ς
Αστυν Υποδ/ντής

ΚΟΤΣΟ ΠΟΥΛΟΣ

Β Αστ Τμήμα
Αστυν Α ΚΑΛΑΜΑ-]
ΚΗΣ

Γ  Αστ Τ *μο
Αστυν Α ΣΕΒΑΣΤΙΑ- 
ΔΗΣ

Δ Αστ. Τμήμα
Αστυν Α ΣΕΡΕΤΗΣ

Ε' Αστ. Τμήμα
Αστυν. Α' ΠΑΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ

Γραφείο Γ εν. Ασι*-

Αστυν Α ΒΑΜΒΕΣΟΣ

Γραφείο Εσιχαρ*

ΓραφεΙο Αγροτ Α
σφάλειας

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γραφείο Δήμ Καιή-

ΓροφεΙο Αγορσνομίος
-  Αστυν. Υποδ/ντής 

ΒΡΑΚΑΣ

I  Αστ. Τμήμα
Αστυν Α ΘΕΟΔΟΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ

Αστ. Τμήμα Γλαύκου
Αστυν. Β' ΠΟΤΗΣ

Γραφείο Τουρισμού
.στυν A ΚΟΥΡΕΤ- 

ΖΗΣ

Γραφείο Μετυγώγώ*
'  Αστυν Α' ΠΟΛΙΤΗΣ

Trfpo Ασφάλειας
Αστυν. Υποδ/ντής 
ΙΤΑΘΟ ΠΟΥΛΟΣ

Γρ. Δήμ. Ασφάλειας
-  Αστυν. Β' ΔΡΑΚΟ

ΧΥΛΟΣ

«εΐο Κρστ. Αοφά-
λειος

Αστυν Β ΚΑΒΒΑΘΑΣ

Γραφείο MopKUTiKwv
_|Αστυν Β ΡΕΓΚΛΗΣ

Γροφ. Ελ. Διοβ/piwv
Αστυν. Β' ΚΑΠΟ- 
ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τ^μα Τροχαίος
Αστυν Υποδ/ντής 

ΛΕΠΙΔΑΣ

Γραφείο Τροχ. Α
σ τό * /·*

Αστ. Β' ΣΥΝΟΔ1ΝΟΣ

Γροφ Τροχ. 06. Ατυ
χη μΟτών

Αστυν Β' ΛΑΠΟΣ

ΓροφεΙο Τροχ. Εθνι
κού Οδικού Δικτύου

Γροφ HBwv και Λε
σχών

Υποστ. Α ΚΟΝΤΑΞΗΣ

Γραφείο Εχκλήμ. Ε
ρευνών

ΧΑΡΑΚΤΗ ΙΟΤΗΣ

Τμ. Διοικ Υ·οστ/ξής
Αστυν. Υποδ/ντής 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ

Γραφείο Υποοβιστοϋ
-Ιλστυν Β ΓΟΓΟΣ

Γραφείο Διοχ Χρημο- 
πκοΰ- Υλικού

Υποστ Α' ΣΜΠΗΛ1ΑΣ

Γ ροφ. Εο _Λεπο υ ,,τιων 
Υποστ. Α' ΑΝΑΓΝΩΣ- 
Τ0Π0ΥΛ0Σ

Γρ. Τεχν. Υποθέσεων 
-(Αστυν. Β' ΑΘΑΝΑΣΟ- 

ΠΟΥΛΟΣ

Γροφ. Υγ. Ελεγχοu 
Α α ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

Γροφ. Κλάδου Υγείος
L - Υποστ. Α' ΣΤΑΘΑΚΟ- 

ΧΥΛΟΣ

Α-Σ. Δαφνών 
Α Χ  Κομορών 
Α Χ  Δ ικαατού

ΑΣ ΜονεσΙου 
ΑΣ. Κί ρτεζής

ΑΣ. Δάφνης 
Α Χ  ΑιβαρτζΙοο 
Α Χ  ΑροανΙος

ΑΣ Σογάΐκυν 
Α Χ  Λάσκο 
AT. Ριολου 
AT. Αουσικύν 
ΑΣ λακχύαετρος

ΑΧ  Ισώματος 
Α Χ  Στουροόρομίου 
ΑΣ. Ερυρύνβειος

Αστ. Τμήμα Αιγίου
Αστυν Υποδ/ντής 

ΚΛΓΤΣΑΣ

Αστ. Τμήμα Ακράτος
Αστυν. Β' ΚΑΠΕΤΑ 
ΝΟΣ

Αστ. Τμ. Καλαβρύτών
Υποστ. Β' ΠΑΠΑΔΗ- 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αστ. Τμ. Κλειτορίος

Υποστ. Β" ANTQN0- 
ΠΟΥΛΟΣ

Αστ. Τμήμο Κάτω Α 
χοίος

Αστυν Α' ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Αστ. Τμήμο ΧολσνδρΡ 
τσος

Υποστ. Α' ΚΑΡΒΕΛΑΣ

I Αστ. Τμήμο ΠορολΙος
I Αστυν. Α" ΚΟΚΟΤΑΣ

Αστ. Τμήμο ΕγλυκΟ- 
δας

Αστυν. Α' ΛΙΑΝΟΣ

Γραφείο Αμε«|ς 
δράσης

Α Χ  ΛγυΜς 
Α.Σ. Φοβ0πυργου Αοτ. Τμήμο ΓΤροο- 

στίου
Ασυν. Α" ΠΕΤΡΗΣ

ουσιαστικού αντικε ιμ ένου , όμως θα 
πρέπει να τονίσουμε ό τ ι η πλημμε
λής στελέχωσή τους δυσκολεύει 
ακόμα και την τυπική λε ιτουργ ία  
τους. Από την άλλη πλευρά οι άν- 
δρες που υπηρετούν σ’ αυτές, α
δυνατούν να ικανοποιήσουν απλές 
β ιοτικές ανάγκες (εύρεση στέγης, 
δ ιατροφή, συναναστροφή, επ ικοι
νωνία και διασκέδαση).

Σε πείσμα αυτών των διαρθρώ- 
τικών προβλημάτων, όμως, η Αστυ
νομική Δ ιεύθυνση Αχάΐας σα σύνο
λο αλλά και κάθε μεμονωμένη υπη
ρεσία της κατ' ιδίαν, παρουσιάζουν 
μια υψηλής στάθμης αποδοτικότη- 
τα, αναβαθμίζοντας πραγματικά το 
αστυνομικό έργο σε κοινωνικό λε ι
τούργημα.

Τομέας Τάξης

Τα προβλήματα που απασχο
λούν καθημερινά τα αστυνομικά 
τμήματα τάξης της Δ ιεύθυνσης ε ί
ναι πολλά και ποικίλα: θέματα Δη
μόσιας Υγείας, Αγορανομίας, κο ι
νής ησυχίας, εξέτασης παραπόνων 
ιδιωτών, έκδοσης διάφορων αστυ
νομικών αδειών, λήψης μέτρων τά 
ξης σε δ ιάφορες αθλητικές-πολιτι- 
στικές ή άλλες εκδηλώ σεις (έχουμε 
ήδη μ ιλήσει γ ια  το  Καρναβάλι της 
Πάτρας, το Φεστιβάλ Πατρών, ττ\ν 
Επέτειο της Σφαγής των Καλαβρύ
των, την Επέτειο της Ύψωσης του 
Λάβαρου τη ς  Επανάστασης του '21 
στην Αγία Λαύρα και, ενδεικτικά , 
θα αναφέρουμε ακόμα το Πανηγύρι 
της Παναγίας της Τρυπητής ατο 
Α ίγιο, την Παρασκευή της Διακαι- 
νησίμου, το  Πανηγύρι της Μονής 
του Αγίου Νικολάου Βλασίας, το 
Πανηγύρι της Μονής Μ ακελλαριάς, 
το Καρναβάλι και τη  ζωοπανήγυρη 
της Κλειτορίας).

Εκτός, όμως, από τα  πιο πάνω 
αντικε ίμ ενα  απασχόλησης, υπάρ
χουν και άλλα ε ιδ ικότερα , τόσο κα
τά  τη χειμερινή περίοδο, ύταν λό
γω των δυσμενών καιρικών συνθη
κών που επ ικρατούν στις ορεινές 
περιοχές (χιόνια - αποκλεισμοί χω
ριών κλπ.) δημ ιουργούντα ι στους 
κατο ίκους σοβαρά προβλήματα, 
όσο και κατά τη θερινή περίοδο, 
οπότε αυξάνετα ι κατακόρυφα η 
πυκνότητα των διαμενόντω ν στα 
παραλιακά παραθεριστικά κέντρα

(Ρίο, Λόγγος, Σελ ιαν ίτικα , Λαμπίρι, 
Πτέρη, Δ ιακοπτό, Τέμενη, Ακράτα, 
Κράθιο, Α ίγειρα, Πλάτανος κ.ά).

Τομέας Ασφάλειας

Σ' αυτό τον τομέα , η συμβολή 
των αστυνομικών του Τμήματος 
Ασφάλειας της Πάτρο^ ,αι των ε 
παρχιακών Αστυνομικών . μημάτων, 
γ ια  την καθήλωση της εγκληματι
κότητας σε χαμηλά επίπεδα έχε ι 
γ ίν ε ι αισθητή και έχε ι αναγνωρισθεί 
με αποτέλεσμα ο ι κάτο ικο ι του Νο
μού να προσβλέπουν με εμπιστο
σύνη στην Αστυνομία τους. Δ εί
κτης της  προσφοράς της υπηρε
σίας απ οτελεί το  πολύ μεγάλο πο
σοστό εξιχνίασης των αδικημάτων 
που διαπράττονται.

Σημαντικές επ ιτυχ ίες, μέσα στο 
1987, που συγκίνησαν ιδ ια ίτερα  την 
κοινή γνώμη και σχολιάστηκαν ευ 
μενέστατα ήταν: α) η εξάρθρωση 
συμμορίας απατεώνων που είχαν 
πλαστογραφήσει επ ιταγές και δελ
τία  ταυτότητας και είχαν εισπράξει 
παράνομα από υποκαταστήματα 
της Αγροτικής Τράπεζας συνολικά 
9.000.000 δραχμές, β) η εξιχνίαση 
τεσσάρων σοβαρών υποθέσεων 
αρχαιοκαπηλίας (σύλληψη μιας πε
νταμελούς σπείρας αρχαιοκαπήλων 
που δρούσε στην περιοχή Ναυπά- 
κτου, άλλων δύο αρχαιοκαπήλων,

που δρούσαν στην περιοχή Νε
μέας, και άλλης μια «παρέας» εν
νέα ατόμων που προσπαθούσαν να 
προωθήσουν τα  ευρήματά τους 
στην Πάτρα), γ) η σύ/νληψη του 
Χρήστου Κογιώργου, σεσημασμέ
νου κακοποιού σε βάρος του οποί
ου εκκρεμούσαν έξ ι καταδικαστι- 
κές αποφάσεις και ένταλμα συλλή- 
ψεως, που ε ίχε προλάβει να δια- 
πράξει πέντε σοβαρές κλοπές στην 
περιοχή Πατρών, δ) η εξιχνίαση 
της υπόθεσης ανθρωποκτονίας σε 
βάρος του Κων/νου Κουτσαντώνη, 
στην περιοχή Σπαρτιάς Αχάίας, ε) 
οι αλλεπάλληλες επ ιτυχίες του 
Γ ραφείου Ναρκωτικών με την εξι- 
χνίαση δεκάδων υποθέσεων εμπο
ρίας, καλλιέργειας ή χρήσης ναρ
κωτικών και τη σύλληψη των ενό
χων (εξάρθρωση σπείρας καλλιερ
γητών - εμπόρων στην Αμαλιάδα 
και σε χωριό της  Πρέβεζας, σύλλη
ψη του Νίκου Κοκότη που προμή
θευε ναρκωτικά φάρμακα σε νεα
ρούς, σύλληψη Τανζανής στον Έ 
λεγχο Δ ιαβατηρίων της Γλυφάδας 
με 400 γραμμάρια ηρωίνης, σύλλη
ψη νεαρών ναρκομανών που «χτυ
πούσαν» φαρμακεία, σύλληψη της 
Ελένης Δελή και του Δημ. Ιωαννίδη 
για παράνομη οπλοκατοχή πολυβό
λου του στρατού (!) κατ κατοχή η
ρωίνης και χασίς).
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Ειδικά για το  πρόβλημα των 
ναρκω τικώ ν, τη σύγχρονη αυτή μά
στιγα, είχαμε μια συζήτηση με τον 
Προϊστάμενο του Γραφείου Ναρ
κωτικών του Τμήματος Ασφάλειας 
Πατρών, Αστυνόμο Β' κ. Θεόδωρο 
Ρέγκλη, που ανάμεσα σε πολλά άλ
λα ενδιαφέροντα, μας είπε:

« Σ τη ν  Π ά τ ρ α ,  κ α ί τ ο ι  η π ό λ η  ε ί ν α ι  

μ ε γ ά λ η  και έ χ ε ι  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  λ ι 

μ ά ν ι  ε ισ ό δ ο υ  κ α ί  ε ξ ό δ ο υ  α λ λ ο δ α 

πώ ν π ρ ο ς  τις χ ώ ρ ε ς  τ η ς  Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ ,  
σ υ ν δ ε ό μ ε ν ο  μ ε  35 κ α ρ ά β ια  μ ε  τ η ν  

ΙΤΑ Λ ΙΑ  τ η ν  θ ε ρ ι ν ή  π ε ρ ί ο δ ο , το π ρ ό 

β λ η μ α  τ ω ν  ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν  δ ε ν  φ α ί ν ε 

τ α ι  να  ε ί ν α ι  α υ ξ η μ έ ν ο  κ α ι  α ν τ ι μ ε τ ω 

π ίζ ε τ α ι  σ ε  ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ό  β α θ μ ό  α π ό  

τ ι ς  Α σ τ υ ν ο μ ι κ έ ς  Α ρ χ έ ς ,  σ ύ μ φ ω ν α  

μ ε  τα  σ τ α τ ισ τ ι κ ά  σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  έ 

χ ο υ μ ε  μ έ χ ρ ι  σ ή μ ε ρ α .  Κ α ι  α ν α φ έ ρ ω  

ό τ ι  τα  έ τ η  1986  κ α ι  1987 α π α σ χ ό λ η 

σ α ν  τ η ν  Υ π η ρ ε σ ία  78 υ π ο θ έ σ ε ι ς  

ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν  κα ι  κ α τ η γ ο ρ ή θ η κ α ν  119 

ά τ ο μ α  γ ια  κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ,  ε μ π ο ρ ία ,  

κ α τ ο χ ή  κα ι  χ ρ ή σ η  ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν  ο υ 

σ ιώ ν. Δ ε ν  έ χ ε ι  δ ι α π ισ τ ω θ ε ί  δ ι α κ ί ν η 

ση μ ε γ ά λ ω ν  π ο σ ο τ ή τ ω ν  ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν  

ο υ σ ιώ ν  π ρ ο ς  ε μ π ο ρ ία .  Οι τ ο ξ ι κ ο μ α 

ν ε ί ς  τω ν  Π Α Τ Ρ Ω Ν  ε φ ο δ ιά ζ ο ν τ α ι  μ ι -  
κ ρ ο π ο σ ό τ η τ ε ς  η ρ ω ίν η ς  κ υ ρ ίω ς  α π ό  

τ η ν  Α θ ή ν α ,  τ ό σ ε ς  ό σ ε ς  ε ί ν α ι  α ρ κ ε 

τ έ ς  γ ια  δ ι κ ή  τ ο υ ς  χ ρ ή σ η .  Υ π ά ρ χ ε ι  

ό μ ω ς  ε δ ώ  έ ν α  ά λ λ ο  π ρ ό β λ η μ α  ό τ ι  

ό τ α ν  δ ε ν  έ χ ο υ ν  η ρ ω ίν η  κ ά ν ο υ ν  

χ ρ ή σ η  σ ε  υ π ο κ α τ ά σ τ α τ α  φ ά ρ μ α κ α  

( κ α ρ δ ια ζ ό λ ,  ν τ ι κ ο ν τ ί τ ,  ν τ ικ ο β ίξ ,  υ- 

π ο σ τ ε ν τ ό ν )  π ο υ  γ ια  τ η ν  π ρ ο μ ή θ ε ιά  

τ ο υ ς  α π α ι τ ε ί τ α ι  ι α τ ρ ι κ ή  σ υ ν τ α γ ή .  

Έ τσ ι  ό τ α ν  δ ε ν  έ χ ο υ ν  τ ρ ό π ο  γ ια  τ η ν  

π ρ ο μ ή θ ε ια  μ έ σ ω  γ ια τ ρ ο ύ ,  τ ο  ο π ο ίο  

κ α ι  σ υ ν η θ έ σ τ ε ρ ο  κ α ι  χ ρ ή μ α τ α  γ ια  
τ η ν  α γ ο ρ ά  τ ω ν  φ α ρ μ ά κ ω ν  κ α τ α φ ε ύ 

γ ο υ ν  σ ε  β ία ι ε ς  ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  κ α ι  δ ια ρ 

ρ ή ξ ε ι ς  τ ω ν  φ α ρ μ α κ ε ίω ν  τ η ς  π ό λ η ς .  

Σ τ ο  σ η μ ε ίο  α υ τ ό  τ ο ν ίζ ω  ό τ ι  υ π ά ρ χ ε ι  

σ υ ν ε ρ γ α σ ία  μ ε  τ ο ν  Ι α τ ρ ι κ ό  κα ι  

Φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ό  Σ ύ λ λ ο γ ο  τω ν  Π α 

τρ ώ ν ,  ώ σ τ ε  να  ε π ι σ η μ α ί ν ο ν τ α ι  κα ι  

α ν τ ιμ ε τ ω π ί ζ ο ν τ α ι  τ έ τ ο ια  π ε ρ ι σ τ α τ ι 

κά  μ ε  τ η ν  σύλληψη κ α ι  π α ρ α π ο μ π ή  
τω ν  α τ ό μ ω ν  α υ τ ώ ν  σ τ η ν  Δ ι κ α ιο σ ύ 

νη.
Α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  μ α ς  κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι  

κ ά θ ε  π ρ ο σ π ά θ ε ια  γ ια  ν α  π ρ ο σ φ έ 

ρ ο υ μ ε  ό τ ι  μ π ο ρ ο ύ μ ε  σ τ ο ν  π ρ ο λ η 
π τ ικ ό  κ α ι  κ α τ α σ τ α λ τ ι κ ό  τ ο μ έ α  κ α τ ά  

τ η ς  δ ι ά δ ο σ η ς  τ ω ν  ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν  κα ι

ζ η τ ά μ ε  τ η ν  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  ό λ ω ν  τω ν  

φ ο ρ έ ω ν  κα ι  τ ω ν  π ο λ ι τ ώ ν  σ τ ο  θ έ μ α  

α υ τ ό .  Οι Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί  π ο υ  α σ χ ο 

λ ο ύ ν τ α ι  μ ε  τ η ν  δ ίω ξ η  τω ν  ν α ρ κ ω τ ι 

κ ώ ν  ρ ισ κ ά ρ ο υ ν  τα  π ά ν τ α  π ρ ο κ ε ιμ έ -  

ν ο υ  να  ε π ι τ ύ χ ο υ ν  τ η ν  ε ξ ά ρ θ ρ ω σ η  

μ ι ά ς  σ π ε ίρ α ς  ε μ π ό ρ ω ν  κ α ι  δ ι α κ ι ν η -  

τώ ν. Ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  κ ά τω  α π ό  δ ύ σ κ ο 

λ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς ,  ξ ε ν υ χ τ ο ύ ν  κ α ι  π ο λ 

λ έ ς  φ ο ρ έ ς  κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ ν  χ ρ ή μ α τ α  

α π ό  τ ο  μ ι σ θ ό  τ ο υ ς  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  να  

ε ί ν α ι  σ ω σ τή  κ α ι  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  η 

π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  κ α ι  ε ξ έ λ ι ξ η  κ ά θ ε  

υ π ό θ ε σ η ς » .

Επάνω, το Αστυν. Τμήμα Τάξης Κλειτο- 
ρίας. Δίπλα, συνάδελφοι έξω από το κα
τάστημα του Τμήματος στα Καλάβρυτα. 
Κάτω, στο Αστυν. Τμήμα Τάξης Ακράτας.

Τελειώνοντας, δε θα πρέπει να 
παραλείψουμε να αναφερθούμε 
στη δραστηριότητα του Γραφείου 
Αλλοδαπών και του Γραφείου Ε
λέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγ
ματος, που ειδ ικά το καλοκαίρι με 
τη διακίνηση τόσων αλλοδαπών 
τουριστών, καλούνται να ανταπε- 
ξέλθουν σε ένα φοβερό φόρτο ερ 
γασίας, και τα καταφέρνουν περί
φημα_________________________ _
Ο μοναχικός αστυφύλακας του Α.Σ. Μα- 
νεσίου, με μια περιφέρεια που αστυνο
μεύει 12 κοινότητες σε μια ακτίνα μέχρι 
24 χιλ ιόμετρα από την έδρα του._______
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Τομέας Τροχαίας

Η κατάσταση του Εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δ ικτύου του 
Νομού ε ίνα ι γεν ικά  καλή και η τρο- 
χονομική του αστυνόμευση συνε
χής, με αποτέλεσμα παρά τη  μεγά
λη αύξηση των οχημάτων που κυ
κλοφορούν, οι αριθμοί των τρ ο 
χαίων ατυχημάτων και των θυμά
των που προέρχονται απ' αυτά να 
παραμένουν στάσιμοι τα  τελευ τα ία  
τέσσερα χρόνια.

Κάποια κυκλοφοριακά προβλή
ματα δημ ιουργούντα ι το  χειμώνα 
λόγω καιρικών συνθηκών στο ορει
νό επαρχιακό δ ίκτυο από Πάτρα 
προς Καλάβρυτα και Τρίπολη, ενώ 
συχνά προβλήματα δημ ιουργούντα ι 
στο Ρίο, τόσο το  χειμώνα όταν 
κλε ίνε ι η πορθμειακή γραμμή για 
Αντίρριο, όσο και το  καλοκαίρι, ε ι
δικά τα Σαββατοκύριακα και σε πε
ρίοδο εορτών, καθώς συγκεντρώ
νετα ι τεράστιος αριθμός οχημάτων 
που κατακλύζει τους δρόμους 
προσπέλασης προς την προβλήτα 
επιβίβασης και φ τά νε ι να επεκτεί- 
νετα ι μέχρι μεγάλο τμήμα της ε
θνικής οδού Αθηνών - Πατρών!

Για το  σοβαρό κυκλοφοριακά 
πρόβλημα που αντιμετω π ίζει η πό
λη της Πάτρας, μιλήσαμε με το 
Δ ιο ικητή του Τμήματος Τροχαίας 
Πατρών Αστυν. Υποδιευθυντή κ. 
Δημήτριο Λεπίδα:

« Χ ω ρ ίς  ν α  α ν α φ ε ρ θ ο ύ μ ε  σ ε  ε 

π ο υ σ ιώ δ ε ι ς  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς  σ α ς  α π α 

ρ ι θ μ ο ύ μ ε  κ α τ ω τ έ ρ ω  τ α  κ α τ ά  τ η ν  

κ ρ ίσ η  μ α ς  κ α ίρ ια  ζ η τ ή μ α τ α  π ο υ  ο υ 

σ ι α σ τ ι κ ά  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  τ ο  κ υ κ λ ο φ ο ρ ια -  

κ ό  π ρ ό β λ η μ α :
1 .Ω ς γ ν ω σ τ ό  δ ια  τ η ς  π ό λ η ς  τ ω ν  

Π α τ ρ ώ ν  δ ι έ ρ χ ο ν τ α ι  ό λ α  τα  ο χ ή μ α τ α  

π ο υ  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  α π ό  κ α ι  π ρ ο ς  τ η  Δ υ 

τ ι κ ή  Π ε λ / σ ο  κ α ι  Ι ο ν ί ο υ ς  Ν ή σ ο υ ς ,  

χ ω ρ ίς  ν α  υ φ ί σ τ α τ α ι  γ ια  τ η ν  ε ξ υ π η 
ρ έ τ η σ η  α υ τ ώ ν  τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν  π ε ρ ι 

μ ε τ ρ ι κ ή  ο δ ό ς ,  έ τ σ ι  ώ σ τ ε  α ν α γ κ α 

σ τ ι κ ά  τ α  ο χ ή μ α τ α  α υ τ ά  ν α  κ ι ν ο ύ 
ν τ α ι  σ τ η ν  π ο Λ η  δ ι α  τ ω ν  ή δ η  

β ε β α ρ υ μ έ ν ω ν  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  

κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  ο δ ώ ν  Α γ ί ο υ  Α ν -  

δ ρ έ ο υ  κ α ι  Ό θ .  Α μ α λ ία ς .  Α ν  λ η φ θ ε ί  

υ π ’ ό ψ η  ό τ ι  ό λ η  α υ τ ή  η κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  

ε ι σ έ ρ χ ε τ α ι  κ α ι  ε ξ έ ρ χ ε τ α ι  υ π ο χ ρ ε ω 

τ ι κ ά  σ ε  έ ν α  π ο σ ο σ τ ό  8 0 %  α π ό  τ η ν  

ο δ ό  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  σ τ η  θ έ σ η  

« Κ Ο Υ Ρ Τ Ε Σ Ι» ,  δ η λ .  μ ι α  ο δ ό  π ε ρ ίπ ο υ

1 μ έ τ ρ ω ν  π λ ά τ ο υ ς  μ ε  μ ι α  λ ω ρ ίδ α  κ υ 

κ λ ο φ ο ρ ί α ς  κ α τ ά  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ,  π ι

σ τ ε ύ ο υ μ ε  ό τ ι  δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ α ι  α π ό λ υ 

τα  η  ε π ι β ρ ά δ υ ν σ η  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  

ε κ ε ί  α φ ο ύ  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  

ο δ ώ ν  π ρ ο σ π έ λ α σ η ς  σ ε  μ ε γ α λ ο ύ π ο 

λ η  ό π ω ς  η Π ά τ ρ α ,  ε ί ν α ι  π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε  

μ ο ν α δ ι κ ό  φ α ι ν ό μ ε ν ο .

2 .  Η  α ν υ π α ρ ξ ία  χ ώ ρ ω ν  γ ια  π α ρ -  

κ ά ρ ισ μ α  τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν ,  π ο υ  ε ξ α ν α 

γ κ ά ζ ε ι  τ ο υ ς  ο δ η γ ο ύ ς  τ ω ν  π ό σ η ς  

φ ύ σ ε ω ς  ο χ η μ ά τ ω ν  ν α  σ τ α θ μ ε ύ ο υ ν  

α υ τ ά  π α ρ ά ν ο μ α .

3. Η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  κ υ ρ ίω ς  σ τ ο  κ έ ν 

τ ρ ο  τ η ς  π ό λ η ς  α φ ε τ η ρ ι ώ ν  α σ τ ι κ ώ ν

λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν  α λ λ ά  κ α ι  τ ω ν  δ ύ ο  Υ π ε

ρ α σ τ ι κ ώ ν  (Κ Τ Ε Λ  - Ο Σ Ε ) π ο υ ,  μ ε  τ η ν  

α ν α γ κ α σ τ ι κ ή  σ τ ά θ μ ε υ σ η  τ ω ν  λ ε ω 

φ ο ρ ε ί ω ν  τ ω ν  ο π ο ίω ν  ο  α ρ ι θ μ ό ς  

π ο λ λ έ ς  φ ο ρ έ ς  ε ί ν α ι  π λ έ ο ν  τ ω ν  5 

δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  π ρ ο β λ ή μ α τ α  σ τ η  δ ι έ 

λ ε υ σ η  ά λ λ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν .

4. Το κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ά  π ρ ό β λ η μ α  

ε π ι τ ε ί ν ε τ α ι  τ ο  θ έ ρ ο ς :

α) Μ ε  τ η ν  ρ α γ δ α ί α  ε ξ έ λ ι ξ η  τ ο υ  

λ ι μ έ ν ο ς  κ α ι  τ ο  τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ό  ρ ε ύ μ α  

π ο υ  α φ ι ξ ο α ν α χ ω ρ ε ί ,  μ ε  3 5  π ε ρ ίπ ο υ  

φ έ ρ υ - μ π ω τ  κ α θ η μ ε ρ ι ν ά ,  ε ι σ έ ρ χ ε τ α ι  

σ τ η  π ό λ η  έ ν α ς  σ ο β α ρ ά  μ ε γ ά λ ο ς  

α ρ ι θ μ ό ς  ο χ η μ ά τ ω ν  ό λ ε ς  τ ι ς  ώ ρ ε ς  

τ η ς  η μ έ ρ α ς  π ο υ  σ υ ν ή θ ω ς  κ ι ν ε ί τ α ι  

σ τ ι ς  β ε β α ρ υ μ έ ν ε ς  ο δ ο ύ ς  Α γ .  Α ν -  

δ ρ έ ο υ  κ α ι  Ό θ .  Α μ α λ ί α ς  μ ε  α π ο τ έ 

λ ε σ μ α  να  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι  ο ξ ύ τ α τ ο  

π ρ ό β λ ή μ α  σ τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ία .  Α ξ ί ζ ε ι  

ε δ ώ  ν α  σ η μ ε ι ω θ ε ί  ό τ ι ,  τ ο  7 0 %  τ ω ν  

α φ ι κ ν ο υ μ έ ν ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν  σ υ ν ή θ ω ς  

σ τ α θ μ ε ύ ε ι  ο π ο υ δ ή π ο τ ε  σ τ ι ς  δ υ ο  

ο δ ο ύ ς  μ ε  ε υ κ ο λ ο ν ό η τ α  π ρ ο β λ ή μ α 

τα .
β) Μ ε  τ η ν  π α ν τ ε λ ή  έ λ λ ε ι ψ η  χ ώ 

ρ ω ν  σ τ ά θ μ ε υ σ η ς  γ ια  τ α  φ ο ρ τ η γ ά  

κ υ ρ ίω ς  ο χ ή μ α τ α  π ο υ  π ρ ό κ ε ι τ α ι  να  

α ν α χ ω ρ ή σ ο υ ν  α π ό  τ ο  λ ι μ ά ν ι  γ ια  τ η ν

Στιγμιότυπο από τη δενδροφύτευση  
στην περιοχή της Καλλιθέας.

Ι τ α λ ία  κ α ι  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  σ τ α θ μ ε ύ 

ο υ ν  σ τ η ν  ο δ ό  Η ρ ώ ω ν  Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ  
( Γ λ υ φ ά δ α )  κ α ι  τ η ν  ε θ ν ι κ ή  ο δ ό  Π α-  

τ ρ ώ ν - Π ύ ρ γ ο υ » .

Δημόσιες Σχέσεις
Οι καλύτερες Δημόσιες Σχέσεις, 

βέβαια ε ίνα ι να κάνεις σωστά τη 
δουλειά  σου. Κι από αυτή την άποψη 
η Αστυνομική Δ ιεύθυνση Αχαίας έ 
χε ι επ ιτύχει απόλυτα. Αυτό, όμως, 
δε σημαίνει ό τ ι υσ τερεί σε τυπικά 
δημοσ ιεσχιτίσ τικες δραστηριότη
τες. Α ντίθετα , μάλιστα, πρωτοστα
τ ε ί σε πλήθος κοινωνικών εκδηλώ
σεων: αιμοδοσία (πάνω από 60 αστυ
νομικο ί κάλυψαν έκ τα κτες  ανάγκες 
α ίματος πολιτών μέσα στο '87), δεν
δροφύτευση (τελευτα ία , μάλιστα, 
εκατό αστυνομ ικο ί και πολιτικο ί υ
πάλληλοι της Α.Δ. Αχαίας, σε συνερ
γασία με το  Δασαρχείο, δενδροφύ- 
τευσαν 1.500 στρέμματα καμένης 
δασ ικής έκτασ ης σε περιοχή της 
Κο ινότητας Καλλιθέας), συμμετοχή 
σε δ ιαφω τιστικές ομ ιλ ίες (πρόσφα
τα, ο Προϊστάμενος του Γραφείου 
Ναρκωτικών πήρε μέρος στις δ ιαλέ
ξεις  Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστη
μίου με θέμα την καταπολέμηση των 
ναρκωτικών), διοργάνωση ποδο
σφαιρικών αγώνων με έσοδα για 
κοινωνικούς σκοπούς (υπάρχει πο
δοσφαιρική ομάδα της Αστυνομικής 
Δ ιεύθυνσης Αχαίας που απ οτελείτα ι 
από αστυνομικούς και πολιτικούς 
υπαλλήλους και αγωνίζεται στο Τοπι
κό Πρωτάθλημα), διοργάνωση χο
ρών, παιδικών συγκεντρώσεων και 
άλλων εορταστικών εκδηλώσεων με 
σκοπό τη σύσφιγξη των σχέσεων Α
στυνομίας και πολίτη.
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Τα τελευτα ία  χρόνια η Εγκληματο
λογία έστρεψε την προσοχή της 
προς, τα θύματα των εγκλημάτων, 
ενώ για πολλές δεκα ετίες  το απο
κλειστικό, σχεδόν, ενδιαφέρον της 
είχε συγκεντρώσει ο εγκληματίας.

Η επικράτηση της βασικά ορθής 
αντίληψης ότι το έγκλημα βλάπτει 
ολόκληρη την κοινωνία, έκαμε να 
ξεχαστεΐ το γεγονός ότι, πάντως, ο 
κυρίως ζημιωμένος από την εγκλη
ματική πράξη είναι το θύμα. Στο 
θύμα λοιπόν οφ είλετα ι πρωταρχικά 
βοήθεια ηθική και υλική από το δρά
στη. Αλλά και από την Πολιτεία. Αυτή 
είναι η νέα θέση.

Είναι εξάλλου γνωστό, ότι ο σκο
τε ινός αριθμός της εγκληματικότη
τας (άγνωστα εγκλήματα) ανέρχε
ται στο 85% του πραγματικού αρι
θμού εγκλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι 
και τα θύματα αυτών των αγνώστων 
εγκλημάτων δεν είναι δυνατό να 
επιτύχουν αποκατάσταση της ζη
μίας, ικανοποίηση ηθική και υλική.

Ανάμεσα στις κατηγορίες εγκλη
μάτων που παρουσιάζουν τον υψη
λότερο σκοτεινό αριθμό είνα ι τα εγ
κλήματα βίας που τελούντα ι μέσα 
στην ο ικογένεια και ιδίως οι κακο
ποιήσεις των γυναικών από τους συ
ζύγους τους και των παιδιών από 
τους γονείς τους.

Έ ρευνες απέδειξαν ότι η έκταση 
των κακοποιήσεων αυτών είναι

Γυ ν α ί κ ε ς  δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ α ι  κ α τ ά  τ η ς  

β ία ς  ε ν α ν τ ί ο ν  τ ο υ ς .
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ασύγκριτα μεγαλύτερη από όσο κοι
νώς νομίζεταί. Ειδικά οι κακοποιή
σεις των γυναικών σε πολλές κοινω
ν ίες  αποτελούσαν επί πάρα πολλά 
χρόνια κανονικό μέσο σωφρονισμού 
της γυναίκας (=  Γ) από τον άνδρα (=  
Α) της. Σε μερ ικές μάλιστα -  και σε 
ορισμένες περ ιοχές ελλην ικές -  η 
παύση του ξυλοκοπήματος εθεω- 
ρείτο  ως ανησυχητική για την Γ έλ
λειψη ενδ ιαφ έροντος του συζύγου 
της! Η Γ, επομένως, κανονικό και 
σωστό ήταν να ανέχετα ι αγόγγυστα 
αυτή τη συμπεριφορά του άνδρα 
της.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ

Στη σημερινή εποχή, αυτού του 
είδους η ανδρική επιβολή θεω ρείτα ι 
από το μεγαλύτερο μέρος της κοι
νωνίας απαράδεκτη καταπίεση, 
προσβλητική της προσωπικότητας 
της Γ. επ ικίνδυνη για τη σωματική

της ακεραιότητα, κάποτε και γ ια  την 
ίδ ια  τη ζωή της, και καταστρεπτική 
για την ο ικογένεια . Αυτά όμως θεω
ρητικά. Γ ιατί στην πράξη ο ξυλοδαρ
μός της Γ εξακολουθεί να ε ίνα ι φαι
νόμενο κάθε άλλο παρά σπάνιο. Στα 
ευρήματα των ερευνών για τα οποία 
ήδη μιλήσαμε, μπορώ να προσθέσω 
και τη δική μου εμπειρία γ ια  όσα 
συμβαίνουν εδώ. Δ ιό τι πάρα πολλές 
γυνα ίκες -  κάποτε και πολύ επώνυ
μες -  κακοποιημένες από τους άν- 
δρες τους, έχουν έρθε ι να με συμ- 
βουλευθούν.

Κατά κανόνα, όμως, οι πράξεις αυ
τές  δεν έρχοντα ι στο φως. Γ ιατί όχι 
λ ίγες Γ, σήμερα, παρ' όλο που θεω
ρούν απαράδεκτη αυτή τη μεταχε ί
ριση. αναγκάζονται να την ανέχον
ται, «για να μη διαλύσουν το σπίτι 
τους», «χάριν των παιδιών τους» -  
για τα οποία όμως ε ίνα ι μεγαλύτερη 
η ζημιά παρά η ω φέλεια της διαβίω

σης σε τέτο ια  ο ικογενειακή ατμό
σφαιρα -  κυρίως, όμως, εξαιτίας της 
οικονομικής και κοινωνικής εξάρτη
σής τους από τον άνδρα. Το τελ ευ 
ταίο αυτό επ ιβάλλει στη Γ, όταν δεν 
έχε ι που να σ τεγαστεί και πως να 
ζήσει αν αποχωρήσει από το συζυ
γικό σπίτι, να ανέχετα ι και ξύλο και 
εξευτελισμούς.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ

Ακόμη περισσότερο ανεκτικο ί σ' 
αυτή την κατάσταση είνα ι οι τρ ίτο ι, 
και μάλιστα οι άνδρες, όπως είνα ι 
φυσικό.

Το γυνα ικε ίο  κίνημα όμως έχε ι κι
νητοποιηθεί για το σταμάτημα αυ
τής της κατάστασης. Και προσπαθεί 
από τη μια μεριά να αλλάξει τη νοο
τροπία γυναικών και ανδρών και από 
την άλλη να οργανώσει πρακτική 
βοήθεια για τα θύματα της κακο
ποίησης.

Τον αγώνα κατά της βίας στην ο ι
κογένεια και ειδ ικά  κατά της κακο
ποίησης της Γ υ ιοθέτησε ο ΟΗΕ, ο 
οποίος και συγκέντρωση στοιχείων 
από πολλές χώρες πραγματοποίησε 
και το ζήτημα περιέλαβε μεταξύ των 
θεμάτων συζήτησης στο ECOSOC 
και ιδίως στα παγκόσμια συνέδρια 
για την πρόληψη του εγκλήματος 
και τη μεταχείρηση των εγκλημα
τιών. Στο τελευτα ίο , που έγ ινε στο 
Μιλάνο (26 Αυγούστου -  6 Σεπτεμ
βρίου 1985), κυκλοφόρησε και ε ι
δική, πολύ ενδιαφέρουσα, έκθεση 
του γεν ικού γραμματέα του ΟΗΕ, με 
θέμα: «Η θέση της γυναίκας ως θύ
ματος εγκλημάτων». Σ' αυτήν δ ίνε
τα ι μια εικόνα της ιδιάζουσας θέσης 
της Γ ως θύματος, θέσης που δ ια
μορφώνεται κυρίως ως απαύγασμα 
της συνολικής εικόνας της Γ σαν 
υποδεέστερου ανθρώπου, κα τ’ εξ 
οχήν κατάλληλου για καταπίεση, 
πάνω στον οποίο φυσικό είνα ι να κυ
ριαρχεί ο πρώτης κατηγορίας άν
θρωπος, ο άνδρας και να ασκεί κάθε 
πράξη που απορρέει από την εξου
σία του.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Τα στερεότυπα αυτά των ρόλων 
των δύο φύλλων, τα οποία δυστυχώς 
δεν έχουν ξεριζω θεί ακόμα, είνα ι 
βέβαιο ότι επηρεάζουν σημαντικά

Α ν  κ α ι  η  γ υ ν α ί κ α  κ α τ έ λ α β ε  δ ι ε υ θ υ 

ν τ ι κ έ ς  θ έ σ ε ι ς ,  δ ε ν  έ π α ψ α ν  τ ε λ ε ί ω ς  

κ α ι  ο ι  π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ε ι ς  σ ε  β ά ρ ο ς  τ η ς .
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τη συμπεριφορά των ανδρών και 
συγκεκριμένα όχι λίγων συζύγων, 
απέναντι των γυναικών τους. Αλλά 
αυξάνουν και την ανεκτικότητα των 
Γ.

Ο ΟΗΕ έχει λοιπόν αναλάβει, σε 
συνεργασία με τ ις  κυβερνήσεις των 
διαφόρων χωρών και με τις μη κυ
βερνητικές οργανώσεις (αφ' ενός 
του γυναικείου κινήματος και αφ' 
ετέρου τις  εγκληματολογικές και 
ποινικές) την εκστρατεία εναντίον 
αυτού του κακού, με δύο στόχους. 
Από τη μια μεριά τη γενική αλλαγή 
των προτύπων των ρόλων και τ ις  θέ
σεις των δύο φύλων στην κοινωνία 
(αυτό κυρίως επεδίωξε με το έτος 
και τη δεκαετία  της Γ και τα σχετικά 
σχέδια δράσης) και από την άλλη με 
ειδικά μέτρα για την Γ, θύμα εγκλή
ματος, και ειδικά την κακοποιημένη.

Τα ειδικά μέτρα τα οποία όλοι μαζί 
(ΟΗΕ, κρατικοί παράγοντες και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις) προω
θούν για να αναχαιτίσουν αυτή την 
εξευτελιστική  και οδυνηρή μεταχεί- 
ρηση της Γ ιδίως από τον άνδρα της, 
είναι τα παρακάτω:

1. Ενθάρρυνση της γυναίκας να 
καταφύγει στα αρμόδια κρατικά όρ
γανα (ως καταλληλότερα θεωρούν
τα ι τα ο ικογενειακά δικαστήρια που 
στη χώρα μας δεν υπάρχουν).

2. Σε περίπτωση συνέχισης της 
τακτικής κακοποίησης της Γ, πα
ροχή στέγης γ ι ’ αυτήν και τα μικρά 
παιδιά της, για ένα χρονικό διά
στημα και εξεύρεση εργασίας. Σε 
όλες σχεδόν τ ις  χώρες σήμερα λε ι
τουργούν καταφύγια κακοποιημέ
νων Γ, που ίδρυσε ε ίτε  το κράτος 
ε ίτε  μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
Στη Δυτική Γερμανία π.χ. το 1985 
λειτουργούσαν 167 τέτο ια  καταφύ
για.

3. Ενθάρρυνση και ενίσχυση ηθική 
και νομική της Γ για να καταγγέλει 
τ ις  εναντίον της κακοποιήσεις και να 
προχωρεί στη λύση αυτού του γά
μου. Τέτοια συμβίωση θα έχει ως 
ελαφρότερη συνέπεια μια καταρρα
κωμένη ο ικογένεια με παιδιά φαρ
μακωμένα, συνηθισμένα στη χρήση 
βίας και τραυματισμένα ψυχικά (με 
άγνωστης σοβαρότητας κακές μελ
λοντικές επιπτώσεις στην εξέλιξή 
τους). Η συμβίωση αυτή όμως μπο
ρεί να καταλήξει και σε θανατηφό
ρες σωματικές βλάβες ή ανθρωπο
κτονία με δράστη τον Α, κάποτε 
όμως και την Γ ή και τα παιδιά, όταν 
ξεχειλίσει το ποτήρι της ανοχής.

Μια τέτο ια  τραγική κατάληξη είχε

η συστηματική κακοποίηση της Α ρ - 
γυρ ώ ς Α λ εξα ν δ ρ ο π ο ύ λ ο υ . Η γυ 
ναίκα αυτή, που ο άνδρας της, όταν 
μεθούσε, την έβριζε και ξυλοφόρ
τωνε βαριά, κάποια φορά που αυτός 
την καθύβριζε και την γρονθοκο- 
πούσε αλύπητα και αυτή δεν κατά- 
φερνε να ξεφύγει από τα χτυπήματά 
του, σήκωσε, μέσα στην ταραχή και 
στον τρόμο της, εναντίον του, ένα 
μαχαίρι της κουζίνας. Μόλις είδε ότι 
τον τραυμάτισε, στην προσπάθειά 
της να αμυνθεί, έκανε το παν για να 
τον σώσει, χωρίς επιτυχία.

Μια τέτο ια  περίπτωση, αν ο δρά
στης του θανατηφόρου τραυματι
σμού ήταν άνδρας, θα είναι φυσικό 
να θεωρηθεί από το δικαστήριο ότι 
αποτελεί νόμιμη άμυνα. Ό χ ι όμως 
για την Γ, κατά κανόνα. Αυτό δέχετα ι 
ουσιαστικά και το βούλευμα που αρ- 
νε ίτα ι το δικαίωμα άμυνας της Γ 
δ ιότι «θα μπορούσε δια της φυγής 
άνευ μειώσεως της τιμής και αξιο
πρέπειας της να αποφύγει τα χτυ
πήματα...».

ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

Εκτός όμως του γεγονότος ότι η 
φυγή αποδείχτηκε στη συγκεκρι
μένη περίπτωση αναποτελεσματική, 
η βασική θέση ότι με τ ις  ύβρεις και 
τα γρονθοκοπήματα δεν μειώνεται η 
τιμή και αξιοπρέπεια της Γ, αντανα
κλά τ ις  ξεπερασμένες αντιλήψεις 
για τη θέση της Γ και την πεποίθηση 
ότι είνα ι «κανονική» κατάσταση να 
τρώει ξύλο και να υφίσταται εξευτε- 
λισμούς χωρίς ουσιαστική αντί
δραση, χωρίς το δικαίωμα να αμύνε
ται.

Τονίζω ότι κατά τους εγκυρότε
ρους ερμηνευτές των ποινικών δια
τάξεων του Ποινικού Κώδικα, δ εν  
επ ιτρ έπ ετα ι να α π α ιτο ύ μ ε  φ υ γή  α ν τί 
ά μ υ ν α ς  σε επ ίθεσ η  που π ληροί το υ  
ό ρ ο υ ς  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  22 το υ  Π ο ιν ικο ύ  
Κ ώ δικα . Δ ιότι η άμυνα έχει, κατά την 
επιτυχημένη διατύπωση του Α ν- 
δ ρ ο υ λ ά κ η , διπλή λειτουργία, όχι 
μόνο της «προστασίας των κατ' ιδίαν 
ατομικών εννόμων αγαθών αλλά και 
της αυθεντίας της καθ' όλου ειρηνι
κής εν δικαίω τάξεως. Ο τρεπόμενος 
λοιπόν εις φυγήν ή άλλως πως απο
φεύγουν τον εν τη ανωτέρω έννοια 
αδίκως επ ιτιθέμενον προδίδει υπό 
τινά έννοια την τελευτα ίαν ταύτην 
αξίαν και όταν ακόμη διασώζει δια 
της ωκυποδίας του, των ικεσιών του, 
κλπ. το καθ’ ου η επίθεσις έννομον 
αγαθόν, αφήνει όπισθέν του το δί
καιον και την έννομον τάξιν αιμορ-

ραγούντα. Το δίκαιον δεν πρέπει δια 
τούτο να υποχωρή προ του αδίκου η 
άμυνα είναι κατ' αρχήν πάντοτε 
αναγκαία» (6λ. Ανδρουλάκη, Ποιν. 
Δίκαιο, Ε' -  Στ, σ. 433 επ.)

Και ο Μ α γ κ ά κ η ς  γ ρ ά φ ε ι:

«Η προσβολή των έννομων αγα
θών του επ ιτιθέμενου δεν παύει να 
είναι αναγκαία και όταν υπήρχε η 
δυνατότητα για κείνον που δέχτηκε 
την επίθεση να σωθεί με τη φυγή. 
Γ ια τί το  Δ ίκ α ιο  δ εν  μ π ορεί να  ζ η τ ή 
σ ει τ η ν  ταπ είνω σ η τ η ς  φ υ γ ή ς  μπ ρο
στά σ ε μ ια ν  ά δ ικ η  επ ίθ εσ η . Μόνον αν 
η υποχώρηση κάτω από ε ιδ ικές συν
θήκες δεν είνα ι μειωτική της αξιο
πρέπειας, μόνο τό τε  αποτελεί δ ιέ
ξοδο και η προσβολή των αγαθών 
του επιτιθέμενου δεν καλύπτεται1 
από την άμυνα...»
(Βλ. Μαγκάκη Ποιν. Δίκαιο, 1981, σ. 
197. Παράβαλε και Χωραφά, Ποιν. 
Δίκαιο, 1978, σ. 191: «η... άμυνα 
συνιστά όργανον προστασίας της 
εννόμου ταξεως δ ι’ αποκρούσεως 
του επί θύραις αδίκου».

ΑΠΟΦΑΣΗ -  ΣΤΑΘΜΟΣ

Η απόφαση του Μ εικτού Κακουρ- 
γιοδικείου Πειραιώς εφήρμοσε λο ι
πόν τις  σωστές αυτές θέσεις και σε 
γυναίκα κατηγορούμενη. Τις θέσεις 
που θα εφαρμόζονταν και στον άν
δρα που θα είχε εξευ τελ ισ τε ί και θα 
έτρωγε αλύπητα γρονθοκοπήματα 
και μάλιστα από ασύγκριτα ισχυρό
τερο του επ ιτιθέμενο που θα του 
γέμ ιζε το σώμα τραύματα. Και γ ι ’ 
αυτό η απόφαση αποτελεί σταθμό.

Για να επιτύχουμε αυτή την ανα
γνώριση του δικαιώματος της Γ να 
αμύνετα ι όπως και ο άνδρας όταν 
κακοποιείται και εξευτελ ίζετα ι, πα- 
ρέστην ως συνήγορος της αθωωθεί- 
σας υπό την ιδ ιότητα του Προέδρου 
του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα 
της Γυναίκας (χωρίς επαγγελματικό 
ενδιαφέρον). Μια τέτο ια  απόφαση 
συμβάλλει στο έμπρακτο ξεπέρα
σμα της εικόνας της Γ ως δεύτερης 
κατηγορίας ανθρώπου, προορισμέ
νου να δέχετα ι σιωπηλά προπηλακι- 
σμούς και κακοποιήσεις, και χωρίς 
δικαίωμα νόμιμης άμυνας.

Σημείωση: Η Αλίκη Γιωτοπούλου -  Μα- 
ραγκοπούλου είναι καθηγήτρια της εγ
κληματολογίας και πρόεδρος του Συν
δέσμου για τα Δικαιώματα τη Γυναίκας.
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Κοπή πίτας στον 
Ο.Φ.Α. Αθηνών

Σε ειδ ική  εκδήλωση που οργά
νωσε ο Ο.Φ.Α. Αθηνών έγ ινε  η κοπή

πίτας του ομίλου επί παρουσία της 
ηγεσ ίας του Σώματος. Στη συνέ
χεια ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Νίκων 
Αρκουδέας απένειμε βραβείο σε 
αρ ιοτεύσαντες μαθητές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΦΙΛΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Χορός του Ο.Φ.Ε.Α. 
Δυτ. Αττικής

Με εξα ιρετική  επιτυχία δόθηκε 
στις 22-1-1388, σε γνωστό κέντρο 
της Αθήνας, ο ετήσ ιος καθιερωμέ
νος χορός του Ομίλου Φίλων Ελλη
νικής Αστυνομίας Δ υτικής Αττικής. 
Μέσα σε μια θαυμάσια ατμόσφαιρα 
πλημμυρισμένη από μουσική και 
χορό, ο ι φ ίλο ι του ομίλου διασκέ
δασαν μαζί με τους συναδέλφους 
που υπηρετούν στα δυτικά προά- 
στεια  της Αθήνας.

Παραβρέθηκαν ο περ ιφερειάρ
χης Α ττικής Θανάσης Τσιμπούκης, 
ο νομάρχης Δυτ. Α ττικής, Γιώργος 
Ανανιάδης, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. 
α ντ/γος Νίκων Αρκουδέας, οι α' και 
β' υπαρχηγοί α ντ/γο ι Χαράλαμπος 
Μπαχάς και Θανάσης Ζαφείρης, 
άλλοι ανώ τατοι και ανώ τεροι αξ/κο ί 
της ΕΛ.ΑΣ., το δ ιο ικητικό  συμβού
λιο του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας 
Δυτ. Α ττικής με επ ικεφαλής τον 
πρόεδρό του Δημήτρη Διαμαντό- 
πουλο και πολλοί φ ίλο ι του ομίλου 
με τ ις  ο ικογένειές  τους.

Στην αρχή της εκδήλωσης μίλη
σε ο πρόεδρος του ομίλου, που έ 
κανε ένα σύντομο απολογισμό των 
δραστηριοτήτω ν του Ομίλου για το 
1987, ενώ συγχρόνως ανέπτυξε 
τους στόχους και τις  επ ιδιώξεις για 
το 1988 (δημιουργία σώματος εθ ε 
λοντών αιμοδοτών, σκοπευτικής 
ομάδας κ.ά.). Στους προσκεκλημέ-. 
νους μοιράστηκε και ένα θαυμάσιο 
και κατατοπιστικό έντυπο γύρω 
από την ιστορία και τις  ποικίλες 
δραστηρ ιότητες του Ομίλου και το 
περιοδικό Αστυνομική Επιθεώρηση.

Αξίζει να σημειώσουμε το γεγο
νός ότι ο ι εισπράξεις από την εκ
δήλωση αυτή, 'θα δ ια τεθούν για την 
βοήθεια αναξιοπαθώντων ανδρών 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ_:*_Α
ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1988

Την 17-1-1988 έγιναν στο Πλα
τύστομο Λαμίας, στις εγκαταστά
σεις του Ε.Ο.Τ., οι ετήσ ιο ι αγώνες 
ανωμάλου δρόμου Ε.Δ. και Σωμ. 
Ασφαλείας.

Στους αγώνες συμμετείχαν τα 
Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτι
κού και Αεροπορίας, η ΕΛ.ΑΣ. και 
το Λιμενικό σώμα.

Τις εκκινήσεις των αγώνων έ 
δωσε, τιμητικά , ο πρώην θαλκανιο- 
νίκης στους δρόμους ταχύτητας 
και νύν αναπληρωτής δ /ν τή ς  Δημ. 
Σχέσεων Υ.Δ.Τ. αστυνόμος Α' Λεω
νίδας Κόρμαλης.

Τους αγώνες παρακολούθη
σαν, ως εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ο 
Αστυνομικός Δ /ντής Φθιώτιδος 
Δασταμάνης Ευθύμιος, εκπρόσω
ποι των γενικών επιτελείων και των 
τριών κλάδων καθώς και του Λιμε
νικού.

Μετά το τέλος  των αγώνων ε 
πακολούθησε συνεστίαση σε κέ
ντρο της περιοχής προς τιμή των 
αθλητών και των επίσημων προσ
κεκλημένων.

Την ευθύνη για την οργάνωση 
των αγώνων είχε το Γεν. Επιτελείο 
Στρατού.

Η αποστολή της  ΕΛ.ΑΣ. αποτε

λε ίτο  από:.
Αστυνόμος Α' Λεωνίδας Κόρμαλης
-  αρχηγός αποστολής 
Αστυνόμος Β ’ Αθανάσιος Βασιλείου
-  αρχηγός ομάδας.
Αστυφύλακας Εμμανουήλ Σουβλά- 
κ η ς -  προπονητής.
Αστυφύλακας Εμμανουήλ Χάντζος
-  αθλητής.
Αστυφύλακας Γεώργιος Αφορδα- 
κός -  αθλητής.
Αστυφύλακας Σταύρος Καρακα- 
τσάνης -  αθλητής.
Αστυφύλακας Βασίλειος Δαουτά- 
κ η ς -  αθλητής.
Αστυφύλακας Κυριάκος Λαζαρίδης
-  αθλητής.

Αστυφύλακας Κων/νος Περήφανος 
-  αθλητής.
Αστυφύλακας Γεωργία Τρουμπού- 
κη -  αθλήτρια.
Αστυφύλακας Ά ρτεμης Βασιλικο- 
πούλου -  αθλήτρια.

Οι επ ιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. κατά 
κατηγορία αθλήματος ήταν:
Α. 3.000 μ. Γυναικών 
1η Αστυφ. Γεωργ. Τρουμπούκη 
2η Αστυφ. Ά ρτεμης Βασιλικοπού- 
λου.
Β. 4.000 μ. Ανδρών
3ος Αστυφ. Στ. Καρακατσάνης.
Γ. 8.000 μ. Ανδρών
1ος Αστυφ. Εμμαν. Χάντζος.
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Οι ραδιοερασιτέχνες της Θεσσαλονίκης 
και πώς έστησαν τους σταθμούς τους 
στο Άγιο Όρος.

Άποψη της Μονής Δοχειαρίου του Αγιου Όρους όπου στή
θηκαν οι σταθμοί.

Έ ξι ερασ ιτέχνες ασυρματιστές 
από τη συμπρωτεύουσα έστησαν 
ερασ ιτεχνικούς σταθμούς ασυρμά
του στο Ά γ ιο  Ό ρος. Το γεγονός, 
που ήταν αποτέλεσμα πολύχρονης 
προσπάθειας όλων τους, προβλή
θηκε εντυπωσιακά από τον τοπικό 
αλλά και τον αθηναϊκό Τύπο. Μ έλος 
της πρωτότυπης ομάδας ο ανθυπα- 
στυνόμος Γεώργιος Τσάλιος, που 
υπηρετεί στο Τμήμα Άμεσης Δρά
σης της πόλης, μας δ ίνε ι από 
«πρώτο χέρι» αναλυτικές πληροφο
ρίες γ ια  το  εγχείρημα και το επ ίτευ 
γμά τους:

«Περισσότεροι από 23.000 ρα
δ ιοερασ ιτέχνες από όλο τον κόσμο 
ήρθαν σε επαφή με τους ερασ ιτε
χνικούς σταθμούς ασυρμάτου που 
εγκαταστήσαμε, για πρώτη φορά 
μετά, από πολλά χρόνια, στο Ά γ ιο  
Ό ρος.

Την ομάδα αποτελούσαν οι: Νίκος 
Γεωργιάδης, γ ιατρός, επίκουρος 
καθηγητής του Α ρ ισ τοτέλειου  Πα
νεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Παύλος 
Σπανδωνίδης υπάλληλος ΟΤΕ, Λευ- 
τέρης Χατζητάκης τεχν ικός  της

Ε.Κ.Ο., Αλέκος Ιχτιάρογλου -  Νίκος 
Νομικός, έμποροι και ο υπογράφων. 
Ό λ ο ι δ ιαθέτουμε άδεια χειρ ιστή 
ραδιοερασ ιτεχνικού σταθμού
ασυρμάτου που όπως είνα ι γνωστό 
εκδ ίδ ετα ι από το  Υπουργείο Μ ετα
φορών και Επικοινωνιών ύστερα από 
εξετάσ εις  στις οποίες υποβάλλονται 
οι ενδ ιαφερόμενο ι.

Οι σταθμοί ασυρμάτου λε ιτούρ 
γησαν στη μονή Δοχειαρ ίου σε 
24ωρη βάση επί 13 μέρες ύστερα 
από ειδ ική  άδεια  της Ιερός Επιστα
σίας του Αγίου Ό ρ ο υ ς  και του 
Υπουργείου Μ εταφορών και Επικοι
νωνιών.

Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν 
περίπου. 1.900.000 ραδ ιοερασ ιτέ
χνες οι οποίοι επικοινωνούν καθη
μερινά μεταξύ τους και ανταλλά- 
σουν κάθε ε ίδους μηνύματα εκτός, 
βέβαια, από πολιτικά και θρησκευ
τικά.

Η επικοινωνία γ ίν ε τα ι με σήματα 
μορς, με ραδιοτηλεφω νία (μικρό
φωνο). με ραδιοτηλέτυπο και μέσω 
δορυφόρων που γ ι' αυτόν ειδ ικά  το 
σκοπό έχουν θέσει σε λε ιτουργ ία  οι

Τα μηχανήματα
«πρόχειρα» στημένα στην αρχή.



Η.Π.Α. και η Ε.Σ.Σ.Δ. Τα μηχανήματα 
που χρησιμοποιούνται είνα ι τελ ευ 
ταίας τεχνολογίας, μεγάλης εμβέ
λειας και ελέγχονται από το Υπουρ
γείο  Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
για τη σωστή λειτουργία  τους και να 
μην παρεμβάλουν τις  κρατικές επι
κοινωνίες.

Για να πάρει κάποιος την άδεια 
χειριστή ασυρμάτου πρέπει να δώ
σει εξετάσεις στο Υπουργείο, στα 
σήματα Μορς, στους δ ιεθνείς κανο
νισμούς επικοινωνίας και στη ρα
διοηλεκτρολογία.

Συνήθως μεταδίδονται μηνύματα 
που έχουν σχέση με τους πομπούς 
και τις κεραίες που χρησιμοποιούν
ται, για τ ις  καιρικές συνθήκες και για 
διάφορα τουριστικά θέματα. Οι έλ- 
ληνες ερασιτέχνες ασυρματιστές 
καθημερινά συνομιλούμε με έλλη- 
νες μετανάστες απ' όλο τον κόσμο 
που διαθέτουν παρόμοιους πομ
πούς, λέγοντάς τους διάφορα νέα 
από την Ελλάδα και τους συγγενείς 
τους.

Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι δεν 
έχουμε καμία σχέση με τους στα
θμούς CB που πρέπει να εκπέμπουν 
μόνο από αυτοκίνητα, όπως επίσης 
και με τους ιδιωτικούς ραδιοφωνι
κούς σταθμούς, γ ια τί ουδέποτε εκ
πέμπουμε μουσική. Οι σταθμοί μας 
εκπέμπουν σε θραχέες σμχνότητες. 
Από την Υπηρεσία του Υπουργείου 
Μεταφορμών και επικοινωνιών εγ- 
κρίνεται η μόνιμη θέση λειτουργίας

βΗ

Ο συνάδελφος Τσάλιος επί «τω έργω»

του ασυρμάτου στη διεύθυνση κα
τοικίας μας.

Έτσι, σ' ένα κτίριο της μονής Δο- 
χειαρίου εγκαταστάθηκαν οι πομποί 
και οι βενζινοκίνητες γεννήτρ ιες μια 
και όπως είνα ι γνωστό, στο Ά γ ιο  
Ό ρος, δεν υπάρχει ηλεκτρικό 
ρεύμα. Ή ταν μια φοβερή εμπειρία 
για το στήσιμο των σταθμών στο 
Ά γ ιο  Ό ρος. Πέρα από τις  σχετικές 
άδειες που έπρεπε να παρθούν 
αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρα — 
απρόβλεπτα προβλήματα. Με ειδικά 
ναυλωμένο καράβι, γ ι ’ αυτό το 
σκοπό, μεταφέραμε τρεις  γεννή
τρ ιες μεγάλης ισχύος, για να λε ι
τουργήσουν οι σταθμοί, όπως επί
σης και τις  κεραίες των πομπών, που 
δέθηκαν σε ελαιόδενδρα ή στερεώ
θηκαν στις στέγες των κελιών.

Την πρώτη μέρα λειτουργίας των 
σταθμών περίπου 4.000 ραδιοερασι
τέχνες και από τις πέντε ηπείρους 
συνομίλησαν μαζί μας. Ή ταν όμως 
αδύνατο να ανταποκριθούμε σε 
όλες τ ις  κλήσεις και έτσι πολλοί από 
τους συναδέλφους σε όλο τον κό
σμο δεν μπόρεσαν να πάρουν απάν
τηση.

Για την επιβεβαίωση κάθε επικοι
νωνίας οι ραδιοερασιτέχνες ανταλ- 
λάσουμε κάρτες, όπου σημειώνουμε 
την ημερομηνία εκπομπής, τη συ
χνότητα και την ένταση του σήμα
τος των πομπών.

Ιδιαίτερα μας συγκίνησε η φ ιλοξε
νία των μοναχών και γ ι’ αυτό τους 
ευχαριστούμε θερμά. Στη μονή Δο- 
χειαρίου μονάζουν 25 μοναχοί οι 
οποίοι παράλληλα με την προσωπική

ενάσκηση αγωνίζονται με πολύ με
ράκι για την ανασυγκρότηση του 
μοναστηριού.

Σε όλο τον κόσμο οι σ υνά δελφ ο ι- 
αστυνομικοί έχουν ιδρύσει ειδικά 
RADIO - CLUB που λειτουργούν στις 
εγκαταστάσεις της Ι.Ρ.Α. (Διεθνής 
Ένωση Αστυνομικών).

Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 κάτο
χοι άδειας ερασιτέχνη -  ασυρματι
στή που υπηρετούν στην Ελληνική 
Αστυνομία. Πιστεύω ότι σύντομα θα 
μπορέσουμε να ιδρύσουμε και εμείς 
ένα ελληνικό RADIO CLUB στο χώρο 
της Ι.Ρ.Α. Ήδη το Τοπικό Τμήμα 
Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης κάνει ενέρ
γε ιες  για ίδρυση και λειτουργία  RA
DIO CLUB στο οποίο θα μπορούν να 
γράφονται μέλη, Έ λληνες αστυνο
μικοί -  μέλη του.

Με την έναρξη της λειτουργίας 
του, που θα γ ίνε ι σύντομα, όσοι 
συνάδελφοι ενδιαφέρονται για την 
απόκτηση της άδειας θα μπορέσουν 
να παρακολουθήσουν σεμινάρια 
επιμόρφωσης στον κώδικα Mors και 
στη ραδιοτηλεφωνία».

Ευχές και από μας στο συνάδελφο 
της Θεσσαλονίκης αλλά και σ' όλους 
τους ραδιοερασιτέχνες -  αστυνομι
κούς για επιτυχία στις προσπάθειές 
τους.

Για περισσότερες πληροφορίες 
πάνω στους σταθμούς αυτούς και 
τ ις  προοπτικές τους μπορείτε να 
απευθυνθείτε στον ανθ/μο Γιώργο 
Τσάλιο, Τμήμα Άμεσης Δράσης 
Θεσσαλονίκης τη λ .: 031/100 ή
031/429936 ή 031/431946.

209



Η Εκκλησία τίμησε την 
Αστυνομία στην I. Μητρόπολη 

Νίκαιας
Δεξίωση προς τιμήν των αστυ

νομικών που υπηρετούν στην πε
ρ ιφ έρεια  της Μητρόπολης Νίκαιας 
παρέθεσε ο Σ. Μ ητροπολίτης της 
κ.κ. Γεώργιος, στο Πνευματικό Κέ
ντρο του Ιερού Ναού του Εσταυ
ρωμένου Αιγάλεω.

Σ' αυτήν παρακάθησαν 35 αστυ
νομικο ί όλων των βαθμών εκπρο- 
σωπόντας τ ις  αστυνομ ικές υπηρε
σίες που λε ιτουργούν στην ανω τέ
ρω Μητρόπολη, ο προϊστάμενος 
του Ι.Ν. Εσταυρωμένου και άλλοι 
ιερε ίς  της.

Σκοπός τη ς  εκδήλωσης αυτής 
ήταν η από μέρους της Εκκλησίας 
έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους 
αστυνομ ικούς, γ ια  το επίπονο έργο 
που εκτελοΰν.

Κατά τη ν  δ ιάρκεια  του γεύμα 
τος τους αστυνομ ικούς προσφώ
νησε ο πατήρ Ν ικόλαος Τριαντα- 
φύλλου και στη συνέχεια αντιφώ 
νησε ο Αστυν. Δ /ν τή ς  Μ άρκος Πα- 
ραράς εκ μέρους της Δ ιεύθυνσης 
Αστυνομίας Δ υτικής Α ττικής. Τον 
λόγο πήρε, κλείνοντας, ο Σ. Μη
τροπολίτης, εξήρε το έργο των α
στυνομικών και επισήμανε την  κο ι
νή πορεία Εκκλησίας και Αστυνο
μίας για ένα καλύτερο μέλλον της 
κοινωνίας μας.

Μ ετά τη  λήξη της τελ ε τή ς  ο Σ. 
Μ ητροπολίτης πρόσφερε ημερολό
για σε όλους τους  αστυνομικούς 
και ο Αστυνομικός Δ /ν τή ς , από 
πλευράς αστυνομίας, του δώρησε 
επάργυρο αναμνηστικό α ν τ ικ ε ίμ ε 
νο, με αφιέρωση.

Κοπή π ίτας στη Δ /ν σ η  
Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ειρ α ιά

Σε ειδ ική  εκδήλωση που πραγ
ματοποιήθηκε στη Δ /νση Αστυνο
μίας Πειραιά έγ ινε  η κοπή πίτας 
από το  Δ /ντή  Αστυνομίας Πειραιά 
Ταξίαρχο κ. Γ. Παντελάκη. Παρε- 
βρέθηκαν ο σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Πειραιά κ. Καλίνικος, ο 
Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Παπαδό- 
πουλος, ο δήμαρχος Πειραιά κ. Αν- 
δριανόπουλος, ανώ τατοι και ανώ
τερ ο ι Α ξ/κο ί, αντιπροσωπεία του 
Ο.Κ.ΦΑ. Πειραιά και πολλοί συνά
δελφοι.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

Πτυχία σε 27 υπαστυνόμους Α' 
και Β’ και σε ένα πολιτικό υπάλλη
λο, που εκπαιδεύτηκαν σε θέματα

τροχαίας, επέδωσε πρόσφατα ο Β' 
υπαρχηγός του Σώματος αντιστρά
τηγος Αθανάσιος Ζαφείρης, σε ε ι
δική εκδήλωση που πραγματοποιή
θηκε σε αίθουσα των σχολών της 
αστυνομίας. Στην εκδήλωση παρα- 
θρέθηκαν ο προϊστάμενος της 
θρησκευτικής υπηρεσίας της 
ΕΛ.ΑΣ. πανοσολογιώτατος κ. Ευ
σέβιος Πιστολής, ο επιθεωρητής 
των σχολών της ελληνικής Αστυ
νομίας Ταξίαρχος κ. Καράμπελας 
Περικλής, ο δ ιο ικητής της σχολής 
αξιωματικών Αστυν. Δ ιευθυντής κ. 
Αρκαδόπουλος Φώτιος και άλλοι 
αξιωματικοί. Μιλώντας προς τους 
μετεκπαιδευθέντες ο δ ιο ικητής 
του τμήματος μετεκπαιδεύσεων 
αστυν. Α' Μ ατζαβάς Δημήτριος 
τους συνέστησε ν ’ αξιοποιήσουν 
στο μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις 
που απέκτησαν. Επιπλέον δε να 
μεταδώσουν αυτές και στους υπό
λοιπους συναδέλφους των τμημά
των Τροχαίας για τη  βελτίωση των 
συνθηκών ομαλής διακίνησης πε
ζών και οχημάτων στους δρόμους 
και τη  μείωση των τροχαίων ατυ
χημάτων.
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ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ.
Όπως καθορίζει η απόφαση του 

υπουργού Μ εταφορών και Επικοινωνιών, 
ο ι παραβάσεις και οι αντίσ το ιχες χρημα
τ ικ ές  ποινές που ισχύουν από την 1 /2 /88 
ε ίνα ι οι εξής:

1. Παραβίαση υποδείξεων και σημάτων 
που δ ίδοντα ι από τροχονόμο, 4.600 δρχ. 
τουλάχιστον.

2. Παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων 
Ρ-3, Ρ-39 έως και Ρ—43, 4.600 δρχ. το υ 
λάχιστον (δ ιο ικητικό  πρόστιμο).

3. Παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων 
πλην των Ρ-3 και Ρ-39 έως και Ρ—43,
4.600 δρχ. τουλάχιστον

4. Παραβίαση διαγραμμίσεων οδών,
9.200 δρχ. τουλάχιστον.

5. Παραβίαση σηματοδότη, 13.800 δρχ. 
τουλάχιστον.

6. Παραβίαση διατάξεω ν για  σηματο
δότη, 6.900 δρχ. τουλάχιστον.

7. Παραβίαση φω τεινής σηματοδότη
σης για πεζούς, 1.400 δρχ. τουλάχιστον.

8. Αντικανονική συμπεριφορά οδηγού 
αυτοκινήτων, 4.600 δρχ. τουλάχιστον.

9. Παραβίαση διατάξεω ν άρθρου 13, 
πλην παρ. 4 αυτού, 2.800 δρχ. τουλάχ ι
στον.

10. Παραβίαση διατάξεω ν άρθρου 14,
1.400 δρχ. τολάχιστον.

11. Οδηγοί παρενοχλούντες λοιπούς 
χρησιμοποιούντες οδό ή παρόδιους δια 
προκλήσεως κονιορτού ή εκτινάξεω ς 
υδάτων, 4.600 δρχ. τουλάχιστον.

12. Αντικανονική θέση στο δρόμο, 1400 
δρχ. τουλάχιστον.

13. Αντικανονική θέση στο δρόμο, 
6.900 δρχ. τουλάχιστον.

14. Αντικανονικό προσπέρασμα. 4.600 
δρχ. τουλάχιστον.

15. Παραβάσεις κατά τη συνάντηση με 
αντιθέτω ς ερχόμενα οχήματα, 2.800 δρχ. 
τουλάχιστον.

16. Μη ρύθμιση ταχύτητας ανάλογα με 
τις  περιστάσεις και μη τήρηση απόστα
σης ασφαλείας, 4.600 δρχ. τουλάχιστον.

17. Μη ρύθμιση τα χύτητας ανάλογα με 
τ ις  περιστάσεις κ.λπ., 1.400 δρχ. τουλά 
χιστον.

18. Υπέρβαση επ ιτρεπομένου ορίου 
ταχύτητας κατά ποσοστό μέχρι 20%,
4.600 δρχ. τουλάχιστον.

19. Υπέρβαση επ ιτρεπομένου ορίου 
ταχύτητας κατά ποσοστό άνω του 20%,
9.200 δρχ. τουλάχιστον.

20. Οδήγηση με ταχύτητα  κατωτέρα 
του ελάχιστου επ ιτρεπομένου ορίου τα- 
χύτητος. Μη αναγραφή στα φορτηγά και 
στα ρυμουλκούμενά το υς  στο πίσω μέ
ρος του αριθμού των χ ιλ ιομέτρω ν την 
ώρα του επ ιτρεπομένου ανώτατου ορίου 
ταχύτητας, 1.400 δρχ. τουλάχιστον.

21. Παραβάσεις για τη συσκευή α υτο
μάτου καταγραφής διανυομένων χ ιλ ιο 

μέτρων, διακοπών πορείας κ.λπ. -  ταχο
γράφος, 4.600 δρχ. τουλάχιστον.

22. Επικίνδυνοι ελ ιγμο ί και μη χρησι
μοποίηση δεικτώ ν κατεύθυνσης, 4.600 
δρχ. τουλάχιστον.

23. Αδικα ιολόγητη κίνηση προς τα 
πίσω, 1.400 δρχ. τουλάχιστον.

24. Αντικανονική αλλαγή κατεύθυν
σης, 2.800 δρχ. τουλάχιστον.

25. Παραβάσεις στην επιβράδυνση της 
κίνησης οχημάτων, 1.400 δρχ. τουλάχ ι
στον.

26. Παραβάσεις στους ε ιδ ικούς κανό
νες για οχήματα δημοσίων συγκοινω

νιών, 1.400 δρχ. τουλάχιστον.
27. Παραβίαση προτεραιότητας, 2.800 

δρχ. τουλάχιστον.
28. Παραβίαση προτεραιότητας. 4.600 

δρχ. τουλάχιστον.

29. Παραβίαση κανόνων που ισχύουν 
για διευκόλυνση οχημάτων που κινούν
τα ι επί σ ιδηροτροχιών, 2.800 δρχ. τουλά
χιστον.

30. Αντικανονική κίνηση σε αυτοκ ινη
τοδρόμους και δρόμους ταχείας κυκλο
φορίας, 4.600 δρχ. τουλάχιστον.

31. Παραβάσεις σ χετικές με τ ις  θύρες 
των οχημάτων, 1.400 δρχ. τουλάχιστον.

32. Παραβάσεις γ ια  τους κανόνες που 
ισχύουν για την παράκαμψη εμποδίων 
που υπάρχουν στο οδόστρωμα. 2.800 
δρχ. τουλάχιστον.

33. Υπερφόρτωση οχήματος με υπέρ
βαση του μεγίστου επ ιτρεπομένου βά
ρους αυτού κατά ποσοστό μέχρι 10%,
2.800 δρχ. τουλάχιστον.

34. Παραβάσεις στη φόρτωση οχημά
των, 4.600 δρχ. τουλάχιστον.

35. Αντικανονική μεταφορά επιβατών,
1.400 δρχ. τουλάχιστον.

36. Παραβάσεις στη στάση και στη 
στάθμευση. 4.600 (δ ιο ικητικό πρόστιμο).

37. Α ντικανονικός φωτισμός οχήμα
τος, 2.800 δρχ. τουλάχιστον.

38. Αντικανονική χρήση φώτων, 2.800 
δρχ. τουλάχιστον.

39. Αδ ικα ιολόγητη χρήση ηχητικών 
οργάνων, 1.900 δρχ. τουλάχιστον.

40. Παραβίαση κανόνων για την κυ
κλοφορία πεζών. 500 δρχ. τουλάχιστον.

41. Παραβάσεις σ χετικές  με τη συμπε
ριφορά των οδηγών προς τους πεζούς,
2.800 δρχ. τουλάχιστον.

42. Παραβάσεις ειδικών κανόνων πο
δηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσι
κλετών, 1.400 δρχ. τουλάχιστον.

43. Παραβάσεις ειδικών κανόνων για 
συνοδείες, πομπές γενικώ ς και για  την 
κίνηση αμαξιδίων αναπήρων ή βρεφών.
1.400 δρχ. τουλάχιστον.

44. Παραβάσεις κανόνων για οχήματα 
αμέσου ανάγκης και για  έργα στους δρό
μους, 2.800 δρχ. τουλάχιστον.

45. Απόρριψη χωμάτων ή αχρήστων 
υλικών στο δρόμο και παραβάσεις των 
εργαζομένων στους δρόμους ως προς 
την υποχρέωσή τους να φέρουν ειδ ικούς 
επενδυτές ασφαλείας, 4.600 δρχ. τουλά
χιστον.

46. Παραβάσεις για κατάληψη τμημά
των δρόμων, 4.600 δρχ. τουλάχιστον.

47. Παραβάσεις στην έλξη οχημάτων. 
6.900 δρχ. τουλάχιστον.

48. Α υτοκίνητο όχημα που δεν έχε ι σύ
στημα τροχοπεδήσεως που να λε ιτο υρ 
γε ί σύμφωνα με τ ις  δ ιατάξεις, 9.200 δρχ. 
τουλάχιστον.
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49. Ό χημα που έλκε ι ρυμουλκούμενο 
που δεν έχει σύστημα τροχοπεδήσεως 
που να λε ιτουργεί σύμφωνα με τ ις  διατά
ξεις, 9.200 δρχ. τουλάχιστον.

50. Συνδυασμός οχημάτων που δεν 
έχει σύστημα τροχοπεδήσεως το οποίο 
να λε ιτουργεί σύμφωνα με τις  διατάξεις 
του άρθρου 57, παρ. 1, 9.200 δρχ. τουλά
χιστον.

51. Μ οτοσικλέτα που δεν έχει σύστημα 
τροχοπεδήσεως που να λε ιτουργεί σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στις δ ιατάξεις του 
άρθρου 58, παρ. 1-3, 2.800 δρχ. τουλάχι
στον.

52. Μοτοποδήλατο που δεν έχει σύ
στημα τροχοπεδήσεως, 1.400 δρχ. το υ 
λάχιστον.

53. Ποδήλατο που δεν έχει σύστημα 
τροχοπεδήσεως που να λε ιτουργεί σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στις δ ιτάξεις του 
άρθρου 59, παρ.1,700 δρχ. τουλάχιστον.

54. Ζωήλατο όχημα που δεν έχει σύ
στημα τροχοπεδήσεως το οποίο να λ ε ι
τουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 60, παρ. 1, 1.400 
δρχ. τουλάχιστον.

55. Αγροτικό μηχάνημα που δεν έχει 
σύστημα τροχοπεδήσεως που να λ ε ι
τουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 61, παρ. 1-2, 4.600 
δρχ. τουλάχιστον.

56. Μηχάνημα έργου που δεν έχει σύ
στημα τροχοπεδήσεως που να λε ιτουρ 
γε ί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δ ιατά
ξεις του άρθρου 62, παρ. 1-2, 6.900 δρχ. 
τουλάχιστον.

57. Αυτοκίνητα οχήματα που δεν 
έχουν φώτα πορείας, 4.600 δρχ. τουλά
χιστον.

58. Αυτοκίνητα οχήματα εκτός μοτοσι
κλετών, που δεν έχουν φώτα διασταυ- 
ρώσεως 6.900 δρχ. τουλάχιστον.

59. Αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκού
μενο που δεν έχει φώτα θέσεως μπρο
στά, 2.800 δρχ. τουλάχιστον.

60. Αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκού
μενο που δεν έχει φώτα θέσεως πίσω,
2.800 δρχ. τουλάχιστον.

61. Αυτοκίνητο όχημα και ρυμουλκού
μενο που δεν έχει φως για την πινακίδα 
αριθμού κυκλοφορίας, 1.400 δρχ. τουλά
χιστον.

62. Αυτοκίνητα οχήματα που δεν 
έχουν φώτα πεδήσεως, 4.600 δρχ. του 
λάχιστον.

63. Αυτοκίνητα οχήματα που έχουν 
φώτα ομίχλης τα οποία δεν πληρούν 
τους όρους του άρθρου 69, παρ. 1, 1.400 
δρχ. τουλάχιστον.

64. Αυτοκίνητα οχήματα που έχουν 
φως οπισθοπορείας το οποίο δεν πληροί 
τους όρους του άρθρου 70, παρ. 1, 4.600 
δρχ. τουλάχιστον.

65. Αυτοκίνητα οχήματα που δεν 
έχουν ζυγό αριθμό φωτεινών δεικτών 
κατευθύνσεως, 1.400 δρχ. τουλάχιστον.

66. Αυτοκίνητο όχημα που δεν έχει

τους προβλεπόμενους ανακλαστήρες,
1.400 δρχ. τουλάχιστον.

67. Αυτοκίνητο όχημα ή συνδυασμός 
οχημάτων που δεν έχει το προθλεπό- 
μενο ηλεκτρ ικό σύστημα, 2.800 δρχ. 
τουλάχιστον.

68. Μ οτοσικλέτα που δεν έχει τα προ- 
θλεπόμενα φώτα, 2.800 δρχ. τουλάχι
στον.

69. Μοτοποδήλατο το οποίο δεν έχει 
τα προβλεπόμενα φώτα, 1.400 δρχ. του 
λάχιστον.

70. Τρίτροχος συμμετρική μοτοσι
κλέτα που δεν έχει τα προβλεπόμενα 
φώτα και ανακλαστικά στοιχεία, 2.800 
δρχ. τουλάχιστον.

71. Ποδήλατο που δεν έχει τα προβλε
πόμενα φώτα και ανακλαστικά στοιχεία,
1.400 δρχ. τουλάχιστον.

72. Ζωήλατο όχημα που δεν έχει τα 
προβλεπόμενα φώτα και ανακλαστικά 
στοιχεία. 1.400 δρχ. τουλάχιστον.

73. Αγροτικά μηχανήματα που δεν 
έχουν το προθλεπόμενο σύστημα φωτι
σμού. Παραβάσεις στη χρήση του ε ιδ ι
κού προβολέα των οχημάτων αυτών,
4.600 δρχ. περίπου.

74. Μηχανήματα έργων που δεν έχουν 
το προθλεπόμενο σύστημα φωτισμού. 
Παραβάσεις στη χρήση των ειδικών προ
βολέων των οχημάτων αυτών, 6.900 δρχ. 
τουλάχιστον.

75. Αυτοκίνητο όχημα που δεν έχει το 
σύστημα φωτισμού όπως προβλέπει το 
άρθρο 80, παρ. 1-7, 2.800 δρχ. τουλάχ ι
στον.

76. Αυτοκίνητο όχημα, αγροτικό μηχά
νημα ή μηχάνημα έργων που κυκλοφορεί 
κατά παράβαση των διατάξεων του άρ
θρου 81, παρ. 1-25 ή που δεν έχει τους 
από τις  ίδ ιες δ ιατάξεις προβλεπόμενους 
μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές, ζώ
νες ασφαλείας ή συστήματα ή έχει μηχα
νισμούς, πινακίδες, συσκευές, ζώνες 
ασφαλείας ή συστήματα τα οποία δεν 
πληρούν τ ις  απαιτήσεις των ίδιων διατά
ξεων, 4.600 δρχ. τουλάχιστον.

77. Ό χημα άλλης κατηγορίας εκτός 
εκείνης που αναφέρετα ι στην προηγού
μενη περίπτωση που κυκλοφορεί κατά 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 81, 
παρ. 1-25 ή που δεν έχει τους προβλε
πόμενους από τ ις  ίδ ιες  διατάξεις, κατά 
περίπτωση μηχανισμούς, πινακίδες, συ
σκευές ή συστήματα ή που έχει μηχανι
σμούς, πινακίδες, συσκευές ή συστή
ματα που δεν πληρούν τις  απαιτήσεις 
των ίδιων διατάξεων, 1.400 δρχ. τουλάχι
στον.

78. Μηχανοκίνητο όχημα το οποίο δεν 
πληροί τ ις  απαιτήσεις του άρθρου 82, 
παρ. 1-4, 2.800 δρχ. τουλάχιστον.

79. Παραβάσεις σχετικές με την εξ
ωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημά
των, 4.600 δρχ. τουλάχιστον.

80. Μη υπακοή προς διαταγή αστυνο
μικής αρχής ή άλλης αρμόδιας αρχής κα
τόχου αυτοκινήτου οχήματος ή αγροτι

κού μηχανήματος ή μηχανήματος έργων, 
όπως προσκομίσει αυτό για τεχνικό 
έλεγχο, 13.800 δρχ. τουλάχιστον.

81. Μηχανοκίνητο όχημα ή ρυμουλ
κούμενο που κυκλοφορεί χωρίς να έχει 
νομίμως απογραφεί και ταξινομηθεί κατά 
την οριζόμενη γεν ική απογραφή και τα 
ξινόμηση των οχημάτων, 23.000 δρχ. 
τουλάχιστον.

82. Αγροτικό μηχάνημα ή ρυμουλκού
μενο αυτού ή μηχάνημα έργων ή ρυ
μουλκούμενο αυτού που δεν είνα ι εφο
διασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή που η 
άδειά του έχει αφαιρεθεί, 4.600 δρχ. 
τουλάχιστον.

83. Μοτοποδήλατο που δεν έχει εφο- 
διασθεί με άδεια κυκλοφορίας, 4.600 
δρχ. τουλάχιστον.

84. Ποδήλατο που δεν είνα ι εφοδια
σμένο με άδεια κυκλοφορίας, 1.400 δρχ. 
τουλάχιστον.

85. Αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκού
μενο που δεν φ έρει και τ ις  δύο πινακίδες 
αριθμού κυκλοφορίας που έχουν νομί
μως χορηγηθεί, 9.200 δρχ. τουλάχιστον.

86. Αυτοκίνητο όχημα άλλης κατηγο
ρίας από εκείνη της προηγούμενης 
περίπτωσης που δεν έχε ι εφοδιασθεί με 
κανονικές πινακίδες αριθμού κυκλοφο
ρίας, 2.800 δρχ. τουλάχιστον.

87. Οδικό όχημα που οι πινακίδες του 
δεν είνα ι για οποιονδήποτε λόγο ευκρι- 
νώς ορατές (άρθρο 90, παρ. 4), 1.400 δρχ. 
τουλάχιστον.

88. Οχήματα και ρυμουλκούμενά τους 
που έχουν απογραφεί στην Ελλάδα και 
που έχουν δ ιεθνές διακριτικό σήμα ξέ
νου κράτους, 2.800 δρχ. τουλάχιστον.

89. Παραβάσεις σχετικές με τις  υπο
χρεώσεις που έχουν οι κάτοχοι των αυ
τοκινήτων οχημάτων, των αγροτικών μη
χανημάτων και των μηχανημάτων έργων 
και των ρυμουλκούμενών τους, όταν 
αυτά καταστραφούν, διαλυθούν ή εξ
αχθούν οριστικά στην αλλοδαπή, 2.800 
δρχ. τουλάχιστον.

90. Οδηγός που οδηγεί αυτοκίνητο 
όχημα με άδεια η οποία έχε ι λήξει, 9.200 
δρχ. τουλάχιστον.

91. Οδηγός οδικού οχήματος, που δεν 
έχει μαζί του τα προβλεπόμενα έγγραφα,
9.200 δρχ. τουλάχιστον.

92. Οδηγοί που δεν έχουν και δεν χρη
σιμοποιούν τα προβλεπόμενα από τις  
διατάξεις του άρθρου 101, παρ. 1-3 βοη
θητικά όργανα (γυαλιά κ.λπ.), 4.600 δρχ. 
τουλάχιστον.

93. Οδηγοί που κυκλοφορούν οδικά 
οχήματα, που εκπέμπουν καυσαέρια ή 
προκαλούν θορύβους πάνω από τα επι
τρεπόμενα όρια ή οδηγούν μοτοσυκλέ- 
τες  ή μοτοποδήλατα για επίδειξη ικανό
τητας ή τέλεση αυτοσχεδίων αγώνων, 
27.000 δρχ. τουλάχιστον.

94. Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας, 
για την ανακούφιση την ομαλή και 
ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφο
ρίας κ.λπ., 23.000 δρχ. τουλάχιστον.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Μουσική της Ελληνικής Αστυ
νομίας συνεχίζει με την ίδια προθυ
μία το σοβαρό της έργο, το οποίο 
εκτελούσε και στα δύο Αστυνομικά 
Σώματα πριν από την ενοποίησή 
τους.

Εχει ως αποστολή να συμμετέχει 
σε θρησκευτικές τελετές, ορκωμο
σίες διαφόρων στρατιωτικών τμημά
των, καταθέσεις στεφάνων, αθλητι

κές επιδείξεις, να λαμβάνει μέρος 
στην Αλλαγή Φρουράς του Μνη
μείου Αγνώστου Στρατιώτου, να δί
νει συναυλίες, κατάλληλα μουσικά 
προγράμματα σε νοσοκομεία για την 
ψυχαγωγεία ασθενών και να συμ
βάλλει επίσης στην αρτιοτέρα εμ
φάνιση και παράσταση των τμημά
των της Ελληνικής Αστυνομίας κατά 
τις εθνικές εορτές και τελετές,

προσδίδουσα με την τέλεια κατάρ
τισή της, εξαιρετική λαμπρότητα σε 
κάθε μεγαλοπρεπή της εμφάνιση.

Για την προέλευση και ιστορική 
πορεία της μουσικής της Ελληνικής 
Αστυνομίας μας μίλησε ο Δ/τής αυ
τής Αστυν. Υποδ/τής Σωτήριος 
ΑΡΑΠΗΣ.

Η Μουσική της  Ελληνικής Αστυ
νομίας συγκροτήθηκε από τ ις  Μου
σικές της Ελληνικής Χωροφυλακής 
και της Αστυνομίας Πόλεων μετά 
την ενοποίησή τους, η οποία πρα
γματοποιήθηκε την 8η Οκτωβρίου 
του 1984 με τον Ν. 1481.

Η Ελληνική Χωροφυλακή, η οποία 
συνεστήθη με Β.Δ. την 20η Μαΐου 
1833, ε ίχε προορισμό την διατήρηση 
της κοινής ησυχίας και την ασφά
λεια των συνόρων του κράτους. 
Αποτελούσε συμπληρωματικό μέ
ρος του Στρατού και δ ιέπετο από

τους ίδιους στρατιω τικούς κανονι
σμούς.

Η Αστυνομία Πόλεων, η οποία 
συνεστήθη με τον Ν. 2461 του 1920, 
είχε προορισμό να δ ιαχειρ ίζετα ι την 
αστυνομική υπηρεσία των μεγάλων 
πόλεων. Ή ταν πολιτικό σώμα και
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ασκούσε τα καθήκοντά της στις πό
λεις των Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών 
και Κέρκυρας.

Τα μουσικά τμήματα των δύο αυ
τών αστυνομικών Σωμάτων κατά τις 
εθνικές εορτές συμμετείχαν στις 
παρελάσεις με τα πεζοπόρο τμή
ματά τους. Παρουσίαζαν σοβαρά 
μουσικά προγράμματα σε τηλεοπτι
κές και ραδιοφωνικές εκπομπές και 
συναυλίες σε κλειστούς χώρους για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης 
ελάμβαναν μέρος σε δ ιάφορες εκ
δηλώσεις, οι οποίες διοργανώνοντο 
σε πολλές πόλεις της Ελλάδος.

Η Μουσική της Ελληνικής Χωρο
φυλακής ιδρύθηκε το έτος 1939.

Τον Απρίλιο του 1941 κατόπιν της 
εισβολής των Γερμανικών και Ιταλι
κών στρατευμάτων διελύθη από τις 
Γερμανικές Αρχές κατοχής. Επειδή 
όμως το Αρχηγείο Χωροφυλακής 
γνώριζε την επίδραση που έχει η 
μουσική στην εξύψωση του ηθικού 
των πολιτών, προέβει στην ανασυγ
κρότηση του Τμήματος Μουσικής 
τον Νοέμβριο του 1942.

Από την ίδρυσή της ανέλαβε αρχι
μουσικός ο Μοίραρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΡΩΝΗΣ, ο οποίος παρέμεινε μέχρι 
τον θάνατό του τον Σεπτέμβριο του 
1946.

Την 6 Σεπτεμβρίου του ίδιου 
έτους ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Αρχιμουσικού ο έφεδρος εκ μονί
μων Λοχαγός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗ- 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ο οποίος έφερε τον βα
θμό του Μοιράρχου. Παρέμεινε έως 
την 15η Ιανουάριου 1951 στην υπη
ρεσία, αφού προηγουμένως προή- 
χθηκε στον βαθμό του Ταγματάρ
χου.

Αυτόν διεδέχθη την 16η Φε
βρουάριου 1951 ο έφεδρος εκ μονί
μων Υποπλοίαρχος του Πολεμικού 
Ναυτικού ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΡΕΝ με τον 
βαθμό του Μοιράρχου. Υπηρέτησε 
επτά έτη περίπου, προήχθη εν τω 
μεταξύ στον βαθμό του Ταγματάρ
χου και απεστρατεύθη την 31 Δ ε
κεμβρίου 1957.

Η Μουσική Χωροφυλακής από την 
1η Ιανουάριου 1954 με το Ν.Δ. 2531 
έγινε αυτοτελής με ιδ ια ίτερο κανο
νισμό.

Ο κανονισμός αυτός καθόριζε τα 
θέματα κατατάξεως οπλιτών και 
αξιωματικών στην Μουσική Χωρο
φυλακής, τον τρόπο διεξαγωγής των 
προαγωγικών εξετάσεων και ότι 
αφορούσε την εσωτερική υπηρεσία.

Εκτός από το Τμήμα Μουσικής 
Αθηνών, υπήρχε στη Θεσσαλονίκη

και δεύτερο Τμήμα Μουσικής Χω
ροφυλακής, το οποίο ιδρύθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 1955.

Τον Οκτώβριο του 1958, βάσει του 
κανονισμού Μουσικής, προκηρύχθη 
για πρώτη φορά διαγωνισμός, 
επειδή η θέση του Δ ιοικητοϋ Μουσι
κής ήταν κενή από την 1η Ιανουά
ριου 1958.

Την θέση αυτή κατέλαβε ο ΣΩΤΗ
ΡΙΟΣ ΑΡΑΠΗΣ, ο οποίος είχε λάβει 
μέρος στον διαγωνισμό αυτό και την 
1η Δεκεμβρίου 1958 ανέλαβε τα κα
θήκοντα του Δ ιο ικητού στα Τμήματα 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης με το βα
θμό του Μοιράρχου.

ΔΟΥΚΑΚΗΣ - Σπυρίδων

ΣΩΖΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

Οι δύο πρώτοι ήταν πολίτες και 
προσελήφθησαν ως Αρχιμουσικοί 
επειδή από τους υπηρετούντες δεν 
υπήρχε κανείς με κατάλληλες γνώ
σεις για να αναλάθει την θέση αυτή.

Μετά την ενοποίηση των Αστυνο
μικών Σωμάτων, Δ ιο ικητής της Μου
σικής Ελληνικής Αστυνομίας ανέ
λαβε ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΑΠΗΣ, ο οποίος και 
προηγουμένως ήταν Δ ιο ικητής στην 
Μουσική Χωροφυλακής με τον ίδιο 
βαθμό, αλλά με διαφορετική ονομα
σία δηλαδή με το βαθμό του Αντι- 
συνταγματάρχου.

Από το έτος 1958 μέχρι την εν
οποίηση το 1984 και αμέσως μετά 
από αυτήν έως σήμερα, παραμένει ο

Οι οργανικές θέσεις των μουσικών 
στα δύο Τμήματα Αθηνών και Θεσ
σαλονίκης ήταν 66. Επειδή όμως ο 
αριθμός αυτός δεν επαρκούσε, τα 
κενά της αρμονικής συνθέσεως των 
μουσικών οργάνων συμπληρώνοντο 
με Χωροφύλακες μη οργανικούς.

Η Μουσική της πρώην Αστυνομίας 
Πόλεων ιδρύθηκε το έτος 1947 και 
αποτελείτο μόνο από ένα Τμήμα, το 
οποίο ευρίσκετο στην Αθήνα.

Από της συστάσεώς της δεν είχε 
οργανικές θέσεις.

Οι Αρχιμουσικοί από το έτος της 
ιδρύσεως αυτής ήταν:

από 1947 έως 1962 

» 1963 » 1968

ίδιος Δ ιο ικητής συνεχώς επί 30 έτη.
Ο αριθμός των 66 οργανικών θέ

σεων στη Μουσική της Ελληνικής 
Αστυνομίας παρέμεινε ο ίδ ιος που 
υπήρχε και στην Μουσική Χωροφυ
λακής.

Το Τμήμα Μουσικής στη Θεσσα
λονίκη εξακολουθεί να υπάρχει.

Με την έγκριση του υπ’ αριθ. 229 
Π.Δ. της 29-12-87 καθορίζεται ο τρό
πος κατατάξεως ιδιωτών στην υπη
ρεσία της Μουσικής Ελληνικής 
Αστυνομίας, καθώς επίσης και τα 
προσόντα των υποψηφίων, την ε ι
δική εκπαίδευση, τα μαθήματα των 
προαγωγικών εξετάσεων για τους 
βαθμούς του Αρχ/κα, Ανθ/μου και 
Υπαστ/μου Β'.

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Δημήτριος Αστ. Υποδ/ντής »» 1968 » 1979

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Σπυρίδων Υπαστυνόμος Α' » 1979 » 1984
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΑΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σωτή

ριος Αράπης Διοικητής της Μουσικής Ελ
ληνικής Αστυνομίας γεννήθηκε στην 
Αθήνα.

Ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με την 
μουσική και την ποίηση.

Παρ' όλο ότι ο πατέρας του ήταν χημικός 
και η επιθυμία του ήταν να ακολουθήσει το 
δικό του επάγγελμα, κατόρθωσε μετά τις 
γυμνασιακές του σπουδές από το 6/τάξιο 
γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής, να επιδοθεί 
σε εντατικές μελέτες και να αποφοιτήση 
αριστούχος από τις Σχολές Πιάνου. Ανωτέ- 
ρων θεωρητικών και Βυζαντινής Μουσικής 
του Εθνικού Ωδείου.

Κατά το χρονικό διάστημα των σπουδών 
του, είχε τους πιο διακεκριμένους καθηγη
τές του Ωδείου, στους οποίους οφείλει την 
πρόοδο που επέδειξε.

Αρχισε να παρακολουθεί μαθήματα πιά
νου στην τάξη της καθηγητρίας κ. Μαρίνας 
Χανίδου -  Δημητριάδου, η οποία διαπί
στωσε το εξαιρετικό του ταλέντο και του 
υπέδειξε να σπουδάσει ανώτερα θεωρητικά 
μαθήματα.

Στην Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών και 
Συνθέσεως, παρακολούθησε στο πρώτο 
τμήμα μαθήματα επί τρία χρόνια, στην τάξη 
του καθηγητού και Αρχιμουσικού της χορω
δίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μιχ. 
Βούρτση και απέκτησε το πτυχίο Αρμονίας.

Στο επόμενο τμήμα παρακολούθησε μα
θήματα στην τάξη του ίδιου καθηγητού επί 
δύο χρόνια και απέκτησε το πτυχίο Αντιστί- 
ξεως.

Συνέχισε τις σπουδές του επί δύο χρόνια 
στην τάξη του Ακαδημαϊκού και Διευθυντού 
του Εθνικού Ωδείου Μαν. Καλομοίρη και 
απέκτησε το πτυχίο Ενορχηστρώσεως και 
Φούγκας.

Στο τελευταίο τμήμα της Σχολής αυτής, 
παρακολούθησε επί τέσσερα χρόνια μαθή
ματα συνθέσεως στην τάξη του καθηγητού 
και Αρχιμουσικού της Συμφωνικής Ορχή
στρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Λεω
νίδα Ζώρα και ολοκλήρωσε κανονικά τις 
σπουδές του σε ένδεκα χρόνια.

Επίσης σε ένδεκα χρόνια απέκτησε και 
το πτυχίο Πιάνου.

Στα μαθήματα μορφολογίας και οργανο- 
γνωσίας είχε τον καθηγητή και μουσικοκρι- 
τικό Γεώργιο Βώκο και στην ιστορία την 
καθηγήτρια Αύρα θεοδωροπούλου.

Στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής παρα
κολούθησε επί πέντε χρόνια μαθήματα 
στην τάξη του καθηγητού και δεξιού ιερο
ψάλτου στον Ι.Ν. της Αγ. Ειρήνης, Σπυρ 
Καψάσκη και απέκτησε το πτυχίο Βυζαντι
νής Μουσικής.

Εκ παραλλήλου, παρακολούθησε επί δύο 
χρόνια, στην τάξη του καθηγητού και απο- 
στράτου Διοικητού της Στρατιωτικής Μου
σικής Βασ. Σωζοπούλου μαθήματα Ενοργα- 
νώσεως και Διευθύνσεως Μπάντας και 
απέκτησε το πτυχίο του Αρχιμουσικού.

Για την φοίτηση όμως στην Σχολή Ενορ- 
γανώσεως και στην Σχολή Ανωτέρων θεω
ρητικών, προηγούνται τέσσερα χρόνια από 
τα υποχρεωτικά μαθήματα, δηλαδή τρία 
χρόνια θεωρίας και ένα Αρμονίας.

Ο καθηγητής, του Αστυνομικού Υπο- 
δ/ντού Σωτ. Αράπη, Μανώλης Καλομοίρης 
(1882 -1 9 6 2 ), υπήρξε Διοικητής της Στρα
τιωτικής Μουσικής, Όταν κατετάγη στο 
Στρατό ανέλα6ε αμέσως την ανωτέρα θέση 
του Γενικού Επιθεωρητού των Στρατιωτικών 
Μουσικών από το έτος 1918 έως το 1937.

Επίσης ο Βασίλειος Σωζόπουλος (1885 -  
1968), κατετάγη στη Μουσική του Στρατού 
το 1903 και διεδέχθη τον Μανώλη Καλο
μοίρη στη θέση του Γενικού Επιθεωρητού 
Στρατιωτικών Μουσικών το 1937 και παρέ- 
μεινε σε αυτή μέχρι την αποστρατεία του το 
1939. Κατόπιν ως πολίτης διετέλεσε καθη

γητής και Αρχιμουσικός στην Μουσική της 
πρώην Αστυνομίας Πόλεων από το 1963 
έως το 1968.

Όταν τελείωσε τις σπουδές του από το 
Εθνικό Ωδείο, η Ανωτάτη Σχολή Μουσικής 
«JUILLIART SCHOOL OF MYSIC» της 
Ν. Υόρκης, του έδωσε υποτροφία για να 
συνεχίσει εκεί τις σπουδές του. Αλλά ενώ 
ήταν έτοιμος να μεταβή στην Σχολή αυτή, 
προκηρύχθηκε διαγωνισμός από το τέως 
Αρχηγείο Χωροφυλακής για την κενή θέση 
του Διοικητού της Μουσικής Χωροφυλα
κής. Τότε προτίμησε να λάβη μέρος στον 
διαγωνισμό αυτό επειδή του εδίδετο η ευ
καιρία να προσφέρη τις υπηρεσίες του στο 
Σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής,

Στις εξετάσεις αυτές αρίστευσε και ανέ- 
λαβε τα καθήκοντα του Διοικητού της Μου
σικής με τον βαθμό του Μοιράρχου από την 
1η Δεκεμβρίου 1958.

Φρόντισε αμέσως, να αντικαταστήσει 
από την υπηρεσία του τα παλαιό μουσικά 
όργανα με καινούργια από το αμερικάνικο 
εργοστάσιο CONN και το γαλλικό εργο
στάσιο SELMER, ώστε να είναι τέλεια 
στην ηχητική τους απόδοση. Τα παλαιά 
μουσικά όργανα δωρήθηκαν σε διάφορες 
φιλαρμονικές.

Εκανε περιοδείες σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδος και διηύθηνε συναυλίες με σο
βαρά μουσικά προγράμματα, όχι μόνον με 
την Μουσική τ. Χωροφυλακής αλλά και με 
της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. Οι δύο 
μουσικές μαζί αποτελούσαν ένα αρμονικό 
σύνολο με περισσότερα από εκατό άτομα.

Στις συναυλίες αυτές συμπεριελάμβανε 
τον ύμνο της Χωροφυλακής τον οποίον είχε 
συνθέσει ο ίδιος με πολυφωνικό αντιστι- 
κτικό στυλ και τον ακούγαμε τακτικά σε 
συναυλίες και σε εκπομπές των Ραδιοφωνι
κών σταθμών από την Μουσική τ. Χωρο
φυλακής.

Μετά την ενοποίηση των Σωμάτων α
νέλαβε τη Διοίκηση του νέου μουσικού 
τμήματος. Η ενισχυμένη αρμονική σύνδε
ση του τμήματος αυτού, έχει σαν αποτέ
λεσμα την τέλεια ηχητική απόδοση κατά 
την ερμηνεία των μουσικών τεμαχίων και 
την μεγαλοπρεπεατάτη παράσταση της 
μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
κάθε δημόσια εμφάνισή της.
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ΡΑΔΙΟΠΟΜΠΟΙ
Η στ,ΥΜΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ

του θανάτου
Και οι Σουηδοί θα θεωρούνται 

πλέον νεκροί από τη στιγμή που θα 
σταματήσει να λε ιτουργεί ο εγκέ
φαλός τους, και όχι από τη στιγμή 
που θα σταματήσει να κτυπά η καρ
διά τους. Το σχετικό νομοσχέδιο 
ψηφ'ισθηκε αυτή την εβδομάδα με 
ψήφους 216 υπέρ και 96 κατά, και 
έτσι οι γ ιατροί δεν θα υποχρεούνται 
να βάζουν τους αρρώστους στη μο
νάδα τεχνητής διατήρησης της ζωής 
-  μετά την παύση της λειτουργίας 
του εγκεφάλου -  για να περιμένουν 
να σταματήσει και η καρδιά τους.

Με την αλλαγή αυτή θα αλλάξει η 
ώρα θανάτου σε 200 -  700 περιπτώ
σεις ετήσιας στη Σουηδία ενώ οι χε ι
ρουργοί θα έχουν στη διάθεσή τους 
περισσότερες καρδιές για μεταμό
σχευση.

Εκστρατεία κατά 
του αλκοολισμού

Πολλές ξένες αστυνομίες, συμ
μετέχοντας στην παγκόσμια εκ
στρατεία κατά του αλκοόλ, εκδ ί
δουν ενημερω τικά φυλλάδια γ ια  το 
προσωπικό τους. Την πρωτοπορία 
σ’ αυτή την καμπάνια κατέχει η πο
λ ιτε ία  του Λος Ά ντζελες  των ΗΠΑ, 
που τελευτα ία  τύπωσε και κυκλο
φόρησε αυτοκόλλητες ε τ ικ έττες  με 
την σαφή προειδοποίηση προς 
τους οδηγούς όλων των αυτοκινή
των, ό τ ι το  ποτό, μαζί με την οδή
γηση, οδηγούν μαθηματικά στο θά
νατο.

Παραθέτουμε παρακάτω φωτο
τυπία της σχετικής λεζάντας, το 
μήνυμα της οποίας ε ίνα ι αληθινό 
αλλά και τραγικό συγχρόνως.

Ό τα ν  ψάχνουμε να βρούμε πιο 
περιπολικό βρίσκεται πλησιέστερα 
στο σημείο κάποιας επείγουσας 
κλήσης για βοήθεια, όταν ένα ασθε
νοφόρο σπεύδει στον τόπο κάποιου 
ατυχήματος, ή όταν ένα θωρακι
σμένο όχημα μεταφέρει κάποιο πο
λύτιμο φορτίο, χρειάζετα ι να ξέ
ρουμε τη θέση του συνέχεια.

Έ να καινούργιο βρετανικό ηλε
κτρονικό σύστημα (Data Track) 
προσφέρει αυτή τη δυνατότητα με 
απόλυτη αξιοπιστία. Έ να δίκτυο ρα
διοπομπών, που λε ιτουργε ί σε χα
μηλές συχνότητες, «παρακολουθεί» 
συνέχεια το όχημα που είνα ι εφο
διασμένο με την ειδική συσκευή, 
χωρίς να απασχολείται ο οδηγός 
του. Η ειδική συσκευή έχει κεραία 40 
εκατοστών συνδεμένη με το «δέκτη 
πλοήγησης» και δ ίνε ι σήμα σε κεν
τρ ικό υπολογιστή, στην οθόνη του 
οποίου υπάρχει ο χάρτης της περι

οχής όπου κ ινείτα ι το όχημα, και ένα 
χαρακτηριστικό σημάδι δείχνει ανά 
πάσα στιγμή τη θέση του οχήματος.

Επιμονή ανεπίδεκτης
Σε μια νεαρή γυναίκα από το Κέμ- 

πριτζ, την Κάρεν Κάλεν, 31 χρονών, 
απονεμήθηκε ο τίτλος της χε ιρότε
ρης οδηγού ολόκληρης της Βρετα
νίας.

Μόλις πρόσφατα, μετά από έξι 
ανεπιτυχείς προσπάθειες, κατά- 
φερε να περάσει τις  εξετάσεις και να 
πάρει το δίπλωμα οδήγησης.

Αλλά για να το πετύχει. χρειά
στηκε να κάνει -  και να πληρώσει -  
χ ίλ ιες ώρες μάθημα. Ρεκόρ, οι... 
συνέπειες του οποίου θα φανούν 
στην... πράξη.
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Παλιά ο κόσμος πίστευε ότι 
η μητέρα ήταν το μόνο 

σημαντικό πρόσωπο στη 
ζωή ενός παιδιού κατά τη 

διάρκεια των πρώτων 
χρόνων της ζωής του. Οι 

καιροί όμως αλλάζουν. 
Σήμερα οι μπαμπάδες 

ασχολούνται πολύ 
περισσότερο απ’ ό,τι παλιά 

με τα παιδιά τους. Και οι 
ερευνητές που 

παρακολουθούν την 
οικογενειακή ζωή, αρχίζουν 

να δίνουν έμφαση στη 
σημασία τους.

ΠΑΜια έποψη

2-ήμερα πολλοί πατεράδες ασχο
λούνται εξίσου με τη μητέρα με τα 
παιδιά τους, από τ ις  πρώτες μέρες 
της ζωής των δεύτερω ν ή και ακόμα 
πιό πριν. Επίσης ο πατέρας επ ιτρέ
πεται να σ υμμετέχει στην προετο ι
μασία της γυνα ίκας του για τη γέννα. 
Μπορεί ακόμα και να δει το παιδί του 
να γενν ιέτα ι. Οι πατεράδες που 
παίρνουν τόσο ενεργά μέρος από 
την αρχή στη ζωή των παιδιών τους 
μοιάζουν να α ισθάνοντα ι με πολύ 
άμεσο τρόπο ότι ε ίνα ι υπεύθυνοι για 
την ανάπτυξη ενός άλλου ανθρώπι-
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νου πλάσματος. Και η εμπειρία τους 
δημιουργεί ερωτηματικά για έναν 
από τους κυριότερους μύθους σχε
τικά με την πατρότητα, την άποψη 
ότι ο πατέρας δεν έχει τ ις  ίδ ιες  ικα
νότητες με την μητέρα όταν πρόκει
ται για τη φροντίδα ενός μωρού.

Μπορούν οι π ατεράδες να συν
αγωνιστούν τις μη τέρ ες  στην 

παροχή φροντίδων στο μωρό,;

Δεν υπάρχουν βέβαια στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι οι γυνα ί
κες έχουν κάποιο βιολογικό, ψυχο
λογικό ή άλλο φυσικό πλεονέκτημα 
που τις κάνει καλύτερες στη φρον
τίδα των παιδιών. Έχουν απλώς 
"περισσότερη εμπειρία.

Στην κοινωνία μας, τα αγόρια εξ- 
ασκούνται λιγότερο στην φροντίδα 
παιδιών απ' ό ,τι τα κορίτσια. Και το 
χάσμα της εμπειρίας των μεν και των 
δε δ ιευρύνετα ι ακόμα περισσότερο

αργότερα στις ο ικογένειες που ο 
πατέρας πρέπει να φ εύγει κάθε 
μέρα για τη δουλειά ενώ η μητέρα 
φροντίζει τα παιδιά τους. Οι άντρες 
απομακρύνονται πολλές φορές από 
την περιποίηση των παιδιών απλά 
και μόνο γ ια τί οι γυναίκες τους φαί
νονται πολύ πιό ικανές. Οι πατερά
δες νιώθουν δυσάρεστα για την έλ
λειψη αντίστοιχων ικανοτήτων.

Μπορεί να μην έχετε τ ις  ίδ ιες ικα
νότητες με τη γυναίκα σας στην 
περιποίηση των παιδιών, αλλά όσο 
περισσότερο αναλαμβάνετε αυτές 
τ ις  ευθύνες, τόσο πιό γρήγορα θα 
μάθετε. Μην ξεχνάτε ότι και κείνη 
κάποια στιγμή χρειάστηκε να μάθει. 
Με την εξάσκηση μπορείτε να γ ίν ε 
τα ι ειδήμονας στα μπιμπερόν και τα 
γεύματα, στο άλλαγμα και στο ντύ 
σιμο, στο στέγνωμα των δακρύων 
και στο καθάρισμα της μύτης, στο 
μπάνιο και στη διήγηση παραμυθιών. 
Αυτές οι δουλειές δεν είναι πραγμα

τικά  δύσκολες κα ι-πολλές φορές 
αποδεικνύεται ότι μπορεί να είναι 
και ευχάριστες και να προσφέρουν 
και ικανοποίηση.

Με πρακτική εξάσκηση, οι πατε
ράδες αποκτάνε σύντομα αρκετές 
ικανότητες για την φροντίδα των 
παιδιών, ώστε να μπορούν οι μητέ
ρες να αισθάνονται άνετα όταν 
αφήνουν τους άντρες τους μόνους 
τους στο σπίτι μ' ένα μικρό. Τα μικρά 
παιδιά σπάνια αναστατώνονται με 
την αναχώρηση των μητέρων τους 
όταν μένει μαζί τους ο μπαμπάς. 
Στην πραγματικότητα, πολλές φο
ρές μοιάζουν να χαίρονται που μέ
νουν με τον πατέρα τους. Και οι μη
τέρες μας λένε συχνά ότι επιστρέ
φουν ανανεωμένες μετά από ένα 
τέτο ιο  διέλειμμα και με αυξημένη 
εκτίμηση για τη σχέση των αντρών 
τους με τα παιδιά τους.

Ορισμένοι από τους γονείς  που 
γνωρίζουμε λένε ότι σε ορισμένους 
τομείς της ανατροφής των παιδιών -  
και ειδικά στην πειθαρχία -  οι πατε
ράδες φα ίνονται να έχουν στην 
πραγματικότητα κάποιο πλεονέ
κτημα. Λένε ότι υπάρχουν στιγμές 
που το παιδί τους «νοιάζεται» πολύ 
περισσότερο για το τ ι θα πει ο μπαμ
πάς παρά η μαμά. Αν αυτό είνα ι αλή
θεια, μπορεί να έχε ι κάποια σχέση με 
το γεγονός ότι, με το να βλέπει τον 
πατέρα του λιγότερο απ’ ο,τι τη μη- 
τεήα του, το μικρό μπορεί να μην 
νοιώθει τόσο άνετα μαζί του και έτσι 
να κάνει ευκολότερα αυτά που του 
ζητάει. Ή  μπορεί να έχει σχέση με 
την εικόνα της ηγεμονίας που προ
βάλλουν πολλοί πατεράδες με τον 
όγκο και την βαρύτερη φωνή τους. 
Αυτή η εικόνα των πατεράδων μπο
ρεί επίσης να βοηθήσει τα παιδιά να 
καταλαγιάσουν τους φόβους τους. 
Ο μπαμπάς μπορεί να πείσει το μικρό 
παιδί ότι δεν κρύβονται κροκόδειλοι 
κάτω από το κρεβάτι του μόνο και 
μόνο επειδή θα φα ίνετα ι τόσο βέ
βαιος και χωρίς ίχνος φόβου, οπότε 
το παιδί θα χάνει κάθε αίσθηση κιν
δύνου με την παρουσία του.

Χρειάζεται χρόνος για να ανθίσει 
η σχέση πατέρα -  μικρού

Βέβαια, δεν ε ίνα ι μόνο η αβεβαιό
τητα για τις  ικανότητές τους στην 
παροχή φροντίδων στο παιδί που 
εμποδίζει πολλούς πατεράδες να 
ασχοληθούν περισσότερο με την 
πατρότητά τους. Πολλές φορές, οι 
πατεράδες δεν έχουν αρκετό χρόνο 
και τους λείπει ενεργητικότητα.
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ακολουθούν. Αν η γυναίκα σας 
προετο ιμάζει το φαγητό, θα μπο
ρούσατε να πάρετε το μικρό στην 
κουζίνα -  αν δεν βρίσκεται ήδη εκε ί 
-  και να κάνετε εκε ί την κουβεν- 
τούλα σας. Μ ετά θα μπορούσατε να 
το πάρετε μέσα να σας «βοηθήσει»

Μ ετά από μια δύσκολη μέρα στη 
δουλειά ένας πατέρας μπορεί να 
περάσει την πόρτα του σπιτιού του 
αποζητώντας μόνο ένα ντους, κα
θαρά ρούχα και την ευκαιρ ία να ξε 
κουραστεί λίγο. Το να περάσει μερ ι
κές ακόμα δύσκολες ώρες στο σπίτι 
με το μικρό του μπορεί να ε ίνα ι το 
τελευ τα ίο  πράγμα που θα ήθελε να 
κάνει. Αλλά το παιδί απαιτεί προσ
οχή και φυσικά η μητέρα ε ίνα ι κου
ρασμένη και χρε ιά ζετα ι κι εκείνη 
λίγη ηρεμία.

Αν ε ίσ τε πατέρας, θα σας ε ίνα ι πι
θανότατα πολύ ο ικε ία  αυτή η κατη
γορία. Μπορεί να ε ίνα ι ιδ ια ίτερα 
δύσκολο να εξισορροπήσετε τις  
ανάγκες σας με κε ίνες  της γυναίκας 
ή του παιδιού σας σε στιγμές σαν κι 
αυτή. Αλλά ε ίνα ι πραγματικά σημαν
τικό να προσπαθήσετε. Το να 
αγνοήσετε τη γυναίκα και το παιδί 
σας και να σω ριαστείτε στην κοντι
νότερη πολυθρόνα για να δ ιαβάσετε 
την εφημερ ίδα σας ή να δ ε ίτε  τη 
λεόραση ή το να πάτε κατευθείαν 
στην κρεβατοκάμαρα δεν ε ίνα ι κα

θόλου καλή λύση. Μ ερ ικές φορές, οι 
κουρασμένοι πατεράδες δ ικα ιολο
γούν αυτού του ε ίδους τη συμπερι
φορά επανάφέροντας την παραδο
σιακή διάκριση ανάμεσα στις αρμο
δ ιό τητες  του άντρα και της γυνα ί
κας. Αλλά αυτή η αυστηρή διάκριση 
δεν ισχύει πια σχεδόν καθόλου. Εί
ναι απόλυτα απαρχαιωμένη, ειδ ικά 
στα σύγχρονα ζευγάρια, που εργά
ζονται και οι δυο γονείς  έξω από το 
σπίτι.

Ό σο και αν σας φ α ίνετα ι δύσκολο 
να το π ιστέψετε, υπάρχουν τρόποι 
για να γίνουν σεβαστές οι λογικές 
ανάγκες και των δυο γονιών. Το 
μόνο που πρέπει να κάνετε είνα ι να 
οργανώσετε τη ζωή σας και να μοι
ράσετε τ ις  αρμοδ ιότητές σας. Ό τα ν  
επ ιστρέφ ετε στο σπίτι από τη δου
λειά σας, προσπαθείτε να περνάτε 
λίγα λεπτά με την ο ικογένειά  σας, 
μιλώντας για το πως πέρασε ο καθέ
νας τη μέρα του, ηρεμώντας λίγο και 
προγραμματίζοντας τ ις  ώρες που

να αλλάξετε. Αφήστε το να δοκιμά
σει τα παπούτσια σας βοηθείστε το 
να κρεμάσει το πουκάμισό σας ή να 
το πετάξει σ τ’ άπλυτα και καλέστε το 
να πλύνει τα χέρ ια  του μαζί σας. Θα 
κατενθουσιαστεΐ π ιθανότατα με το 
να συμμετέχει στις δουλειές σας, 
ενώ αυτό θα σας δώσει και σας τη 
δυνατότητα να περάσετε λίγη ώρα 
με το παιδί σας και να αρχίσετε 
παράλληλα να χαλαρώνετε. Και η 
γυναίκα σας θα εκτιμήσ ει πολύ αυτό 
το διάλειμμα. Αφού αλλάξετε θα 
έχετε περισσότερη διάθεση να παί
ξετε  λίγο με το μικρό σας. Α νη  μέρα 
σας ήταν ιδ ια ίτερα σκληρή και είστε 
παραγματικά εξουθενωμέος, μπο
ρείτε να του δ ιαβάσετε μια ιστορία ή 
να πάτε έναν μικρό περίπατο μαζί 
του. Αν έχετε  περισσότερη διάθεση 
και ν ιώ θετε ότι έχετε  αποθέματα 
ενέργειας, μπορείτε να αρχίσετε 
ένα πιο δραστήριο παιχνίδι στο πά
τωμα ή μέσα στο σπίτι ή ακόμα και να 
πάτε μια βόλτα στο πάρκο, αν υπάρ
χε ι ένα  κοντά σας και έχετε  χρόνο 
μέχρι την ώρα του φαγητού.
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Βέβαια υπάρχουν συχνά διάφορα 
πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε 
να κάνετε όταν πηγαίνετε στο σπίτι 
σας. Μπορεί να έχετε να ψωνίσετε 
μερικά πράγματα πριν κλείσουν τα 
μαγαζιά, π.χ. Το μικρό λατρεύει να 
είναι μαζί σας και μάλιστα στο επί
κεντρο της δράσης, οπότε θα εν
θουσιαστεί μάλλον αν του προτεί
νετε να έρθει μαζί σας στο σούπερ -  
μάρκετ, στο φαρμακείο, στο κατά
στημα με τα εργαλεία ή στο καθαρι
στήριο ή ακόμα και στο συνεργείο 
που πάτε για να αλλάξετε λάδια στο 
αυτοκίνητό σας. Ενθουσιάζεται πι
θανότατα πηγαίνοντας οπουδήποτε 
μαζί σας.

Πρέπει οπωσδήποτε να προγραμ
ματίζετε από πριν, όμως, και να 
σκέφτεστε και την άνεση του παι
διού σας πριν ξεκ ινήσετε γ ι’ αυτές 
τ ις  βόλτες. Μπορεί να έχετε προ
βλήματα αν είναι κουρασμένο ή αν 
πεινάει ή αν οι δουλειές απαιτούν 
αρκετή αναμονή. Αλλά αν δεν είναι 
πολύ κουρασμένο, βάλτε μερικά μι
κρά σνακ σε μια τσάντα και ξεκινεί- 
στε να κάνετε το γύρω σας. Θα πρέ
πει επίσης να μην ξεχάσετε να πά
ρετε μαζί σας για καλό και για κακό 
και μια δυο πάνες. Με το να παίρνετε 
μαζί σας το παιδί όταν πηγαίνεται για 
διάφορα ψώνια, δ ίνετε στη γυναίκα 
σας την ευκαιρία να τελειώ σει το 
φαγητό, να τακτοποιήσει το σπίτι ή 
απλώς να ξεκουραστεί λίγο, αυτό ε ί
ναι που πραγματικά χρειάζεται.

Μοιράζοντας έτσ ι την φροντίδα 
του μωρού όταν επ ιστρέφετε στο 
σπίτι από τη δουλειά, μπορείτε να 
δώσετε έναν ζεστό τόνο για όλη σας 
τη βραδιά. Μετά το φαγητό μπο
ρείτε να κάνετε κάτι και οι τρεις  μαζί 
-σ ε ις , η γυναίκα σας και το παιδί σας 
-  ή όλοι μαζί αν έχετε περισσότερα 
παιδιά. Μπορεί επίσης αν θέλετε να 
βρείτε κι άλλες ώρες να είστε μόνοι 
με το μικρό σας. Θα μπορούσατε να 
το κάνετε μπάνιο και να το ετο ιμά
ζετε για ύπνο. Πολλοί πατεράδες 
αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη και 
τους αρέσει, γ ια τί παίζουν με το μι
κρό τους την ώρα που το έχουν στην 
μπανιέρα, του διαβάζουν ιστορίες, 
μπαίνουν κι αυτοί μέσα, κάθονται 
για λίγο μαζί του και ευχαριστιούν
ται με την στενή σχέση που χαρα
κτηρίζει αυτή την ξεχωριστή ώρα 
των ιεροτελεστιώ ν του ύπνου.

Πολλοί πατεράδες ασχολούνται 
επίσης και με μερικές από τις ιερο
τελεστίες του Σαββατοκύριακου 
των παιδιών τους. Μπορεί να πά

ρουν το παιδί τους στο λούνα -π αρκ 
ή μια βόλτα ή για μια επίσκεψη σε 
φίλους ή συγγενείς. Πατεράδες που 
είναι υποχρεωμένοι να σηκώνονται 
πολύ νωρίς το πρωί για να πάνε στη 
δουλειά τους, μας λένε ότι αυτή ε ί
ναι άλλη μια καλή ευκαιρία για να 
βρίσκουν λίγο χρόνο με τα παιδιά 
τους. Πατέρας και παιδί μπορούν να 
μιλάνε την ώρα που ο μπαμπάς ντύ
νετα ι και μετά να τρώνε παρέα 
πρωινό, αφήνοντας τη μαμά να κοι
μηθεί λίγο ακόμα. Το να μετατρέ
ψετε το πρωινό καθημερινό ξύ
πνημα σε ευχάριστη ώρα μ’ αυτόν 
τον τρόπο δεν χρειάζετα ι ιδιαίτερη 
προσπάθεια και αξίζει πραγματικά 
τον κόπο. Μπορεί να σας κάνει να 
βγείτε από την πόρτα μ’ ένα χαμό
γελο στο πρόσωπο, το οποίο θα σας 
βοηθήσει να μην εκνευρ ισ τε ίτε στην 
πρώτη τουλάχιστον κυκλοφοριακή 
συμφόρηση που θα συναντήσετε.

Η σημαντική συνεισφορά του  
πατέρα στην ανάπτυξη του μι

κρού παιδιού του

Οι πατεράδες μπορούν να μοιρά
ζονται με τις  γυνα ίκες τους και τα 
βάρη και τις  ω φέλειες των παιδιών. 
Αλλά, βέβαια, οι πατεράδες δ ιαφέ
ρουν από τις  μητέρες. Και οι διαφο
ρές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία 
για τα μικρά παιδιά. Οι πατεράδες 
έχουν άλλη όψη, αλλοιώτικη φωνή, 
διαφορετική μυρωδιά, άλλη υφή και 
δ ιαφορετικές αντιδράσεις από τις 
μητέρες. Οι δ ιαφορές ανάμεσα στο 
μεγαλύτερο σώμα του πατέρα του 
και στο μ ικρότερο της μητέρας του, 
στη βαθιά φωνή του πατέρα του και 
στην ψιλή της μητέρας του ή στο 
αδρό πρόσωπο του πατέρα του και 
στο απαλό της μητέρας του, βοη
θάνε το μικρό παιδί να μάθει τις  
αντιθέσεις που παρουσιάζονται από
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άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι αντιθέσεις  
προσφέρουν ποικιλία. Και γ ια  όλον 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
και των μικρών παιδιών, η ποικιλία 
κάνει τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα. Με 
το να βλέπει τ ις  δ ιαφορές του πα
τέρα και της μητέρας του το μικρό 
παιδί μαθαίνει ευκολότερα να ζει σ' 
ένα κόσμο που ε ίνα ι γεμάτος αντι
θέσεις και να νιώθει άνετα, με άτομα 
με τελείω ς δ ιαφορετική  εμφάνιση 
και προσωπικό στυλ.

Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα 
στις μητέρες και τους πατεράδες 
που ε ίνα ι ιδ ια ίτερα  σημαντική γ ια  τα 
μικρά παιδιά. Οι πατεράδες παίζουν 
συνήθως πιο ενεργά με τα παιδιά 
τους σε σχέση με τ ις  μητέρες. Ανα
στατώνουν το σπίτι πιο εύκολα, 
έχουν περισσότερες π ιθανότητες 
να πετάξουν ένα μικρό παιδί στον 
αέρα και να το ξαναπιόσουν, εκε ίνο ι 
είνα ι που παίρνουν συχνότερα τα 
παιδιά στους ώμους και αρχίζουν να 
χοροπηδάνε, εκε ίνο ι ε ίνα ι που κυ
λ ιούντα ι στο πάτωμα και' παλεύουν 
με το παιδί και εκε ίνο ι ε ίνα ι που 
έχουν περισσότερες π ιθανότητες 
να δ ιασκεδάζουν κυνηγώντας ένα 
μικρό γύρω -  γύρω σ' ένα δωμάτιο ή 
μέσα οτο σπίτι.

Βέβαια, και οι μητέρες παίζουν με 
τα μικρά παιδιά τους με ενεργό και 
γεμάτο ενδ ιαφ έρον τρόπο, αλλά αυ
τού του είδους το παιχνίδι είνα ι 
μάλλον χαρακτηρ ιστικότερο του 
τρόπου με τον οποίο συνδέοντα ι οι 
πατεράδες με τα παιδιά τους. Υπάρ
χουν π ιθανότατα πολλοί λόγοι γ ι' 
αυτό. Πρώτα απ’ όλα, το δραστήριο, 
ενεργητικό  στυλ ε ίνα ι χαρακτηρ ι
στικό των ανδρικών σχέσεων στην 
κοινωνία μας. Και βέβαια, οι περισ
σότεροι πατεράδες βρίσκονται μαζί 
με τα παιδιά τους πολύ λ ιγότερο  απ’ 
ό ,τι οι γυνα ίκες  τους. Θέλουν λοιπόν 
να δημιουργήσουν μαζί τους μια εν 
εργό και δυνατή σχέση τη λίγη ώρα 
που περνάνε μαζί. Αν οι μητέρες 
έπαιζαν τόσο δραστήρια όσο οι πα
τεράδες κατά τη δ ιάρκεια  των ωρών 
που περνάνε συνήθως με τα παιδιά 
τους, τόσο εκε ίνες  όσο και τα μικρά 
παιδιά θα έπεφταν κάποια στιγμή 
κάτω από την εξάντληση. Πολλοί 
πατεράδες φα ίνοντα ι επίσης να 
νο ιάζοντα ι λ ιγότερο  από τ ις  γυνα ί
κες τους με την αναστάτωση που 
προκαλεί στο σπίτι το  δραστήριο 
αυτό παιχνίδι. Δ εν περνάνε όλη τη 
μέρα καθαρίζοντας, οπότε η αταξία 
δεν τους φ α ίνετα ι και τόσο σημαν
τικό  πρόβλημα, ακόμα κι αν πρόκει
τα ι να συμμαζέψουν πάλι οι ίδ ιο ι.

Ά σ χετα  με το λόγο, οι πατεράδες 
έχουν την τάση να παίζουν πιο θο- 
ρυβωδώς από τ ις  μητέρες και είνα ι 
σαφές ότι αυτό αρέσει στα περισσό
τερα παιδιά. Οι ερευνητές  που 
έχουν παρακολουθήσει μητέρες και 
πατεράδες να παίζουν με τα παιδιά 
τους βρήκαν ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις τα παιδιά συμμετέχουν 
περισσότερο, ενεργοποιούνται 
περισσότερο και συνεργάζονται 
περισσότερο όταν παίζουν με τους 
πατεράδες τους.

Είναι προφανές ότι τα μικρά παι
διά λατρεύουν την ώρα που παίζουν 
με τον πατέρα τους. Αυτό που είνα ι 
λ ιγότερο προφανές -  αλλά όχι και 
λ ιγότερο σημαντικό -  ε ίνα ι ότι η κυ- 
ρ ιότερη συνεισφορά του πατέρα 
στην πνευματική ανάπτυξη του παι
διού του προέρχεται απ’ αυτές τις  
ώρες της ενεργού απασχόλησης. Οι 
ώρες του παιχνιδιού ε ίνα ι πολύ εν 
δ ιαφέρουσες εμπειρ ίες γ ια  τα μικρά

παιδιά. Για ένα παιδί, το παιχνίδι ε ί
ναι μάθημα. Και το πάρε -  δώσε, η 
κατεύθυνση, η ενθάρρυνση και ο 
έπαινος που αποτελούν φυσικό μέ
ρος του παιχνιδιού με τους πατερά
δες επιδρούν έντονα στην γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών. Στην πρα
γματικότητα. η συνεισφορά αυτών 
των ωρών παιχνιδιού στην φυσική 
και πνευματική ανάπτυξη των παι
διών, στην συναισθηματική τους 
ασφάλεια και στην εμπιστοσύνη 
τους στον κόσμο εξαρτάτα ι πέρα 
από κάθε τ ι άλλο από τον χρόνο που 
περνάνε με τους πατεράδες τους. 
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι οι πατε
ράδες δεν πρέπει με κανένα τρόπο 
να κάθονται στο περιθώριο της ζωής 
των παιδιών τους. Παίζουν απόλυτα 
κρίσιμο ρόλο.

(Από το βιβλίο της Johnson and Johnson 
«Your toddler»). Αναδημοσίευση από το 
περιοδικό γονείς Υπερτεύχος ειδική έκ
δοση 1988.
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ΕΔΕΣΣΑ
Είχε «ξαφρίσει» τ ις  τσέπες όλων 

των μελών της ο ικογένειας του 
Ιωάννη Καλαϊτζόγλου από τα Καισα- 
ριανά Έδεσσας, ο νεαρός διαρρή
κτης από τη Φλαμουριά, χωριό γ ε ι
τονικό προς το δικό τους. Εκεί τα 
«κατάφερνε» θαυμάσια αφού έχον
τας εντοπίσει ανασφάλιστη πόρτα 
στο σπίτι της ο ικογένειας μπαινό- 
βγαινε με όλη του την άνεση και 
αφαιρούσε κάθε φορά διάφορα 
ποσά από τα ρούχα των θυμάτων.

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ
Κατά τη διάρκεια των πέντε εφόδων 
του έκλεψε αντίστοιχα: 13.000 δρχ. 
από την τσέπη παντελονιού, περί
που 7.000 από το πορτοφόλι της γυ
ναίκας του νοικοκύρη, 4.500 δρχ. 
από το πορτοφόλι της κόρης, από 
παντελόνι 10.000 και τελευτα ία  άλ

λες 10.000 δρχ.
Οι απόπειρες του να διαρρήξει 

σπίτια του χωριού του απέτυχαν 
γ ια τί οι κάτο ικοι τον αντιλήφθηκαν. 
Από καφενείο συγχωριανού του έκ
λεψε 2.700 δραχμές μπαίνοντας από 
την πίσω πόρτα.

Ό λ ες  αυτές οι κινήσεις του προ- 
κάλεσαν τ ις  υποψίες της αστυνο
μίας. Ό τα ν  οι άνδρες του Τμήματος 
Ασφαλείας Έδεσσας τον συνέλαθαν 
ο νεαρός ομολόγησε τις  κλοπές και 
τις  απόπειρες που είχε στο ενεργη
τικό του.

ΧΑΝΙΑ
Αξίζει ν' αναφερθούμε, έστω και 

λίγο καθυστερημένα λόγω της 
«ετεροχρονισμένης» γιορταστικής 
αλληλογραφίας στο πολύ όμορφο 
4σέλιδο έντυπο της Τροχαίας Χα
νιών που το μοίρασε με την ευκαιρία 
των Χριστουγέννων και της Πρωτο
χρονιάς στους κατοίκους της περι
οχής ευθύνης της. Αφού στην 
πρώτη σελίδα απευθύνει σε όλους 
τους Χανιώτες ευχές για το 1988 στο 
εσωτερικό του φυλλαδίου υπενθυ
μίζει μερικές απλές οδηγίες -  
παραινέσεις σε οδηγούς -  μαθητές 
για σωστή κυκλοφορία στους δρό
μους και τα πεζοδρόμια.

Παράλληλα καλεί τους μικρούς να 
επισκεφθούν το κυκλοφοριακό 
πάρκο που λειτουργεί στην πόλη 
τους.

Το εξώφυλλο του καλαίσθητου έντυ
που της Τροχαίας Χανιών.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Η χαρτοπαιξία αποτέλεσε το αντι
κείμενο ευαισθητοποίησης και δρά
σης των αστυνομικών υπηρεσιών 
της Αργολίδας. Συγκεκριμένα από 
άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας 
Ναυπλίου συνελήφθησαν σε καφε
νείο του Κρανιδίου έξι κάτο ικοι της 
κωμόπολης να παίζουν «Θανάση» 
καί κατασχέθηκαν πάνω στο πρά
σινο τραπέζι 105 παιγνιόχαρτα και 
34.600 δραχμές.

Σε διπλανό τραπέζι του ίδιου κα
φενείου συνελήφθησαν επίσης 
πέντε ακόμα συντοπίτες των πρώ
των να παίζουν το ίδιο απαγορευ
μένο παιχνίδι, με παράλληλη κατά
σχεση 2.000 δραχμών και 106 παι- 
γνιοχάρτων.

Η έφοδος έγ ινε νωρίς το βράδυ 
και τουλάχιστον παροδικά εμπόδισε 
κάποιους να βρεθούν λίγο αργότερα 
«πανί με πανί».

Την ίδια μέρα, λίγο πριν τα μεσά
νυχτα αστυνομικοί του Α.Τ. Τάξης 
Ά ργους έπιασαν σε σπίτι της πόλης 
πέντε άτομα να παίζουν ζάρια με 
χρήματα. Η συγκομιδή εδώ ήταν 
πολύ πλούδια: 103.200 δραχμές, 1 
ζευγάρι ζάρια, και 25 πλαστικές κάρ
τες  που η κάθε μία αντιστοιχούσε σε
5.000 δραχμές.

ΚΑΒΑΛΑ
Με πρωτοβουλία της Αστυνομικής 

Δ ιεύθυνσης του νομού πραγματο
ποιήθηκε, σε χώρο του αστυνομικού 
καταστήματος, συνάντηση μεταξύ 
του αστυνομικού δ ιευθυντή και των 
διευθυντών των τοπικών εφημερ ί
δων, περιοδικών και λοιπών εντύ 
πων.

Στόχος της η ανταλλαγή απόψεων 
πάνω σε θέματα αστυνομικού εν
δ ιαφέροντος και η από κοινού ανα
ζήτηση τρόπων για την πληρέστερη 
συνεργασία μεταξύ αστυνομίας -  
εκπροσώπων του Τύπου και την εγ- 
καιρότερη ενημέρωση του καβαλιώ- 
τικου κοινού, μέσω των τοπικών 
εφημερίδων.
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Στη συνάντηση, που είχε ευμ ενέ
στατη απήχηση στο σύνολο της κοι
νής γνώμης της πόλης, παραβρέθη
καν επίσης οι αρχισυντάκτες και άλ
λο ι συνεργάτες των τοπικών εφ ημε
ρίδων.

Οι δημοσιογράφοι συζητούν με τον 
αστυνομικό διευθυντή Απόστολο 
Μπάκα.

ΣΕΡΡΕΣ

Σίγουρα θα θυμάστε τον Ά η  -  Βα
σίλη -  τροχονόμο, τον μαθητή -  
τροχονόμο και τόσες άλλες πρωτό
τυπες εκδηλώ σεις της Τροχαίας 
Σερρών που ενθουσίασαν τους μι
κρούς και μεγάλους Σερραίους και 
πλαισιώθηκαν από τους περισσότε
ρους κατο ίκους της ακρ ιτικής πό
λης. Να. λοιπόν, που οι συνάδελφοι 
δεν μας ξέχασαν και μας έστειλαν 
κάτιπρωτότυπο καιπολύ θεαματικό: 

«Γύρος της πόλης με ποδήλατο»

Συμμετοχή παιδόκοσμου μαζικό
τατη. Σε κεντρ ικό σημείο των Σερ
ρών η αφετηρία . Μπροστά από το 
νήμα εκκίνησης ο δ ιο ικητής της 
Τροχαίας αστυνόμος α' Σπύρος 
Λεωνίδης που με δίκυκλο της υπη
ρεσίας, προηγήθηκε και συνόδευσε 
τους συμμετέχοντες, καθ ’ όλη τη 
δ ιάρκεια του αγώνα.

Σημειώνουμε πως ο δ ιο ικητής 
δ ια θέτε ι υπηρεσιακή άδεια δικύ- 
κλου και πότε -  πότε εκ τελ ε ί υπηρε

σία μαζί με άλλους δ ικυκλιοτές, 
οδηγώντας το. Για την ενέργειά  του 
αυτή τον ευχαρίστησε με επιστολή 
του το Δ.Σ. του Πνευματικού και Πο
λ ιτισ τικού Κέντρο του Δήμου.

Λίγο πριν την εκκίνηση του «Γύρου της 
πόλης με ποδήλατο».

I
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ΛΑΜΙ Α

Με δίκαννο εκτέλεσε την αδελ
φή του και την κόρη της και τραυ
μάτισε σοβαρά την φίλη του. Το δι
πλό φονικό έγ ινε χτες το απόγευμα 
στις 4.30 στους Ελαιώνες Στυλίδας.

Δράστης είναι ο Αργυρής Γκου- 
σόπουλος, 53 χρονών, τεχν ίτης ε
λαστικών. Θάματα η ετεροθαλής 
αδελφή του Κωνσταντίνα Σακκά, 74 
χρονών και η κόρη της Ζωή Α. Κό- 
για, 38 χρονών. Το έγκλημα έγινε 
μπροστά στα δύο αγοράκια της Κό- 
για, Χρήσχο 11 χρονών και Ηλία, 10 
χρονών.

Αμέσως μετά την πράξη του ο 
Γκουσόπουλος εξαφανίσθηκε. 
Σύμφωνα με ανεξακρίβωτες πλη
ροφορίες, ο Γκουσόπουλος, δ ιατη
ρούσε αρκετό καιρό σχέσεις με τη 
νύφη της αδελφής του, Γεωργία 
Σακκά, 30 χρονών, την οποία τραυ
μάτισε με το κοντάκι του'όπλου.

Ό λα άρχισαν όταν τ ' απόγευμα 
η Σακκά με την κόρη της Ζωή Α. 
Κόγια, 38 χρόνων, τα δύο παιδιά 
της Ηλία 10 χρόνων και Χρήστο 11 
χρόνων, και τη γυναίκα του γιου 
της Χρήστου, Γεωργία, πήγαν να 
μαζέψουν χόρτα έξω από τη Στυλί- 
δα. Κάποια στιγμή πήγε κοντά τους 
με το αγροτικό του αυτοκίνητο ο 
Γκουσόπουλος, τον οποίο η αδελ
φή του άρχισε να βρίζει και να του 
ζητάει να φύγει.

Αυτό εξόργισε τον Γκουσόπου- 
λο, ο οποίος όρμησε στ' αυτοκίνη
τό του, άρπαξε ένα κυνηγετικό ό
πλο και αφού έβαλε μέσα δύο φυ
σίγγια το έστρεψ ε και πυροβόλησε 
την αδελφή του, την οποία σκότω
σε επί τόπου. Εναντίον του κινήθη
κε για να τον αφοπλίσει η κόρη της 
Σακκά, την οποία ο δράστης πυρο
βόλησε σχεδόν εξ επαφής στο 
στήθος και την σκότωσε.

Στη συνέχεια, με το κοντάκι του 
όπλου του χτύπησε σε διάφορα 
μέρη του σώματός της τη Γεωργία 
Σακκά, τραυματίζοντάς την κι αυτή.

Μ ετά την πράξη του ο δράστης 
με το αυτοκίνητό του τράπηκε σε 
φυγή, ενώ τα  δύο ανήλικα παιδιά 
της Κόγια έντρομα βγήκαν στην 
εθνική οδό και σταμάτησαν, ζητώ
ντας βοήθεια, από διερχόμενα αυ
τοκίνητα. Τα πτώματα των άτυχων

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

γούμενο κίνηση τροχοφόρων σ’ 
όλους τους εθνικούς και επαρχια
κούς δρόμους που βρίσκονται στην 
ευθύνη της. «Για την προσπάθεια 
της αυτή που στέφθηκε με απόλυ
τη επιτυχία, της αξίζουν τα  θερμό
τερα συγχαρητήρια», καταλήγει ο 
σχολιαστής της εφημερίδας.

ΤΡΙΚΑΛΑ

Πολλά αυτοκίνητα κινήθηκαν 
στην περιοχή αυτή, κατά τη διάρ
κεια των γιορτινών ημερών. Η χρ ι
στουγεννιάτικη και Πρωτοχρονιάτι
κη ατμόσφαιρα λαμπρύνθηκε ακό
μα περισσότερο από το γεγονός ότι 
συνέβησαν ελάχιστα τροχαία ατυ
χήματα (μόνο 4, με δέκα τραυμα
τ ί ε ς -  κανένα θανατηφόρο).

Το γεγονός επισημαίνει σε σχό
λιά του ό τοπικός τύπος επισημαί- 
νοντας πως αυτό οφ είλετα ι στην 
πρωτοφανή κινητοποίηση της  Τρο
χαίας Τρικάλων. Ό λες  τ ις  ημέρες 
των γιορτών η Τροχαία βρισκόταν 
σ' επιφυλακή, σε 24ωρη βάση, για 
να αντιμετωπίσει την χωρίς προη-

ΑΓΡΙΝΙΟ

Για την  Τροχαία και τη ν  αποτε
λεσματική της παρέμβαση τ ις  μέ
ρες των γιορτών αναφέρθηκε ε
γκωμιαστικά, ο τοπικός τύπος και 
στο Αγρίνιο. Εδώ επισημαίνετα ι, 
πως, σύμφωνα με την γνώμη όλων 
των πολιτών και του Σωματείου τα 
ξ ί της  πόλης, τα  μέτρα που πήρε η 
Τροχαία κατά τη  δ ιάρκεια  των γιορ
τών υπήρξαν ευεργετικά  και συντέ- 
λεσαν στην ομαλή διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και στην αποφυγή 
ατυχημάτων. Τέλος, καλούνται οι 
πολίτες και ιδίως οι κάτοχοι τρο
χοφόρων να συνεργάζονται με 
τους τροχονόμους και να συμπαρί- 
στανται στην προσπάθειά τους.

γυναικών μεταφέρθηκαν πρώτα 
στο Κέντρο Υ-γείας Στυλίδας και 
στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λα
μίας, καθώς και η τραυματισμένη 
Γεωργία Σακκά

Ά νδρ ες  της αστυνομικής δ ιεύ
θυνσης Λαμίας, χτένισαν όλη την 
περιοχή για να συλλάβουν το δρά

στη.
Η σύλληψή του έγ ινε  σε βουνό 

της κο ινότητας Λογγιτσίου Στυλί
δας, όπου ε ίχε κρυφτεί. Ο εισαγγε
λέας του απηύθυνε τις κατηγορίες 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση και 
προμελέτη, παράνομη οπλοκατοχή 
και οπλοχρησία.
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ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

νεοφ ερμένους, ευχήθηκε «Καλή 
Χρονιά» σε όλους και επακολούθη
σε το καθιερω μένο μοίρασμα των 
δώρων, που προσφέρουν, σύμφωνα 
με το  έθ ιμο , πολίτες και υπηρεσίες, 
στους φρουρούς της  ασφάλτου, τις  
γ ιορτές . Η εκδήλωση έκλε ισ ε με τ ις  
απαραίτητες προπόσεις, και το 
τσούγκρισμα των ποτηριών των συ
γκεντρωμένων.

* ή

* ϋ

ΛΑΜΙΑ

Στο σχολείο τους , το  13ο Δημο
τικό  Λαμίας, δ ια τ ίθ ετα ι τροχονόμος 
για να το υς  δ ιευ κο λύ νε ι να περ
νούν το δρόμο. Για να ευχαρ ιστή
σουν τη ν  Τροχαία της  πόλης για 
την προσφορά τη ς  αυτή, μόλις τύ 
πωσαν τα ημερολόγια  του  σχολεί
ου, οι μαθητές του, πήγαν τα  πρώ
τα αντίτυπα στον Αστυνομικό 
Δ ιευθυντή  και τον  Δ ιο ικητή Τρο
χαίας. Την ευαισθησία των παιδιών 
«αποκαλύπτει» ο τοπ ικός τύπος.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Οι γ ιορ τές  πέρασαν, όμως ο 

«ταχυδρόμος» μας έφ ερε καθυ
στερημένα κάτι, που δεν μπορούμε 
να το  αγνοήσουμε. Π ρόκειτα ι για 
την τόσο όμορφη πρωτοβουλία των 
δόκιμων αστυφυλάκων που φοι
τούν στο παράρτημα της Σχολής, 
στο Ρέθυμνο.

Πρώτα - πρώτα συγκέντρωσαν 
με εθελοντική  συνεισφορά μεταξύ 
τους 35.000 δραχμές και τ ις  πρόσ- 
φεραν σε άπορο εργαζόμενο της 
Σχολής.

Δεν σταμάτησαν όμως εκε ί και 
με άλλες 25.000 δραχμές που μά
ζεψαν με τον ίδιο τρόπο αγόρασαν 
δώρα για τα  15 παιδιά που φ ιλοξε
νούντα ι στο Ίδρυμα Απροσάρμο
στων Παιδιών της ΧΕΝ της πόλης.

Μια όμως που μιλάμε για αναί
μακτα Χριστούγεννα ας ξαναγυρί- 
σουμε στην Καβάλα που και εκε ί 
απ' τη μιά η ιδ ια ίτερη  προσοχή της  
Τροχαίας αλλά και η υπευθυνότητα 
των οδηγών απέτρεψαν τα  θανα
τηφόρα και τα σοβαρά δυστυχήμα
τα. Η έξοδος και η επ ιστροφή των 
κατοίκων και τω ν επισκεπτών χα
ρακτηρίστηκε από προσεκτική ο
δήγηση κ α ιλ ιγ ό τερ ες  βιασύνες. Το 
παραδέχονται οι ίδ ιο ι, το  διαπιστώ
νε ι η Τροχαία και ελπ ίζει πως αυτό 
θα συμβαίνει πάντα στο μέλλον.

Αξίζει ν' αναφερθούμε στη συ
νάντηση γνωριμίας μεταξύ πολιτών 
και νέων τροχονόμων που έγ ινε 
στο Τμήμα Τροχαίας και συμμετε ί
χε όλο το  προσωπικό του. Ο προϊ
στάμενός του  καλωσόρισε τους

ΒΟΛΟΣ
Εντυπωσιακή και η γ ιορταστική 

ενημερω τική καμπάνια της Τρο
χαίας Βόλου. Δημοσ ιεύουμε την 
κάρτα με ευχές και συμβουλές που 
έστε ιλε  τα Χριστούγεννα καθώς και 
το  εξώφυλλο του καλαίσθητου έγ 
χρωμου τετρασέλ ιδου  που περ ιέχει 
εκτός από ευχές «για αναίμακτο 
1988», ημεροδείκτη , χρήσιμα τη λ έ 
φωνα της περιοχής και επιλογή από 
τα αυτοκόλλητα και φυλλάδια με μη
νύματα που είχε απευθύνει σε δικυ- 
κλιστές, αυτοκ ινητισ τές, πεζούς και 
πολίτες, η υπηρεσία αυτή.

Το εξώφυλλο του φυλλάδιου

Τα δώρα έδωσαν ο ι ίδ ιο ι ο ι δό
κιμοι, όταν αντιπροσωπεία τους με 
επ ικεφαλής αξιωματικό της Σχο
λής, πήγε στο Ίδρυμα, φέρνοντας 
μαζί το υς  λίγη χαρά γ ια  τους μι
κρούς αποδέκτες.

Σημ.: Η καθυστέρηση στη δημοσίευση του Χρι
στουγεννιάτικου υλικού που μας έστειλαν 
για τη στήλη οι υπηρεσίες της επαρχίας 
οφείλεται στην, μη έγκαιρη παραλαβή από 
την «Α.Ε.» της αλληλογραφίας που προο
ριζόταν γΓ αυτήν τις γιορτινές μέρες.
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Διάρρηξη οπλουργείου 
στην οδό Ιπποκράτους

Είκοσι περίστροφα και πιστόλια 
και 20.000 σφαίρες πήραν άγνωστοι 
από οπλουργείο στην οδό Ιππο- 
κράτους 69, στο οποίο συνήθως 
επισκευάζουν τα όπλα τους και 
πολλοί αστυνομικοί.

^ Τα περίστροφα -  32 και 38 χ ι
λιοστών -  και τα πιστόλια -  9 και 
7,65 χιλιοστών -  που έκλεψαν από 
το οπλουργείο, ήταν όλα μεταχει
ρισμένα.

Στο κατάστημα που ανήκει στον 
κ. Ιωάννη Πουλάκη, γ ίνοντα ι τόσο 
επιδιορθώσεις σε περίστροφα, πι
στόλια και κυνηγετικές καραμπί- 
νες, όσο και ανταλλαγές παλιών 
όπλων.

Η διάρρηξη υπολογίζεται ότι 
έγ ινε στις 3.30 περίπου τα ξημερώ
ματα, όταν οι δράστες έσπασαν με 
σιδερολοστό το λουκέτο της πόρ
τας και στη συνέχεια το τζάμι.

Το κατάστημα δ ιέθετε σύστημα 
συναγερμού, που φα ίνετα ι ό τι οι 
δράστες αχρήστευσαν έγκαιρα, τη 
στιγμή που έσπασαν το λουκέτο 
της πόρτας, με αποτέλεσμα να μη 
γίνουν αντιληπτοί από γείτονες.

• Μετά τη διάρρηξη της πόρτας οι 
δράστες κατέβηκαν στο υπόγειο 
και κατευθύνθηκαν στο χώρο όπου 
φυλάσσονταν τα πιστόλια και τα 
περίστροφα. Με λοστό έσπασαν το 
ντουλάπι κι έκλεψαν τα όπλα και 
τ ις  σφαίρες.

Φεύγοντας οι άγνωστοι, άφησαν 
στο κατάστημα το λοστό, ενώ βρέ
θηκε κι ένας αναπτήρας, που δεν 
ανήκε στους ιδ ιοκτήτες.

Όπως μας είπε ο ιδ ιοκτήτης, ο 
οποίος έχει το κατάστημα από το 
'78, πριν τέσσερα περίπου χρόνια 
είχαν πάλι επ ιχειρήσει να μπουν 
στο οπλουργείο από το φεγγίτη, 
χωρίς ωστόσο να τα  καταφέρουν.

Ενώ δεν ε ίχε τελειώ σει το έργο 
της καταγραφής του υλικού που 
κλάπηκε, σύμφωνα με τις  πρώτες 
εκτιμήσεις η ζημιά υπολογίζεται να 
ανέρχεται σε εκατομμύρια, αν λά
βει κανείς υπόψη του ό τ ι ένα και
νούργιο όπλο κοστίζει από 100.000 
έως 200.000 δραχμές.

Αλλά, η αξία των όπλων δεν α
πασχολεί τόσο τις  αστυνομικές αρ-

m γ ε γ ο ν ό τ α  i n
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ®

χές, όσο την απασχολεί το γεγονός 
ότι είκοσ ι χ ιλ ιάδες σφαίρες και με
γάλος αριθμός περιστρόφων και 
πιστολιών βρίσκετα ι σε χέρ ια  α
γνώστων που είνα ι ενδεχόμενο να 
τα χρησιμοποιήσουν σε κάποια 
στιγμή.

Αξιωματικοί του Ε' Αστυνομικού 
Τμήματος και της Ασφάλειας Αττι
κής κάνουν εκτετα μ ένες  έρευνες 
στις συνοικίες Νεαπόλεως και Ε- 
ξαρχείων για να μπορέσουν να 
μπουν στα ίχνη των δραστών.

Παράλληλα, γ ίνοντα ι έρευνες 
και από τη Δ ιεύθυνση Εγκληματο
λ ο γ ιώ ν  Υπηρεσιών, αξιωματικοί 
της οποίας πήγαν στο οπλουργείο 
σε αναζήτηση δακτυλικών αποτυ
πωμάτων.

Βαλίτσα ποτισμένη... 
θάνατο

Λαθρέμποροι με φαντασία είχαν 
εφ εύρει την εξής πρωτότυπη μέ
θοδο για να εισάγουν το «λευκό 
θάνατο».

Υγροποιούσαν την ηρωίνη και 
εμπότιζαν τα διαχωριστικά φύλλα 
μιας τσάντας τύπου σαμψονάιτ.

Μ' αυτόν τον τρόπο περνούσαν 
σαν κύριοι από τις «πύλες» εισό
δου της χώρας μας, μέχρι τη στιγ
μή που έφτασαν πληροφορίες για 
το κόλπο τους στην Ασφάλεια Α ττι
κής.

Έ τσ ι η Ό λγα  Ανδρ. Παράβολου,

31 χρονών από τη Ν. Σμύρνη, ο Λι- 
βανέζος Νασέρ .Αλί Αμπτού Χαντί, 
33 χρονών και ο Αιγύπτιος Εμάντ 
Ελ-Ντιν Σεχάτα, 35 χρονών, έπεσαν 
στο δόκανο της αστυνομίας με 
1.170 γραμμάρια υγροποιημένης 
ηρωίνης.

Όπως ανακοίνωσε χτες  η Α
σφάλεια Αττικής, οι τρε ις  λαθρέ
μποροι ναρκωτικών, πιάστηκαν στο 
ανατολικό αεροδρόμιο, ενώ επέ
στρεφαν από το Καρότσι του Πακι
στάν μέσω Μπαχρέιν και Τζέντας.

Είχαν εντοπ ιστεί ενώ αναχω
ρούσαν για το  Πακιστάν, μετά από 
πληροφορίες.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι 
τα τρ ία  άτομα ήταν μέλη πολυεθνι
κής σπείρας που διακινούσε μεγά
λες ποσότητες ναρκωτικών από το 
Πακιστάν στη Δυτική Ευρώπη.

Ο Λιβανέζος που είχε ξανασυλ- 
ληφ θεί στην Ελβετία για πλαστο
γραφία, κυκλοφορούσε με δυτικο- 
γερμανικό διαβατήριο και με τα 
στοιχεία Μπρούνο Μπαρτολόνι του 
Μαουρίτσιο.

Κατά την προανάκριση κράτη
σαν σκληρή στάση και δεν έδωσαν 
καμιά πληροφορία για τους προμη
θευτές ή τους παραλήπτες της η
ρωίνης. Εναντίον τους σχηματίστη
κε δικογραφία και αποστάλησαν 
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Πιάστηκαν επ’ αυτοφώρφ

Δύο νεαροί, που μόλις είχαν 
διαρρήξει κατάστημα ηλεκτρικών 
ειδών, συνελήφθησαν από αστυνο
μικούς στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν 
τους δύο νεαρούς, που επέβαιναν 
σε μοτοσικλέτα, στην οδό Τσιμι- 
σκή. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας 
Κυρ. Γεωργιάδης, 25 χρονών, ερ
γάτης, κρατώντας μια πλαστική σα
κούλα, που περιείχε κασετόφωνα, 
γουόκμαν, ηχεία και άλλα αντικε ί
μενα, επ ιχείρησε να το σκάσει, αλ
λά πιάστηκε σε μικρή απόσταση και 
μαζί με το συνέργάτη του Σωτ. 
Κονσούλα, 21 χρονών, σερβιτόρο.

Διαπιστώθηκε ότι είχαν διαρρή
ξεις κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, 
απ’ όπου είχαν αφαιρέσει αντικε ί
μενα αξίας 350.000 δρχ.
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Ο Διαμαντής ήταν... «φίδι»

'Αλλος ένας έμπορος του λ ευ 
κού θανάτου στα χέρ ια  της Αστυ
νομίας.

Π ρόκειτα ι γ ια  τον Χρυσάφη 
Δ ιαμαντή 42 χρόνων, από τη Θεσ
σαλονίκη ο οποίος συνελήφθη την 
ώρα που έβγα ινε από το εξοχικό 
του σπίτι στα Μ ετέωρα της Θεσσα
λονίκης.

Στον έλεγχο που έγ ινε  πάνω 
του βρέθηκαν 8 γραμμάρια ηρωί
νης ενώ στην έρευνα  που ακολού
θησε στα δύο σπίτια του βρέθηκαν 
άλλα 335 γραμμάρια ηρωίνης, και 
400 γραμμάρια χασίς. Να σημειωθεί 
ό τι η ηρωίνη ήταν σε φακελάκια 
των 100,50 και 30 γραμμαρίων.

Την ώρα της έρευνας στο σπίτι 
του Δ ιαμαντή ήρθε ο φ ίλος του 
Χρήστος Λαζαρίδης 44 χρόνων, 
επίσης από τη Θεσσαλονίκη. Στις 
τσέπες του βρέθηκαν 6 γραμμάρια 
χασίς τα οποία, όπως ισχυρίστηκε 
θα τα  κάπνιζε με τον Δ ιαμαντή. Ο

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥΜ ΒΑΝΤΑ Ο Χρ. Δ ι α μ α ν τ ή ς  κ α ι  τ ο  « ε μ π ό ρ ε υ 

μ α »  τ ο υ  θ α ν ά τ ο υ .

τελευ τα ίος  ισχυρίστηκε ό τ ι αγόρα- φίλο του από άγνωστο ναυτικό 
σε την ηρωίνη πέρυσι μαζί με ένα στην Πύλο της  Μεσσηνίας.

Ο κορσές έκρυβε 
το λευκό θάνατο

Κορσέ με «λευκό θάνατο» φο
ρούσε το  «βαποράκι» ελληνοκυ
πριακής σπείρας λαθρεμπόρων, 
που δ ιακινούσε μεγάλες ποσότητες 
ηρωίνης από το  Λίβανο στη Δ. Ευ
ρώπη, μέσω Αθήνας.

Πριν από λ ίγες μέρες όμως, έ 
σφιξε ο «κορσές» των διωκτικών 
αρχών γύρω από τη σπείρα, με α
ποτέλεσμα να συλληφθούν πέντε 
άτομα, τρ ε ις  από τους οποίους 
θεω ρούνται επ ικεφαλής.

Είναι οι:
•  Παύλος Πετρ. Ανδρόνικου, από 

τη Λεμεσό, εστιάτορας.
•  Δ ιονύσιος Παν. Λειβαδάς, ναυτι

κός.
•  Ά ρ η ς  Θ. Φ ερεντίνος, ναυτικός.
•  Λούκας Χαρ. Αντρέα, από την 

Αμμόχωστο Κύπρου, συνταξιού

χος.
•  Δημήτριος Αθ. Πολίτης, άεργος.

Στην κατοχή των δύο Κυπρίων 
βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κιλό 
ηρωίνη, συσκευασμένη σε εφ τά  
σακουλάκια, τα  οποία ήταν κρυμ
μένα σε ελαστική ορθοπεδική ζώνη

(κορσέ).
Τη ζώνη φορούσε το «βαπορά

κι» της σπείρας Λούκας Αντρέα, 
που μ ετέφ ερε το «λευκό θάνατο» 
αεροπορικώς στο Λονδίνο.

Η εξάρθρωση της  σπείρας έγ ινε 
ύστερα από πληροφορίες που έ 
φτασαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκω
τικών.

Ο κ ο ρ σ έ ς  μ ε  τ ο  « λ ε υ κ ό  θ ά ν α τ ο »  σ τα  

χ έ ρ ια  α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ .

Οι πληροφορίες ανέφεραν ό τ ι ο 
Κύτίριος Παύλος Ανδρόνικου συ
νεργάζετα ι με Έ λληνες γ ια  την 
προώθηση μεγάλων ποσοτήτων 
ηρωίνης στην Αγγλία. Ολλανδία και 
Ισπανία.

Ο Ανδρόνικου εντοπ ίστηκε προ 
20ημέρου στο αεροδρόμιο μόλις 
έφτασε από το Λονδίνο και τέθηκε 
υπό παρακολούθηση.

Κατά τη διαμονή του στην Αθή
να ήρθε σε επαφή με τους Λειβαδά 
και Φ ερεντίνο. Έ φ υγε ξανά για το 
Λονδίνο και επέστρεψε πριν λ ίγες 
μέρες. Έ μ ε ινε  στο ίδιο ξενοδοχείο  
με το συμπατριώτη του Λουκά Α
ντρέα  και ήρθε ξανά σε επαφή με 
τους δύο Έ λληνες, καθώς και με 
τον Πολίτη, ο οποίος ε ίνα ι ανιψιός 
του Φ ερεντίνου.

Μ ετά από έφοδο της Αστυνο
μίας στο δωμάτιό τους, βρέθηκε ο 
κορσές με την ηρωίνη, κρυμμένος 
στο κούφωμα μπαλκονόπορτας.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν 
στα μέρη όπου δ ιέμεναν οι Λειβα-
δός, Φ ερεντίνος και Πολίτης.

|>
228



-εκαθάρισμα με δύο
πυροβολισμούς

Εκτέλεση που θυμίζει φαμίλια 
της Μαφίας, τα  ξημερώματα, στα 
Άνω  Λιόσια Αττικής.

Θύμα είναι ο 28χρονος Νίκος 
Αριστοτ. Ρουσίνος, άεργος, που ε ί
χε απασχολήσει επανειλημμένα τις  
αστυνομικές αρχές με σωρεία κλο
πών και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Να σημειωθεί ό τι ο Νίκος Ρου
σίνος ε ίχε απασχολήσει την Ασφά
λεια και γ ια  παράβαση του νόμου 
περί ναρκωτικών. Στο δωμάτιο του 
σπιτιού του βρέθηκαν και δύο σύ
ριγγες με ηρωίνη.

Το πτώμα έφερε δύο τραύματα 
από κυνηγετικό όπλο. Το ένα το 
«έφαγε» από απόσταση περίπου 
ενός μέτρου και τα σκάγια του ά
νοιξαν τρύπα κάτω από το δεξιό 
μαστό. Κατάλαβε ότι θα τον πυρο
βολούσαν και έβαλε τα χέρ ια του

Μάχη αστυνομικών 
με ένοπλους ληστές

Δύο σεσημασμένοι κακοποιοί συ- 
νελήφθησαν τη στιγμή που επ ιχει
ρούσαν να ληστέψουν ιδ ιοκτήτη 
εμπορικού καταστήματος.

Πρόκειται για τους Σταύρο Αθα- 
νασιάδη, 28χρονών, από την Σπάρ
τη, άεργο, που ε ίχε αποφυλακιστεί 
πρόσφατα και Νίκο Νικολάρο, επί
σης 28 χρονών, από τη Μαγούλα 
Λακωνίας.

Οι δυο κακοποιοί γύρω στις 9.30 
το βράδυ, φορώντας κουκούλες, 
παραβίασαν την πίσω πόρτα και 
μπήκαν στο κατάστημα γεν ικού ε
μπορίου των I. Κούτσαρη και Α. 
Σκιάδη, που βρίσκεται στο κέντρο 
της Σπάρτης.

Την ώρα εκείνη  στο κατάστημα 
ήταν ο Κούτσαρης, που ταχτοποι
ούσε τα λογιστικά του βιβλία, ο 
οποίος ακούγοντας το θόρυβο της 
παραβίασης της πόρτας τηλεφώ 
νησε στην Αστυνομία, περιπολικό 
της οποίας πήγε αμέσως στο κατά
στημα.

Οι δυο επίδοξοι ληστές μπαίνο
ντας ακινητοποίηημν με την απειλή 
πιστολιού (το κρατούσε ο Αθανα- 
σιάδης), τον Κούτσαρη και του ζή
τησαν να ανοίξει το χρηματοκιβώ

ΓΕ ΓΟ Ν Ο ΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥ Μ Β Α Ν ΤΑ

μπροστά για να προφυλαχτεί, με 
αποτέλεσμα ορισμένα από τα σκά
για να τον χτυπήσουν και στο χέρι.

Τη δεύτερη μπαταριά ο Ρουσί
νος την «έφαγε» στο πίσω θωρακι- 
κό τρίχωμα από απόσταση περίπου

οχτώ μέτρων και τα σκάγια τον έ 
καναν κόσκινο. Μ ετά τον πρώτο 
πυροβολισμό, το θύμα προσπάθησε 
να φύγει, οπότε ο δράστης τον πυ
ροβόλησε από πίσω.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της Υπη
ρεσίας Δίωξης Κοινού Εγκλήματος 
της Ασφάλειας Α ττικής ε ίνα ι ό τι 
πρόκειτα ι για ξεκαθάρισμα λογα
ριασμών ανθρώπων του υπόκο
σμου. Είναι πολύ πιθανόν να ξέκα- 
ναν τον Ρουσίνο πάνω σε μοιρασιά 
ή στη διεκδίκηση:
•  Λείας από ληστεία  ή κλοπή
•  Ποσότητας ναρκωτικών.

Εξετάζοντα ι οπωσδήποτε κι άλ
λες εκδοχές, δεδομένου ό τι τα 
στοιχεία που έχουν στα χέρια τους 
ο ι αστυνομικοί της Ασφάλειας δεν 
ε ίνα ι αρκετά ώστε να βοηθηθούν 
στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 
κακοποιού. Μία ζωή πορεμένη 
στραβά τέλειω σε με τον ανάλογο 
τρόπο.

τιο , που περιείχε 1.700.000 δραχ
μές.

Ταυτόχρονα σχεδόν από την πί
σω πόρτα, μπήκαν και οι αστυνομι
κοί Δημήτρης Τσιγκάρης και Θανά
σης Κούρταλης.

Οι κακοποιοί προσπάθησαν να 
διαφύγουν, αλλά ο Νικολάρος συ- 
νελήφθη αμέσως από τον Τσιγκά- 
ρη, ενώ ο Αθανασιάδης πυροβόλη
σε ανεπιτυχώς τρ ε ις  φορές ενα
ντίον του Κούρταλη, ο οποίος τον 
καταδίωξε και τον συνέλαβε.

Άγρια ληστεία με φόνο 
στα Μελίσσια

Φοβερή σφαγή σε βίλα εργο- 
στασιάρχη στα Μελίσσια Αττικής.

Ο κουκουλοφόρος δολοφόνος 
αναρριχήθηκε στη βεράντα του 
πρώτου ορόφου της τριώροφης οι
κοδομής από τη στέγη του υπερυ
ψωμένου γκαράζ. Από μπαλκονό- 
πορτα πέρασε στο εσωτερικό του 
σπιτιού και κατευθύνθηκε στα υ
πνοδωμάτια.

Η ώρα ήταν 2.30 το πρωί. Ο ά
γνωστος στο πρώτο υπνοδωμάτιο 
που μπήκε βρήκε να κοιμάται ο δε- 
καεννιάχρονος γιος του Δημ. Πα- 
φ'ιλη, Βαγγέλης. Ο νεαρός ξύπνησε 
και άρχισε να καλεί σε βοήθεια,

οπότε ο δράστης τον χτύπησε στο 
κεφάλι και σε άλλα μέρη του σώμα
τός του με σκληρό αντικείμενο -  
προφανώς με το μεγάλο φακό που 
κρατούσε στα χέρια του.

Από τη  φασαρία ξύπνησαν ο 
Δημ. Παφίλης, 48 χρονών, ιδ ιοκτή
της εργοστασίου μεταλλικών ι
κριωμάτων, η γυναίκα του Ευδοκία, 
40 χρονών και ο μικρός γιος τους 
Νικόλαος, 13 χρονών. Ο Παφίλης 
και η γυναίκα του κινήθηκαν προς 
το υπνοδωμάτιο του Βαγγέλη και 
ήλθαν αντιμέτωποι με το δράστη 
στο διάδρομο.

Ο κακοποιός απευθυνόμενος 
στον Παφίλη είπε:

-Θ έλω  τα λεφ τά  σας, όλα τα 
λεφτά! Και τα  χρυσαφικά...

«Θα σου τα δώσω», απάντησε ο 
εργοστασιάρχης, ο οποίος στη συ
νέχεια έδωσε στο δράστη 500.000 
δρχ. και χρυσαφικά. Στη φάση όμως 
εκείνη  ο Δ. Παφίλης φ α ίνετα ι ό τι 
κινήθηκε απειλητικά εναντίον του 
μασκοφόρου και επιχείρησε να τον 
πιάσει από το λαιμό. Εκείνος όμως 
έσκυψε, απέφυγε τη λαβή αλλά του 
έπεσε η κουκούλα και αποκαλύ
φθηκε το πρόσωπό του.

Τη στιγμή εκείνη  ο ληστής εξα
γριώθηκε και άρχισε να χτυπάει με 
το μαχαίρι τον Παφίλη. Μπήκε στη
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μέση η .Ευδοκία  Παφίλη να Βοηθή
σει τον άντρα της  και τό τε  ο κακο
ποιός στράφηκε εναντίον της. Της 
κατόφερε δυνατό πλήγματα στο 
στήθος, στην ωμοπλάτη, στην κοι
λιά και σε διάφορα άλλα μέρη του 
σώματός της.

Το θ ύ μ α  τ η ς  ά γ ρ ι α ς  σ φ α γ ή ς ,  Ε υ δ ο 

κ ία  Π α φ ίλ η .

Η γυνα ίκα  έπεσε αιμόφυρτη στο 
δάπεδο του διαδρόμου. Τα δύο 
παιδιά της  είχαν βγει στη βεράντα 
του σπιτιού και καλούσαν σε βοή
θεια. Φώναζαν τον θείο τους  Ντίνο, 
ο οποίος μ ένε ι στο πάνω δ ιαμέρ ι
σμα του ίδιου σπιτιού.

Ο δράστης εκμεταλλευόμενος 
τη σύγχυση που επ ικρατούσε στο 
σπίτι βγήκε στην άλλη άκρη της 
βεράντας από εκείνη  που ήταν τα 
παιδιά και από ύψος τεσσάρων μέ
τρων πήδησε στο γκαζόν και εξα 
φανίστηκε, χωρίς να τον δ ει κανέ
νας αν έφ υγε με αυτοκίνητο  ή μο
τοσ ικλέτα .

Ο θείος των παιδιών κατέβηκε 
στο διαμέρισμα όπου ε ίχε γ ίν ε ι η 
σφαγή και βρήκε το ζευγάρ ι πνιγμέ
νο στα αίματα. Ο Παφίλης, η γυνα ίκα 
του και ο 1 θχρονος γ ιος  τους  μ ετα 
φέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ ό
που οι γ ια τρο ί διαπίστωσαν ό τι η 
Ευδοκία Παφίλη ήταν νεκρή. Ο ά 
ντρας της  έχε ι δ εχθε ί έξ ι πλήγματα 
με το μαχαίρι αλλά ευτυχώ ς η κα
τάστασή του δεν ε ίνα ι ανησυχητι
κή.

Ο Δ. Παφίλης ε ίχε  πάθει ισχυρό 
κλονισμό και δεν ε ίνα ι σε θέση να 
δώσει κατάθεση για τις  συνθήκες

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

κάτω από τ ις  οποίες ο στυγερός δο
λοφόνος επ ιτέθηκε εναντίον των 
μελών της ο ικογένειάς του.
Η Ασφάλεια Α ττικής έχε ι κ ινητο 
ποιηθεί γ ια  να δ ιαλευκάνει το στυ
γερό έγκλημα

«Καρέ» των 8,5 εκατ. 
για τέσσερις ληστές

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανά
μεσα σε ανθρώπους του χαρτοπαι- 
κτικού κόσμου της Θεσσαλονίκης, 
υποπτεύονται οι αρχές Ασφαλείας 
ότι κρύβετα ι πίσω από την πρωτο
φανή, γ ια  τα  αστυνομικά χρονικά 
της συμπρωτεύουσας, υπόθεση έ 
νοπλης ληστείας που έγ ινε σε κα
φ ενείο  της οδού Θ. Σοφούλη, όπου 
τέσσερις κουκουλοφόροι μπήκαν 
στο κατάστημα και υπό την απειλή 
όπλων πήραν 8.500.000 δρχ. -  σε 
συνάλλαγμα -  που υπήρχαν στο 
χρηματοκιβώτιο.

Εκείνη τη στιγμή στο κατάστημα 
βρίσκονταν οκτώ άτομα, ανάμεσα 
στα οποία ήταν και ο ένας από τους 
τέσσερις ιδ ιοκτήτες  Γεώργιος Τσι- 
λιγκαρίδης. Θαμώνες και ιδ ιοκτή
της κατέθεσαν στην Ασφάλεια ότι 
δεν έπαιζαν χαρτιά αλλά έπιναν 
καφέ τη στιγμή που μπήκαν οι δρά
στες. Οι ληστές ήταν τέσσερις και 
όλοι τους φορούσαν κουκούλες, 
ενώ τρ ε ις  απ' αυτούς ήταν οπλι
σμένοι με κοντόκαννες καραμπίνες 
και ο τέτα ρ το ς  κρατούσε περί
στροφο.

Σύμφωνα με τ ιις  καταθέσεις, οι 
δράστες «μπούκαραν» ξαφνικά από 
την ανοιχτή πόρτα φωνάζοντας 
«ακίνητο ι όλοι, γ ίν ε τα ι ένοπλη λη
στεία». Δύο απ' αυτούς κατευθύν- 
θηκαν στο τραπέζι που καθόταν ο 
ιδ ιοκτήτης και ένας άλλος θαμώνας 
και ο ένας που κρατούσε το περί
στροφο, κόλλησε το όπλο του στο 
λαιμό του Τσιλιγκαρίδη, ενώ ταυ
τόχρονα του άρπαξε τα κλειδ ιά  του 
χρηματοκιβω τίου.

Αμέσως, μετά, ο ι κουκουλοφό- 
ροι οδήγησαν, υπό την απειλή των

όπλων, τους θαμώνες στην αποθή
κη, τους κλείδωσαν, και αφού ξε
κλείδωσαν τ ο  χρηματοκιβώτιο πή
ραν 55.000 μάρκα Δ υτικής Γερμα
νίας, 7.000 δολάρια ΗΠΑ, 150 χρυ
σές λ ίρες Αγγλίας και σαράντα χ ι
λ ιάδες δραχμές που υπήρχαν μέσα 
και εξαφανίστηκαν. Λίγα λεπτά αρ
γότερα ο ι θαμώνες έσπασαν την 
πόρτα της  αποθήκης και κατάφε- 
ραν να βγουν και να ειδοποιήσουν 
την Αστυνομία.

Στην κατάθεσή του ο Τσιλιγκα- 
ρίδης υποστήριξε ό τ ι τα  χρήματα 
δεν ήταν της επ ιχείρησης αλλά δ ι
κά του. Είπε μάλιστα, πως τα έφ ερε 
νόμιμα από τη  Δυτική Γερμανία.

Η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης έχει 
εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για 
την ανακάλυψη των δραστών, πι
στεύοντας πως ο ι ληστές πρέπει να 
γνώριζαν «πρόσωπα και καταστά
σεις». Και δ ικα ιολογημένα οι διω
κτικές αρχές στρέφουν τ ις  υποψίες 
τους σ' αυτή την κατεύθυνση, μια 
που υπάρχουν ερω τηματικά που 
τους αναγκάζουν να το  κάνουν. Για 
παράδειγμα: πώς ήξεραν οι δρά
στες ό τ ι ήταν ανοιχτό το καφενείο 
τέτο ια  ώρα;

Πώς γνώριζαν ό τ ι υπήρχαν τόσα 
χρήματα στο χρηματοκιβώ τιο;

Πώς γνώριζαν ότι ιδ ιοκτήτης 
ήταν ο Τσιλιγκαρίδης και κατευ- 
θύνθηκαν αμέσως σ' αυτόν χωρίς 
να ρωτήσουν και του ζήτησαν τα 
κλειδιά;

Πώς ήξεραν τους χώρους του 
καφ ενείου, μια και αυτό λε ιτουρ 
γούσε σαν χαρτοπαικτική λέσχη και 
οι άνθρωποι που σύχναζαν εκε ί ή 
ταν συγκεκρ ιμένοι και φυσικά γνω
ρίζονταν μεταξύ τους;

*  * *
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] ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ [

40 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ

ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«...Τα νησιά με το μίνιο και με το φούμο 
τα νησιά με το σπόνδυλο κάποιανου Δία 
τα'νησιά με τους έρημους ταρσανάδες 
τα νησιά με τα πόσιμα γαλάζια ηφαίστεια...». 1

Οδυσσέος Ελύτης, από το « Αξιόν Εστί»

Στην αγκαλιά του γαλανού Αιγαίου, ενότητα αξε
χώριστη πεισματικά θαρρείς, τα νησιά μας. Έ τσ ι 
όπως τα χα ϊδεύει νοερά με τους στίχους του ο ποιη
τής, έτσι όπως τα νοιώθουν απ’ τα πανάρχαια χρόνια 
οι ντόπιοι, οι έλληνες που τα κατοικούν. Πριν από 
σαράντα χρόνια, σπς 7 Μαρτίου 1948 ένα ακόμα κομ
μάτι του ελληνισμού του Αιγαίου, αλύτρωτο, τα Δω
δεκάνησα, ξαναγυρνούσαν οριστικό στους κόλπους 
της μητέρας -  Ελλάδας μέσα σε εκδηλώσεις ακράτη
του ενθουσιασμού των κατοίκων τους.

Τη μέρα τούτη — που τα κανόνια των ελληνικών 
πολεμικών πλοίων χαιρέτισαν με τ ις  βολές τους τα 
νησιά, φθάνοντας, πρώτα, στη Ρόδο, - τ η ν  περίμεναν 
αιώνες οι δωδεκανήσιοι. Αιώνες σκλαβιάς, ποικίλ-

λοι δυνάστες. Κι ούτε μια στιγμή απαντοχής, ούτε 
ένα λεπτό ολιγωρίας στον αγώνα για τη σφυρηλό- 
τηση εθνικής συνείδησης, τη διατήρηση εθνικής 
μνήμης και φρονήματος. Άσβηστος πάντα ο πόθος 
της λευτεριάς, πολυάνθρωπη η συμμετοχή τους 
στους αγώνες του έθνους.

Στα τυπικά έγγραφα των αρχείων της ιστορίας όλα 
τούτα εκφράστηκαν μέσα από συνθήκες, συμβάσεις, 
συμφωνίες.

Το πολεμικό «Θεμιστοκλής» μπαίνει στο λιμάνι της 
Ρόδου και χα ιρετίζει την ενσωμάτωση με κανονιοβολι
σμούς.
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Συγκίνηση και ενθουσιασμός στις τά ξε ις  του λαού.

Η Διάσκεψη του Παρισιού στις 27.6.1946 αποφά
σισε την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελ
λάδα και την απόφαση επικύρωσε στις 10.2.1947 ελ- 
ληνοϊταλική συνθήκη ειρήνης. Σχεδόν την Ιδια μέρα 
δ ιορ ίστηκε στρατιω τικός δ ιο ικητής τους ο αντι
ναύαρχος Π. Ιωαννίδης και αποβιβάστηκαν στη Ρόδο 
οι πρώτες δυνάμεις Χωροφυλακής για να φέρουν σε 
πέρας το λεπτό έργο της τήρησης της Τάξης και της 
εθνικής ασφάλειας των «αποστρατικοποιημένων» -  
σύμφωνα με τη συνθήκη -  «νησιών». Οι νησιώτες 
συνωστίζονται στην προκυμαία και ζητωκραυγάζουν, 
νοιώθοντας τη ζεστή ανάσα της λευτερ ιά ς  να τους 
ζυγώνει. Στις 23.10.1947 ενσωματώνονται, τελικά, τα 
Δωδεκάνησα, μα η επίσημη τελετή  γ ίνετα ι στις 7 
Μαρτίου του επόμενου χρόνου. Χ ιλιάδες επισκέπτες, 
σύσσωμος ο δωδεκανησιακός λαός γιορτάζουν βα- 
θειά συγκινημένοι το  γεγονός.

Ισ τορ ική  αναδρομή.

Τα νησιά -  που δεν ε ίνα ι μόνο δώδεκα -  Ρόδος, 
Αστυπάλαια, Χάλκη, Αιμνιώνα, Κάρπαθος, Κάσος, Τή
λος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, 
Σύμη. Κως. Ρόδος, Μ εγίστη (Καστελόριζο).Ρω. Αλίμια.

Χοροί και τοπικά τραγούδια στη Ρόδο και τη Λίνδο.

Σίρνα, Σαρία. Ά ρκη , Αγαθονήσι. -  γνώρισαν μεγάλη 
ακμή στους αρχα ιοελληνικούς χρόνους.

Στη συνέχεια πέρασαν σε ρωμαϊκή και βυζαντινή 
κυριαρχία.

Η κατοχή τους εγκα ιν ιάζετα ι το 1552 όταν οι 
Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννου τα παραδί
δουν στους Τούρκους. Τα σημαντικά προνόμια που 
τους παραχωρούν οι κατακτητές δεν αρκούν για να 
παθητικοποιήσουν τους δωδεκανήσιους. Η επανα
στατική φλόγα του 1821 θερμαίνει και τούτο  το κομ
μάτι της Ελλάδας όμοια με τα υπόλοιπα. Την ίδια 
χρονιά (1830) που επαναστατούν και ανακηρύσσον- 
τα ι ένα -  ένα τα νησιά τμήματα της Ελληνικής Πολι
τείας, το επίσημο ελληνικό κράτος «αναγκάζεται» να 
τα εκχωρήσει στην Τουρκία μαζί με την ήδη αυτόνομη 
Σάμο σαν αντάλλαγμα για την παραχώρηση της Εύ
βοιας. Οι κάτο ικο ί τους δεν αποθαρρύνονται. Αντί- 
θετα εντείνουντις  προσπάθειές τους, καθώς οι Τούρ
κοι επ ιχειρούν τον εκτουρκισμό τους με τη μεταφορά 
μουσουλμανικών πληθυσμών και την αφαίρεση όλων 
των προνομίων.

Το 1912 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα νησιά με τη 
«βοήθεια» των κατοίκων που βλέπουν τις  ελπίδες
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[ 1

Σ ή μ ερ α  τα  Δ ω δ εκ ά ν η σ α  χ α ρ ίζο υ ν  α π λό χερ α  
σ το υ ς  επ ισ κ έπ τες  απ ’ όλο  το ν  κόσ μο  το  φως, τη  θ ά 
λασσα, το ν  π ο λ ιτ ισ μ ό  κα ι τη  φ ιλ ο ξ ε ν ία  κ α ι σ τη ν  πα
τρ ίδ α  μας τη ν  ο λ ό θ ερ μ η  σ υ ν ε ισ φ ο ρ ά  σ τη ν  π ρ όοδο  
κα ι τη ν  κ ο ιν ω ν ικ ή  γ α λ ή ν η .

Σημ.: Ό λ ε ς  ο ι φ ω το γ ρ α φ ίε ς  π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν  ε ικ ό ν ε ς
από τ ις  τ ε λ ε τ έ ς  τ η ς  ενσ ω μ ά τω σ ης τω ν Δ ω δ ε
κανήσω ν (7.3.1948)'.

Βιβλιογραφία: «Η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου», Κ. Δα- 
νούση,Επιθεώρηση Χωροφυλακής.

Φ ω τα γω γημ ένη  η Ρ ό δ ο ς  π ρ ω το σ τα τε ί σ το  γ ιο ρ τ α 
σμό.

το υ ς  ν ’ α ν α π τερ ώ ν ο ν τα ι, α φ ο ύ  ο ι ν έ ο ι « κύ ρ ιο ι»  ε μ φ α 
ν ίζ ο ν τα ι δ ια λ λ α κ τ ικ ο ί κα ι φ ιλ ικ ο ί, κ α ι σ ίγ ο υ ρ α  προσω 
ρ ινο ί, κ ά τ ι που λ η σ μ ο ν ο ύ ν  πολύ γ ρ ή γ ο ρ α , ό τα ν  
εδ ρ α ιώ ν ο υ ν  τη ν  κα τοχή .

Το τ έ λ ο ς  το υ  Α ' Π α γκό σ μ ιο υ  Π ο λ έμ ο υ  β ρ ίσ κ ε ι το  
ζή τη μ α  τω ν Δ ω δ εκα νή σ ω ν μέσ α  σ το  π α κ έ το  δ ιε κ δ ι
κήσ εω ν το υ  Β ε ν ιζ έ λ ο υ  από τ ις  μ ε γ ά λ ε ς , ν ικ ή τρ ιε ς , 
δ υ ν ά μ ε ις . Το ε υ ν ο ϊκ ό ,κ λ ίμ α  τη ς  σ υ ν θ ή κ η ς  τω ν Σ ε 
βρώ ν όπου Τ ο υ ρ κ ία  κ ά ι Ιτα λ ία  σ χ εδ ό ν  π α ρ α ιτο ύ ν τα ι 
ο λ ο κ λ η ρ ω τικ ά  από τα  δ ικ α ιώ μ α τά  το υ ς  σ τα  νησ ιά  
υπ έρ τη ς  χώ ρας μας, α ν α τρ έ π ε τα ι από τη  λα ίλα π α  τη ς  
Μ ικ ρ α σ ια τ ικ ή ς  κ α τα σ τρ ο φ ή ς  κα ι τη ν  εγ κ α θ ίδ ρ υ σ η  
τω ν φ α σ ισ τώ ν  σ τη ν  ε ξο υ σ ία  σ τη  γ ε ίτ ο ν α  χώ ρα μ ε  επ ι
κ ε φ α λ ή ς  το ν  Μ ο υ σ ο λ ίν ι. Το 1923 ο τ ε λ ε υ τ α ίο ς  ανα- 
τρ έ π ε ιπ ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  σ υ ν θ ή κ ες , το  ίδ ιο  κ ά ν ε ι κα ι η1 
το υ ρ κ ικ ή  π λευ ρ ά  κα ι έ τσ ι τα  νη σ ιά  ξα ν α π ερ ν ο ύ ν  σε 
ιτα λ ικ ά  χ έρ ια . Τ ό τε  α ρ χ ίζ ε ι η π ερ ίο δ ο ς  τη ς  σ τ υ γ ν ό τ ε 
ρ η ς  κ α το χ ή ς  κα ι τη ς  π ιο έ ν το ν η ς  π ρ οσ π ά θε ια ς  α φ ε λ 
λ η ν ισ μ ο ύ  το υ  π λη θυ σ μ ο ύ  με π α ρ α γκω ν ισ μ ό  τ η ς  ε λ 
λ η ν ικ ή ς  γλώ σσας, σ τυ γ ν ή  φ ο ρ ο λ ο γ ία , κα τα π ίεσ η  κα ι 
κα θ ιέρ ω σ η  δ υ τ ικ ώ ν  π ροτύπ ω ν σε κ ά θ ε  το μ έ α  τη ς  
κ ο ινω ν ική ς , π ο λ ιτ ικ ή ς , π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς  κα ι ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς  
ζωής.

Ο π ό λ εμ ο ς  το υ  1940 δ ίν ε ι τη ν  ε υ κ α ιρ ία  σ το υ ς  δω- 
δ εκ α ν ή σ ιο υ ς  ν ' α ν τα π ο κ ρ ιθ ο ύ ν  ξανά , έν θ ερ μ α , σ το  
ε θ ν ικ ό  κά λεσ μ α .

Η σ υ ν θ η κ ο λ ό γ η σ η  τη ς  Ιτα λ ία ς  (1943) κα ι η συν- 
α κ ό λ ο υ θ ή  τη ς  γ ε ρ μ α ν ικ ή  κ α το χ ή  μ έ χ ρ ι τ ις  5.5.1945 
δ εν  μπ ορεί, όμω ς να  κ λ ε ίσ ε ι το  δρ ό μ ο  σ το  ό ν ε ιρ ο  τη ς  
α π ελ ευ θ έρ ω σ η ς  που γ ίν ε τ α ι μ έρ α  με τη  μ έρ α  π ρα
γ μ α τ ικ ό τη τα .

Ιε ρ ο λ ο χ ίτ ε ς  κα ι σ υ μ μ α χ ικ ές  δ υ ν ά μ ε ις  ε κ κ α θ α ρ ί
ζο υ ν  π ολλά  ν η σ ιά  γ ια  να  φ τά σ ο υ μ ε , σ τη ν  ο ρ ισ τ ικ ή , 
τυ π ική , εκχώ ρησ ή  το υ ς  σ τη ν  Ε λλάδα .
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Δόρα Στράτου

Η ά σ β ε σ τ η  φ λ ό γ α  
τ η ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  π α ρ ά δ ο σ η ς

«... Εγεννήθηκα στην Αθήνα, στα 
1903, Νοέμβριο. Ο πατέρας μου ή
ταν ο Ν ικόλαος Στρατός, Υπουργός 
και Πρωθυπουργός αργότερα. Η 
μητέρα μου είναι κόρη του Δημη- 
τρίου Κορόμηλά, που έγραψε τον 
«Αγαπητικό της Βοσκοπούλας», την 
«Τύχη της Μαρούλας» και πολλά 
άλλα. Πιάνο, τραγούδι, χορός και 
θέατρο ήταν τα «πάθη» μου. Στον 
πόλεμο του 1940 εργάστηκα εθ ε 
λοντικούς στην Υπηρεσία Κοινωνι
κής Προνοίας της Αρχιεπισκοπής  
Αθηνών, και εν συνεχείρ στην Κα
τοχή στον Ε.Ο.Χ. (Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών), όπου και οργάνωσα και 
διηύθυνα τα παιδικά και φοιτητικά  
συσσίτια. (120 εστίες). Στενή φίλη 
και συνεργάτις του Καρόλου Κουν 
από το 1936, υπήρξα ιδρυτικό μ έ 
λος και γεν. γραμματεύς του Δ.Σ. 
του Θεάτρου Τέχνης από της ιδρύ- 
σεώς του, το 1941, μέχρι το 1949. 
Στα 1952, οργάνωσα το συγκρότημα  
Ελληνικών Λαϊκών Χορών, που το 
1953 έγ ινε  Σωματείον Κοινωφελές  
(ανεγνωρισμένον) υπό την επωνυ
μ ίαν  «Εταιρία Ελληνικών Χορών και

Τραγουδιού». Η πρώτη παράσταση 
δόθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις 9 
Ιανουάριου 1953. Είναι το πρώτο 
συγκρότημα που έδ ω σ ε  τους λα ϊ
κούς μας χορούς σε θεατρ ική πα
ράσταση κανονική σε επαγγελματι
κό επίπεδο και το πρώτο που πε
ρ ιοδέυσε στο εξωτερικό υπό την 
μορφή αυτή. Το 1959 ίδρυσα και 
εγκαινίασα το αρχαίο θέατρο Πε ι
ραιώς όπου επί 5 χρόνια εδίδοντο  
τακτικές παραστάσεις 4-5 μήνες  το 
καλοκαίρι. Για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα εδόθηκαν παραστάσεις κα
θημερ ινές των ελληνικών λαϊκών 
χορών...». Α υ τά  έ γ ρ α φ ε  α υ το β ιο -  
γ ρ α φ ο ύ μ ε ν η , σ το  ε ξώ φ υ λ λ ο  το υ  
β ιβ λ ίο υ  τ η ς  «Μ ια π α ρ ά δ οσ η ... μ ια  

π ε ρ ιπ έ τε ια »  η Δ ό ρ α  Σ τρ ά το υ , το  
1964.

Η σ υ ν έ χ ε ια  ε ίν α ι γ ν ω σ τή . Έ να  
χ ρ ό ν ο  α ρ γ ό τ ε ρ α , το  1965, α π ο κτά  
μ ό ν ιμ η  θ ε ρ ιν ή  σ τέ γ η  γ ια  τ ο υ ς  ε λ 
λ η ν ικ ο ύ ς  λ α ϊκ ο ύ ς  χ ο ρ ο ύ ς  σ το  θεα - 
τ ρ ά κ ι τ ο υ  Φ ιλοπάππου. Ε κ ε ί μ έχ ρ ι 
σ ή μ ερ α  δ ίν ο ν τ α ι κ α θ η μ ε ρ ιν ά  π αρα
σ τά σ ε ις . Ό μ ω ς  τ ο  ό ν ε ιρ ο  δ ε ν  σ τα 
μ α τά  εδώ . Σ υ ν ε χ ίζ ε ι σ υ σ τη μ α τ ικ ά

τη  λ α ο γ ρ α φ ικ ή  έ ρ ε υ ν α , α ν α κ α λ ύ 
π τ ο ν τα ς ,  κ α τα γ ρ ά φ ο ν τ α ς  κ α ι συ- 
γ κ ρ ίν ο ν τα ς  π λ ή θ ο ς  π α ρ α δ ο σ ια κώ ν  

χ ο ρ ώ ν , τρ ά γ ο υ δ ιώ ν  κ α ι εν δ υ μ α σ ιώ ν , 
μ ο υ σ ικ ώ ν  οργάνω ν, μ ε  α ν τ ίσ τ ο ιχ ο υ ς  
τ η ς  α ρ χ α ιό τ η τ α ς ,  τ ο υ  Β υ ζα ν τ ίο υ , 
α π ο δ ε ικ ν ύ ο ν τα ς  τ η ν  ισ το ρ ικ ή  μα ς 
σ υ ν έ χ ε ια  μ έσ α  απ ό π α ρ α σ τά σ ε ις , 
α γ ά λ μ α τα , α γ γ ε ία ,  ε ν δ υ μ α σ ίε ς .  
Μ έ χ ρ ι τα  85 τ η ς  χ ρ ό ν ια  μ ο χ θ ε ί χω
ρ ίς  σ τα μ α τη μ ό  γ ια  τ ο  ό ρ α μ ά  τ η ς  
π ου χ ά ρ η  σ' α υ τή ν  γ ε ν ν ή θ η κ ε ,  χ ά 
ρη σ το  π ά θ ος κ α ι τ η  γνώ σ η γ ια  τ η ν  
π α τρ ίδ α  τ η ς .  Π ρ ιν  λ ίγ ε ς  μ έ ρ ε ς  
« έφ υ γ ε»  από τη  ζωή. Γ ια  το  έ ρ γ ο  
τ η ς  θα  μ π /ρ ο ύ σ α ν  χ ιλ ιά δ ε ς  σ ε λ ί
δ ε ς  να  γ ρ α φ τ ο ύ ν  π έρ α  απ' όσα ε 
κ ε ίν η  π ε ρ ιγ ρ ά φ ε ι σ τα  τ ρ ία  β ιβ λ ία  
τ η ς :  «Μ ια  π α ρ ά δ οσ η ... μ ια  π ερ ιπ έ
τ ε ια » ,  «Οι λ α ϊκ ο ί μ α ς  χ ο ρ ο ί έ ν α ς  
ζω ν τα ν ό ς  δ ε σ μ ό ς  με τ ο  π α ρ ελθ ό ν»  
(1966) κ α ι « Ε λ λ η ν ικ ο ί Π α ρ α δ ο σ ια κ ο ί 
Χ ορ ο ί» .

Α φ ή ν ο υ μ ε  να  μ ιλ ή σ ε ι η ίδ ια  μ έ 
σα από έ ν α  απ όσπ ασμα τ ο υ  π ρώ του 
β ιβ λ ίο υ  τ η ς :
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Ελληνικοί Λαϊκοί Χ ο ρ ο ί-  
Τραγούδια — Μουσική

«... Τότε... μετά  την Κατοχή... 
διάφοροί ξένοι, μου κάνανε το ε
ρώτημα -  το κλασσικό:

-Π ο ιο ι  ε ίσαστε; Γιατί βέβαια, 
δεν έχετε  καμιά σχέση με τους Αρ
χαίους Έλληνες... Ύστερα από τό
σους αιώνες... απίθανο...

Και όμως...
Φυσικά, δεν πρόκειται εδώ να 

πείθουμε τους ανθρώπους που κα
ταγίνονται με την ιστορία, τους κα
θηγητές, τους ' «σκόλαρς», τους 
διανοουμένους γενικά. Αυτοί είναι 
οι λίγοι.

Εκείνο που μας ενδιαφέρει, και 
μάλιστα μετά τον πόλεμο, είναι να 
πεισθούν οι πολλοί. Ο κόσμος ό

λος. Οι πολλοί, που θα μπορέσουν 
να μας γνωρίσουν, να μας καταλά
βουν, να μας αγαπήσουν, και να 
μας πιστέψουν, εμάς, του.ς σημερι
νούς Έλληνες...

Την Ελλάδα την ποδοπάτησαν 
πολλοί και διάφοροι κατακτητές. 
Ποιος λίγο, ποιος πολύ, -  όλοι με  
τον τρόπο τους -  προσπάθησαν να 
καταπιέσουν, να υποδουλώσουν 
τους Έλληνες. Να σβήσουν κάθε τι 
που θα μπορούσε να κρατήσει την  
ελληνική φλόγα αναμμένη... Την

ελληνική πνοή ελεύθερη... Να το 
εξαφανίσουν για πάντα...

Η ελληνική πνοή ξαπλώθηκε στα 
πέρατα του κόσμου... Η ελληνική  
φλόγα δεν έσβησε... αλλά ζέστανε 
με  το φως της τον κόσμο ολόκλη
ρο... Πώς λοιπόν, θα ε ίχ ε  χαθεί από 
μας, τους Έλληνες; Αν μελετήσει  
κανείς τα αρχαία κείμενα, τα αρ
χαία μνημεία, και αν διαβάσει προ
σεχτικά την ιστομίσ των αγώνων 
της Ελλάδας, μέχρι και Του τελευ 
ταίου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε  
θα έχει χεροπιαστή την απόδειξη 
πως εμείς, οι σημερινοί Έλληνες, 
είμαστε οι ίδιοι από αιώνες. Και δεν  
είμαστε μόνο εμείς, οι εντός της 
Ελλάδας Έλληνες. Είναι και ολό
κληρος ο Ελληνισμός. Πώς, επί τό
σους αιώνες, κρατήθηκε ο Ελληνι

σμός, κάτω από τους κατακτητές, 
ακέραιος;

Για να γίνει νοητή η σημασία 
των παραδοσιακών χορών, τραγου- 
διών και μουσικής, πρέπει να ανα
τρέξει κανείς, για λίγο, στην ιστορία 
του τόπου. Να εξετάσει τους ψυχο
λογικούς παράγοντες, που βοήθη
σαν στην επιβίωση της φυλής μας, 
μέσα από τη λειτουργία.

Το Πιστεύω των Αρχαίων Ελλή
νων ήταν η Ελευθερία, η Υπερηφά
νεια, η ευγενής άμιλλα... Και μέσα

απ’ αυτό το Πιστεύω ξεπήδησε η 
εποχή του Φειδία και του Περικλή: 
Δημιουργία της ομορφιάς για την 
αιωνιότητα■ βαθύτατη αίσθηση της 
αρμονίας, του μέτρου. Απόλυτη ι
σορροπία του πνεύματος και της 
ύλης. Η ευγενής άμιλλα στο στίβο. 
Μια μακρύτατη εποχή τραγικών και 
σατιρικών ποιητών. Και σ ’ όλα αυτά 
συμμετείχε ο λαός. Ήταν κτήμα 
του. Δεν  ήταν κτήμα των ολίγων. 
Και οι ολίγοι και οι πολλοί πολε
μούσαν για τα πάτρια, όταν κινδύ
νευαν οι ηθ ικές αξίες, που τις είχαν  
πιο ψηλά από την ζωή τους. Δεν θα 
μπορούσαν να ζήσουν αλλοιώς. Το 
αυτό πνεύμα, παρ' όλη την αυστη
ρότητα των εκδηλώσεων, επεκρά- 
τησε και στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο 
στάθηκε ο προμαχώνας του πολιτι

σμού και των ηθικών αξιών. Υπήρ
ξαν Αυτοκράτορες του Βυζαντίου, 
οι οποίοι επί πενήντα χρόνια βρι
σκόντουσαν στο πεδίον της μάχης. 
Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο 
Ηράκλειος, οι Κομνηνοί. Και τέλος  
ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, η 
τραγική αυτή φυσιογνωμία, που 
βρήκε τον θάνατο στις επάλξεις της 
«Βασιλεύουσας». Με το τέλος του 
σφράγισε την κατάρρευση της Βυ
ζαντινής Αυτοκρατορίας και έκλε ι
σε το βιβλίο του Βυζαντινού Πολι-
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τισμού, που ε ίχε  μια ιστορία χιλίων 
ετών... Πράγμα, που για την Ελλάδα 
εσήμανε την αρχή της σκλαβιάς. 
Της σκλαβιάς που κράτησε τετρα
κόσια περίπου χρόνια. Αλλ ’ όχι και 
τον θάνατο του Ελληνισμού.

Όλα αυτά, συνεχίσθηκαν πάντα, 
χωρίς διακοπή. Οι αποκαμωμένοι 
Έλληνες στηρίχθηκαν στην χρι
στιανική θρησκεία και στα βαθειά  
ριζωμένα κατάλοιπα του Πιστεύω  
της Αρχαίας Ελλάδας, για να επι- 
ζήσουν. Αυτά τα στοιχεία αποτελέ- 
σανε την ιστορική συνέχιση των 
Ελλήνων. Στοιχεία που βρίσκονται, 
όχι μόνο στα αρχαία γλυπτά, στα 
αρχαία κείμενα, στα Βυζαντινά μω
σαϊκά και βιβλία, αλλά και, ζωντα
νεμένα, στους χορούς, στα τρα
γούδια, στη μουσική, στα πανηγύ
ρια, στα ήθη και έθιμα, στις προλή
ψεις. Σήμερα ακόμα, όπου ζουν 
Έλληνες. Η κληρονομιά ανάμεσα  
στους αιώνες. Ζωντανή. Δυναμική. 
Συγκλονιστικό βίωμα. Σ ’ αυτόν τον  
γεμάτο μαγεία τόπο. Τον τόπο όπου 
γεννήθηκαν. Και όπου πάντα μ ιλή
θηκε και μ ιλ ιέτα ι η ίδια γλώσσα, η 
Ελληνική.

ΓΤ αυτό και οι λα ϊκο ί μας χοροί  
και τα τραγούδια μας έχουν σημα
ντική αξία: επέζησαν ως πεμπτουσία 
της ιστορίας μας. Η ιστορία μας βρή
κε την έκφραση της με τον θησαυρό  
αυτό, που κανένας κατακτητής δεν  
μπόρεσε να της αφαιρέσει.

Και οι αναφαίρετες  κληρονομιές, 
που ο λαός μας κουβαλούσε μέσα  
του, έγιναν η Μούσα του. Ο λαός  
μας, με λόγια απλά, αληθινά, 
τραγούδησε όλους τους καϋμούς  
και τα βάσανά του... Πέρασε το τρα
γούδι του μέσα σ’ όλες τις εποχές  
και έφτασε στο αποκορύφωμα του 
μ ε  τους αγώνες της Ανεξαρτησίας. 
Τότε, έψαλλε, μ ε  τα κλέφτικα τρα
γούδια, όλον τον ηρωισμό και την 
αυτοθυσία του Έλλη να, εξύμνησε τη 
γενναιότητα της γυναίκας που πο
λεμάε ι δίπλα στον άνδρα, δίπλα στον 
αδελφό, στον γυιό... Με τα μοιρολό-  
για, θρήνησε τον πόνο της μάνας, 
της αδελφής, της γυναίκας του αγω
νιστή θρήνησε τον ήρωα...

Ο χορός ε ίναι η πιο άμεση εκδή
λωση των ανθρωπίνων αισθημάτων 
και συναισθημάτων. Η πιο ζωντανή. 
Είναι η ανάγκη του υποσυνειδήτου,

που μέσα σ ’ αυτό ε ίναι συγκεντρω
μένα, ανάκατα, τα πάντα. Ο άνθρω
πος λε ιτουργε ί  ενστικτωδώς. Η μόρ
φωση είναι απλά βοηθητική. Πόσοι 
είναι οι άνθρωποι που δεν  ξέρουν  
ούτε την υπογραφή τους να βάλουν  
κι ωστόσο έχουν μια ενστικτώδη ευ 
πρέπεια, εντιμότητα και καλωσύνη! 
Και πόσοι ε ίναι οι μορφωμένοι, με  
διπλώματα και τίτλους, που δεν έ 
χουν αυτά  τα προτερήματα! Οι λαοί 
δεν ε ίχαν χαρτιά και μολύβια για ν’ 
αποτυπώσουν τα συναισθήματά  
τους. Ούτε και καιρό. Δούλευαν, πο
λεμούσαν, και κάποτε παίρνανε μιαν  
ανάσα χορεύοντας. Ο χορός δεν έ 
χε ι δική του γραφή. Δυστυχώς. Εδώ 
και μερ ικά  χρόνια, μερ ικο ί μ ελ ε τη 
τές  επενόησαν τρόπους καταγρα
φής. Δεν μπορούσαν οι τρόποι αυτο ί  
να αποδώσουν, για διάφορους τ ε 
χν ικούς λόγους, στους λα ϊκούς χο 
ρούς. Η μόνη λύση είναι η επιστημο
νική κ ινηματογράφηση (ντοκυμα- 
ντέρ ),με εξε ιδ ικευμένο  οπερατέρ. Ο 
κινηματογράφος θα ε ίχε  προσφέρει 
μεγάλη υπηρεσία στον κόσμο, για 
την κατανόηση των ανθρώπων μ ετα 

ξύ τους, αν από την αρχή του είχε  
καταγίνει με  την κινηματογράφηση  
των λαϊκών χορών στις διάφορες  
χώρες.

Ό ταν λέμ ε  ότι οι λα ϊκο ί μας χοροί 
κουβαλάνε μέσα τους την ιστορία 
μας, δεν εννοούμε, φυσικά, ότι χο
ρεύοντα ι όπως χορεύονταν πριν 
από 2.500 χρόνια. Αυτό θα ήταν πα
ράλογο και να το σ κεφ θε ί  κανείς. 
Περιγραφές των χορών δεν υπάρ
χουν. Μόνο σε ωρισμένα αρχαία 
κείμενα μνημονεύοντα ι ωρισμένοι 
χοροί: Στον Όμηρο, στον Πλούταρ
χο, στον Ξενοφώντα, αργότερα στον 
Λουκιανό κλπ... Έχομε όμως σωρεία 
αρχαίων αγγείων μ ε  παραστάσεις 
χορών, και πολλές το ιχογραφίες σε 
Βυζαντινά Μοναστήρια.

Μέσα στους λα ϊκούς μας χο 
ρούς, στην έκφρασή τους, στην κ ί
νησή τους, στον μουσικό τους ρυθ
μό, βρίσκομε το νήμα που τα συνδέει 
με τα αρχαία κείμενα, τις αρχαίες  
μουσικές κλίμακες, τα αρχαία μέτρα, 
την ζωγραφική των αρχαίων αγ
γείων, τις Βυζαντινές το ιχογραφίες, 
την Βυζαντινή μουσική...».
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, 
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΖΩΟΚΛΟΠΗ*

ΝΟΜΟΣ ΥΓΓ API©. 1738

Σ ύοταοη  Σ υμβουλ ίο υ  Π ρόληψ ης της Ε γκληματ ικότητας ,  
τροποΊΐοίηοη δ ια τά ξ εω ν  του Π οιν ικού  Κ ώ δ ικ α ,  των  K o j -  
δ ίκ ω ν  Π ο ιν ικ ής  κ α ι Π ολ ιτ ικ ή ς  Δ ικονομ ίας κα, άλλες  
δ ια τ ά ξ ε ις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκ.δίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1.
1. Συνιστάται στο Υπουρ-ρείο Δικαιοσύνης Συμβούλιο Πρό

ληψης της Εγκληματ t κό τ η τ ας (Σ .Π .Ε .). Το Σ .Π .Ε . σχε
διάζει ττ,ν πολ’.τ'.κή πρόληψης της εγκληματικότητας ενηλί
κων και ανηλίκων και υποβάλλει προτάσεις για το συντονισμό 
αναγκαίων μέτρων.

2. Το Σ .Π .Ε .. γ:«: τη·/ επίτευξη του σκοπού του:
α. ενημερώνε: τους αρμόδιους φορείς, τα μεσα  ̂μα,ικης 

ενημέρωσης και το κοινό, σχετικά μ; τα σύγχρονα μέτρα πρό
ληψης, ; , ,

δ. ενθαρρύνει τη δημιουργία περιφερειακών συμβουλίων 
πρόληψης της εγκληματικότητας σε οπουδήποτε επίπεδά, 

γ. προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μ.ετρων πρόληψης, 
δ. παρακολουθεί και αξιολογεί τα εφαρμοζόμενα από̂  το 

κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση ή την ιοιωτικη πρωτοοου- 
λία προγράμματα πρόληψης και σχεΟιαζει τέτοια προγραμμα-

, , , ,
ε. διατυπώνει τη -γνώμη του, υστέρα α.,ο πρόσκληση η αυ- 

τεπαγγέλτως, για τη σκοπιμότητα κ.αι αποτελεσματί'/ττητα 
μέτρων πρόληψης που προγραμματίζονται.^

στ. συλλέγει στατιστικά και ερευνητικά σεσομενα που α- 
ν αφέροντα: στην εγκληματικότητα,

ζ.' διεξάγει ή αναθέτει έρευνες σχετικές με την πρόληψη, 
η. πραγματοποιεί ενημερωτικά ή εκπαιδευτικά προγραμ- 

ματα στον τομέα της πρόληψης. _ ,
θ . συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και συμβούλια 

πρόληψη: που λειτουργούν στο εςμτερικνο η το εσωτερικό.

Άρθρο 2.
1. Μέλη του Σ .Π .Ε . είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο ο

ποίος προεδρεύει, ο εισαγγελέας του Αρειου Πάγου, ο προϊ
στάμενος στατιστικής υπηρεσίας και ο διευθυντής ποινικών 
και σωφρονιστικών υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
ο διευθυντής δημόσιας ασφάλειας του δ πουργειου Δημοσίας 
Τάσης, ανά ένας εκπρόσωπος των πολίτικων κομμάτων, που 
αναγνωρίζονται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, της Κεν
ό ε ι κ ή ς ’ Ενωσης Δήν.ων και Κοινοτήτων Ελλαεας, του - 
μέα ποινικών επιστημών του Νομικού Τμημα·ος των Πα
νεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, της Συ

ντονιστικής Επιτσοπής των Δικηγορικών Συλλόγων τον 
Κράτους, της Ο .Λ .Μ .Ε ., της Δ .Ο .Ε .. της Ε .Φ .Ε .Ε .. 
της Ε.Σ.Ε.Ε.. της Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δ ι
καίου. τη : Ελληνική: Εγκλημ ατολογ-ικής Εταιρίας, του
συλλόγου ελλήνων ψυχολόγων, του συλλόγου κοινωνικών 
'/ειτουργών, του συλλόγου επιμελητών ανηλίκων, του συλ
λόγου ελλήνων κοινωνιολόγων και τη ; Γ.Σ.Ε.Ε.

Οι εκπρόσωποι προτείνονται από τον οικείο φορέα και διο
ρίζονται με τριετή θητεία.

2. Το Σ .Π .Ε . συγκροτείται με απόφαση του Υπουργτ 
Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στην Εφημεριοα της Ινυσερ- 
νήσεως.

Σε περίπτωση που δεν υποδειχτούν εκπρόσωποι μέσα σ·ε 
ένα μήνα από την έγγραφη πρόσκληση του 1 πουργου προς 
τον οικείο φορέα, το Συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά 
μέλη.

3. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 
τα μισά από τα μέλη του που το συ-ρκροτουν. Οι αποφάσεις 
του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοφηψία των πα
ρόντων μελών.

4. Το Σ .Π .Ε  ανάλογα με την ημερήσια διάταξη μπο
ρεί να προσκαλεί ονομαστικούς σε μία ή περισσότερες συνε
δριάσεις εκπροσώπους περιφερειακών η τοπικών συμσουλιω.ν 
πρόληψης εγκληματικότητας, καθώς και πρόσωπα των ο
ποίων τα επαγγελματικά καθήκοντα ή οι ειδικές γνώσεις 
βοηθούν ουσιαστικά στη συζήτηση των σχετικών θεμάτων.

5. Το Σ .Π .Ε . συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το έτος και 
εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του η υστέ
ρα από αίτηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Άρθρο 3.
1. Στο Σ .Π .Ε . λειτουργεί πενταμελής Εκτελεστική Επι

τροπή που αποτελείτα; από το διευθυντή ποινικών και σω
φρονιστικών υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το διευ
θυντή δημόσιας ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξη ς και τρία μέλη ποο ορίζει το- Σ .Π .Ε . απο μέλη η μη μέλη 
τοο. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής εί- 
ναι διετής με δυνατότητα x/ανέωσης. Τα μέλη της Εκτελε
στικής Επιτροπής εκλέγουν τον πρόεδρό της στην πρώτη 
ττς  συνεδρίαση που συγκαλείτα: από τον πρόεδρο του Σ.Π .Ε. 
Ο πρόεδρός της Εκτελεστικής Επιτροπής συμμετέχει με δι
καίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Σ .Π .Ε ..

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστο μία 
φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, ο 
οποίος και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για 
την απαρτία της Εκτελεστικής Επιτροπής απαιτείται η πα
ρουσία τριών μελών.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή: α) υποβάλλει δυο φο?ο? το 
έτος στο Σ .Π .Ε . σχέδιο δραστηριοτήτων και ληπτέων μέτρων.

★  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Α/200/20-11-1987 237



6) συνιστ-ά t*π>οεπ: τροπές και ομάδες -εργασίας για την ει
δικότερη προετοιμασία των δραστηριοτήτων της στις φποίες 
είναι δυνατό να συμμετέχουν και πρόσωπα πθυ δεν είναι μέλη 
του Σ .Π .Ε ., γ ) μελετά -δέματα που παραπέμπει θ'5 αυτήν 
το Σ .Π .Ε . ή τα προωδεί σε ειδικότερες ομάδες εργασίας 
και γνωμοδοτει για τη σκοπιμότητα των προγραμμάτων πρό
ληψης, δ) συντάσσει ετήσιες εκδόσεις για τ ις  δραστηριότη- 
τες του Σ .Π .Ε . και ε) εξετάζει κάδε δέμα που αναφέρε
ται στηγ πρόληψη της εγκληματικότητας ύστερα αχό εντο
λή του Σ .Π .Ε . ή αχό πρόταση ενός η περισσότερων μελών 
της ή των περιφερειακών ή τοπικών συμβουλίων πρόληψης.

4. Καδηκοντα γραμματέα του Σ .Π .Ε . και της Εκτελε
στικής Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Δι
καιοσύνης βαδμου Α Κλάδου ΠΕ, που ορίζεται, με έναν 
αναπληρωτή, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

5. Η συτμμετοχή των μελών στο Σ .Π .Ε ., στην Εκτελεστι
κή. Επιτροπή και στα περιφερειακά ή τοπικά συμβούλια πρό- 
ληψης είναι τιμητική και άμισδη.

6. Με απόφαση του Υπουργού Δικαοσύνης, ύστερα από 
πρόταση του Σ .Π .Ε ., συνιστωνται περιφερειακά ή τοπικά 
συμβούλια πρόληψης.

ι . Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυδμίζονται 
οι λεπτομέρε ες εφαρμογής των άρδρων 1 έως 3.

8. Ο ν. 2-330/1953 καταργείται, εκτός από το άρδρο 9, 
το οποίο αναφέ-ρεται στις εταιρείες προστασίας ανηλίκων.

Άρδρο 4.
1. Το άρδρο 113 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται 

ως ε ξή ς : -

«Ά ρδρο 113.
Αναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων.

1. Η προδεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο 
χρονο σύμφωνα με διάταξη νάνου δεν μπορεί να αρχίσει ή να 
εξακολουδησει η ποινική δίωξη.

,  2. Επίσης η προδεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για
όσο χρονικό δ·:άστημα διαρκεί η κύρια διαδικασία και ώσπου 
να γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όμως 
πέρα απο πεντε ετη για  ία- κακουργήματα ή πλημμελήμα
τα και ενα έτος για τα πταίσματα.

3. Αν για την πο ινκή  δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλ- 
λειψη της έγκλησης δεν αναστέλλει την παραγραφή».

2. Το άρδρο 47 του α.ν. 1092/1938 «περί τύπου» αντι
καθίσταται ως εξή ς :

«Ά ρδρο 47.
Τα αδικήματα που πράττονται δια του τύπου παραγράφο

νται μετά 18 μήνες από την τέλεση της πράξης.
Η προδεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο 

Κ?όνο σύμφωνα με διάταξη νόμου δεν μπορεί να αρχίσει ή- να 
εξακολουδησει η ποινική δίωξη και γ ια  όσο χρονικό διάστη- 
μ.α διαρκει η κυρία διαδικασία ώσπου να γίνει αμετάκλητη 
η καταδικαστικη απόφαση. Σε κάδε περίπτωση ο χρόνος της 
αναστολής δεν μπορεί να υπερβεί τα ίύο έπη».

3. Το άρδρο 181 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει σή
μερα, αντικαδίσταται ως ακολούδως :

«Ά ρδρο 181.
1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται:
α) οποίος οημοσιως περιυβρίζει τον Πρωδυπουργό της 

χωράς, την Κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων, τον Π ρό- 
εορο της Βουλής, τους αρχηγούς των αναγνωρισμένων από 
τον Κανονισμό της Β Λ λής κομμάτων και τ ις  δικαστικές 
α?Χεϊ,

β) οποίος περιυβρίζει ή, για να εκδηλώσει μίσος ή περι
φρόνηση, αφαίρει, βλάπτει ή παραμορφώνει έμβλημα ή σύμ
βολο της κυριαρχίας του Κράτους ή του Προέδρου της Δη
μοκρατίας.

2. Η άσκηση κριτικής ουδέποτε συνιστ μόνη περιύβριση 
αρχής».

4y Το άρδρο 263α του Ποινικού Κώύικ.α αντικαδίσταται 
ως εξή ς :

«Ά ρδρο 263α.
Για την εφαρμογή των άρδρων 235, 236, 239, 241, 242, 

243, 245 , 246 , 25?, 253, 255, 256, 257, 258, 259. 261, 
262 XCCC 263 υπάλληλοι δεωρούνται, εκτός από αυτούς που 
αναφέρονται στο άρδρο 13, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινο
τήτων και οσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποια- 
δηποτε ιδιότητα : α) σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που ανή
κουν στο Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και που εξυ- 
,πηρετουν με αποκλειστική ή προνομιακή εκμετάλλευση την 
προμήδει-α ή την παροχή στο κοινό νερού, φωτισμού, δερ- 
μοτητας, κινητήριας δύναμης ή μέσων συγκοινωνίας ή επι
κό. /ώνιας η μαμκηφ ενημέρωσης, β) σε τράπεζες που ε- 
cpiυουν στην ημεδαπη κατα το νομο ή το καταστατικό τους, 
γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου που ιδρύδηκαν από 
το ΔημΟ-σιο, απο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από 
νομικά πρόσωπα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφ’ 
οσον τα ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκησή 
τους ή, αν πρόκειται για  ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της 
η τα ιδρυμένα αυτα νομικά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με 
εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρό- 
·ύσΌί η αναπτυςης, ο) σε νομ.ικα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
σια οποία κατα τις κείμενες δ ιατάξεις μπορούν να διατε- 
δούν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου 
ή απο τ ις  πιο πάνω τράπεζες επιχορηγήσεις ή χρηματοδο
τήσεις».

 ̂ 5. Η παρ. 1 του άρδρου 1 του ν. 1608/1950 «περί α> 
ξησεως των ποινών δια τους καταχραστάς του Δνμοσίου» 
αντικαδίσταται ως ακολούδως :

«1. Στον ένοχο των αδικημάτων που ποοβλέπονται στα 
άρδρα 216, 218, 235, 236, 237, 245, 256, 258 . 372, 
375, 386 και 390 του Ποινικού Κώδικα, εφ5 οσον αυτά στρό
φον ια: κατα του Δημοσίου η των νομικών προσώπων δημόσιου 
δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που ανα- 
φέρονται στο άρδρο 263 του Ποινικού Κώδικα και το όφελος 
που πε^τυχε η επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία ’που προξενήμ 
δηκε η οπωσδήποτε απειλήδηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω 
νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσο των πέντε εκατομμυ
ρίων δραχμών, επιβάλλεται η ποινή της κάδειρξης και, αν 
συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν 
ο ένοχος εξακ.ολουδησε επί μακρύ χρόνο την εκτέλεση του 
εγκλήματος η το αντικειμινο του είναι ιδιαίτερα μεγάλης 
αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάδειρξης».

Άρδρο 5.

1. Η παράγραφος 1 του άρδρου 47 του Κώδικα Ποινι
κής Δικονομίας αντικαδίσταται ως εξής :

«1. Ο εισαγγελέας εξετάζει την έγκληση που έλαβε και, 
αν κρίνει ότι  ̂αυτή δε στηρίζεται στο νόμο ή είναι ανεπίδε
κτη δικαστικής εκτίμησης, την απορρίπτει με διάταξή., του, 
η οποία επιδίδεται -στον εγκαλούντα».

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άοδοου 111 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας αντικαδίστανται ως εξής ;

«1· Τα κακουργήματα που προβλέπονται από τον Ποινικό 
Κώδικα σχετικά με το νόμισμα, τα υπομνήματα, την ιοιο-
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κτησία, τα περιουσιακά δίκαια,. την ψευδή βεβαίωση, υπάλ
ληλου, νόθευση, απιστία και υπεξαίρεση στην υπηρεσία, αν 

j τελεύτηκαν από' πολίτες, άσχετα ·με το πρόσωπο του πα
ρόντα και το ποσό του οφέλους ή της ζημίας, ή αν τελε
ύτηκαν από στρατιωτικούς και στρέφονται οπωσδήποτε κατά 
του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή κατά 
άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρ
θρο 263α του Ποινικού Κώδικα και εφ·’ όσον το όφελος που 
πέτυχε ή επιδίωξε με αυτά ο δράστης ή η ζημία που προ- 
ξενήιόηΐκε ή απειλήθηρυε στο Δημόσιο 'ή στα πιο πάνω νομικά 
πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων δραχ
μών.

J 2. Τα κακουργήματα κλοπής, υπεξαίρεσης και πλαστο
γραφίας που ποοβλέπονται από* το Στρατιωτικό Ποινικό Κώ
δικα, αν στρέφονται οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου η νομι

κού προσώπου που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 
και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε με αυτά ο" δράστης ή 
η ζημία που προξενήθηκε ή α'πειλήθηικε κατά του Δημοσίου 
ή των πιο πάνω νομικών προσώπων υπερβαίνει το ποσό των 
πέντε εκατομμυρίων δραχμών».

3. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 128 του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικ-αδίστατα: ως εξής :

«.■Οι παράγραφοι 2 και 3 είάφ. α’ και 6' του άρδ,ρου 130 
εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις συνάφειας».

4. Η παράγραφος 1 του άρ-δρου 1&9 του Κώδικα Ποινι
κής Δικονομίας, όπως αντικαταστάδηκε από το άρθρο 5 
παρ. 3 του ν. 1653/1986, αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Ο εισαγγελέας ή δημόσιος κατήγορος που διατάσσει 
την επίδοση της κλήσης μπορεί, αν συντρέχουν κατά την 
κρίση του κίνδυνος παραγραφής ή άλλοι εξαιρετικοί λόγοι 
που μνημονεύονται στην παραγγελία προς επίδοση, να συντο- 
μευσει την προθεσμία εμ,φάνισης των κατηγορουμένων, των 
μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων στο ακροατήριο σε 
οκτώ κατ’ ανώτατο όριο ημέρες, εφί’ όσον πρόκειται για 
πρόσωπα γνωστής διαμονής στην ημεδαπή».

5. Στο αρδρο · 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
προστίθεται παράγραφος 5. η εξής:

«5. .0: διατάξεις του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 273 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζο
νται αναλόγως και στον πολιτικώς ενάγονται).

6. Στο άρθρο 245 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προ
στίθεται η εξής παράγραφος 3 :

«3. Αν από την προανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα 
του δράστη ορισμένου εγκλήματος, η δικογραφία τίθεται με 
πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα στο αρχείο. Το ίδιο μπορεί 
να πραξε; ο εισαγγελέας και αν ο δράστης παραμένει άγνω
στος μετά από προανάκριση κατά το άρθρο 243 παρ. 2 εδ. α '. 
Στην περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43 ποινική δίωξη 
θεωρείται οτι ασκήθηκε με την έκδοση της πιο πάνω πρά
ξη ς του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να περιέχει και το χα
ρακτηρισμό του αδικήματος και το χρόνο τέλεσής του. Αν 
ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η δικογραφία ανασόρε- 
ται απο το αρχείο και συνεχίζεται η ποινική διαδικασία. Αν 
οι κατηγορούμενοι είναι περισσότεροι, η αρχειοθέτηση γίνε
ται μονον ως προς αυτόν που παρ έμεινε άγνωστος)).

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 308 του Κώδι
κα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ν. 
1608/1950, η περατωση της κυρίας ανάκρισης κηρύσσεται 
από το συμ&ουλιο των εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογρα- 
Ή* οιαοιβαζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική 
πράξη στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η 
ανάκριση δε χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότα
ση του στο συμβούλιο εφετων, που αποφαίνεται αμετακλήτως

ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα».
8. Στο άρθρο 308 του Κ(άδικα Ποινικής Δ κονομίας προ

στίθεται παράγραφος 7, η εξή ς :

«7. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα σου 
δράστη ορισμένου εγκλήματος, εφαρμόζονται αναλόγως ο. 
διατάξε ις των εδαφίων α' και δ' της παραγράφου 3 του άρ
θρο·: 245».

9. Στο άρθρο 320 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προ
στίθεται η εξής παράγραφος 3 :

«3. Ο εισαγγελέας δικαιούται να επιδίδει στον κατηγο
ρούμενο ακριβές αντίγραφο του κλητηρίου θεσπίσματος ή 
της κλήσης, εφ’ όσον το πρωτότυπο υπάρχει στην οικεία δι
κογραφία ως στοιχείο αυτής. Στην περίπτωση αυτή στο κα
τά το άρθρο 161 συντασσόμενο αποδεικτικό αρκεί για το κύρος 
της επιδοσεως να αναφέρεται μόνο β αριθμός του κλητηρίου 
θεσπίσματος ή της κλήσης κα: ο καλών εισαγγελέας».

ΙΟ1. Το άρθρο 338 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«'Αρθρο 338.
1. Αν κατά την ποινική δίκη προσβληθεί ως πλαστό κά

ποιο έγγραφο, το δικαστήριο ερευνά κατά το δυνατό τη γνη
σιότητα αυτου και, αν παρουσιαστούν ενδείξεις κατά ορισμέ
νου προσώπου, αυτός που διευθύνει τη συζήτηση διατάσσει τη 
σύλληψη κα: ρεην παραπομπή του στον αρμόδιο ε·σαγγελέα. 
Αν η πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο, το δι
καστήριο πράττει όσα ορίζονται στο άρθρο 38 χωρίς, με 
την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, να ερευνήσει το 
βάσιμο της κατηγορίας.

2. Αν κατά την κρίση του δικαστηρίου το έγγραφο· είναι 
αναγκαίο για την (απόφαση στην κύρια υπόθεση, το δικαστή
ριο ερευνά σε κάθε περίπτωση τη γνησιότητα αυτού και μόνο 
όταν κρίνει ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι είναι πλαστό 
αναβαλλει με ει'δικώς αιτιολογημένη απόφασή του τη δίκη 
ωσοτου περατωθεί η διαδικασία για την πλαστογραφία».

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθοου 
418 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως
εξής:

«Αν κατά την ημέρα αυτή δε συνεδριάζει το αρμόδιο δι
καστήριο, ορίζεται έκτακτη δικάσιμη για  την ίδια ημέοα ή. 
Οταν υπάρχει απόλυτη αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου 
αυθημερόν, για την επόμενη ημέρα. Ο εισαγγελέας γνωστο
ποιεί προφορικά τα στοιχεία της κατηγορίας στον κατηγορού
μενο χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση σ’ αυτόν κλητηρίου 
-θεσπίσματος. Για την παραπάνω γνωστοποίηση συντάσσεται 
κα: προσαρταται στη δικογραφία συνοπτική έκθεση που υ
πογράφεται απο τον εισαγγελέα, το γρα/μματέα και τον κα
τηγορούμενο και σε περίπτωση ανάγκης μάνο από τον ει
σαγγελέα».

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οι
κονομικών, η οποία δημοσιεύεται στη/ν Εφημερίδα της Κυβερ- 
νησεως, αναπροσαρμόζονται κάθε φορά τα χρηματ’κά ποσά 
για τα οποία διαλαμβάνουν οι παράγραφοι 1, 3 και 4 εδ. α' 
του άρθρου 3 του ν. 663/1977, όπως αντικχταστάθηκε από 
το άρθρο 16 του ν· 969/1979. και η παράγραφος 1 του άσ- 
θρου 31 του ν. 427/1945 «περί κώδι/κος των περί Νομικού 
Συμβουλίου διατάξεων», όπως κωδικοποιήθηκε από τιο δ.δ. 
της 7/20 Ιουν. 1957 Άρθρο 22 ν. 3693/1957).

13. Στις παραδασεις του cr.v. 86/1967 «περί επιβολής 
κυρώσεων κατά τον κα^οστερκώντων ττ/ν καταβολή καί από
δοση εισροών ·είζ Οργανισμούς Κοινωνικής Ασοαλίσοως» και 
τοο α.ν· 690/1945 'δεν ισχύει η ειδική δω σ ιδΊκ',α του άρθρου 
11J aspίύλ 7 τ-ου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
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Άρθρο 20.

1. Ο: περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 
13 του ν. 1729/198/ «Καταπολέμηση της διάδοσης των 
ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες δ:·χτά2ε;c■ 
άντ ικαθίστανται ως ε ξή ς :

»a ) της πράξης τον άρθρου 12 παρ. 1, παραμένει ατιμώ
ρητος και εφαρμόζονται σ' αυτόν αναλό-ρως οι δ ιατάξεις τον 
δέατερου εδαφίοο της παρ. 1 του άρθρου 14 του νόμου αυτού.

β) των πράξεων των άρθρων 5, β , 7 τιμωρείται με φυ
λάκιση τουλάχιστον 3 μηνών κατ χρηματιχή ποινή πενήντα 
χιλιάδων (50.000) δραχμών μέχρ ι δέκα εκατουψ.όρια 
(10.000.000) δραχμές».

2. Το άρθρο 14 του πιο πάνω νόμου αντικαθίσταται ως
£̂ ής:

«Ά ρθρο  14.
Ειδική μεταχείριση εξαρτημένων ατόμων.

1. Ο δράστης αξιόποινης πράξης, στο πρόσωπο του ο
ποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 .παρ. 1 και 
2 του παρόντος και του οποίου ϊιατάσσεται σύμφωνα με τον 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας η προσωρινή κράτηση ή κα
ταδικάζεται για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, εισάγεται υ
ποχρεωτικά σε κατάλληλο σωφρονιστικό κατάστημα; θερα
πευτικού χαρακσέρα. Αν κρίνεται ανίκανος προς καταλογι 
σμο, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ποινικού Κώδικα, ενά γ ε
ται σε κατάλληλο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Και στις δύο 
αυιες περιπτώσεις υποβάλλεται σε ειδικό πρόγραμμα θερα
πείας, που καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας. Πρόνοιας 
κα; Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Σε περίπτωση καταδίκης σε στερητική της ελευθέριας 
ποινή ο χρόνος παραμονής σε νοσηλευτικό ίδρυμα υπολογί
ζετε ι ως χρόνος έκτισης ποινής».

Άρθρο 21.

Έ λληνες υπή/κοοι, κάτοικο: εξωτερικού επί είκοσι πέντε 
τουλάχιστο συνεχόμεν* χρόνια πριν ο«τό το θάνατό τους,

δεν ϋπόκεινται στοος περιορισμούς των περί νομίμου μοίρας 
και μεριδουχων διατάξεων του ελληνικού νόμου, όσον αφορά 
τη διάθεση αιτία θανάτου της περιουσίας τους που βρίσκεται 
στο εξωτερικό1.

Εφ’ όσον συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση, η μη συμμόρ
φωση με. τ ις  περί νομίμου μοίρας και μεριόούχων διατάξεις 
1 εν επηρεάζει, ωσ προς την περιουσία που βρίσκεται στο ε
ξωτερικό, εκ της αιτίας αυτής, το κύρος των διαθηκών ή 
άλλων αιτία θανάτου πράξεων διαθέσεως.

Άρθρο 25.
—το άρθρο 8 του ν. 1300/4982 «Μέτρα για την πρόλη

ψη̂  χαι την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας»' προ
στίθενται τρεις παράγραφοι με αριθμούς 4. 5 και 6. που'έ
χουν ως εξή ς :

«4. Στα εγκλήματα της ζωοκλοπής και της ζωοκτονίας 
και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων ζωοκλοπής (ή 
σΙ.α εγκλήματα των άρθρων 1, 2 και 3 του νόμου αυτού) 
οιατασσετα: υποχρεωτικά η προσωρινή κράτηση του κατη
γορουμένου, εφ’ όσον προκύπτουν αποχρωσες ενδείξεις ενοχής 
του. Η αίτηση για άρση ή αντικατάστασή της προσωρινής 
κράτησης με περιοριστικούς όρους γεα τα παραπάνω εγκλή
ματα είναι απαράδεχτη πριν περάσουν 30 ημέρες από την 
κράτηση του κατηγορουμένου.

5. Σε περίπτωση καταδίκης για οπουδήποτε έγκλημα της 
προηγούμενης παραγράφου, η άσκηση έφεσης από· τον κα- 
ταοικασθεντα δεν αναστέλλει τη/ εκτελεση της απόφασης.

6. Η στερητική της ελευθερίας ποινή για τα εγκλήμα
τα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δε μετατρέπε- 
ται σε χρηματική».

Άρθρο 27.
Πι διαταςεις του-νόμου αυτού ισχύουν από τη δημοσίευσή 

του στην Εφημερίδα της Κινβερνησεως.

Παραγγέλλαμε τη δημοσίευση του παρόντος στη·/ Εφημε
ρίδα της Κυβερνησεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του 
Κράτους.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 1987
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Η Α.Ε. ανταποκρινόμενη στα αιτήματα συναδέλφων αρχίζει 
από το τεύχος αυτό η δημοσίευση διατάξεων σχετικών με μισθο- 
λογικά και συνταξιοδοτικά θέματα  του αστυνομικού προσωπικού.

Θα θέλαμε τις απόψεις σας για τη διαμόρφωση της ύλης των 
υπηρεσιακών νέων, ώστε κάθε τεύχος να παρουσιάζει αισθητή  
βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δημοσιεύουμε κατωτέρω αποσπάσματα από το Νόμο 

1Θ43/86 «Περί μισθολογικών ρυθμίσεων Στρατιωτικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνο
μίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος», που δημο- 
σιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 126 της 21-8-86 Φ.ΕΚ. τ.Α', και παρέ
χουμε τ ις  ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή-των διατά
ξεων αυτού, όσον αφορά το προσωπικό της Ελληνικής Αστυ
νομίας.

Α '  Β α σ ι κ ό ς  Μ ι σ θ ό ς

1. Με το άρθρο 1 ο βασικός μηνιαίος μισθός των Στρατιω
τικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αντίστοιχων προς αυ
τούς της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται, κατά βαθμούς, 
ως εξής:

1) Δόκιμου Αστυφύλακα και αντίστοιχων 4.000
2) Πρότακτου Π.Ν. 10.000

■ 3) Μόνιμου στρατιώτη και αντίστοιχων 14.000
4) Αστυφύλακα μη εκπληρώσαντος τ ις  στρατιω τι

κές του υποχρεώσεις και μόνιμου μαθητευό-
μενού τεχν ίτη  Π.Σ. 16.000

5) Δεκανέα και αντίστοιχων 20.000
6) Λοχία και αντίστοιχων

0 - 8  ετών 29.000
8 - 1 2  ετών 29.500

1 2 -1 6  ετών 30.000
1 6 -2 0  ετών 30.500
20 -  24 ετών 31.000
24 -  και άνω ετών 31.500

7) Επιλοχία και αντίστοιχων
0 - 8  ετών 31.000
8 - 1 2  ετών 31.500

1 2 -1 6  ετών 32.000
1 6 -2 0  ετών 32.500
20 -  24 ετών 33.000
24 -  και άνω ετών 33.500

8) Αρχιλοχία και αντίστοιχων
0 - 8  ετών 33.000
8 - 1 2  ετών 33.500

1 2 -1 6  ετών 34.000

1 6 -2 0  ετών 34.500
20 -  24 ετών 35.000
24 -  και άνω ετών 35.5000

9) Ανθυπασπιστή και αντίστοιχων
0 - 8  ετών 35.000
8 - 1 2  ετών 35.500

1 2 -1 6  ετών 36.000
1 6 - “20 ετών 36.500
2 0 -2 4  ετών 37.000
24 -  και άνω ετών 37.500

10) Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων 41.000
11) Υπολοχαγού και αντίστοιχων 43.000
12) Λοχαγού και αντίστοιχων 46.000
13) Ταγματάρχη και αντίστοιχων 50.000
14) Αντισυνταγματάρχη και αντίστοιχων 55.000
15) Συνταγματάρχη και αντίστοιχων 63.000
16) Ταξιάρχου και αντίστοιχων 80.000
17) Υποστρατήγου και αντίστοιχων 90.000
18) Αρχηγού Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα

τος 95.000
19) Αντιστρατήγου και αντίστοιχων 102.000
20) Αντιστρατήγου -  Αρχηγού Γενικού Επιτελείου

και αντίστοιχων 107.000
21) Στρατηγού 117.000

3.ζ. Ο θασικός μισθός διακόπτεται λόγω παρανόμου
απουσίας (άρθρο 35 παρ. 2 Ν. 1481/1984)

η. Ο θασικός μισθός μειούται, σύμφωνα με το άρθρο 35
παρ. 2 του Ν. 1481/1984. στις εξής περιπτώσεις:
1) Λόγω προφυλάκισης κατά 50%.
2) Λόγω καταδίκης κατά 50%
3) Λόγω λήψης κανονικής άδειας πέραν της δικα ιούμενης 

κατά 50%.
4) Λόγω επιβολής παντός προστίμου για πειθαρχικά παρα

πτώματα.
5) Λόγω ποινής αργίας με πρόσκαιρη παύση κατά 20%.
6) Λόγω ποινής αργίας με απόλυση κατά 25%.
7) Λόγω διαθεσ ιμότητας εκτός εκείνης για λόγους υγείας 

κατά 10%.
8) Λόγω αδείας με μειωμένες αποδοχές κατά 50%.
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Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο βασικός μισθός δ ικα ιολογε ί
τα ι μεν στο ακέραιο, αλλά το  ποσό της μείωσης απ οτελεί πόρο 
του ο ικείου ασφαλιστικού φορεά (Μ.Τ.Σ. ή Μ.Τ.Π.Υ.).

4. Ως προς τη  μισθολογική ένταξη σε κλίμακα των Ανθυ- 
παστυνόμων, Υπαξιωματικών και Αστυφυλάκων παρέχονται 
οι ακόλουθες δ ιευκρ ιν ίσεις :

α) Η καθοριζόμενη με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του 
Ν. 754/1978 μισθολογική κλίμακα για τους Ανθυπαστυνό- 
μους, Υπαξιωματικούς και Α στυφύλακες δεν διαφέρει, ως 
προς τη μέχρι τώρα ισχύουσα.

Επομένως οι αποφάσεις μ ισθολογικής ένταξης, που έχουν 
εκδοθεί μέχρι σήμερα, δεν χρήζουν ανανέωσης από της 
εφαρμογής του νέου μισθολογίου (1-7-1986).

θ) Για την  ένταξη των Ανθυπαστυνόμων, Υπαξιωματικών 
και Αστυφυλάκων σε μεγαλύτερη μισθολογική κλίμακα λαμ- 
βάνετα ι υπόψη:
1) Ο χρόνος της πραγματικής τους υπηρεσίας στο Σώματα.
2) Οποιαδήποτε προϋπηρεσία τους στις Έ νοπ λες Δυνάμεις 

και τα  Σώματα Ασφαλείας (Χωροφυλακή -  Αστυνομία Πό
λεων -  Πυρ. Σώμα).

7) Ο χρόνος που δ ιανύθηκε εκτός Υπηρεσίας, εφόσον αυτός 
έχε ι αναγνω ριστεί με νόμο σαν χρόνος πραγματικής υπη
ρεσίας στο Σώμα.

4) Ο χρόνος που δ ιανύθηκε εκτός Υπηρεσίας, αν η πράξη 
απολύσεως ή αποστρατείας του Αστυφύλακα, Αρχιφύλακα 
ή Ανθυπαστυνόμου ακυρώθηκε από το  Δ ιο ικητικό  Ε φετείο  
το  Συμβούλιο της Επικράτειας ή εάν η απόλυση ή η απο
σ τρατεία  εγένετο  με υπ αιτιότητα  τη ς  Υπηρεσίας, λόγω 
εσφαλμένου υπολογισμού του ενεργού χρόνου υπηρε
σίας του.

5) Ο χρόνος που δ ιανύθηκε στην Εθνική Αντίσταση, κατά το 
μέρος που αναγνω ρίστηκε σαν πραγματική εθελοντική  
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.Δ. 179/1969.

γ) Α ντίθετα  δεν λογ ίζετα ι σαν χρόνος πραγματικής Υπη
ρεσίας:

1) Οποιαδήποτε άλλη προϋπηρεσία σε δημόσιες υπηρεσίες ή 
Ν.Π.Δ.

2) Η προϋπηρεσία που δ ιανύθηκε στις Έ νοπ λες Δυνάμεις και 
τα Σώματα Ασφαλείας με την  ιδ ιό τητα  του δημόσιου υπαλ
λήλου.

3) Ο χρόνος παράνομης απουσίας.
4) Ο χρόνος υποδικίας, εφόσον επακολούθησε καταδίκη.
5) Ο χρόνος καταδίκης, κατά το μέρος που εκτ ίθ ηκε  η ποινή.
6) Ο χρόνος αδείας χωρίς αποδοχές.
7) Ο χρόνος αργίας με απόλυση.

5. Μ ί σ θ ο λ ο γ ί κ έ ς  π ρ ο α γ ω γ έ ς .

Για τ ις  μ ίσθολογίκές προαγωγές του αστυνομικού προσω
πικού παρέχονται οι κατωτέρω δ ιευκρ ιν ίσεις  και οδηγίες:

α) Με το  άρθρο 1 του Ν. 988/1979 οι Αξιωματικοί παραγω
γ ικής Σχολής από το  βαθμό του Υπαστυνόμου Α' μέχρι και του 
Αστυνομικού Υποδ/ντή προάγονται μ ισθολογικά στον αμέ
σως ανώτερο βαθμό , ως ακολούθως:
1) Υπαστυνόμοι Α'. όταν συμπληρώσουν 7ετή συνολική πρα

γματική υπηρεσία ως μόνιμοι Αξιωματικοί ή 4ετή το ιαύτη 
στον κατεχόμενο βαθμό.

2) Αστυνόμοι Β'. όταν συμπληρώσουν 12ετή συνολική πρα
γματική υπηρεσία αξιωματικού, ή 5ετή το ιαύτη στον κα τε
χόμενο βαθμό.

3) Αστυνόμοι Α', όταν συμπληρώσουν 16ετή συνολική πρα
γματική υπηρεσία αξιωματικού ή 4ετή το ιαύτη στον κατε
χόμενο βαθμό.

4) Αστυνομ ικο ί Υ π οδ/ντές όταν συμπληρώσουν 20ετή πρα
γματική συνολική υπηρεσία αξιωματικού ή 4ετή το ιαύτη 
στον κατεχόμενο βαθμό.

θ) Ως χρόνος υπηρεσίας γ ια  τη μισθολογική προαγωγή των 
Αξιωματικών παραγωγικής Σχολής λογίζετα ι:
1) Ο πραγματικός χρόνος, που διανύθηκε στον κατεχόμενο 

βαθμό και στους προηγούμενους βαθμούς.
2) Ο χρόνος αναδρομικής προαγωγής, όπου κατά τ ις  κε ίμ ε

νες δ ια τάξεις  αναγνω ρίζετα ι αυτός.
3) Ο χρόνος του άρθρου 10 παράγραφος 4 του Ν. 671/1971 

και του άρθρου 18 του Ν. 1213/1981 για τους Υ γειονομ ι
κούς Αξιωματικούς.

γ) Α ντίθετα  δεν υπολογίζετα ι σαν χρόνος υπηρεσίας 
Αξιωματικού παραγωγικής Σχολής ή παραμονής στον κατε
χόμενο βαθμό:

1) Ο χρόνος παρανόμου απουσίας από την υπηρεσία.
2) Ο χρόνος υποδικίας, εφόσον επακολούθησε καταδίκη.
3) Ο χρόνος καταδίκης κατά το  μέρος, που εκτ ίθ ηκε  η ποινή.
4) Ο χρόνος αργίας με απόλυση.
5) Ο χρόνος πέρα των έξ ι (6) μηνών αργίας δια πρόσκαιρου 

παϋσεως (Α.Ν. 1854/1951 άρθρο 36).
6) Ο χρόνος κανονικής αδείας πέραν της δ ικα ιούμενης (άνευ 

αποδοχών).
7) Ο χρόνος αυτεπ άγγελτης δ ιαθεσ ιμότητας, εφόσον αυτή 

οφ ε ίλετα ι σε αξιόποινο πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα, 
για το  οποίο επακολούθησε έξοδος από το  Σώμα ή μετά 
θεση σε αργία με απόλυση.
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8) Ο χρόνος διαθεσιμότητας του Αξιωματικού, πλήν εκείνης 
λόγω νοσήματος ή μακράς αναρρφτικής άδειας.

9) Ο χρόνος της υπαιτίου αποχής, δηλαδή της μη παρουσιά- 
σεως στην υπηρεσία αμέσως μετά την κοινοποίηση της 
σχετικής αποφάσεως του ΣΕ. ή του Υπηρεσιακού Συμ
βουλίου Επανακρίσεως.

6. Δ ε ν  δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι  μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ρ ο α γ ω 
γ ή ς :

Α) Οι αξ/κο ί οι οποίοι κατέχουν βαθμό ανώτερο του Αστυν. 
Υποδ/ντή.

6) Οι Υπαστυνόμοι Β ' παραγωγικής Σχολής.

8. Μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ έ ς  π ρ ο α γ ω γ έ ς  Α ξ / κ ώ ν  Ν . Δ .  
6 4 9 / 7 0 .

Για τ ις  μ ισθολογικές προαγωγές Αξ/κών προερχομένων 
από Ανθυπαστυνόμους (Ν.Δ. 649/70) παρέχονται οι κάτωθι 
δ ιευκριν ίσεις και οδηγίες:

Με το άρθρο 48 παρ.1 του Ν. 1481 /84 οι Α ξ/κο ί της Ελληνι
κής Αστυνομίας που προέρχονται από Ανθυπαστυνόμους, 
εφόσον συμπληρώσουν το συνολικό χρόνο Αξ/κού των υπο- 
παραγράφων Ιθ και Ιγ του άρθρου 1 του Ν. 988/79, στον οποίο 
υπολογίζεται και ο χρόνος Ανθ/μου, Υπαξ/κού και Αστυφύ
λακα, πέρα από 13 χρόνια, παίρνουν οικονομική προαγωγή 
Αστυνόμου Α’ και Υποδ/ντή (Σχετικά το άρθρο 52 του Ν.Δ. 
445/74 και το άρθρο 3 του Ν. 1135/81), ήτοι:

α) Α ξ/κο ί Ν.Δ. 649/70 (Υπαστυνόμοι Β’). Ό τα ν  συμπληρώ
σουν 16 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στους βα
θμούς Υπαστυγόμου Β ’, Ανθ/μου, Υπαξ/κού και Αστυφύλακα 
ή 7 έτη συνολικής υπηρεσίας στους βαθμούς Ανθ/μου -  Υπα- 
στυνόμου Β', λαμβάνουν αποδοχές Υπαστυνόμου Α'.

6) Α ξ/κο ί Ν.Δ. 649/70 (Υπαστυνόμοι Β' και Υπαστυνόμοι 
Α ’). Ό τα ν  συμπληρώσουν 20 έτη συνολικής πραγματικής 
Υπηρεσίας στους βαθμούς Αξ/κού, Ανθ/μου, Υπαξ/κού, και 
Αστυφύλακα ή 11 έτη συνολικής πραγματικής Υπηρεσίας 
στους βαθμούς Αξ/κού και Ανθ/μου, λαμβάνουν τ ις  αποδο
χές του Αστυνόμου Β ’.

γ) Α ξ/κο ί Ν.Δ. 649/70 (Υπαστυνόμοι Β \ Α' και Αστυνόμοι β). 
Ό τα ν  συμπληρώσουν 25 έτη συνολικής υπηρεσίας στους βα
θμούς του Αξ/κού, Ανθ/μου, Υπαξ/κού και Αστυφύλακα ή 12 
έτη συνολικής υπηρεσίας Αξ/κού λαμβάνουν τ ις  αποδοχές 
του Αστυνόμου Α ’.

δ) Α ξ/κο ί Ν.Δ. 649/70 (Υπαστυνόμοι Β' Υπαστυνόμοι Α", 
Αστυνόμοι Β" και Αστυνόμοι Α'). Ό τα ν  συμπλη

ρώσουν 20 έτη συνολικής πραγματικής Υπηρεσίας στους 
βαθμούς του Αξ/κού, Ανθ/μου, Υπαξ/κού και Αστυφύλακα ή 
16 έτη συνολική πραγατική υπηρεσία Αξ/κού, λαμβάνουν τις  
αποδοχές του Αστυνομικού Υποδ/ντή.

9. Σαν χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξ/κού του Ν.Δ. 
649/70, για την μισθολογική προαγωγή, λογίζετα ι:

α)0 χρόνος που πραγματικά διανύθηκε στους βαθμούς 
του Αξ/κού, Ανθυπαστυνόμου, Υπαξ/κού και Αστυφύλακα και 

β) Ο χρόνος αναδρομικής προαγωγής στο βαθμό του 
Αξ/κού.

10. Σαν χρόνος παραμονής στον χατεχόμενο βαθμό, γ ια  την 
μισθολογική προαγωγή, των ανωτέρω Αξ/κών λογίζετα ι:

α) Ο χρόνος που πραγματικά διανύθηκε στον κατεχόμενο 
βαθμό.

θ) Ο πέραν των 13 ετών χρόνος παραμονής στους βα
θμούς Αξ/κού, Ανθ/μου, Υπαξ/κού και Αστυφύλακα.

11. Στην οικονομική προαγωγή των ανωτήω Αξ/κών δεν υπο
λογίζετα ι ο χρόνος, που διανύθηκε στη Σχολή Αστυφυλάκων 
ή στη Σχολή Υπαξ/κών εκείνων που εισήλθαν από ιδιώτες στη 
Σχολή αυτή.

12. Ο χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό ή ο χρόνος 
συνολικής πραγματικής υπηρεσίας ως Αξ/κού υπόκειται στις 
ίδ ιες μειώσεις, που υπόκειται και ο αντίστο ιχος χρόνος των 
Αξ/κών (Κεφ. Α' παρ. 5γ).

13. Για την οικονομική προαγωγή των Αξ/κών Ν.Δ. 649/70 θα 
τηρε ίτα ι η ίδ ια  διαδικασία, που τηρε ίτα ι γ ια  τους Α ξ/κούς 
παραγωγικής Σχολής (Κεφ. Α' παρ. 7 της παρούσης).

14. Για την μισθολογική προαγωγή στον ανώτερο βαθμό των 
Αξ/κών, κατά τ ις  δ ια τάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 988/79, 
δεν είνα ι απαραίτητο να προβλέπεται ο ανώτερος αυτός βα
θμός, αλλά αρκεί η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου 
πραγματικής συνολικής υπηρεσίας μονίμου Αξ/κού ή το ιού- 
του στον κατεχόμενο βαθμό. Μ ισθολογική προαγωγή δ ι
κα ιούνται και οι Α ξ/κο ί Πολεμικής και Μόνιμης Δ ιαθεσ ιμότη
τας, έστω και αν κατέχουν τον ανώτερο βαθμό, μέχρι του 
οποίου δύνανται κατά τ ις  κε ίμενες διατάξεις να εξελιχθούν 
βαθμολογικά, εφόσον δεν έχουν καταληφθεί από το όριο 
ηλικίας (άρθρο 6 Ν. 1135/81).

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ -ΠΟΛΙΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Κ.ΛΠ.

Με αφορμή τη διατύπωση πα
ραπόνων ότι: σε έγγραφα δεν ανα- 
φέρετα ι το όνομα και το τηλέφωνο 
του αρμόδιου χειρ ιστή υπαλλήλου, 
με αποτέλεσμα ο πολίτης να μη 
μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφω νι
κά με την αρμόδια Υπηρεσία και 
έτσ ι να ταλαιπωρείται άδικα, ενώ

σε άλλες περιπτώσεις παρατηρή
θηκε το  φαινόμενο υπάλληλος του 
Κράτους να συνομιλεί υπηρεσιακά 
με πολίτη από το τηλέφωνο, ή ά
μεσα, και να μη δ ίνει τα απαραίτη
τα στοιχεία του, ο ΓΓ/ΥΔΤ με εγκύ
κλιό του, δ ιέταξε να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα, ώστε να γ ίνε ι 
βίωμα του αστυνομικού και πολιτι
κού προσωπικού ότι η απρόσωπη 
εμφάνιση κατά την εκτέλεση του 
υπηρεσιακού καθήκοντος είνα ι α
παράδεκτη και συνιστά προσβολή

της προσωπικότητας του πολίτη.
Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνε- 

τα ι ιδια ίτερα, η υποχρέωση των 
χειριστών υπηρεσιακών έγγραφων 
να αναγράφουν όμοια και τηλέφω 
νο, σε κάθε έγγραφο, καθώς και τις  
ώρες που μπορεί ο πολίτης να επι- 
σκεφθεί την αρμόδια Υπηρεσία, για 
τη διεκπεραίωση συνήθους φύσης 
υποθέσεών του, γ ια τί από πλευράς 
κυρίας αποστολής τους, οι Υπηρε
σίες της Αστυνομίας λειτουργούν 
όλο το 24ωρο.
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ΗΘΙΚΕΣ Α Μ Ο ΙΒ ΕΣ

Απενεμήθη ο αστυνομικός σταυ
ρός Β' στον Υπαστυνόμο Α', της μό
νιμης δ ιαθεσ ιμότητας, ΓΡΑΜΜΕΝΟ 
Ά γγελο  του Δ ιονυσίου, γ ια τ ί την 
03.30' ώρα της 17.9.1980, που έφ ερε 
τον Βαθμό τον αστυφύλακα και δια- 
τελούσε σε κατάσταση μακράς 
αναρρωτικής άδειας, με την αυτο
θυσία του διέσωσε από Βέβαιο θά
νατο δύο νεαρές γυνα ίκες Βαριά 
τραυματισμένες, που είχαν εγκλω
β ιστεί μέσα στο καιόμενο αυτοκ ί
νητό τους στην Αθήνα (Λ. Κηφισίας 
260).

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ  
ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ

ΥΠΟ Φ ΥΣΙΟ ΓΕΝΗ Ν Α Ν ΙΣΜ Ο

Στο ΦΕΚ. 525/22-9-87 τ.Β '. δημο- 
σ ιεύθηκε η αριθ. Α7α/5565/15-9-87 
Υπουργική απόφαση, με την οποία 
καταργείτα ιη  θεώρηση των εντολών 
με φάρμακα για τη θεραπεία του 
υποφυσιογενή νανισμού από τους 
ελεγκτές  γ ιατρούς του Δημοσίου.

Δ ιευκρ ιν ίζετα ι εδώ ότι για την 
αναγραφή των φαρμάκων, αυτών, 
πρέπει απαραίτητα να υπάρχει η 
απόφαση της ε ιδ ικής επιτροπής 
υποφυσιογενή νανισμού, με την 
οποία καθορίζετα ι η χρονική διάρ
κεια της θεραπείας του σ υγκεκρ ιμέ
νου ασθενή και η οποία ε ίνα ι εξάμη- 
νος.

ΕΠΙΚ Ο ΥΡΙΚ Ο  ΤΑ Μ ΕΙΟ  
ΧΩ ΡΟΦ ΥΛΑΚΗΣ

Με το Π.Δ. 312/25-8-1987, που 
αφορά τροποποίηση, συμπλήρωση 
και αντικατάσταση διατάξεω ν του 
από 13/15-6-57 Β.Δ. «Περί ιδρύσεως 
Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλα
κής, όπως αυτό τροποποιήθηκε, 
αντικαταστάθηκε ή συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα με το Π.Δ.
428/1976» και παρέχονται συμπλη
ρωματικά οι ακόλουθες δ ιευκρ ιν ί
σεις ως προς τ ις  επελθούσες νέες  
ρυθμίσεις και μεταβολές γ ια  την 
ανακοίνωση στους μετόχους και με- 
ρ ιδ ιούχους του Ε.Τ.Ε.Χ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

(1) Μ ερίσματα δ ικα ιούντα ι οι μέ
τοχοι του Ταμείου με την προϋπό
θεση να έχουν συνταξιοδοτηθεί από 
το Δημόσιο και να έχουν 15 χρόνια 
πραγματική ή πλασματική ασφάλιση 
στο Ε.Τ.Ε.Χ., έναντι δέκα ετών του

προϊσχύσαντος νομικού καθεστώ
τος.

(2) Οι συνταξιούχοι (μεριδιούχοι) -  
άμεσοι ή έμμεσοι -  που έχουν 10 
τουλάχιστον χρόνια πραγματικής 
ασφάλισης στο Ταμείο, μπορούν με 
αίτησή τους εφόσον επιθυμούν να 
αναγνωρίσουν τον υπολειπόμενο 
χρόνο μέχρι τα 15 έτη. καταβάλλον
τας όμως τ ις  ασφαλιστικές εισφορές 
που ισχύουν για τους ομοιοβάθμους 
τους κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης, πολλαπλασιαζόμενες επί 
τον αριθμό αναγνωριζομένων μη
νών.

(3) Οι μέτοχοι που έχουν 10 έτη 
πραγματικής ασφάλισης και δικαιω
θούν συντάξεως από το Δημόσιο 
μετά την εφαρμογή του παρόντος 
Π.Δ. (25-8-1987), για να δικαιωθούν 
μερίσματος υποχρεούνται να ανα
γνωρίσουν τον υπολειπόμενο χρόνο 
μέχρι την συμπλήρωση των δέκα 
πέντε (15) ετών.

(4) Οι μέτοχοι, που εξέρχοντα ι από 
την ενεργό υπηρεσία, λόγω σωματι
κής ή πνευματικής ανικανότητας 
από νόσο ή τραύμα που προήλθε, 
πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξ αι
τίας της υπηρεσίας με ποσοστό ανι
κανότητας πάνω από 50%, δ ικα ιούν
τα ι π λ ή ρ ε ς  μέρισμα (30) ετών 
ασφάλισης, (έναντι 25 παλαιότερα), 
ανεξάρτητα από τα έτη  ασφάλισης 
στο Ταμείο, αρκεί να δικαιωθούν 
σύνταξης από το Δημόσιο οι ίδ ιο ι ή 
οι ο ικε ίο ι τους προκειμένου περί 
θανόντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

(1) Το μέρισμα ισούται με το γ ινό 
μενο των ετών ασφάλισης στο 
Ε.Τ.Ε.Χ., επί τα μερίδ ια που αντι
στοιχούν στο βαθμό εξόδου, επί την 
δραχμική τιμή.

Η δραχμική τιμή έχε ι καθορισθεί 
σε 9 δρχ., δυνάμενη να αναπροσαρ
μόζεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ανάλογα με την ο ικο
νομική δυνατότητα  του Ταμείου.

Ως Βαθμός, γ ια  τους Αστυνομι
κούς νοείτα ι ο πραγματικός και όχι ο 
μ ισθολογικός Βαθμός εξόδου.

Για τους πολιτικούς υπαλλήλους

λαμβάνετα ι υπ' όψη το μισθολογικό 
κλιμάκιά εξόδου.

Κάθε μέτοχος πρέπει, πριν την 
αποστρατεία -  απόλυση ή αποχώ
ρησή του, να έχει υποστεί από το 
Ε.Τ.Ε.Χ. την πάγια κράτηση επί 12 
μήνες στον τελευ τα ίο  Βαθμό ή μι- 
σθολογικό κλιμάκιο και έξι (6) μήνες 
στον προηγούμενο Βαθμό ή μισθο- 
λογικό κλιμάκιο.

Σε αντίθετη  περίπτωση ο μέτοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει 
τ ις  εισφορές που αναλογούν στον 
υπολειπόμενο χρόνο, κατανεμόμε- 
νες σε (4) ισόποσες τρ ιμην ια ίες δό
σεις.

(2) Αν με το νέο τρόπο υπολογι
σμού προκύψουν μερίσματα κατώ
τερα από εκείνα  που ήδη καταβάλ
λονται. εξακολουθούν να καταβάλ
λονται τα παλαιά, μέχρις ότου εξ ι
σωθούν με τα νέα που θα προκύ
ψουν από τις  μελλοντικές αυξήσεις 
της δραχμικής τιμής.

(3) Γενικά με τ ις  νέες  ρυθμίσεις 
επήλθε δ ικα ιότερη κατανομή των 
μερισμάτων ιδ ια ίτερα υπέρ των χα
μηλόβαθμων μετόχων του Ταμείου, 
για τους οποίους οι αυξήσεις κυμαί
νονται σε ποσοστό μέχρι και 80%.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠ Ο Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Υ ΤΟΥ  
Μ ΕΡΙΣΜ Α ΤΟ Σ

1. Τα επί του Ταμείου δικαιώματα 
των Μετόχων εκφράζοντα ι σε στα
θερές μονάδες που καλούνται «Με
ρίδια».

Με τον αριθμό των Μεριδίων αυ
τών εκφράζονται αντίστοιχα, με 
τρόπο ακριβή, και οι υποχρεώσεις 
του Ταμείου απέναντι στους ασφα
λισμένους.

Το Μέρισμα, που χορηγεί το Τα
μείο, καθορίζετα ι από το γινόμενο:

α) των μεριδίων που αντιστο ιχούν 
στο χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο

β) των μεριδίων που αντιστο ιχούν 
στο βαθμό εξόδου από την υπηρεσία 
και γ) της δραχμικής τιμής.

Α. Μ ερίδια που αντιστο ιχούν στο 
χρόνο ασφάλισης.

Κάθε μέτοχος δ ικα ιούτα ι τόσα 
μερίδια όσα και τα έτη ασφάλισής 
του στο Ταμείο, ο συνολικός αρι
θμός των οποίων δεν μπορεί να 
υπερβεί τα 30.

Χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον 6 
μηνών λογ ίζετα ι σαν ολόκληρο έτος, 
κατώ τερος δε αυτών δεν λαμβάνε- 
τα ι υπόψη κατά την προσμέτρηση.
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Β. Μ ερίδια που αντιστοιχούν στο 
βαθμό εξόδου.

α) Τα μερίδια που δικα ιούνται οι 
Στρατιωτικοί και Πολιτικοί Μ έτοχοι 
του Ταμείου ανάλογα με το βαθμό ή 
το Μισθολογικό Κλιμάκιο που φ έ
ρουν κατά την αποχώρησή τους από 
την υπηρεσία καθορίζονται ως εξής: 

Αστυνομικών:
Αντιστράτηγος -  Αρχηγός 42
Αντιστράτηγος 40
Υποστράτηγος 38
Ταξΐαρχος 36
Αστυνομικός Δ ιευθυντής 34
Αστυνομικός Υποδ/ντής 32
Αστυνόμος Α' 30

Αστυνόμος Β' 
Υπαστυνόμος Α' 
Υπαστυνόμος Β' 
Ανθυπαστυνόμος 
Αρχιφύλακας 
Υπαρχιφύλακας 
Αστυφύλακας 
*  Πολιτικών Υπαλλήλων 

Κλιμάκιο 1ο 
» 2ο
». 3ο

5* ' '  

28 
26 
24 
22 
20 
18 
16

32
32
31

4ο
5ο
6ο
7ο
8ο
9ο

10ο
11ο
12ο
13ο
14ο
15ο
16ο
17ο
18ο
19ο
20ό

31
30
30
29
29
28
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Β Α Θ Μ Ο Σ Ι §
ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Κ Α Ι Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ Μ ΕΡΙΣΜ Α

CL &
ω S j

1
25 1 26 i 27 28 1 29 30

ΑΝΤ]ΓΟ Σ— ΑΡΧ-ΓΟΣ 42 1050 9450 1092 9828 ι 1134 102C6 ; 1176 10584 1218 10962 1260 11340
ΑΝΤ]ΓΟ Σ 40 10C0 9000 1040 9360 1080 9720 ’ 1120 10080 1160 10440 1200 10800
ΥΠΟΣ]ΓΟΣ 38 950 8550 988 l 8892 1026 9234 1064 9576 1102 9918 1140 10260
ΤΑΞ] ΡΧΟΣ 36 900 8100 936 8424 972 8748 1008 9072 1044 9396- 1080 9720
ΣΥΝΤ]ΡΧΗΣ 34 850 7650 884 7956 918 8262 952 8568 986 8874 1020 9180
Α ΣΤΥΝ . ΥΠ Ο Δ]Ν ΤΗ Σ 32 800 7200 832 7488 864 7776 896 8064 928 8352 960 0640
ΑΣΤΥΝ Ο Μ Ο Σ Α 30 750 6750 780 7020 810 7290 840 7560 870 7830 900 8100

» Β 28 700 6300 728 6552 756 6804 784 7056 812 7308 840 7560
ΥΠ Α Σ]Μ Ο Σ Α 26 650 5850 676 6084 702 6318 728 6552 754 6786 780 7020

» Β 24 600 5400 624 5616 648 5832 672 6048 696 6264 720 6480
Α Ν 0 ]Μ Ο Σ 22 550 4950 572 5148 594 5346 616 5544 638 5742 660 5940
Α Ρ Χ ]Κ Α Σ 20 5C0 4500 520 4680 540 4860 560 5040 580 5220 600 5400
Υ Π Α Ρ Χ ]Κ Α Σ 18 450 4050 468 4212 486 4374 504 4536 522 4698 540 4860
ΑΣΤΦ ]ΚΑΣ
Υ Π Α Λ Α Η Λ Ο ί

16 400 3 COO 416 3744 432 3888 448 4032 464 4176 480 4320

Μ .Κ  1— 2 32 800 72.00 832 7488 864 7776 896 8064 928 8352 960 3640
3— 4 31 | 775 6975 806 7254 837 7533 868 7812 899 8091 930 8370
5— 6 30 750 6750 780 7020 810 7290 840 7560 870 7830 900 S100
7— 8 29 [ 725 6525 754 6786 783 7047 812 .7308 841 7569 870 7330
9— 10 28 ι 700 6300 728 6552 756 6804 784 7056 812 7308 840 7560

11 27 675 6075 702 6318 729 6561 756 6804 783 7047 810 7290
12 26 650 5850 676 6084 7C2 6318 72S 6552 754 6786 780 7020
13 25 625 5625 650 5850 675 6075 700 6300 735 6525 750 6750
14 24 600 5400 ! 624 5616 648 5832 672 6048 656 6264 720 6480
15 23 575 5175 : 598 5382 621 5589 644 5796 667 6003 690 6210
16 22 550 4950 | 572 5148 594 5346 616 5544 638 5742 660 5940
17 21 525 4725 546 4914 567 . 5103 588 5292 609 5481 630 5670
18 20 500 4500 520 4680 540 4860 560 1 5040 580 5220 600 5400
19 19 475 4275 494 4446 513 4617 532 4788 551 4959 570 5130
20 18 450 4050 468 4212 486 4374 504 4536 522 4698 540 4860

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  
ΜΕΛΩΝ Ο ΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σε περίπτωση θανάτου του μετό
χου ή του μεριδιούχου, το μέρισμα 
μεταβιβάζεται και στους γονείς εφ ’ 
όσον είναι άποροι, ανίκανοι προς 
εργασία και δεν υπάρχουν άλλα 
μέλη ο ικογένειας (σύζυγος -  παι
διά).

Για τυχόν περισσότερες διευκρι- 
νήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
36.19.557 του Ταμείου.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
ΜΙΣΘΩΤΩΝ -  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1988

Σχετικά με τη φορολογία του εισ
οδήματος των μισθωτών και συντα
ξιούχων κατά το 1988 το Υπουργείο 
Οικονομικών με εγκύκλιό του μας 
πληροφορεί τα ακόλουθα:

Φορολογητέο εισόδημα:

Θεσπίζεται αφορολόγητο ποσό,

χωρίς δ ικαιολογητικά, ίδιο για όλους 
τους φορολογούμενους, ανάλογα 
με την ο ικογενειακή κατάστασή 
τους, ως εξής:
(1) Άγαμος ή χήρος 300.000 δρχ.
(2) Έγγαμος:
(α) Ό τα ν  ο ένας από τους συζύ

γους δεν έχει καθόλου φορολο
γούμενο εισόδημα 400.000 δρχ.

(β) Ό τα ν  και οι δύο σύζυγοι έχουν 
εισόδημα, τό τε ο καθένας δικα ι
ούται ποσό 300.000 δρχ.

Θεσπίζονται αφορολόγητα ποσά
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για τα παιδιά του φορολογούμενου, 
που συνοικούν μαζί του και θεω ρεί
τα ι ό τι τον βαρύνουν, ως εξής:
-  Πρώτο παιδί 100.000 δρχ.
-  Δ εύτερο  παιδί 100.000 δρχ.
-  Τρίτο παιδί 160.000 δρχ.
-  Τέταρτο παιδί 250.000 δρχ.
-  Πέμπτο και κάθε ένα

επόμενο παιδί 300.000 δρχ.
Θεσπίζεται αφορολόγητο ποσό

40.000 δρχ. για τα λοιπά προστα- 
τευόμενα  μέλη και τα παιδιά, που 
υπηρετούν την στρατιωτική θητεία.

Εκτός από τα παραπάνω ποσά θε
σπίζονται:

α. Για τους μισθωτούς και συντα
ξιούχους ένα πρόσθετο αφορολό
γητο  ποσό, χ ω ρ ί ς  δ ι κ α ι ο λ ο -  
γ η τ  ι κ ά , ίσο με το 50% του εισ
οδήματος μέχρι 800.000 δρχ. (δη
λαδή 800.000 X 50% =  400.000 δρχ.).

β. Πρόσθετο αφορολόγητο ποσό
250.000 δρχ., χωρίς δ ικα ιολογητικά, 
για τους πιο κάτω φορολογούμε
νους:

(1) αναπήρους αξιωματικούς και 
οπλίτες,

(2) θύματα πολέμου. Θύματα πο
λέμου κατά την έννοια  του νόμου 
ε ίνα ι τα πρόσωπα που λαμβάνουν 
σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα 
θύματα πολέμου εξομοιώ νονται και 
τα πρόσωπα, τα οποία, ως μέλη ο ικο
γενειώ ν αξιωματικών και οπλιτών, οι 
οποίοι απεβίωσαν κατά την εκ τέ 
λεση δ ια τεταγμένης υπηρεσίας σε 
ειρηνική περίοδο, δ ικα ιούντα ι σύν
ταξη από το δημόσιο ταμείο.

Το πρόσθετο αυτό αφορολόγητο 
ποσό των 250.000 δρχ. παρέχετα ι και 
για κάθε ένα από τα προστατευό- 
μενα μέλη του φορολογούμενου 
που παρουσιάζουν αναπηρία 67% 
και πάνω από δ ιανοητική καθυστέ
ρηση ή φυσική αναπηρία.

Αντί για την πρόσθετη ειδική 
μείωση του εισοδήματος από μισθω
τές  υπηρεσίες, που αποκτούν οι μι
σθωτοί γενικώς και οι συνταξιούχοι, 
που κατοικούν σε ορισμένες παρα
μεθόρ ιες περιοχές, θεσπίζεται 
πρόσθετο αφορολόγητο ποσό, χω
ρίς δ ικα ιολογητικά, που ανέρχετα ι 
στις 160.000 δρχ. (800.000 X 20% =
160.000 δρχ.). Το αφορολόγητο 
όμως αυτό ποσό θα αφ α ιρεθεί κατά 
την εκκαθάριση της δήλωσης.

Θεσπίζετα ι η α κό λ ο υθη  νέα  
φορολογική  κλίμακα:

Ο υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς -τ ο υ  φ ό ρ ο υ

Ο υπολογισμός του παρακρατού- 
μενου φόρου από μισθωτές υπηρε
σ ίες και πρόσθετες αμοιβές γ ίνετα ι 
ως εξής:

α. Ο φόρος που παρακρατείτα ι 
από τις  αμοιβές όσων αμείβοντα ι με 
μηνιαίο μισθό ή σύνταξη υπολογίζε
τα ι με βάση την παραπάνω κλίμακα, 
μετά από προηγούμενη αναγωγή, σε 
ετήσιο εισόδημα, του μισθού ή της 
σύνταξης ή της αμοιβής, που ορίζε
τα ι σε κάποια άλλη βάση.

β. Για να υπολογιστεί ο φόρος, 
που πρέπει να παρακρατηθεί, προσ
δ ιορίζετα ι, καταρχήν, το ποσό του 
φόρου που αναλογεί στο συνολικό 
ετήσιο καθαρό εισόδημα του μισθω
τού ή του συνταξιούχου με βάση την 
παραπάνω φορολογική κλίμακα 
(χωρίς δηλαδή να εκπεσθούν από 
αυτό τα πιο πάνω αφορολόγητα 
ποσό).

γ. Στη συνέχεια, με βάση την Ιδια 
φορολογική κλίμακα, βρίσκετα ι ο 
φόρος που αναλογεί στο συνολικό 
αφορολόγητο (χωρίς δικα ιολογη- 
τικά) ποσό που δ ικα ιούτα ι ο μισθω
τός ή ο συνταξιούχος, με βάση την 
προσωπική και ο ικογενειακή  του 
κατάσταση (έγγαμος ή άγαμος, αν 
έχε ι εισόδημα η σύζυγός του ή όχι,

αριθμός τέκνων κ.λ.π.), καθώς κα ιτο  
είδος του εισοδήματος του. Ο φό
ρος αυτός αφ α ιρείτα ι από το ποσό 
το φόρου που προκύπτει από το 
συνολικό εισόδημα του δικαιούχου.

δ. Το ποσό που απομένει αποτελεί 
το φόρο που α ν α λ ο γ t  ί στο ετή 
σιο εισόδημα του μισθωτού ή του 
συνταξιούχου. Το ποσό αυτό του 
φόρου θα μειωθεί κατά ποσοστό 
10%. Το υπόλοιπο αποτελεί τον 
φόρο που πρέπει να π α ρ α κ ρ ά 
τ η  θ ε ί σε ετήσ ια βάση. Το ένα δέ
κατο τέτα ρ το  (1/14) του ποσού αυ
τού, αποτελεί το φόρο που παρα- 
κρατείτα ι κάθε μήνα και από το 
δώρο των Χριστουγέννων (από το 
δώρο του Πάσχα ή το επίδομα 
αδείας παρακρατείτα ι το 1/28).

Ε να π α ρ ά δ ε ιγ μ α . . .

'Εστω έγγαμος μισθωτός με 1 
παιδί με σύζυγο χωρίς εισόδημα, ο 
οποίος λαμβάνει καθαρό μηνιαίο μι
σθό 100.000 δρχ. Αναγωγή σε ετήσιο 
καθαρό εισόδημα (14 X 100.000) =
1.400.000 δραχμές. Σύμφωνα με τη 
νέα φορολογική κλίμακα σε εισ
όδημα 1.400.000 δραχμών αντιστο ι
χε ί φόρος 318.000 δραχμές.

Το αφορολόγητο ποσό του συγκε
κριμένου μισθωτού ε ίνα ι 900.000 
δρχ. (500.000 αφορολόγητο χωρίς 
δ ικα ιολογητικά και 400.000 πρόσ
θετο αφορολόγητο μισθωτών υπη
ρεσιών). Ο φόρος που αντισ το ιχε ί με 
βάση την κλίμακα στο ποσό αυτό ε ί
ναι 186.000 δραχμές.

Αφαιρούμε από το φόρο που αντι
στο ιχεί στο εισόδημα, το φόρο που 
αντισ το ιχε ί στο αφορολόγητο ποσό 
(318.000 -  186.000 δρχ.). Φόρος που

Κ λ ιμ ά κ ιο  Φ ορ ολογ ικο ί Φόρος Συνολικό Σύνολο
εισοδήματος συντελεστές κλ ιμ α κ ίου  εισόδημα φόρου

300.000 is  % 54.000 300.000 54.000
400.000 21 % 84.000 700.000 138.000
400.000 24% 96.000 1.100.000 234.000
400.000 28 % I 12.000 1.500.000 346.000
500.000 33% 165.000 2.000.000 511.000
500.000 38 % 190.000 2.500.000 701.000
900.000 43 % 387.000 3.400.000 1.088.000

1.300.000 49% 637.000 4.700.000 1.725.000
υπερβάλλον 50%
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αναλογεί 132.000 δρχ. Απ’ αυτόν 
αφαιρείτα ι το 10% λόγω προκατα
βολής. Έ τσ ι θα παρακ-ρατηθούν
132.000 -  13.200 =  118.800 δρχ. το 
χρόνο (και κάθε μήνα 118.800 : 14 =  
8.486 δρχ.).

Δ ιε υ κ ρ ιν ή α ε ις :

Ο φόρος που πρέπει να παρακρα- 
τηθε'ι στο εισόδημα της εργαζόμε
νης έγγαμης γυναίκας υπολογίζεται 
επίσης με τον παραπάνω τρόπο, 
αφού βέβαια ληφθούν υπόψη τα 
αφορολόγητα, χωρίς δικαιολογη- 
τικά, ποσά που δ ικα ιούται αυτή (π.χ.
300.000 δρχ., 800.000 X 50% =
400.000 δρχ., αφορολόγητα ποσά για 
τους γονείς της κ.λ.π. πρόσωπα που 
τη βαρύνουν).

Οι έγγαμοι αστυνομικοί και πολι
τ ικο ί υπάλληλοι που έχουν οποια
δήποτε μεταβολή στα προσατευό- 
μενα μέλη, πρέπει να υποβάλουν 
δήλωση ο ικογενειακής κατάστασης 
στη Διαχείριση Χρηματικού οι πρώ
το ι και στο 3ο Τμήμα της Δ /νσης 
Προσωπικού/Κ.Δ.Υ. οι δεύτεροι, 
στην οποία να αναφέρονται τα 
πρόσωπα, με τα οποία συνοικούν και 
τους βαρύνουν (παιδιά, γονείς 
κ.λ.π.).

Επειδή όμως η σύζυγος δεν απο
τελε ί πρόσωπο, που βαρύνει τον 
φορολογούμενο, ο σύζυγος δ ι
καιούται τα αφορολόγητα χωρίς δι- 
καιολογητικά ποσά, που αναφέρον-

Στις 26.11.87 στη Δράμα βρήκε το 
θάνατο σε τροχαίο ατύχημα ο αρχι- 
φύλακας ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Αναστάσιος 
του Χαραλάμπους γεν. το 1963 στην 
Προσοτσάνη Δράμας.

Ο άτυχος συνάδελφος υπηρε
τούσε στο Α.Τ. Δράμας και με από
σπαση στη ΓΑΔΑ, ήταν έγγαμος και 
πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού.

Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι 
συνοδέυσαν τη σορό του στην τ ε 
λευταία του κατοικία.

Στις 10.11.1987 στην Ελασσόνα 
πέθανε αιφνίδια στο σπίτι του ο 
αστυφύλακας ΒΛΑΧΑΒΑΣ Γεώργιος 
του Ιωάννη γεν. το 1951 στο Βόλο, 
που υπηρετούσε στο Αστυν. Τμήμα 
Ελασσόνας.

Φεύγοντας απ’ τη ζωή άφησε μό
νους τη σύζυγο και τα τέσσερα παι-

τα ι στη σύζυγό του, μόνο όταν η σύ
ζυγος δεν έχει αποκτήσει καθόλου 
φορολογούμενο εισόδημα. Το ίδιο 
ισχύει, ανάλογα, όταν ο σύζυγος δεν 
έχει εισόδημα.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Κατά την ερχομένη θερινή περί
οδο θα λειτουργήσουν οι Παιδικές 
Κατασκηνώσεις της Ελληνικής 
Αστυνομίας στον Ά γ ιο  Ανδρέα Α ττι
κής, στις οποίες θα φιλοξενηθούν 
παιδιά του Αστυνομικού και Πολιτι
κού Προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, (είτε βρίσκεται σε εν
έργεια, ε ίτε  σε σύνταξη).

Στις Παιδικές Εξοχές, όπως κάθε 
χρόνο θα φ ιλοξενηθούν παιδιά και 
των δύο φύλλων ηλικίας 7 έως 16 
χρονών, δηλαδή παιδιά που γεννή
θηκαν κατά τα έτη 1972-1981, σε 
τρεις  περιδους των είκοσι (20) ημε
ρών η κάθε μία, ως εξής: 

α) Κατά την ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, που 
θα αρχίσει την 28-6-88 ημέρα Τρίτη 
και θα λήξει την 17-7-88 ημέρα Κυ
ριακή, θα γίνουν δεκτά παιδιά και 
των δύο φύλλων ηλικίας 7 έως 8

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

διά του, δύο κορίτσια και δύο αγό
ρια.

Στις 3.12.87 πέθανε στο Γ.Κ. Νοσ. 
Πατρών, όπου νοσηλευόταν, ο αρ- 
χιφύλακας ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων
σταντίνος του Αθανασίου γεν. το 
1938 στο Χειμαδιό Ηλείας, ο οποίος 
υπηρετούσε στο Γραφείο Τροχαίας 
της Α.Δ. Ηλείας.

Ο άτυχος συνάδελφος ήταν έγγα
μος και πατέρας δύο αγοριών.

Στις 11.12.87 στον Ασπρόπυργο 
πέθανε από καρδιακό επεισόδιο ο 
Αστυφύλακας ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αθανά
σιος του Ιωάννη, γεν. το 1943 στο 
Ζογρινό Φωκίδας, ο οποίος υπηρε
τούσε στο Α.Τ. Ασπροπύργου.

Ο άτυχος συνάδελφος ήταν έγγα-

χρονών, δηλαδή παιδιά που έχουν 
γεννηθεί στα έτη 1980 και 1981. Από 
αυτά τα μεν αγόρια θα φ ιλοξενη
θούν στο Α' Συγκρότημα τα δε κορί
τσια στο Β' Συγκρότημα. Μπορεί να 
γ ίνετα ι εξαίρεση, εφόσον επιθυ
μούν και είνα ι αδέρφια να διαμένουν 
στο ίδιο δωμάτιο,

β) Κατά την ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 
που θα αρχίσει την 19-7-88 ημέρα 
Τρίτη και θα λήξει την 7-8-88 ημέρα 
Κυριακή, θα γίνουν δεκτά μόνο αγό
ρια ηλικίας 9 έως 16 χρονών, δηλαδή 
αυτά που έχουν γεννηθεί τα έτη 
1972 έως 1979. Εδώ διευκρινίζεται' 
ό τι το έτος 1987, κατά την Β' περί
οδο φ ιλοξενήθηκαν κορίτσια της 
ίδιας ηλικίας.

γ) Κατά την ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟ, που θα αρχίσει την 9-8-88 
ημέρα Τρΐτη και θα λήξει την 28-8-88 
ημέρα Κυριακή, θα γίνουν δεκτά 
μόνο κορίτσια, ηλικίας 9 έως 16 χρό
νων, δηλαδή αυτά που έχουν γεννη 
θεί τα έτη 1972-1979.

δ) Ο διαχωρισμός των φιλοξενου- 
μένων παιδιών Β' και Γ ’ περιόδου 
στα συγκροτήματα, θα γ ίνετα ι κατά 
απόλυτη αλφαβητική σειρά.

Σχετικά με τ ις  λεπτομέρειες συμ
μετοχής στις κατασκηνωτικές περι
όδους θα αποσταλεί στις Υπηρεσίες 
του Σώματος διαταγή. Για περισσό
τερες πλρροφορίες μπορείται να 
απευθύνεσθε στο τηλέφωνο: 
3619675.

μος και πατέρας τριών παιδιών, δύο 
κοριτσιών και ενός αγοριού.

Πέθανε στις 30 - 1 - 1988 στην 
Αθήνα ο αστυνομικός δ ιευθυντής 
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος του Δη- 
μητρίου, γεν. το 1936 στην Καμενί- 
τσα Γορτυνίας Αρκαδίας.

Ο άτυχος συνάδελφος κατετάγη 
στο Σώμα της πρώην Χωροφυλακής 
το 1956 και έκτοτε  υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες με τελευτα ία  
τη Δ/νση Οικονομικών ΚΔΥ/ΥΔΤ.

Η κηδεία του έγ ινε  στις 1.2.1988 
στον Πειραιά, παρουσία της ηγε
σίας του Σώματος και πλήθους 
συγγενών, συναδέλφων και φίλων.

Ο μεταστάς άφησε μόνους τη 
γυναίκα του Ευτυχία και τον 
14χρονο γιο του Δημήτρη.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ Ω Ρ Ε Σ^
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Σ' αυτές τ ις  βλάβες αναφέρο- 
ντα ι τα άρθρα 308 - 315 του 
Ποινικού Κώδικα. -  Γνωστός 
ήρωας κατασκοπευτικών μυθι
στορημάτων του Ζεράρ Ντε 
Βιλλιέ.

2. Τα μέρη ενός πλοίου, κάτω από 
την επ ιφάνεια του νερού. -  Α
ποτέλεσμα.

3. Ξεκάθαρα. -  Γνωστός τύραννος 
που ενέπνευσε τον Ευριπίδη.

4. Επιστημονική ονομασία του σα- 
λίγγαρου. -  Γνωστό απορρυπα
ντικό. -  Μουσική νότα.

5. Ά λλη  ονομασία των Βαράγγων. 
-  Γυαλιά, καρφιά.

6. Παρεμπόδιση (αιτιατ.).
7. Ά ρθρο  (πληθ.). -  Αντίστροφα 

ασφαλιστικός φορέας. -  Δυτική  
παραλιακή χώρα της Μικράς

Ασίας.
8. Και έτσ ι ο στυλογράφος (αντι- 

στρ.). -  Τμηματική παροχή.
9. Εδουάρδος..., φ ιλέλληνας Ά γ 

γλος πολιτικός. -  Αρχαία σκόνη 
(με άρθρο).

10. Γδαρμένα δέρματα. -  Εργαλείο 
για τρόχισμα.

11. Της γης... ε ίνα ι ο ι γυνα ίκες. -  
Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

12. Η συνδικαλιστική οργάνωση των 
σιδηροδρομικών (αρχικά). 
Σπινθήρας (αιτ. καθ.). -  Ο αριθ
μός 21.

13. Ορεινή χώρα της Μ ικράς Ασίας. 
-  Χα ϊδευτικό  ανδρικού ονόμα
τος.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Και έτσ ι το φονικό εργαλείο. -  
Έ λλειψη χρημάτων.

2. Βοηθώ. -  Φαρμακερός.
3. Ερρίκος... Γάλλος Ζωγράφος. -  

Φαγοπότι.
4. Ανάποδα... αγαθά. -  Τελεία  και... 

(γεν.).
5. Ά ρθρο  (πληθ.). -  Αρχαίος π ετε ι

νός. -  Άφωνη Σάρα.
6. Α ιγύπτιος θεός, προστάτης των 

νεκρών. -  Το 16ο γράμμα της 
αλφαβήτου.

7. Συμπλεκτικός σύνδεσμος. 
Μουσική νότα. -  Αρχαία ονομα
σία της Πελοποννήσου (με άρ
θρο).

8. Χαρακτηρίζει ένα είδος. -  Α ντί
στροφο μόριο για το  μέλλον.

9. Εκτιμώ. -  Τουρκικό χρήμα.
10. Λίπος χωρίς αρχή και τέλος. -  Η 

ανατολικότερη χερσόνησος της 
ΝΑ Ασίας.

11. Συγκοινωνιακά αρχικά (αντι- 
στρ.). -  Ο πατέρας του δ ιδακτι-' 
κού έπους.

12. Ά δ ετα  (αντίστρ.). -  Η αναφερό- 
μενη και σε στοές.

13. Το τα ίρ ι τη ς  Γκόλφως (αντιστρ., 
με άρθρο). -  Η κατά ποσόν ό
μοια (αντίστρ.). -  Προτρέπει.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ
1. ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ. 1. ΣΟΣ. -  ΟΡΑ.
2. ΟΡΙΣΤΙΚΑ. 2. ΟΡΩ. -  ΛΑΤΙΟ.
3. ΣΩ. -  ΙΟΡΑΤΑΤ. 3. ΒΙ. -  ΛΟΓΟΣ.
4. ΛΕΣ. 4. ΙΣΙΕΣ. -  ΝΑΧ.
5. ΟΛΟΣ. -  ΟΑΡ. 5. ΕΤΟΣ. -  ΓΑΛΑ.
6. ΡΑΓ. -  ΓΙΟΥΡΙ. 6. TIP. -  ΤΙ. -  ΑΡ.
7. ΑΤΟΝΑ. -  ΑΣΙΚ. 7. ΙΚΑ. -  ΟΑ.
8. ΙΣΑΛΑ. -  ΣΩΟ. 8. ΚΑΤΙΟΥΣΣΑ.
9. ΙΟ. -  ΧΑΡΜΑΝΙ. 9. ΑΡΙΩΝ.

10. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 :
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ί ! ίΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ= :  >
•  Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕ

ΛΑ» ευχαριστε ί τον Αστυνομικό Δ ιευθυντή Βέροιας  
Σεραφείμ Κεντεποζίδη, τους αξιωματικούς και άνδρες 
της Αστυνομίας και Τροχαίας Βέροιας για την συμβο
λή τους στην επιτυχία της Πανήγυρης της

•  Η κ. Βέτα Γεωργίου χήρα του Χρήστου Γεωργίου 
υπαρχηγού της πρώην Αστυνομίας Πόλεων ευχαρι
στεί μ ε  επιστολή της τον Αρχηγό της Ελληνικής Α
στυνομίας και ιδιαίτερα τους αστυφύλακες της Ά μ ε 
σης Δράσης Αντώνιο Ρενιέρη, Γεώργιο Μπέκιο και 
Αγαμέμνονα Νικολόπουλο καθώς και τους αστυφύλα
κες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Αθανάσιο Πανα- 
γύπουλο και Ευάγγελο Μπενέτο που πρόσφεραν αίμα 
κατά την εγχείρηση που έκαμξ, στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. την 
13/8/1987. Επίσης ευχαριστε ί τους Αξιωματικούς της

Αμεσης Δράσης Χαριτάκη, Κορφοξυλιώτη και Ράπτη 
για το ενδιαφέρον που επέδειξαν για την ανεύρεση 
αίματος.
•  Οι «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» (ΦΙΛΠΑ) 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους καθώς και των ξένων 
φίλων τους προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Κέρκυ
ρας και τους συνεργάτες του για την συμβολή τους 
στην επιτυχία του 16ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 
«Κορφού Αντίκα II».
•  Ο κ. Lef Ljung από τη Σουηδία με επιστολή του προς 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ευχαριστεί θερμά το 
προσωπικό του Αστυνομικού τμήματος Βουλιαγμένης  
και ιδιαίτερα την κ. Θέτιδα Σαμουράνη για την φιλική 
υποδοχή και τις καλές υπηρεσίες που του παρασχέ
θηκαν σε κλοπή του διαβατηρίου του, της Σουηδικής  
και της Δ ιεθνούς άδειας οδήγησης που έγ ινε σε βά
ρος του κατά τις θερινές του διακοπές στην Ελλάδα.
•  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λεωφορειούχων καθώς 
και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού 
Λεωφορείων με ομόφωνο ψήφισμά τους εκφράζουν  
τα ειλικρινή τους συγχαρητήρια προς τον Υπουργό 
Δημ. Τάξης καθώς και τον Αρχηγό της Ελληνικής Α
στυνομίας για το ήθος, την εργατικότητα και το εν
διαφέρον που έχει επιδείξει ο αρχ/κας του Γραφείου 
Τουρισμού του Υπεραστικού Σταθμού της οδού Λιο
σίων 260.
•  Ο κ. Αναστάσιος Νίκας ευχαριστε ί τον αστυφύλακα 
της Αμεσης Δράσης Αναστάσιο Τζουανάκο ο οποίος 
στις 6/10/87 βοήθησε τον ίδιο και την κόρη του να 
φθάσουν γρήγορα στο νοσοκομείο παίδων «Αγλαΐα 
Κυριάκού» προπορευόμενος με την μηχανή του, του 
οχήματος τους.
•  Ο Δήμαρχος Νίκαιας Στέλιος Λογοθέτης με τη 
λεγράφημά του ευχαριστεί την υπηρεσία του τμήμα
τος Ασφάλειας Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών και 
ειδικώτερα τον υπαστυνόμο Κων/νο Καλτσή και τον 
αστυφύλακα Γεώργιο Κουμούτσο για την εξυπηρέτη
ση και συνεργασία τους με το Δήμο Νίκαιας στο θέμα 
χορήγησης βίζας στο φιλοξενούμενο από το Δήμο 
Μπαλέτο της ραδιοτηλεόρασης της Κούβας.

•  Ο Σύνδεσμος Δ ιαιτητών Ποδοσφαίρου Πατρών εκ
φράζει τη βαθειά του εκτίμηση στο έργο του Δ ιο ι
κητή του Τμήματος Ανθούπολης Πατρών κ. Νικο
λάου Πετρή και εξα ιρεί τη σημασία της προσήλωσής 
του στο καθήκον του με συνέπεια να αποφεύγονται 
τα επεισόδια στα γήπεδα που ελέγχει το Αστυνομικό 
Τμήμα.

• Η κ. Αργυρώ Τσιγδέμογλου συγχαίρει τους Ανθυπα- 
στυνόμο Νικόλαο Αδάμ και αρχιφύλακα κ. Μητροθα- 
νάση οι οποίοι σαν αξιωματικοί υπηρεσίας στο ΙΣΤ 
Αστ. Τμήμα Αθηνών επέδειξαν άψογη συμπεριφορά 
και της συμπαραστάθηκαν σε προσωπική της υπό
θεση.

• Ο κ. Παντελής και η Αθηνά Διαμαντάκη θεωρούν 
υποχρέωσή τους να ευχαριστήσουν τον αστυνόμο 
Β' Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο διοικητή σήμερα του 
ΙΕ' Τμήματος Ασφάλειας Πειραιά ο οποίος σαν ανα
πληρωτής δ /ντής του Τμήματος Αλλοδαπών Πειραιά 
επέδειξε ιδ ια ίτερο ζήλο στην επίλυση ο ικογενεια 
κού τους προβλήματος.

•  Ο κ. Δημήτριος Δημητριάδης με επιστολή του προς 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ευχαριστεί θερμά 
τους Αστυν. Υποδ/ντή Ιωάννη Κορμά, αστυνόμο 
Γεώργιο Σκρέκα, αρχιφύλακες Δημήτριο Καζαντζίδη 
και Κυριαζή Γκσυτέλα και τον αστυφύλακα Αντώνιο 
Δημητριάδη που υπηρετούν στο Α.Τ.Τ. Νάουσας 
γ ια τί την 30/8/87 με αστραπιαία επέμβαση έσωσαν 
τον γυιό του Σταύρο Δημητριάδη από βέβαιο θά
νατο, ύστερα από απόπειρα αυτοκτονίας που είχε 
κάνει.

•  Ο κ. Μανώλης Σκανδάλης ευχαριστεί μέσω της εφη
μερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» τον διοικητή του 
Αστυν. Τμήματος Πάρου κ. Χριστόφορο Θέμελη και 
τους άνδρες του οι οποίοι συμπαραστάθηκαν και 
βοήθησαν κατά τον σοβαρό τραυματισμό του παι
διού του.

•  Ο κ. Κώστας Μπαρτσώκας δ ια ιτητής αγώνων ποδο
σφαίρου του Σ.Δ.Π. Α ιτω λ/νίας ευχαριστεί τον Αν- 
θυπαστυνόμο Απόστολο Σκούφη Δ ιοικητή του Α.Σ.Τ. 
Γεφύρας Αχελώου της Α.Δ. Ακαρνανίας για τα μέτρα 
τάξης που λήφθηκαν σε κρίσιμο ποδοσφαιρικό 
αγώνα στο γήπεδο Σφήνας την 11 /10/87 μεταξύ των 
ομάδων Σφήνας -  Λουτρού Βάλτου.

• Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλά
δας κ. Τζένη Καραβέλη εκφράζει τις  εγκάρδιες ευ
χαριστίες της προς τον Επιθεωρητή Αστυνομίας 
Στερεάς Ελλάδας -  Εύβοιας Ταξίαρχο Αθανάσιο 
Μορφάκη καθώς και προς τον Αστυνομικό Δ ιευ
θυντή Φθιώτιδας και τον Προϊστάμενο τουΤμήματος 
Τροχαίας Λαμίας για τη συμβολή τους και την προσ
φορά τους στην επιτυχία των εκδηλώσεων του διη
μέρου ειρήνης που διοργανώθηκε στη Λαμία στο 
τέλος Σεπτεμβρίου.

•  Ο κ. Νικόλαος Ράμφος ευχαριστεί τους αστυνομι
κούς Δημήτριο Αγγελάκη και Ηλία Τσιάμπο για τις 
αποτελεσματικές τους ενέργειες κατά τη σύλληψη 
των δραστών κλοπής του αυτοκινήτου του την 
3/8/87.

•  Ο κ. Ιωάννης Καράμπελας εκφράζει τ ις ·ευ χα ρ ι-
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ατίες του προς το Δ ιο ικητή και το λοιπό αστυνομικό 
προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Τάξης Στα
δίου για τ ις  συντονισμένες ενέργε ιες  τους που ε ί
χαν σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό των δραστών 
κλοπής σε βάρος του και τη κατάσχεση των κλοπι
μαίων αξίας 700.000 δραχμών περίπου.

•  Ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Δημήτριος Οικονόμου εκ 
φράζει τ ις  ευχαρ ιστίες του και τα συγχαρητήριά του 
προς όλους τους αξιωματικούς και άνδρες της 
Αστυν. Δ /νσης Ιωαννίνων για την έφεση, εργατικό 
τητα, το ζήλο και την αυταπάρνηση που επέδειξαν 
κατά την θερινή περίοδο που είχε σαν αποτέλεσμα 
την επιτυχή έκβαση του αντιπυρικού αγώνα στο 
Νομό.

•  Η κ. Παυλίνα Κοντογιάννη συγχαίρει τον Δ /ντή  της 
Αστυν. Δ /νσης Ζακύνθου και τον Δ ιο ικητή  του 
Αστυν. Τμήματος Ζακύνθου, ευχαρ ισ τε ί δε τον αν- 
θυπαστυνόμο Νικόλαο Γαλυφόπουλο, τους αρχιφύ- 
λακες Δ ιονύσιο Μητρόπουλο και Δ ιονύσιο Φραγκο- 
γιάννη, τους αστυφύλακες Ευάγγελο Ζερβάκη, 
Σπύρο Βέρα. Δημήτριο Δημητρακόπουλο, Δημήτριο 
Κανελλόπουλο, Ιωάννη Αναγνώστου, Δ ιονύσιο 
Γούλο, Ιωάννη Κεραμάρη, Νικόλαο Ρουμπάνη, 
Ιωάννη Βάννα και Θεοφάνη Ντούκα οι οποίοι καταρ- 
γόντας ωράρια εργασίας ασχολήθηκαν με την υπό
θεση ανεύρεσης του υπαίτιου της σύγκρουσης του 
αυτοκινήτου της, ενώ τούτο  ήταν παρκαρισμένο κα
νονικά στην οδό Αλεξάνδρου Ρώμα στη Ζάκυνθο.

•  Ο κ. Παναγιώτης Μπαλάσκας Πρόεδρος Μικροπω- 
λητών και Γεώργιος Σουλιώτης, Πρόεδρος IX αυτο
κινήτων εμπόρων Προαυλίου Στρατώνων Ά ργους 
ευχαριστούν μέσω του κ. Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης, τον αστυνόμο Δημήτριο Τζανετάκο ο οποίος 
μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να επι
βάλλει την τάξη και τη γαλήνη στην πόλη του Ά ρ 
γους και ιδ ια ίτερα  στη Λαϊκή Αγορά αφού συνεργά- 
σθηκε σωστά με τους φορείς της πόλης.

• Η 'Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Βόλου ευχα
ρ ιστεί και συγχαίρει τους επ ικεφαλείς της υπηρε
σίας οικονομικών εγκλημάτων της Γενικής Ασφα
λείας κ. Στάθη και του ΙΣΤ' Παραρτήματος Ασφα
λείας Γαλατσίου Αθηνών κ. Κούκιο και τα υπηρε
σιακά στελέχη των παραπάνω υπηρεσιών για τις  
υπεράνθρωπες προσπάθειες τους στην ανεύρεση 
κλαπέντων εμπορευμάτων της ένωσης.

•  Ο Σύλλογος Πεζοπόρων Ορειβατών Καλαμάτας «Ο 
Ευκλής» α ισθάνετα ι την υποχρέωση να ευχαρ ιστή
σει θερμά την Δ ιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας 
και ειδ ικά  την Υπηρεσία Τροχαίας Τάξεως και 
προσωπικά τον Δ ιο ικητή  της γ ια  τα μέτρα που 
έλαβε την Κυριακή 25/10/87 κατά την εκτέλεση πο
δηλατοδρομίας μέσα στη πόλη της Καλαμάτας από 
το Σύλλογο.

•  Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Βέροιας ευχαρ ισ τε ί και 
συγχαίρει τους Αξιω ματικούς και Αστυνομικούς 
υπαλλήλους της Γ εν ικής Δ ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης 
γ ια  τις  δ ιευκολύνσεις  και την ασφάλεια της αποστο
λής των φιλάθλων που προσέφεραν κατά τον διεξα- 
χθέντα στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο Χαριλάου

ποδοσφαιρικό αγώνα πραταθλήματος Α' εθνικής κα
τηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΑΡΗΣ» Θ εσ/νίκης και 
«ΒΕΡΟΙΑ» Βέροιας την 1/11/1987.

•  Η ο ικογένεια  Καριωλάκη ευχαρ ιστεί θερμά τον 
αστυνόμο β' Νικόλαο Λουκά Δ /ντή  του τμήματος 
Τροχαίας Λαμίας γ ια  τη συμπαράσταση και βοήθεια 
που πρόσφερε στη 3ημερη προσπάθεια ανεύρεσης 
της δχρονης εγγονής και ανηψιάς τους Μαρίας Κα- 
ριωλάκη που χάθηκε στον ποταμό Σπερχειό μετά 
από τροχαίο δυστύχημα που έγ ινε την 13/11 /87 στη 
γέφυρα της Αλαμάνας.

•  Ο Αθλητικός -  Μορφωτικός Σύλλογος Λεχόβου 
Φλώρινας ευχαρ ιστεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
για την προσήλωση των ανδρών της υπηρεσίας στο 
καθήκον της κοινωνικής προσφοράς και συγκεκρι
μένα για τον αστυφύλακα Κυριάκο Ευθυμιάδη που 
υπηρετεί στο Α.Σ.Τ. Κλεισούρας ο οποίος έδωσε το 
φ ιλ ί της ζωής στον ποδοσφαιριστή Αθανάσιο Μπι- 
τζώλα που τραυματίστηκε στον αγώνα μεταξύ των 
ομάδων Θησέα Λεχόβου και Φλώρινας την 18 — 10 — 
87.

•  Ο κ. Γεώργιος Τσιώτας ευχαρ ιστεί τον υπαστυνόμο 
Α' κ. Γεώργιο Μπελιμπασάκη του ΙΣΤ" Αστυνομικού 
Τμήματος Κορυδαλλού καθώς και το προσωπικό του 
Τμήματος Ασφαλείας για την ανεύρεση των κλαπέν
των αντικειμένω ν από το σπίτι του.

•  Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ. Χάρης Σαββίδης ευ
χαριστεί θερμά τον αρχηγό της ΕΛ. ΑΣ αντιστράτηγο 
Ν. Αρκουδέα για τη συμβολή των ανδρών της Αστυ
νομίας στον ποδοσφαιρικό αγώνα των ομάδων 
ΠΑΟΚ -  ΕΘΝΙΚΟΣ της 8/11/1987.

•  Ο Δήμαρχος Λουτρακιού Περαχώρας κ. Γιάννης 
Γιωτάκης ευχαρ ιστεί τον Αρχηγό της ΕΛ. ΑΣ. γ ια  την 
ενίσχυση του Α.Τ.Τ. Λουτρακιού κατα τη θερινή 
περίοδο με απόσπαση ανδρών και συγχαίρει γ ια  τα 
αποτελέσματα της ενέργειας.

•  Ο κ. Ν ικόλαος Κωστούλης ευχαρ ιστεί και συγχαίρει 
τον αστυφύλακα Παναγιώτη Μαϊκόπουλο για την 
ανεύρεση του πορτοφολιού του που περ ιείχε επί
σημα έγγραφα και χρήματα.

• Ο υπαστυνόμος α ’ Ιωάννης Καρανίκας του Αστυνο
μικού Τμήματος Πεύκης ευχαρ ιστεί θερμά όλο το 
προσωπικό της Γ.Α.Δ.Α. για την ηθική και υλική συμ
παράστασή του κατά την σοβαρή ασθένεια του γιού 
του Παναγιώτη. Επίσης για τον ίδ ιο  λόγο ευχαρ ιστεί 
τους συναδέλφους του αξιωματικούς που αποφοί
τησαν μαζί από την Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ. ΑΣ.

• Η Διοίκηση των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύρ- 
γου Α.Ε. συγχαίρει και ευχαρ ιστεί τον Αρχηγό της 
ΕΛΆΣ. κ. Ν. Αρκουδέα για την άψογη συνεργασία και 
απ οτελεσματικότητα που επέδειξαν οι άνδρες της 
Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη για τη σύλληψη της 
σπείρας παράνομης διακίνησης καυσίμων από τις  
εγκαταστάσεις της Εταιρίας στο Καλοχώρι. Ιδιαί
τερα συγχαίρουν τους Αξιωματικούς της Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης κ.κ. Δ. Καραγκούνη, X. Ζαφείρη. Α. 
Οικονόμου και Π. Καρανάσιο οΐ'οποίοι συνεργάστη
καν περίπου ένα μήνα, αθόρυβα και αποτελεσματικό 
με στελέχη της Εταιρείας.
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Τροχονόμοι και 
Επαγγελματίες οδηγοί 

τιμήθηκαν από την ΕΛΠΑ

Η ΕΛΠΑ συνεχίζοντας μια παρά
δοση 24 χρόνων, βράβευσε και φ έ
τος τους καλύτερους τροχονόμους 
της χρονιάς που πέρασε καθώς και 
τους επαγγελματίες οδηγούς που 
διακρίθηκαν για την συμπεριφορά 
και το  ήθος τους.

Οι τ ιμ ηθέντες  για το 1987 είναι:
α) Αστυφύλακας Γεώργιος Νι

κάς (Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς).
6) Αρχιφύλακας Ελευθέριος 

Μουλάς (Γ  Τμήμα Τροχαίας Θεσ
σαλονίκης).

γ) Αστυφύλακας Ευανθία Στερ- 
γίου (Δ/νση Τροχαίας Αττικής).

δ) Αστυφύλακας Μαρία Τσακιρ- 
μαλόγλου (Τμήμα Τροχαίας Καβά
λας).

ε) Οδηγός Λεωφορείου ΕΑΣ Εμ
μανουήλ Ασκίτης του Κων/νου.

Στην τελετή  βράβευσης, που 
έγινε στο εντευκτήρ ιο  της ΕΛΠΑ 
στις 27-1-88 παραβρέθηκαν ο Γενι
κός Γραμματέας του ΥΔΤ κ. Πανα
γιώτης Μορφωπός, η ηγεσία της 
ΕΛ.ΑΣ., ανώτατοι και ανώτεροι α
ξιω ματικοί, αντιπροσωπεία ανδρών 
και γυναικών από υπηρεσίες Τρο
χαίας Αττικής κ.ά.

Την απονομή έκανε ο πρόεδρος 
της ΕΛΠΑ ο οποίος ανέφερε ότι η 
απονομή αυτή αποβλέπει στο να 
τιμηθούν οι άνθρωποι αυτο ί, που 
πασχίζουν όλο το χρόνο να εξα
σφαλίσουν καλύτερες κυκλοφορια- 
κές συνθήκες στους αυτοκινητιστές




