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Τη στιγμή που τούτο εδώ το έντυπο 
βρίσκεται στο στάδιο της εκτύπωσης, 
έχουν περάσει λίγες μόνο μέρες από 

την κατάθεση, τη συζήτηση την κατ’ αρχή και 
κατ’ άρθρο ψήφιση στη Βουλή του 
νομοσχεδίου του υπουργείου Δημοσίας 
Τάξης για την ενοποίηση των Σωμάτων 
Ασφαλείας.

Έτσι γίνεται πραγματικότητα ένα από τα 
μεγάλα σχέδια της κυβέρνησης, έτσι τίθεται ο 
«θεμέλιος λίθος» για τη δημιουργία της 
αστυνομίας του πολίτη, για τη δημιουργία της 
γέφυρας σωστών σχέσεων μεταξύ 
αστυνομίας και πολιτών.

Όμως, όπως όλοι, θα περιμένουμε την 
ψήφιση και στο σύνολο του σ.ν. για την 
ενοποίηση, και στο επόμενο τεύχος θα 
επανέλθουμε με ό,τι θα θέλατε να διαβάσετε 
για τη νέα Ελληνική Αστυνομία...

★ ★ ★

Διπλό τεύχος λοιπόν, όπως ακριβώς σας 
είχαμε υποσχεθεί. Περισσότερο βάρος στα 
επιστημονικά άρθρα, όπως ακριβώς θα 
θέλατε. Και το ααφιέρωμα του καλοκαιριού 
με ιδέες και προτάσεις για σωστές διακοπές, 
λίγο καθυστερημένο... Η «Αστυνομική 
Επιθεώρηση», το περιοδικό όλων των 
αστυνομικών ξεπερνάει σιγά - σιγά τα τεχνικά 
προβλήματα και βρίσκει το δρόμο του. Ένα 
νέο περιοδικό με τέτοιο μεγάλο τιράζ (85.000 
τεύχη κάθε μήνα) με όλα τα προβλήματα του 
χρόνου για την τελική διαμόρφωση της δομής 
της ύλης του, καθώς και την εκ νέου 
οργάνωση της μηχανογραφικής 
διεκπεραίωσής του ήταν επόμενο να 
παρουσιάσει τέτοιου-χωρίς την θέλησή μας

-  είδους ασυνέπειες.
Ο καλοκαιρινός Σεπτέμβρης και ο ζεστός, 

σύμφωνα με την «παράδοση», Οκτώθρης, 
κάνουν το αφιέρωμά μας χρήσιμο γι’ αυτούς 
που δεν έχουν ακόμα αποχωριστεί το 
«κλεινόν άστυ», σ’ αυτούς που δεν έχουν 
κάνει διακοπές. Στους άλλους, τους πολλούς, 
εκτός από μια νότα αναπόλησης, θα 
αποτελέσει ένα σπάνιο απόκτημα για το 
αρχείο τους αφού οι προτάσεις και τα 
περισσότερα στοιχεία που μαζέψαμε θα’ ναι 
χρήσιμα το επόμενο καλοκαίρι. Και θα’ ρθει 
τόσο γρήγορα...

★ ★ ★

Η συνέντευξη του υπουργού Γιάννη 
Σκουλαρίκη στο «Έθνος» με θέμα «Με ποια 
στρατηγική θα χτυπήσουμε τα ναρκωτικά» 
περικλείει πολλά χρήσιμα στοιχεία και 
συμπεράσματα από το πως το Υ.Δ.Τ. 
καταπολεμά καθημερινά το «λευκό θάνατο» 
(σελ. 5). Η ενδιαφέρουσα εισήγηση του 
αντιεισαγγελέα εφετών Φρίξου Πασχαλίδη σε 
μια συζήτηση που οργάνωσε η Διεθνής 
Εταιρία Κοινωνικής Αμυνας (σελ. 10) και το α' 
μέρος του άρθρου του μοίραρχου Παν. 
Πιρτσογιάννη για τις «δημόσιες 
συναθροίσεις», από την διατριβή του στη 
σχολή μετεκπαίδευσης αξιωματικών 
χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων (σελ.
1 1 ) που ακολουθούν, προσφέρουν στον 
αναγνώστη την επιστημονική άποψη για δύο 
τόσο «καυτά» θέματα.

Όμως καλύτερα γυρίστε σελίδα μόνοι σας. 
Εμείς είμαστε σίγουροι ότι ετοιμάσαμε ένα 
«διπλό τεύχος» γεμάτο ζωντάνια και πολλά 
ενδιαφέροντα θέματα...



Με πια στρατηγική 
9α χτυπήσουμε 
τα ναρκωτικά

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης Γιάννη Σκουλαρίκη, σχετικά 
με τον τρόπο καταπολέμησης της μάστιγας των 
ναρκωτικών, με τίτλο «Με ποια στρατηγική θα 
χτυπήσουμε τα ναρκωτικά», δημοσίευσε η εφη

μερίδα «ΕΘΝΟΣ» στο φύλλο της, στις 31-7-84. Ο 
κ. υπουργός απάντησε σε ερωτήματα του δημο
σιογράφου Χρήστου Θεοχαράτου.

Παρακάτω δημοσιεύουμε όλο το κείμενο της 
συνέντευξης:

Συνέντευξη 
του υπουργού 

Δημ. Τάξης 
Γιάννη 

Σκουλαρίκη
«στο Έθνος»

«...ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των ναρκωτικών 
στη χώρα μας είναι μικρότερο από 
οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης ή 
της Αμερικής.

Παρά ταύτα, η συμβολή των ελληνι
κών υπηρεσιών δίωξης των ναρκωτικών 
στην εξάρθρωση διεθνών δικτύων και 
συμμοριών είναι αποφασιστική και εγκω
μιάζεται σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και 
Νότο...

Η λεγάμενη «αποποινικοποίηση της 
χρήσης» απαιτεί τεράστια προσοχή, 
διότι το πρόβλημα είναι σύνθετο και 
διότι οι περισσότεροι χρήστες είναι έμ
ποροι. Έτσι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο 
νομοθετικό ή μόνο αστυνομικό ή μόνο 
υγειονομικό ή μόνο ποινικό. Είναι κοινω
νικό και απαιτεί πολύπλευρη αντιμετώ
πιση...

Πιστεύουμε ότι η προσφυγή στα ναρ
κωτικά είναι μια έκφραση της κοινωνικής 
αλλοτρίωσης, μιας αλλοτρίωσης που 
αποτελεί ουσιαστικό φραγμό για την κοι
νωνική απελευθέρωση και για την οικο
δόμηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας...

Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία απο
κλειστικής συνέντευξης που παρεχώ- 
ρησε προς το «Έθνος» ο υπουργός Δη^ 
μοσίας Τάξεως κ. Σκουλαρίκης, σχετικά 
με τα ναρκωτικά, στα πλαίσια της σχετι
κής καμπάνιας μας.

Ο κ. Σκουλαρίκης κολακεύεται, φυ
σικά, από το γεγονός ότι «...καθημερινά 
φθάνουν στο Υπουργείο συγχαρητήρια 
μηνύματα από πάρα πολλές χώρες και 
των δύο ημισφαιρίων για το έργο που 
επιτελούν οι ελληνικές υπηρεσίες δίω
ξης ναρκωτικών...», αλλά -  όντας πολιτι
κός -  γνωρίζει ότι η καταστολή από μόνη 
της δεν αρκεί και απαντά ευχαρίστως σε 
όλες τις ερωτήσεις.

Μπαίνουμε αμέσως στο... ψητό:
-  Γίνεται λόγος για κάποιο νομοσχέδιο 

που θα αποποινικοποιεί τη χρήση των 
ναρκωτικών. Εσείς τι λέτε;

ΣΚΟΥΛ.: Δεν έχει περιέλθει σε γνώση 
μου, επίσημα τουλάχιστον, νομοσχέδιο 
για αποποινικοποίηση της χρήσης των 
ναρκωτικών.

Πάντως, την προσωπική μου γνώμη 
δεν μπορώ να την απομονώσω από την

ιδιότητά μου ως υπουργού και να την εκ- 
φράσω στα πλαίσια μιας δημοσιογραφι
κής έρευνας, αλλά σε συζήτηση μετά των 
συναρμοδίων υπουργών, σαν συμβολή 
στη συνολική κυβερνητική πρόταση 
προς την κοινωνία μας πάνω σε αυτό το 
λεπτό θέμα.

-  Δεν σας προβληματίζει επιπροσθέ- 
τως η κατάσταση στις χώρες που απο- 
ποινικοποιήθηκε η χρήση των ναρκωτι
κών;

ΣΚΟΥΛ.: Και πολύ μάλιστα. Άλλωστε, 
το θέμα αυτό για μας είναι πολύ λεπτό 
και το Υπουργείο μας δεν μπορεί να 
καταλήξει σε μονόπλευρη απόφαση. Ξέ
ρουμε, ωστόσο, ότι στις χώρες που έχει 
εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο αποποινι
κοποίησης, το πρόβλημα της κατάχρη
σης των ναρκωτικών έχει πάρει και άλλες 
σοβαρές διαστάσεις. Είναι επίσης αδύ
νατο να καθορίσουμε την πραγματικό
τητα με μια νομοθεσία, γιατί οι στόχοι 
ενός νομοθετικού κειμένου μπορεί και 
να μην ανταποκριθούν στην πραγματι
κότητα των καθημερινών μορφών του 
προβλήματος. Το να λέμε, π.χ., ότι ο έμ
πορος ναρκωτικών τιμωρείται και όχι ο

χρήστης, δεν αντιμετωπίζει το γεγονός 
ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο έμπο
ρος και ο χρήστης είναι το ίδιο πρόσωπρ, 
ή ότι ο χρήστης κάνει και ένα μικροεμπό- 
ριο ναρκωτικών για να εξοικονομήσει τα 
οικονομικά μέσα για τη δική του προμή
θεια.

Η κοινωνική και 
ψυχολογική θεραπεία

Για μας, η αντιμετώπιση του προβλή
ματος από το κράτος πρέπει οπωσδή
ποτε να περιέχει ένα δυναμικό και απο
τελεσματικό σύστημα κοινωνικής και 
ψυχολογικής θεραπείας, και να δοθούν 
τα περιθώρια και η ευκαιρία στο χρήστη 
ναρκωτικών για την αποκατάστασή του 
στο κοινωνικό σύνολο.

-  Όμως, δεν υπάρχει έτσι ο φόβος να 
εξισώνεται στο διηνεκές ο θύτης με το 
θύμα;

ΣΚΟΥΛ.: Το πρόβλημα των ναρκωτικών 
δεν υπάρχει μόνο σε ατομικά επίπεδα 
αλλά εκφράζει τα κενά μιας κοινωνίας, 
μια αρνητική σχέση μεταξύ του ατόμου 
και του κοινωνικού συνόλου. Γι' αυτούς
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τους λόγους, λοιπόν, το θέμα των ποινι
κών ρυθμίσεων, σχετικά με τα ναρκω
τικά, θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος 
σαν κοινωνικό πρόβλημα, προτού γίνει 
καμία τελική εισήγηση για οποιαδήποτε 
νομοθετική τροποποίηση.

Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι ότι το 
πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί νο
μοθετικά και μόνο. Είναι ένα πρόβλημα 
που παίρνει, μπορούμε να πούμε, κοινω
νικές, οικονομικές, πολιτιστικές ακόμη 
και πολιτικές διαστάσεις.

Οποιαδήποτε μέτρα που θα πάρει η 
Κυβέρνηση θα βασισθούν επομένως σε 
μια βαθιά και συνολική εκτίμηση του 
προβλήματος.

-Κ α ι τα Κέντρα Αποτοξίνωσης; Πώς 
θα λειτουργήσουν αυτά, χωρίς σαφείς 
νομοθετικές ρυθμίσεις; Και τι θα γίνει 
προς αυτή την κατεύθυνση;

ΣΚΟΥΛ.: Υπάρχουν στη χώρα μας ήδη 
δύο δημόσια κέντρα, ένα για την αποτο
ξίνωση τοξικομανών στην Πεντέλη και το 
άλλο στην Σίνδο της Θεσσαλονίκης για 
την κοινωνική αποκατάσταση του χρή
στη ναρκωτικών, που λειτουργούν με 
μεγάλη επιτυχία. Η συμμετοχή στα κέν
τρα αυτά είναι σε εθελοντική βάση και 
εκεί προσφέρεται μια κοινωνικοψυχολο- 
γική βάση θεραπείας του ατόμου. Θα 
πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κέντρα 
αυτά λειτουργούν στα πιο προχωρημένα 
πρότυπα της Δυτικής Ευρώπης. Ο σκο
πός των κέντρων αυτών είναι η πλήρης 
αποτοξίνωσης και η αποκατάσταση του 
χρήστη ναρκωτικών, προπαντός των 
σκληρών μορφών, και μέχρις στιγμής 
έχουν αρκετές περιπτώσεις επιτυχίας. 
Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι 
υπάρχει σκοπός να δημιουργηθούν 
περισσότερα τέτοια κέντρα σ’ άλλα κεν
τρικά σημεία της χώρας, έτσι ώστε να 
είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε το 
πρόβλημα στο σύνολό του.

-  Πώς παρουσιάζεται σήμερα στη 
χώρα μας η κατάσταση, α) από άποψη 
δίωξης, β) από άποψη ναρκωτικών και γ) 
από άποψη θανάτων από τα ναρκωτικά;

ΣΚΟΥΛ.: Όπως αναφέραμε ήδη, πι
στεύουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες 
δίωξης ναρκωτικών έχουν προσφέρει 
ένα πάρα πολύ θετικό και αποτελεσμα
τικό έργο στη χώρα μας. Έργο που έχει 
κερδίσει διεθνή αναγνώριση και οι ελλη
νικές επιτυχίες έχουν πλήξει καίρια και 
τη διεθνή διακίνηση και εμπόριο ναρκω
τικών.

Θα σας δώσουμε, όμως, ένα σύντομο 
πανόραμα του τι συμβαίνει σήμερα στη 
χώρα μας αρχίζοντας από τις διάφορες 
κατηγορίες των ναρκομανών.

Οι κυριότερες από αυτές -  στη συνήθη 
ονομασία τους -  είναι:
•  Χαπάκηδες: Πρόκειται για νεαράς ηλι
κίας, κυρίως, άτομα τα οποία κάνουν 
χρήση διαφόρων ηρεμιστικών φαρμάκων 
σε συνδυασμό με αλκοόλ για αύξηση των 
αποτελεσμάτων τους. Έχουμε ανησυχη
τική διάδοση στους νέους, ενώ σε περι
όδους που λείπουν σκληρά ναρκωτικά 
(ηρωίνη) χρησιμοποιούνται και τα υπο
κατάστατα.
•  Χασισοπότες: Βοηθητικοί ή περιστα- 
σιακοί χρήστες χασίς ή φούντας (ακα
τέργαστη ινδική κάνναβις). Πρόκειται για 
άτομα διαφόρου ηλικίας, με πάρα πολ
λούς ηλικιωμένους στις τάξεις της, οι

οποίοι κάνουν χρόνια χρήση. Το χασίς 
έχει ευρύτατη διάδοση σ’ όλη την Ελ
λάδα και σ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα, 
ενώ για τη νεολαία αποτελεί τον προθά
λαμο για τα σκληρά ναρκωτικά.
•  Ηρωινομανείς: Η κύρια και πλέον ανη
συχητική κατηγορία τοξικομανών. Πρό
κειται για μια μάστιγα που απειλεί κυρίως 
τους νέους, γιατί ελάχιστοι είναι οι ηλι
κιωμένοι που επέζησαν, χάρη σε μια σω
τήρια τακτική τους, τη διακοπή κατά 
χρονικά διαστήματα της χρήσης και τη 
αποφυγή ενέσεων (την παίρνουν από την 
μύτη).

Η θεραπεία είναι πάρα πολύ δύσκολη, 
ενώ και ο ίδιος ο ηρωινομανής είναι μία 
πραγματική εστία μολύνσεως για το 
περιβάλλον του. Κατά κανόνα, οι ηρωι- 
νομανείς μεταβάλλονται σε μικροέμπο- 
ρους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 
δόση τους.
•  Κοκαϊνομανείς: Πρόκειται για άτομα με 
κάποια οικονομική επιφάνεια. Κυκλοφο
ρεί κυρίως στους λεγάμενους καλούς 
κύκλους και στους οικονομικά εύρω
στους. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που 
την αναζητούν οι ηρωινομανείς για να 
αισθανθούν μια κάποια «διέγερση» 
επειδή τους έχει «νεκρώσει·· στην κυ
ριολεξία η «ηρωίνη».
•  Παραισθησιομανεϊς: Πρόκειται κυρίως 
για νεαρά άτομα τα οποία κάνουν ταυτό
χρονα χρήση και άλλων ναρκωτικών 
όπως π.χ. χασίς. Γ ενικά τα χάπια τείνουν 
να λάβουν μεγάλη έκταση λόγω κυρίως 
και της παγκόσμιας τάσης για καθημε
ρινή χρήση τους για να μπορέσουν να 
κοιμηθούν ή να ηρεμήσουν.

-  Και οι θάνατοι;

Στρυχνίνη μέσα στα ναρκωτικά

ΣΚΟΥΛ.: Οι θάνατοι στις περιπτώσεις 
αυτές προέρχονται, πρωτίστως και κυ
ρίως -  κατά τα δεδομένα της στατιστι
κής, της δικής μας και της ξένης -  από 
υπερβολική δόση (θαρβιτουρικά ή λόγω 
καθαρότητας της ηρωίνης) και από 
πρόσμειξη του ναρκωτικού, για λόγους

κερδοσκοπικούς, με επικίνδυνες ουσίες 
(στρυχνίνη κ.ά.). Πολλοί θάνατοι, όμως, 
τοξικομανών δεν προέρχονται από τη 
χρήση αυτή καθεαυτή του ναρκωτικού, 
αλλά από τις επιδράσεις τους-χρόνιες ή 
μη -  στον οργανισμό, όπως λ.χ. είναι θά
νατοι από ηπατίτιδα ή τροχαία.

Πάντως, οι συνολικοί αριθμοί εξακρι
βωμένων θανάτων με καθαρή αιτία τα 
ναρκωτικά, από το 1980, είναι οι εξής:
Α. Έτος 1980: 5, Β. Έτος 1981: 6, Γ. Έτος 
1982: 15, Δ. Έτος 1983: 5, Ε. Έ τος 1984 
μέχρι 14-7-84: 6.

-  Τι έχει κάνει το Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξεως τα τελευταία χρόνια για το επί
μαχο θέμα των ναρκωτικών, σε όλα τα 
επίπεδα;

ΣΚΟΥΛ.: Το Υπουργείο μας πιστεύει 
ότι κατάχρηση ναρκωτικών είναι μία έκ
φραση της κοινωνικής αλλοτρίωσης, που 
για μας είναι από τα πιο ουσιαστικά φρά
γματα για την κοινωνική απελευθέρωση 
και για την οικοδόμηση μιας δίκαιης και 
πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας.

Γ ί αυτό λοιπόν δίνουμε μεγάλη προ
τεραιότητα στην προσπάθεια καταπολέ
μησης των ναρκωτικών. Σε πρακτικά επί
πεδα, αυτό μεταφράζεται από τη μια 
πλευρά στην καταπολέμηση των εμπό
ρων ναρκωτικών και από την άλλη στην 
επιτυχή απελευθέρωση της γειτονιάς και 
συνοικίας από τα δεσμό της κατάχρησης 
ναρκωτικών.

Σ’ αυτή την προσπάθεια αναφέρουμε 
τις συγκεκριμένες περιπτώσεις των Εξ- 
αρχείων και της ιστορικής Πλάκας, από 
τις οποίες συνοικίες το φαινόμενο αυτό 
έχει γίνει ένα μέρος του ιστορικού και 
κοινωνικού παρελθόντος.

Έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέ
σεις να υπάρχει σήμερα μια φάση δη
μιουργίας και εξυγίανσης στις γειτονιές 
αυτές. Ταυτόχρονα, έχουμε οργανώσει 
ειδικά σεμινάρια για Αξιωματικούς και 
γενικότερα για το προσωπικό των υπη
ρεσιών δίωξης ναρκωτικών, καθώς επί
σης πρόσφατα, με τη συνεργασία του 
ΟΗΕ, οργανώνουμε διεθνές συνέδριο
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« . . .  δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στην 
προσπάθεια καταπολέμησης των 

ναρκωτικών. Σε πρακτικά επίπεδα, αυτό 
μεταφράζεται από τη μια πλευρά στην 

καταπολέμηση των εμπόρων ναρκωτικών και 

από την άλλη στην επιτυχή απελευθέρωση 
της γειτονιάς και της συνοικίας από τα 

δεσμό της κατάχρησης ναρκωτικών. . . »

για την καταπολέμηση ναρκωτικών.
-  Και η δίωξη;
ΣΚΟΥΛ.: Η δίωξη γίνεται από τα Σώ

ματα Ασφαλείας -  τα λιμεναρχεία και τα 
τελωνεία.

Στα Σώματα Ασφαλείας λειτουργούν 
ειδικές υπηρεσίες δίωξης, με ειδικευ
μένο προσωπικό στην Αθήνα, τα Προά
στια, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.

Γενικά όμως, με τη δίωξη των ναρκωτι
κών ασχολούνται και όλες οι μάχιμες 
αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις: Με κά
ποια σοβαρότητα, από πλευράς ποσοτή
των και ειδικών συνθηκών διακίνησης, 
είναι οι ακόλουθες:
•  1977: Τρία (3) κιλά ηρωίνη, προέλευσης 
Τουρκίας -  σύλληψη: Σχηματάρι.
•  1982: (Οκτώβρης) 25 τόνοι χασίς με το 
πλοίο DORIS στην Κέρκυρα, προέλευση: 
Λίβανος, προορισμός: Ευρώπη -  Κανα
δάς μέσω Ελλάδας.
•  1982: (Οκτώβρης) 28,5 κιλά ηρωίνης 
στη θαλαμηγό CAZITA στην Κέρκυρα, 
προέλευση από ανοιχτή θάλασσα, προο
ρισμός: Δυτική Ευρώπη μέσω Κέρκυρας.
•  1983: (Μάιος) 233 κιλά ηρωίνης με το 
ελληνικό πλοίο «Αλέξανδρος G.» στο 
Σουέζ.
•  1983: (Νοέμβρης) Σύλληψη δύο λα
θρεμπορικών σκαφών GILIANE και 
TRANSMARE" στην Κέρκυρα του γνω
στού λαθρέμπορου CORRITO ΕΜΜΑΝ- 
UELLO. Στην περίπτωση αυτή, εξαρθρώ
θηκε και το ελληνο'ίταλικό δίκτυο το 
οποίο είχε διακινήσει 1,5 τόνο χασίς με 
το πλοίο TRANSMARE τον Ιούνιο του 
1983 σε θαλάσσια περιοχή έξω από τη 
Ζάκυνθο.
•  1984: (Ιούνιος) 270 κιλά χασίς σε απο
θήκη στον Ασπρόπυργο, υπόλοιπο 2.500 
κιλών, που είχε παραληφθεί από Ολλαν
δούς λαθρέμπορους και οι οποίοι συν- 
ελήφθησαν με τη συνεργασία μας στο 
εξωτερικό.

Με τη βοήθεια των ελληνικών αρχών, 
πρόσφατα έχουν καταφερθεί δυνατά και

αλλεπάλληλα πλήγματα στους διεθνείς 
λαθρέμπορους με την κατάσχεση μεγά
λων ποσοτήτων και τη σύλληψη μεγάλων 
λαθρεμπόρων, σε άλλες χώρες όπως: 

α. Σύλληψη Τζων Γκραμς Ελβετία.
6. Σύλληψη Ομέρ Τοπάλ Ολλανδία, 
γ. Εξάρθρωση γαλλο-γερμανικής 

σπείρας στη Γερμανία. 
δ. Εξάρθρωση σπείρας Σαλάχ Βακάς. 
ε. Κατάσχεση στο Μιλάνο 3 εργαστη

ρίων ηρωίνης κ.λ.π.
Και ειδικότερα: Κατά το διάστημα 1980 - 
1984:
•  Την 19-1-80 συνελήφθη ο Χατζηκιάν 
Σταύρος για κατοχή και εμπορία ναρκω
τικών. Κατασχέθηκαν: 3.910 γραμ. χασίς 
κατεργασμένο.
•  Την 29-1-81 συνελήφθη από την υπη
ρεσία μας ο Λουκίδης Βασίλειος για κα
τοχή και εμπορία χασίς και ηρωίνης. 
Κατασχέθηκαν: 1. Χασίς κατ/νο, 1.180 
γραμ., 2. Ηρωίνη 210 γραμμαρίων.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΙΑ διευκρίνιση: Η Αστυνομία δεν 
έγινε ξαφνικά ικανή. Ικανή ήταν πάντα. 
Το νέο στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο κ. 
Σκουλαρίκης έμπασε τη δημοκρατία 
στην Αστυνομία. Και αυτά υπήρξε το 
ποιοτικά άλμα.

Αντί οι αστυνομικές δυνάμεις να κατα- 
τρίβονται για το «φακέλωμα των πολι
τών» ή για την «εξυπηρέτηση του κόμμα
τος», έχουν επιδοθεί απερίσπαστες στη 
δίωξη του κοινού εγκλήματος.

Και αυτή ακριβώς είναι η ιστορική συν
εισφορά του κ. Σκουλαρίκη.

•  Την 15-5- 81 συνελήφθησαν οι Άραβες 
υπήκοοι Ουζού Τζων και Γιουσίφ Μπα- 
νίτα διότι διεπραγματεύοντο την πώ

ληση χασίς. Κατασχέθηκαν: Χασίς
κατ/νο, 5.340 γραμμάρια.
•  Την 21-8-82 συνελήφθησαν σε ξενοδο
χείο των Αθηνών οι Γιορντανής Αντώνιος 
και Λυμπέρης Θεόδωρος για κατοχή και 
εμπορία ηρωίνης. Κατασχέθηκαν: 
Ηρωίνη 853 γραμμάρια.
•  Την 25-8-82 σε ξενοδοχείο του Πειραιά, 
συνελήφθη ο Γκαμπρ Αλύ υπήκοος Αιγύ- 

Ιπτου για κατοχή ναρκωτικών. Κατασχέ
θηκαν: Χασίς κατ/νο 7.750 γραμμάρια.
•  Την 22-12-82 συνελήφθη ο Μάστερσον 
Πήτερ -  Νταφ στον ανατ. αερολιμένα 
Αθηνών, προερχόμενος από Βομβάη, για 
εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών. Κατα
σχέθηκαν: Χασίς κατ/νο, 5.008 γραμμά
ρια.
•  Την 4-4-83 από την υπηρεσία μας συν
ελήφθησαν στον ανατ. αερολιμένα Αθη
νών, προερχόμενοι από Βομβάη οι Λα- 
γουδάκης Ιωάννης και Αλεξάκης Χαρά
λαμπος για εισαγωγή και κατοχή ναρκω
τικών. Κατασχέθηκαν: Χασίς κατ/νο 
3.210 γραμμάρια και χασισέλαιον 480 
γραμμάρια.
•  Την 13-5-83 συνελήφθησαν οι Μα- 
ρούδα Ελένη και Νικολοπούλου Αιμιλία 
για κατοχή και εμπορία χασίς. Κατασχέ
θηκαν: Χασίς κατ/νο 4.750 γραμμάρια.
•  Την 23-5-83 συνελήφθη ο Τούρκος 
υπήκοος Χουσεΐν Αντεμ, για εμπορία 
ηρωίνης. Κατασχέθηκαν: Ηρωίνη 483 
γραμμάρια.
•  Την 15-11-83 συνελήφθησαν οι Καρυο- 
φύλλας Κων/νος καιΦαμέλος Βασίλειος, 
για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών. 
Κατασχέθηκαν: Χασίς ακατ/στο, 2.006 
γραμμάρια.
•  Την 21-11-83, στον ανατ. αερολιμένα 
Αθηνών, λίγο πριν την αναχώρησή του, 
συνελήφθη ο Ισραηλινός υπήκοος Σο- 
λούκι Χαμπίμπ για κατοχή ηρωίνης. 
Κατασχέθηκαν: Ηρωίνη 961 γραμμάρια.
•  Την 17-2-84 συνελήφθησαν οι Παπαζής
Νικόλαος, Λέτσιος Απόστολος και Βούλ- 
γαρης Νικόλαος, για κατοχή και εμπορία 
ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν: Χασίς
κατ/νο, 2.575 γραμμάρια.
•  Την 2-5-84 στον ανατ. αερολιμένα Αθη
νών προερχόμενος από Ινδίες, συνελή
φθη ο Παναγόπουλος Ιωάννης, για κα
τοχή ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν: Χασίς 
κατ/νο, 2.683 γραμμάρια.
•  Την 29-6-84 συνελήφθησαν στον ανατ. 
αερολιμένα Αθηνών, προερχόμενοι από 
Ινδίες, οι Ασουμανάκης Μιχαήλ και Κα
στανιάς Κων/νος, για εισαγωγή και κα
τοχή ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν: 1. Χα
σίς κατ/νο 17.750 γραμμάρια, 2. Ηρωίνη 
580 γραμμάρια.
•  Την 29-6-84 συνελήφθησαν στον ανατ. 
αερολ. Αθηνών, προερχόμενοι από Φι
λιππίνες, οι Κινέζοι υπήκοοι Αου Τσάι 
Γιου και Λη Τσι Μιγκ, για εισαγωγή και 
κατοχή ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν: 
Ηρωίνη 2.828 γραμμάρια.

Επίσης, αναφέρομαι στο γεγονός ότι 
έχουμε προχωρήσει στην αναδιοργά
νωση των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών 
σ’ όλα τα επίπεδα και πολλαπλασιάστη- 
καν και το ανθρώπινο και το τεχνικό 
υλικό που έχουμε διαθέσει στη μάχη εν
αντίον των ναρκωτικών.

Η απόφασή μας είναι, όμως, να δη- 
μιουργηθεί μια κοινωνία στην οποία έχει 
εξαλειφθεί οριστικά και αυτή η μορφή 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου ...»
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Ορκίστηκαν 
οι νέοι αξιωματικοί

των Σ.Α.
•  Ορκίστηκαν τον Ιούλιο οι νέοι αξιωματικοί που αποφοί

τησαν από τις παραγωγικές σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας.
Συγκεκριμένα: Σε επίσημη τελετή που έγινε στις 12-7-84, 

στη Σχολή αξιωματικών της Αστυνομίας Πόλεων στο Μα
ρούσι, ορκίστηκαν 30 νέοι υπαστυνόμοι. Τα πτυχία στους 
νέους αξιωματικούς απένειμε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης 
Γιάννης Σκουλαρίκης.

Με την ίδια επισημότητα στις 13-7-84 στη Σχολή Πυρο
σβεστικής στην Κάτω Κηφισιά, ορκίστηκαν 35 ανθυποπυρα- 
γοί. Τα πτυχία στους νέους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού 
Σώματος απένειμε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης Τάκης Αναγνωστόπουλος.

Τέλος στις 14-7-84 στις Σχολές Χωροφυλακής Αθηνών και 
με κάθε επισημότητα, ορκίστηκαν 73 ανθυπομοίραρχοι. Τα 
ξίφη στους νέους αξιωματικούς της Χωροφυλακής, επέδωσε 
ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Σκουλαρίκης.

Στις ημερήσιες διαταγές τους οι Διοικητές των Σχολών, 
εξήραν τις επίπονες προσπάθειες που κατέβαλαν επί τρία 
χρόνια οι νέοι αξιωματικοί για πιο τέλεια επαγγελματική 
κατάρτιση και τους προέπεμψαν στις νέες νευραλγικές θέ
σεις τους με ευχές και παραινέσεις, για μια αμερόληπτη, 
δίκαιη και ανθρώπινη απονομή της δικαιοσύνης, προς κάθε 
κατεύθυνση και σε κάθε πολίτη, τον οποίο τάχθηκαν και ορκί
στηκαν να υπηρετήσουν.

Στις τελετές παρέστησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, η 
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, 
συγγενείς και φίλοι των αποφοιτησάντων αξιωματικών και 
άλλοι επίσημοι.

•  Εξάλλου στις 27-7-84 αποφοίτησαν από τη Σχολή Με
τεκπαίδευσης Ανθυπασπιστών και Ανθυπαστυνόμων 74 αν- 
θυπασπιστές της Χωροφυλακής και 27 ανθυπαστυνόμοι της 
Αστυνομίας Πόλεων.

•  Στις 14-7-84 και στις 30-7-83 ορκίστηκαν 71 αρχιπυρο- 
σβέστες και 28 αρχιφύλακες που αποφοίτησαν ευδόκιμα από 
τις Σχολές Αρχιπυροσβεστών και Αρχιφυλάκων αντίστοιχα.
Τα πτυχία στους νέους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της 
Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικής απέ- 
νειμε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
Τάκης Αναγνωστόπουλος.
Στις σεμνές αυτές τελετές που έγιναν στις αντίστοιχες σχο
λές, παραβρέθηκαν εκτός των Αρχηγών και Υπαρχηγών πολ
λοί αξιωματικοί και κατώτεροι, αντιπροσωπείες των Σωμάτων, 
καθώς και συγγενείς και φίλοι των νεορκισθέντων.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το πρωθυπουργικό ζεύγος 
και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμύνης προσέρχονται 
στη δεξίωση.

Η δεξίωση του Προέδρου

Δεξίωση προς τιμή των αποφοίτων αξιωματικών των 
παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σω
μάτων Ασφαλείας, έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας Κων/νος Καραμανλής στο Προεδρικό Μέγαρο 
στις 27-7-84.

Στη δεξίωση παρέστη ο πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου και η σύζυγός του Μαργαρίτα. Παραβρέ
θηκαν ακόμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης Ευάγγελος Αβέρωφ, ο γενικός γραμματέας του 
Κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδας Χαρίλαος Φλωρά- 
κης, οι υπουργοί: Εξωτερικών Γιάννης Χαραλαμπό- 
πουλος, Δημόσιας Τάξης Γιάννης Σκουλαρίκης, Δημο
σίων Έργων Ά κης Τσοχατζόπουλος, Εμπορικής Ναυ
τιλίας Γιώργος Κατσιφάρας, Γεωργίας Κώστας Σημί
της, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Αν- 
τώνης Δροσογιάννης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι δικαστι
κοί και εισαγγελείς, πρύτανεις και καθηγητές πανεπι
στημίου, γενικοί γραμματείς υπουργείων, κυβερνητι
κοί παράγοντες, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί 
και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι.
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ΤΟΥ ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ 
αντιεισαγγελέα Εφετών 

από την εισήγηση στη συζήτηση στρογγυ
λής τραπέζης της Διεθνούς Εταιρείας Κοι
νωνικής Άμυνας

Ο ταν ο γονιός καταφεύγει συχνά σε χειροδικία του 
παιδιού είτε για να το τιμωρήσει είτε για να το νουθε
τήσει, αυτό είναι λάθος, είναι ακόμα δείγμα αποτυ
χίας στη μέθοδο διαπαιδαγώγησης. Και πάντα σχεδόν μιλάμε 

για τη σημερινή εποχή που η προσωπικότητα του ατόμου έχει 
αναπτυχθεί και δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις στην αξιοπρέ- 
πειά του -  θα ομολογήσει με συντριβή -  πως η μέθοδος που 
ακολούθησε δε φέρνει επιτυχία. Με τη χρήση βίας δεν 
έχουμε βελτίωση, αντίθετα η αντίδραση του παιδιού αυξάνει, 
σε ακραίες δε περιπτώσεις οδηγεί και σε διάσπαση της κοινής 
συμβίωσης, το παιδί εγκαταλείπει το σπιτικό.

Κάθε κακοποίηση - σωματική βλάβη - με χρήση βίας που 
προξενείται σε άλλο πλάσμα είναι αντίθετη με την ηθική και 
το νόμο, όταν αυτή η σωματική βία ασκείται στο παιδί είναι 
απαράδεκτη, πρέπει να αποκρουστεί και να καταδικαστεί. 
Γιατί προσβάλλει την προσωπικότητα του παιδιού, ακόμα το 
τραυματίζει εσωτερικά, και το οδηγεί σε διάρρηξη κάθε ψυχι
κού δεσμού με το γονιό - μέσα στην οικογένεια πρέπει αδιά
κοπα να υπάρχει ο σύνδεσμος και η επαφή, έδαφος συνεν
νόησης - συνάντησης και όχι το κενό, η σιωπή, η αντίθεση. 
Απαραίτητα να λειτουργεί η μονάδα αυτή - οικογένεια - όσο 
γίνεται ομαλά και επιτυχέστερα, για να δώσει την ευχέρεια 
στα νεαρά μέλη της να προετοιμασθούν για τη ζωή, τον αγώνα 
που τα περιμένει, τις αντιξοότητες που θα αντιμετωπίσουν.

Κύρια - σημαντική - πρωταρχική αποστολή της οικογέ
νειας, να δώσει στο παιδί τη ζεστασιά, τη θαλπωρή, τα εφόδια 
και προ πάντων την ασφάλεια και σιγουριά.

Μια οικογένεια με ομαλή εξέλιξη - λέγοντας δε οικογένεια 
δεν ενοοώ μόνο αυτή που υπάρχουν και οι δύο γεννήτορες - 
με όσο γίνεται λιγότερες συγκρούσεις και αναστατώσεις, θα 
προετοιμάσει πιο κατάλληλα για τη ζωή τα νεαρά μέλη της, 
χωρίς τραυματικές εμπειρίες και πικρίες, χωρίς αισθήματα 
εκδίκησης και μίσους.

Ανακύπτει μετά από αυτά αυτόματα το ερώτημα πως θα 
συμπεριφερθεί σωστά ο γονιός.

Είναι η εποχή της αμφισβήτησης και της αναθεώρησης 
παραδεγμένων αρχών, θέσεων και θεωριών από την αμφι
σβήτηση αυτή - που αφορά όλους τους τομείς, κοινωνία, 
ομάδες, οργανωμένα σύνολα, εκκλησία, σχολείο, δεν ξέφυγε 
και η οικογένεια που δέχεται συχνά τον έλεγχο και τα πυρά 
είτε κοινωνιολόγων είτε της παλιότερης γενιάς.

Πρέπει στο σημείο αυτό να ομολογηθεί πως ο γονιός της 
σημερινής εποχής για να σταθεί σωστά στο ρόλο του, πρέπει 
να διδαχθεί, να προβληματισθεί, να προετοιμασθεί. Σε παλιό- 
τερη εποχή ήταν εύκολο να παίξει κανείς το ρόλο του πατέρα, 
με την αυταρχικότητα που ίσχυε, τη δομή της κοινωνίας, με 
την ελεγχόμενη ζωή του παιδιού στο χωριό, στη γειτονιά, στη 
μικρή πόλη. Για σήμερα χρειάζεται, για να σταθεί ο γονιός 
επιτυχημένος, γνώσεις κι εφόδια και επιβολή με την προσω
πικότητα, με την παρουσία του και μόνο, με το λόγο και την 
πειθώ, μακριά από κάθε χειροδικία, τιμωρία, βασάνισμά κι 
αυταρχικότητα.

Απαράδεκτη έτσι εμφανίζεται κάθε μορφή βίας μέσα στην 
οικογένεια, είτε απ' το σύζυγο - πατέρα προς τη σύντροφο -

μητέρα, είτε προς τα παιδιά κι αντίστροφα.
Πιο συχνά συναντιέται η άσκηση βίας απ’ τον πατέρα - 

αρχηγό της οικογένειας προς τα μέλη.
Όλοι μας έχουμε ακούσει για τον πατέρα που γυρνώντας 

στο σπίτι -  πολλές φορές σε μέθη -  κακοποιεί τη σύζυγο, 
χτυπά τα παιδιά, βρίζει σπάει αντικείμενα, προκαλώντας έτσι 
τον τρόμο, τη φοβία, την ανασφάλεια — το φαινόμενο συναν
τιέτα ι και σήμερα, όχι όμως στην έκταση, ούτε στο μέγεθος, 
ούτε στη συχνότητα. Ισως γιατί σήμερα η γυναίκα απελευθε
ρώθηκε, έγινε πολλές φορές αυτεξούσια κι έχει τη διέξοδο, 
σε κακομεταχείρισή της, να αφήσει τον τύραννο - σύζυγο - 
πατέρα και με τα παιδιά να στήσει δική της φωλιά. Μα το 
πρόβλημα παραμένει, γιαυτό κι η πολιτεία μεριμνά με νόμο 
για την προστασία. Ο ποινικός νόμος προβλέπει σε ορισμένα 
άρθρα κολασμό για σωματικές βλάβες. Τέτοια η του άρθρ. 312 
Π.Κ., σωματική βλάβη ανηλίκων, ακόμα στα άρθρα 308 - επόμ. 
προβλέπονται γενικά οι σωματικές βλάβες που προξενούνται 
σε άλλο, υπάγονται λοιπόν και οι προξενούμενες στα μέλη 
της οικογένειας. Είναι μία άμεση - έντονη άσκηση βίας μπορεί 
όμως σα μορφή βίας μεσ' την οικογένεια να θεωρηθεί και η 
δημιουργία επεισοδίων, οι βρισιές που εκστομίζει ο πατέρας, 
ο εγκλεισμός για τιμωρία, η στέρηση τροφής, εξόδου, η 
τυραννία, το σπάσιμο αντικειμένων.

Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί η βία να μην ασκείται 
άμεσα πάνω στα μέλη της οικογένειας αλλά προκαλεί ανα
σφάλεια, τρόμο, τραυματίζει ψυχικά.

Α κόμα στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να περιλάβουμε 
τα σεξουαλικά εγκλήματα που τελούνται μέσα στην 
οικογένεια απ' τον πατέρα - αφέντη - δυνάστη, σε 
βάρος των παιδιών, κύρια των κοριτσιών, όπως ο βιασμός, η 

αποπλάνηση, η αιμομιξία. Είναι μια μορφή βίας που προσβάλ
λει όχι μόνο το σώμα, μα κυριότερα την ψυχή. Και το τι τραύ
ματα προκαλεί, τ ι εμπειρίες δημιουργεί είναι κάτι που δύσ
κολα μπορεί να ειπωθεί. Γκρεμίζεται το κάθε τι ωραίο κι ευγε
νικό, το παιδί πρόωρα και αφύσικα ωριμάζει, με την απαίσια 
συμπεριφορά του ο γονιός βρωμίζει την αγνότητα, χυδαιο- 
ποιέίται ο ίδιος.

Ακόμα κι η έκθεση, όταν αφήνονται χωρίς περίθαλψη και 
διατροφή πρόσωπα που είναι στην προστασία του πατέρα κι 
αυτό αποτελεί μια βία γιατί στερεί από το παιδί την ασφάλεια 
και σιγουριά, την προστασία που του πρέπει.

Συνηθίσαμε να κατακρίνουμε το νέο, να ελέγχουμε τη 
κάθε του κίνηση και συμπεριφορά, ξεχνώντας όμως το φέρ
σιμό μας, αγνοώντας σκόπιμα τι προετοιμάζουμε για το αυ
ριανό παιδί. Αν του δώσουμε μεσ’ την οικογένεια τη ζεστασιά 
και τη θαλπωρή που του χρειάζεται και του ανήκει, αν του 
εξασφαλίσουμε τη σιγουριά και την ασφάλεια για ν ’ αναπτυ
χθεί ομαλά, αν του χαρίσουμε αγάπη, στοργή, θα διαπλά- 
σουμε χαρακτήρα ευγενικό, ήθος σεμνό, φέρσιμο ανθρώ
πινο. Αν του δώσουμε πίκρα, απανθρωπιά, αν του διδάξουμε 
βία, καταπίεση θα εισπράξουμε εχθρότητα, μίσος, κακία.

Σε τυχόν αφύσικο φέρσιμο του παιδιού δεν θα πρέπει να 
σκεφθούμε πως φερόμασταν στα νειάτα μας, -  αυτό είναι 
λάθος -  αλλά πώς θα φερνόμασταν εμείς τώρα, με τα σημε
ρινά δεδομένα, τις σημερινές συνθήκες -  στη σημερινή 
εποχή, στη σημερινή πόλη -  τερατούπολη -  με τους θορύ
βους που ύπουλα κτυπούν το νευρικό μας σύστημα, με τις 
απογοητεύσεις, με την απαισιοδοξία που τρέφεται από την 
κρίση, την ανεργία έντονη στους νέους.

Αγάπη στην οικογένεια, θαλπωρή, ζεστασιά, σιγουριά, ένα 
κλίμα ηρεμίας, κατανόησης είναι κάτι που πρέπει να εξασφα- 
λισθεί στο παιδί, για να αναπτυχθεί ομαλά, να ξεπεράσει τα 
προβλήματα και τις ανησυχίες του, να θωρακισθεί με αρχές 
για τη σκληρή ζωή - απάνθρωπη πολλές φορές, αδυσώπητη 
για τους αδύναμους και απροετοίμαστους.
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Δημόσιες
συναθροίσεις pr

Αρθρο του
ΠΑΝ. ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
μοιράρχου

(Διατριβή στη Σχολή 
μετεκπαίδευσης αξιωματικών 
Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων)

Α ΜΕΡΟΣ

«Το δίκαιο του να φανερώνουμε τη γνώμη μας και 
τους συλλογισμούς μας, τόσο με την τυπογραφία, όσο 
και με άλλο τρόπο το δίκαιο του να συναθροιζόμεθα 
ειρηνικά- η ελευθερία κάθε είδους θρησκείας, Χρι
στιανισμού, Τουρκισμου, Ιουδαϊσμού και τα λοιπά δεν 
είναι εμποδισμένα στην παρούσα διοίκηση. Ό ταν εμ- 

* ποδίζονται αυτά τα δίκαια είναι φανερόν, πως προέρ
χεται αυτό από τυραννίαν ή πως είναι ακόμη ενθύμηση 
του εξοστρακισθέντος δεσποτισμού, όπου απεδιώξα- 
μεν».

( Αρθρο 7 του Συνταγματικού Σχεδιάσματος του Ρήγα 
Φερραίου)

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

„ „ „ ΣΛ ° " 0ς Tni; διατΡ'βΠς αυτής είναι η μελέτη των δημοσία 
συναθροίσεων, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες κ 
αποτελούν ατομικό δικαίωμα ή ατομική ελευθερία O tc 
Αεμε ατομικα δικαιώματα (καθένα αντιστοιχεί σε μια ατομικ 
ελευθερία και χρησιμεύει για προστασία αυτής) εννοούι 
εκείνα που παρέχουν στο άτομο την ευχέρεια να αναπτυσσ 
εΑευθερα τη δραστηρ.οτητά του μέσα στα πλαίσια ορισμένο 
κυκλου ενεργειας αποκλεισμένης ή περιοριζομένης της ε< 
τος του κυκλου επεμβάσεως του κράτους.

Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» ανάγεται στην ελευθερι 
της ομαδικής πνευματικής κίνησης και προπαρασκευάζει 
και εκφράζει την κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα το 
ατομου μέσα στην ομάδα Χρησιμεύει το δικαίωμα αυτό ό- 
μονο σαν ερεισμα για την άμυνα των υπολοίπων ελευθεριώ 
αλλα ιδιαίτερα σαν μέσο διεκδίκησης ομαδικών αξιώσεω 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Οι δημόσιες συναθροίσεις ανήκουν στις συναθροίσεις εν 
γένει και αποτελούν κατηγορία αυτών. Κατοχυρώνονται από 
το άρθρο 11 του Συντάγματος του 1975 και η Αστυνομία, σαν 
κρατική εξουσία, υποχρεούται οπωσδήποτε να τις προστα
τεύει, εφόσον πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το Σύνταγμα 
και τους νόμους του Κράτους. Στά προ του έτους 1864 Συν
ταγματικά κείμενα δεν υπήρχε ρητή διάταξη, που να ρυθμίζει 
το δικαίωμα ή την ελευθερία του «συνέρχεσθαι». Το δικαίωμα 
όμως αυτό θεωρούνταν, ότι υπήρχε. Είναι θεμελιώδες και 
εισήχθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 10 του Συντάγματος 
του έτους 1864. Στα μετέπειτα Ελληνικά Συντάγματα βρίσκε
ται κατοχυρωμένο το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι».

Ο περιορισμός της κρατικής εξουσίας απέναντι στα 
άτομα, με την αναγνώριση και κατοχύρωση των ατομικών 
δικαιωμάτων, δεν είναι απόλυτος, γιατί δεν είναι απόλυτες 
και οι ελευθερίες που απολαμβάνουν τα άτομα με τα δικαιώ
ματα αυτά.

Πράγματι τα Συντάγματα επιβάλλουν περιορισμούς στην 
άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων, για την πρόληψη κατα
χρήσεων, έτσι ώστε η άσκηση ατομικού δικαιώματος να μη 
δημιουργεί αφόρητη κατάσταση γι’ άλλα άτομα που ζουν 
στην ίδια κοινωνία. Η ελευθερία κάθε ατόμου συνιστά το όριο 
μέχρι του οποίου φθάνει εκείνη των άλλων ατόμων, λαμβα- 
νουμένου υπόψη, ότι το άτομο δεν ζει μεμονωμένο, αλλά 
μέσα σε σύνολο συνανθρώπων του, που έχουν όλοι τα ίδια 
ακριβώς δικαιώματα, ώστε να επιβάλλεται ο αμοιβαίος σεβα
σμός αυτών.

Οι συναθροίσεις και προπάντων οι δημόσιες υπαίθριες 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αστυνομία, η 
οποία υποχρεούται να σέβεται το ατομικό αυτό δικαίωμα και 
να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία του.

Η Αστυνομία, σαν φρουρός της τήρησης των νόμων και 
υπεύθυνη για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, εγγυάται στον 
πολίτη, με τη λήψη αστυνομικών μέτρων τάξης, την άσκηση 
του συνταγματικού δικαιώματος του «συνέρχεσθαι ησύχως 
και αάπλως», απαγορεύει προληπτικά συναθροίσεις, γενικώς 
μεν αν εξ αυτών επίκειται σοβαρός κίνδυνος στη δημόσια 
ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή αν απειλείται σοβαρή δια
ταραχή της κοινωνικοοικονομικής ζωής και διαλύει παράνο
μες συναθροίσεις ή νόμιμες, στις οποίες έγιναν ταραχές ή 
διασαλεύτηκε η τάξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος του 1975 η 
Αστυνομία δύναται να παρίσταται μόνο στις υπαίθριες δη
μοσίες συναθροίσεις και να λαμβάνει γι' αυτές προληπτικά 
και κατασταλτικά μέτρα

Το θέμα των δημοσίων συναθροίσεων παρουσιάζει δυο 
όψεις, ήτοι την νομική και την πρακτική. Για λόγους ενότητας 
της ύλης θα ερευνήσουμε παράλληλα τόσο τη νομική 
πλευρά, με το πρίσμα της νομοθεσίας που ισχύει, όσο και την 
πρακτική, με βάση την αστυνομική δεοντολογία και την πείρα 
από την πράξη.
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Για την πλήρη διερεύνηση του θέματος των συναθροί
σεων και ειδικότερα των δημοσίων, επιβάλλεται να 
εξετάσουμε το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» σαν ατομικό δι
καίωμα ή ατομική ελευθερία, την κατοχύρωση του δικαιώμα
τος αυτού κατά τα Ελληνικά Συντάγματα, την Οικουμενική 
διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την Σύμβαση της 
Ρώμης και τα Συντάγματα των άλλων κρατών, την διάκριση 
μεταξύ συνάθροισης και συγκέντρωσης, τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τους περιορισμούς άσκησης του δικαιώμα
τος αυτού, την φύση και την έκτασή του, την διάκριση των 
συναθροίσεων, την παρουσία της Αστυνομίας στις συναθροί

σεις, τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, που λαμβάνον- 
ται στις συναθροίσεις κ.λ.π.

Οι δημόσιες συναθροίσεις και προπάντων οι συναθροίσεις 
γενικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Με την εργασία αυτή κατα
βλήθηκε προσπάθεια διερεύνησης και γενικά εξέτασης του 
θέματος με κάθε λεπτομέρεια, πιστεύω δε, άτι στον αναγνώ
στη της προσφέρω χρήσιμη και ωφέλιμη βοήθεια.

Αθήνα, Οκτώβριος 1983 
Παναγιώτης Ιωάννου Πιτσογιάννης

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α'

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ» ΣΑΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙ
ΚΑΙΩΜΑ ή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1. Στα προ του έτους 1864 Συνταγματικά κείμενα δεν 
υπήρχε ρητή διάταξη που να ρυθμίζει το δικαίωμα ή την ελευ
θερία του «συνέρχεσθαι». Το δικαίωμα όμως αυτό θεωρούν
ταν, ότι υπήρχε.

2. Ο Ρήγας ο Βελεστινής στο Συνταγματικό του Σχεδία
σμα, που έφερε τον τίτλο «Νέα Πολιτική Διοίκηση των κατοί
κων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και 
της Βλαχομπογδανίας, υπέρ των νόμων, ελευθερία, ισότητα, 
αδελφότητα και της πατρίδας» αναφέρει τα παρακάτω για το 
δικαίωμα του «συνέρχεσθαι»;

«Το δίκαιο του να φανερώνουμε τη γνώμη μας και τους 
συλλογισμούς μας, τόσο με την τυπογραφία, όσο και με άλλο 
τρόπο το δίκαιο του να συναθροιζόμεθα ειρηνικά' η ελευθε
ρία κάθε είδους θρησκείας, Χριστιανισμού, Τουρκισμού, Ιου
δαϊσμού και τα λοιπά δεν είναι εμποδισμένα στην παρούσα 
διοίκηση. Ό ταν εμποδίζονται αυτά τα δίκαια είναι φανερόν, 
πως προέρχεται αυτό από τυραννίαν ή πως είναι ακόμη ενθύ
μηση του εξοστρακισθέντος δεσποτισμού, όπου απεδιώξα- 
μεν». (Άρθρο 7 του Συνταγματικού Σχεδιάσματος του Ρήγα 
Φερραίου).

Το ανωτέρω Συνταγματικό Σχεδίασμα συντάχθηκε από το 
Ρήγα Φερραιο τον Οκτώβριο μήνα του έτους 1797, λίγο χρόνο 
μπροστά από το μαρτυρικό του θάνατο, για να χρησιμεύσει 
σαν καταστατικός χάρτης του Ομοσπονδιακού κράτους των 
λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Ανατολής, την 
απελευθέρωση των οποίων επιδίωκε με την προστασία του 
Ναπολέοντα. Το κείμενο του σχεδιάσματος, κατά μίμηση των 
Γαλλικών Επαναστατικών Συνταγμάτων, περιείχε στην αρχή 
μεν διακήρυξη περί των «δικαίων του ανθρώπου» από 35 
άρθρα, έπειτα δε τη σύνταξη του πολιτεύματος από 122 άρ
θρα. Κατά βάση το σχεδίασμα είναι μετάφραση του Γαλλικού 
Συντάγματος του 1793. Με τη διακήρυξη του Ρήγα αναγνωρί
ζονται τα κυριώτερα ατομικά δικαιώματα, μεταξύ δε αυτών 
και το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» ειρηνικά.

3. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην προκήρυξή του της 24 
Φεβρουάριου 1821 αναφέρει τα κατωτέρω, περί του δικαιώ
ματος του «συνέρχεσθαι»; «Το έθνος συναθροιζόμενο θέλει 
εκλέξει τους δημογέροντάς του και στην υψίστη αυτή βουλή 
θέλουσιν υπακούει όλες οι πράξεις μας».

4. Το Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδας κατά την «εν 
Επιδαύρω» Α' Εθνική Συνέλευση, ο Νόμος της Επιδαύρου, 
ήτοι το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας κατά την «εν 
Άστρει» Β’ Εθνική Συνέλευση, το πολιτικό Σύνταγμα της Ελ
λάδας κατά την «εν Τροιζήνι» Εθνική Συνέλευση και το Σύν
ταγμα της Ελλάδας της 18 Μαρτίου 1844 ουδέν αναφέρουν 
περί του δικαιώματος του «συνέρχεσθαι».

5. Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» εισήχθηκε με το άρθρο 
10 του Συντάγματος του έτους 1864, παρά τις επικρίσεις που 
διατύπωσε εναντίον του θεσμού αυτού ο Π. Καλλιγάς. Κατά 
τη συνεδρία της Εθνοσυνέλευσης της 21-8-1864 ο Π. Καλλι- 
γάς, ζήτησε την απάλειψη των άρθρων 10 (δικαίωμα ή ελευ
θερία του «συνέρχεσθαι») και 11 (δικαίωμα ή ελευθερία του 
«συνεταιρίζεσθαι»), αλλά η γνώμη αυτού αποκρούσθηκε 
ιδιαίτερα από τον εισηγητή της επί του Πολιτεύματος Επι

τροπείας Ν. I. Σαρίπολο και δεν υπερίσχυσε στην Εθνοσυνέ
λευση. Η πρόταση του Π. Καλλιγά απορρίφθηκε. Η διάταξη 
του άρθρου 10 λήφθηκε από το Σύνταγμα της Δανίας του 
έτους 1849. Έτσι για πρώτη φορά στο Συνταγματικό κείμενο 
τέθηκε ρητή διάταξη, που ρύθμιζε τα του δικαιώματος του 
«συνέρχεσθαι». Στα μετέπειτα του έτους 1864 Ελληνικά Συν
τάγματα τέθηκε ρητή διάταξη περί του δικαιώματος του 
«συνέρχεσθαι».

Το δικαίωμα αυτό είναι θεμελιώδες και ανήκει στις ατομι
κές ελευθερίες ή στα λεγάμενα ατομικά δικαιώματα.

Επίσης το ίδιο δικαίωμα υπάγεται στην ελευθερία της 
ομαδικής πνευματικής κίνησης.

6. Η ελευθερία ή το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» εξεπή- 
γασε από το Αγγλικό δίκαιο και νομολογία. Έτυχε συνταγμα
τικής αναγνώρισης το έτος 1791 με την πρώτη τροποποίηση 
του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με 
την οποία μάλιστα απαγορεύθηκε στο Κογκρέσσο μεταξύ των 
άλλων, να περιορίζει «το δικαίωμα του λαού να συνέρχεται 
ήσυχα και να αιτείται παρά της Κυβέρνησης την ικανοποίηση 
των παραπόνων του». Η προστασία του δικαιώματος αυτού 
καθιερώθηκε και με το Γαλλικό Σύνταγμα του 1791, το οποίο 
όρισε, ότι «το Σύνταγμα εγγυάται την ελευθερία των πολιτών 
να συνέρχονται ησύχως και αόπλως, συμμορφούμενοι προς 
τους αστυνομικούς νόμους».

Το δικαίωμα ή την ελευθερία του «συνέρχεσθαι» αργό
τερα αναγνώρισαν τα περισσότερα των Ευρωπαϊκών Συντα
γμάτων, αρχής γενομένης από το Σύνταγμα του Βελγίου του 
έτους 1831. Από την Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμά
των του ανθρώπου (Ο.Δ.Δ Α.) το έτος 1948 αναγνωρίσθηκε το 
δικαίωμα ή η ελευθερία του «συνέρχεσθαι» σαν ατομικό δι
καίωμα ή ελευθερία και μάλιστα με το άρθρο 20 αυτής. Η ίδια 
αναγνώριση έγινε με το άρθρο 11 της Σύμβασης της Ρώμης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β'

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ» ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙ
ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ.

1. Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» κατά τα Ελληνικά Συν
τάγματα 1822 - 1975.

α. Όπως προαναφέρθηκε, το Προσωρινό Πολίτευμα της 
Ελλάδας κατά την «εν Επιδαύρω» Α' Εθνική Συνέλευση, ο 
Νόμος της Επιδαύρου, ήτοι το Προσωρινό Πολίτευμα της 
Ελλάδας κατά την «εν Άστρει» Β' Εθνική Συνέλευση, το Πο
λιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας κατά την «εν Τροιζήνι» Γ' 
Εθνική Συνέλευση και το Σύνταγμα της Ελλάδας της 18 Μαρ
τίου 1844 ουδέν αναφέρουν περί του δικαιώματος του «συν
έρχεσθαι».

β. Το άρθρο 10 του Συντάγματος της Ελλάδας κατά την Β’ 
Εθνική Συνέλευση (1864) αναφέρει τα παρακάτω περί του 
δικαιώματος του «συνέρχεσθαι»; «Οι Έλληνες έχουν το δι
καίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως, μόνον εις τας 
δημοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνομία. 
Οι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύναται να απαγορευθούν, αν 
ως εκ τούτων επίκειται κίνδυνος εις την δημοσίαν ασφά
λειαν».

γ. Το άρθρο 10 του Συντάγματος της Ελλάδας κατά την Β’ 
Αναθεωρητική Βουλή (1911) αναφέρει τα παρακάτω περί του

12



δικαιώματος του «συνέρχεσθαι»: «Οι Έλληνες έχουν το δι
καίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως· μόνον εις τας 
δημοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνομία. 
Οι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύναται ν ’ απαγορευθούν, αν ως 
εκ τούτων επίκειται κίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν».

δ. Το άρθρο 13 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρα
τίας της 3 Ιουλίου 1927 αναφέρει τα κατωτέρω περί του δι
καιώματος του «συνέρχεσθαι»: «Οι Έλληνες έχουν το δι
καίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως- μόνον εις τας 
δημοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνομία. 
Οι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται ν’ απαγορευθούν, αν 
ως εκ τούτων επίκειται κίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν, 
καθ’ ον τρόπον θέλει ορίσει ο νόμος».

ε. Το άρθρο 10 του Συντάγματος της Ελλάδας της 1 Ια
νουάριου 1952 αναφέρει τα κατωτέρω περί του δικαιώματος 
του «συνέρχεσθαι»: «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του 
συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως. Μόνον εις τας δημοσίας 
συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνομία. Οι εν υπαί
θρω συναθροίσεις δύναται ν’ απαγορευθούν, αν ως εκ τού
των επίκειται κίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν».

στ. Το άρθρο 11 του Συντάγματος της Ελλάδας της 9 
Ιουνίου 1975 αναφέρει τα κατωτέρω περί του δικαιώματος 
του «συνέρχεσθαι»:

«1. Οι Ελληνες έχουν το δικαίωμά, όπως συνέρχονται 
ησύχως και αόπλως.

2. Μόνον εις τας δημοσίας εν υπαίθρω συναθροίσεις δύ- 
ναται να παρίσταται η Αστυνομία. Οι εν υπαίθρω συναθροί
σεις δύναται να απαγορευθούν δι' ητιολογημένης αποφά- 
σεως της αστυνομικής αρχής, γενικώς μεν αν εκ τούτων επί- 
κειται σοβαρός κίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν, εις 
ωρισμένην δε περιοχήν αν απειλείται σοβαρά διαταραχή της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής, ως νόμος ορίζει».

2. Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» κατά την Οικουμενική 
Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Κατά το άρθρο 20 της Οικουμενικής Διακήρυξης των δι
καιωμάτων του ανθρώπου, η οποία έγινε αποδεκτή από τη 
Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην 
ολομέλεια της 10 Δεκεμβρίου 1948:

«1. Κάθε πρόσωπον απολαύνει του δικαιώματος της ελευ
θερίας του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι ειρηνικώς.

2. Ουδείς δύναται να υποχρεωθεί, όπως αποτελέσει μέλος 
μιας ενώσεως».

3. Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» κατά τη Σύμβαση της 
Ρώμης, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του αν
θρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών αυτού.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση υπογράφηκε στη Ρώμη την 
4-11-1950. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση και το Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο της Ρώμης με το Νόμο 2329/1953.

Κατά το άρθρο 11 της Σύμβασης της Ρώμης:
«1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συν

έρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία συνεταιρισμού, συμ
περιλαμβανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως μετ’ άλλων 
συνδικάτων και προσχωρήσεως σε συνδικάτα με σκοπό 
προασπίσεως των συμφερόντων του.

2. Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών δεν επιτρέπεται να 
υπαχθεί σε άλλους περιορισμούς, πέραν των υπό του νόμου 
προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα, σε δη
μοκρατική κοινωνία, για την εθνική ασφάλεια, την δημόσια 
ασφάλεια, την προάσπιση της υγείας και της ηθικής ή την 
προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. Το 
παρόν άρθρο δεν απαγορεύει την επιβολή νομίμων περιορι
σμών στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών από μέλη των 
ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας ή των διοικητικών υπη
ρεσιών του Κράτους».

4. Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» κατά τα Συντάγματα 
των άλλων Κρατών.

Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» προστατεύεται στην Ολ
λανδία από το άρθρο 9 του Συντάγματος της, στο Βέλγιο από 
το άρθρο 19, στη Δυτική Γερμανία από το άρθρο 8, στην Δανία 
από τα άρθρα 79 και 80, στην Ιταλία από το άρθρο 17, στη 
Νορβηγία από το άρθρο 99, στην Αλβανία από το άρθρο 53, 
στην Ε.Σ.Σ.Δ. από το άρθρο 125 και στην Κίνα από το άρθρο 28 
του Συντάγματος της.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
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ο ξένος ειδικός τύπος

Σ τή  σελ ίδα  αυτή  ανθο 
λογούμε ε ιδ ή σ ε ις  και 
αποσπάσματα από ρεπορ

τάζ του  Ξένου α σ τυνο μ ι
κού Τύπου. Έ τσ ι, πι
σ τεύ ο υ μ ε ό τι δ ίνο υμε μια 
ε ικόνα  του  τρόπου που 
λ ε ιτο υ ρ γο ύ ν  οι α σ τυνομ ι
κ ές  υπ ηρεσ ίες τη ς  Ευρώ
πης και τη ς  Α μερ ικής .

Από το περιοδικό «F B I.» της αμερι
κανικής αστυνομίας

To F B I. χρησιμοποιεί λέηζερ γιο την 
ανακάλυψη αποτυπωμάτων

« .. .Το τμήμα του F B I. που ασχολείται 
με την ανακάλυψη μη εμφανών δακτυλι
κών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί ένα 
συνεχές κύμα «Λέηζερ 18 βατ», από 
ιόντα του χημικού στοιχείου αργόν, για 
να εξετάζει διαφορετικά αποδεικτικά 
αντικείμενα που δεν παρουσιάζουν εκ 
πρώτης όψεως εμφανή δακτυλικά απο
τυπώματα. Τα δείγματα που εξετάζονται 
από λέηζερ δεν μεταβάλλονται ούτε αλ
λοιώνονται. Επομένως εκείνα τα αντι
κείμενα που πρόκειται να εξεταστούν για 
τυχόν μη εμφανή αποτυπώματα ελέγ
χονται κάτω από το φως των λέηζερ, μαζί 
με την παραδοσιακή διαδικασία που ακο
λουθείται, δηλαδή της ρίψης σκόνης 
πάνω σε μη πορώδη αντικείμενα και της 
χημικής διαδικασίας πάνω στα πορώδη. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η μέθο
δος είναι πρόσθετη και δεν αντικαθιστά 
καμία απ’ τις συνηθισμένες μεθόδους.

Η διαδικασία με λέηζερ χρησιμοποιεί
ται για να φέρει στο φως ορισμένες ιδιό
τητες του ιδρώτα και ξένων ουσιών που 
βρίσκονται μέσα στα μη εμφανή δακτυ
λικά αποτυπώματα. Στην αρχή τα δεί
γματα φωτίζονται από λέηζερ, ακολουθεί 
οπτική εξέταση και κατόπιν προσεκτική 
φωτογράφιση οποιουδήποτε δακτυλικού 
αποτυπώματος που δεν φαίνεται. Μια 
σειρά από καθρέπτες, διασκορπιστικούς 
φακούς και φίλτρα χρησιμοποιούνται για 
να φέρουν στο φως και να φωτογραφί
σουν δυσδιάκριτα δακτυλικά αποτυπώ
ματα ...».

Από το περιοδικό «SERVAMUS» 
της νοτιοαφρικανικής αστυνο
μίας

Μαθήματα αυτοπροστασίας

«. . .  Σεμινάρια αυτοπροστασίας των 
γυναικών της περιοχής Σοβέτο, σε περι
πτώσεις απόπειρας βιασμών οργάνωσε 
πρόσφατα το αρχηγείο της αστυνομίας 
της Πρετόρια στη Νότια Αφρική.

Μεταξύ των ομιλητών ψυχολόγων, 
κοινωνιολόγων κ.ά. ήταν και η ταγματάρ
χης της αστυνομίας Πρετόρια Ντόζι 
Ένγκελμπρεχτ, που ανέλυσε το θέμα 
από αστυνομικής πλευράς, τονίζοντας 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αστυ
νομία σε περιπτώσεις βιασμών. Πολλές 
γυναίκες είπε, ντρέπονται να καταγγεί
λουν περιπτώσεις προσωπικών τους βια
σμών, για να αποφύγουν τυχόν διασυρμό 
της ηθικής τους υπόληψης. Τόνισε επί
σης ότι η αστυνομία κάνει τις έρευνες με 
διακριτικότητα, για να μη δημιουργείται 
ψυχικό τραύμα στα θύματα, από τυχόν 
εκτενή δημοσιότητα της υπόθεσης.

Ακολούθησε θεωρητική αναφορά στα 
μέτρα προφύλαξης και πρακτική εξ
άσκηση στον τρόπο αντιμετώπισης μιας 
επίθεσης βιαστή. Γενικά τα μαθήματα εί
χαν μεγάλη απήχηση στις γυναίκες που 
τα παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέ
ρον. Μετά από αυτή την επιτυχία του σε
μιναρίου, το αρχηγείο της αστυνομίας, 
σε συνεργασία με άλλους φορείς, σκέφ
τεται να καθιερώσει και άλλα παρόμοια 
σεμινάρια σε άλλες πόλεις της Ν. Αφρι
κής, για την ενημέρωση των γυναικών 
πάνω στο κοινωνικό πρόβλημα των βια
σμών ...».

Από το περιοδικό «POLICE» της 
αγγλικής αστυνομίας

Κυνηγώντας ζωοκλέφτες . . .

«. . .  Μια από τις βάσεις που χρησιμο
ποιεί η ομάδα αντιμετώπισης ζωοκλεφ
τών στη Ν. Αφρική είναι και η περιοχή του 
Φούρισμπουργκ. Ιδρύθηκε το 1968 από 
τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση για να 
συγκροτήσει τις επικίνδυνα αυξανόμε
νες ζωοκλοπές και το κυνήγι με παγίδες, 
που έτειναν να γίνουν καθημερινή μά
στιγα. Τώρα στα περισσότερα αγροκτή
ματα και περιοχές όπου εκτρέφονται ζώα 
υπάρχουν αυτές οι ομάδες.

Εκτός από τα ήρεμα κατοικίδια ζώα 
όπως τα άλογα, πρόβατα, γίδες, όνοι κ.ά., 
οι κτηνοτρόφοι εκτρέφουν και άγρια ζώα 
σε μια προσπάθεια να μην εξαλειφθεί το 
σπάνιο είδος τους. Πριν από μερικά χρό
νια πολλοί κτηνοτρόφοι κατάγγειλαν 
περιπτώσεις κλοπής άγριων και ήμερων 
ζώων με διάφορες παγίδες (θηλειά, δίχτυ 
κ.τ.λ.).

Η κατάσταση που είχε διαμορωθεί 
απαιτούσε μια ευέλικτη αστυνομική 
ομάδα, με επίλεκτους εξασκημένους 
αστυνομικούς στην παρακολούθηση και 
εξοικειωμένους με τα βουνά που περι
βάλλουν τη Ν. Αφρική. Έτσι αναπτύχθη
καν οι ειδικές ομάδες αντιμετώπισης 
ζωοκλεφτών.

Εκπαίδευση

Η ομάδα του Φούρισμπουργκ αποτε- 
λείται από 7 μαύρους και 6 λευκούς 
αστυνομικούς. Το προσωπικό που στε
λεχώνει γενικά τις ομάδες αυτές μιλά 3 
γλώσσες, αφρικανικά, αγγλικά και σόθο 
(διάλεκτος της Ν. Αφρικής). Εκπαιδεύε
ται για ένα χρόνο στο αστυνομικό κολέ

γιο της Πρετόρια πάνω σε γενικά νομικά 
θέματα, στην παρακολούθηση, στην ιπ
πασία, στη διοίκηση και στον τρόπο ντυ
σίματος.

Οι αστυνομικοί αυτοί, εκπαιδεύονται 
σε υψηλό βαθμό στον τρόπο και τη διαδι
κασία αναζήτησης χαμένων κοπαδιών, 
παίρνοντας ενεργό μέρος σε ειδικές 
αποστολές. Τελευταία μάλιστα χρησιμο
ποιούνται και ειδικά εκπαιδευμένα σκυ
λιά ράτσας Ντόπερμαν και Κόλεϋ που 
ανιχνεύουν αλλά και οδηγούν με ασφά
λεια το κοπάδι πίσω στη βάση του.

Αποτελεσματικότητα

Η ευελιξία των αστυνομικών δυνάμεων 
είναι απαραίτητη στην’ καταδίωξη των 
ζωοκλεφτών. Η ομάδα του Φούρι- 
σμπουργκ είναι εφοδιασμένη με 10 
άλογα, 6 βαριά μεγάλα οχήματα, 4 περι
πόλους ξηράς, 1 αμάξι Φορντ και ένα Το- 
γιότα.

Με τη δημιουργία αυτών των ομάδων, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η ζωοκλοπή 
περιορίστηκε αρκετά, αν και οι ζωοκλέφ
τες αναζητούν πάντοτε νέους τρόπους 
δράσης. Βέβαια η αστυνομία, εκτός από 
τα άλλα μέσα, διαθέτει και άριστο τε
χνικό εξοπλισμό, επικοινωνώντας με 
τους ιδιοκτήτες κοπαδιών μέσω φορη
τών ασυρμάτων (γουόκι -  τόκι).

Όσοι από τους ζωοκλέφτες συλλαμ-
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Μικροί πυροσβέστες

«Η εκπαίδευση των νεαρών Γάλλων 
στο δύσκολο αλλά θελκτικό επάγγελμα 
του πυροσβέστη, είναι ιδιαίτερα σκληρή.

Έχουν ηλικία από δέκα έως δεκαπέντε 
χρόνων και δύο φορές την εβδομάδα εγ
καταλείπουν τα σχολικά παιχνίδια τους, 
για να φορέσουν τη στολή του πυροσβέ
στη.

Με την καθοδήγηση ενός έμπειρου 
δάσκαλου, παίρνουν το βάφτισμα στο 
δύσκολο, επικίνδυνο, αλλά και ηρωικό 
επάγγελμα, του «μαχητή της φωτιάς».

Η εκπαίδευσή τους είναι σκληρή.
! Περιλαμβάνει σπορ, τρέξιμο, αντιμετώ
πιση πυρκαγιάς, χρήση αντλιών νερού 

' και παροχή πρώτων βοηθειών. 'Ολα 
αυτά, με την προϋπόθεσή της αυστηρής 
πειθαρχίας.

Μαθαίνουν τα πάντα και το μόνο που 
δεν κάνουν οι νεαροί πυροσβέστες του 
Παρισιού, είναι να οδηγούν τα πυροσβε
στικά οχήματα». (Ανταπόκριση από το 
Παρίσι που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»).
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της κουζίνας, κλείστε την πόρτα του 
φούρνου.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε ηλεκτρική 
συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή από 
την πρίζα ή διακόψτε την παροχή ηλε
κτρικού ρεύματος. Ποτέ μη χύνετε νερό 
σε ηλεκτρική συσκευή, που είναι συνδε- 
δεμένη με την πρίζα, γιατί κινδυνεύετε 
από ηλεκτροπληξία.

Αν τα ρούχα ενός ατόμου αρπάξουν 
φωτιά, τηλίξτε το γρήγορα με μια κου
βέρτα, ή ένα άλλο ρούχο, ή κυλιστέ το 
στο δάπεδο.

Αν τα δικά σας ρούχα αρπάξουν φωτιά 
πέστε στο δάπεδο και αρχίστε να κυλιέ
στε.

Ποτέ μη τρέχετε, το τρέξιμο το μόνο 
που κάνει είναι να φουντώνει περισσό
τερο τη φωτιά ...».

βάνονται, καταδικάζονται σε φυλάκιση 1 
-  2 χρόνων, ανάλογα με την ιδιαιτερό
τητα του εγκλήματός τους. Η ομάδα του 
Φούρισμπουργκ, είναι σε συνεχή επιφυ
λακή όλο το 24ωρο, με ποσοστό επιτυ
χίας της γύρω στο 70% που δείχνει την 
αποτελεσματικότητα της αποστολής 
της ...».

Από το βιβλίο του Εθνικού Συνδέ
σμου Πυροπροστασίας των Η.Π.Α. 
(N.F.P.A.) «Η πυρασφάλεια στο 
σπίτι» (FIRE SAFETY IN THE HOME).

«. . .  Ό ταν εκραγεί μια πυρκαγιά σε 
πολυκατοικία, οι ένοικοι πρέπει να ακο
λουθούν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

1. Να ειδοποιούνται όλοι να βγουν 
γρήγορα έξω από το κτίριο. Να μη χρησι
μοποιούνται ποτέ οι ανελκυστήρες. Γιατί 
ένας ανελκυστήρας μπορεί να σταματή
σει στον όροφο που έχει εκδηλωθεί η 
πυρκαγιά. Μερικές πολυκατοικίες έχουν 
εξωτερικές σκάλες κινδύνου, για δια
φυγή σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Να

·» χρησιμοποιούνται αυτές οι σκάλες όταν 
οι άλλες έξοδοι έχουν φραχτεί, και εφό
σον είναι βέβαιο ότι και αυτές είναι 
ελεύθερες.

2. Να ειδοποιείται αμέσως η Πυροσθε-
» στική Υπηρεσία.

3. Εάν η διαφυγή είναι αδύνατη, οι 
ένοικοι να παραμένουν μέσα στο διαμέ-

/ ρισμα. Να κλείνονται οι χαραμάδες γύρω
; από τις πόρτες με κουβέρτες, σεντόνια ή
* οτιδήποτε άλλο και αν είναι δυνατόν

βρεγμένα, γιατί έτσι εμποδίζεται η είσ
οδος καπνού και θερμότητας στο διαμέ
ρισμα.

I Να βρίσκονται κοντά σ' ένα παράθυρο
j  το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
'  την Πυροσβεστική Υπηρεσία για διά

σωση.
Να ανοίγεται το επάνω και το κάτω μέ- 

1» ρος του παραθύρου περίπου 10 εκατ. 
Αυτό επιτρέπει την είσοδο καθαρού 
αέρα από το κάτω μέρος και μολυσμένου 
από το επάνω μέρος.

Να κρατάται η άκρη του βρεγμένου 
υφάσματος πάνω από το άνοιγμα στο 
κάτω μέρος του παραθύρου για την εισ
πνοή καθαρού αέρα.

Αν το δωμάτιο γεμίσει από καπνό και 
/ δεν μπορεί να ανοίξει το παράθυρο να

σπαστεί το τζάμι του παραθύρου μ’ ένα 
έπιπλο ή άλλο βαρύ αντικείμενο.

< Οι ένοικοι του διαμερίσματος, που έχει

εκδηλωθεί η πυρκαγιά, πρέπει να εγκα- 
ταλείψουν έγκαιρα το διαμέρισμα και να 
κλείσουν τις πόρτες για να εμποδίσουν 
τη γρήγορη εξάπλωσή της σε άλλα δια
μερίσματα της πολυκατοικίας.

Κατάσβεση πυρκαγιάς

Ό λες οι πυρκαγιές στην έναρξή τους 
συνήθως είναι μικρές και μπορούν να 
σβηστούν εύκολα όταν υπάρχει ο κατάλ
ληλος τύπος και αριθμός πυροσβεστή
ρων στο κτίριο και γίνει η σωστή χρήση 
τους. Οι φορητοί πυροσβεστήρες προο
ρίζονται για κατάσβεση πυρκαγιών στο 
αρχικό στάδιο.

Σε όσα κτίρια δεν υπάρχουν φορητοί 
πυροσβεστήρες, οι ένοικοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν άλλους τρόπους για 
την κατάσβεση, όπως ένας συνηθισμέ
νος σωλήνας ποτίσματος του κήπου, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσμα
τικά για την καταπολέμηση πυρκαγιάς σε 
συνηθισμένες καύσιμες ύλες.

Ποτέ να μη χρησιμοποιείται νερό για 
την κατάσβεση όταν υπάρχουν λάδια ή 
λίπη γιατί έτσι θα προκληθεί πιτσίλισμα 
του λίπους με αποτέλεσμα την εξάπλωσή 
της πυρκαγιάς. Ποτέ μη ρίχνετε αλεύρι 
σε μια φωτιά λίπους γιατί το αλεύρι καί
γεται.

Αν εκδηλωθεί πυρκαγιά στην κουζίνα 
μαγειρέματος, κλείστε την κουζίνα, σκε
πάστε την κατσαρόλα ή το τηγάνι και 
μετακινήστε το από τη συσκευή. Αν η 
πυρκαγιά εκδηλωθεί μέσα στο φούρνο

Χρήσιμες συμβουλές 
για να προλάβετε την πυρκαγιά 

στα πρώτα της βήματα



Πώς θα επιζήσετε σε μια πυρκαγιά 
ξενοδοχείου.

Από το περιοδικό «FIRE COMMAND» 
της αμερικάνικης Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας.

«...Αν κάποτε βρεθείτε σ' ένα ξενοδο
χείο και αυτό πιάσει φωτιά θα είναι πολύ 
αργά να αρχίσετε τότε να σκέφτεστε τι 
πρέπει να κάνετε.

Για να είστε πάντοτε προετοιμασμένοι 
να αντιμετωπίσετε μια τέτοια κατάσταση 
διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Συνηθίστε να ελέγχετε την έξοδο 
κινδύνου αμέσως όταν ταχτοποιήσετε τα 
πράγματα στο δωμάτιό σας. Βρέστε την 
πιο κοντινή έξοδο κινδύνου. Δοκιμάστε 
αν η πόρτα της ανοίγει. Αν δεν ανοίγει ή 
έχει αφεθεί μισάνοιχτη σκοπίμως, ανα
φέρετε το στη διεύθυνση. Καθώς επι
στρέφετε στο δωμάτιό σας, μετρήστε πό
σες πόρτες το χωρίζουν από την έξοδο 
κινδύνου.

2. Δοκιμάστε αν ανοιγοκλείνουν τα 
παράθυρα του δωματίου σας. Ίσως 
χρειαστεί να τ'ανοίξετε για να εξαεριστεί 
το δωμάτιο από τον καπνό. Το να σπάσετε 
ένα παράθυρο όταν δεν είναι αναγκαίο 
μπορεί να αποβεί μοιραίο και δεν θα 
μπορείται να κλείσετε ένα σπασμένο 
παράθυρο όταν χρειαστεί.

3. Συνηθίστε να τοποθετείτε το κλειδί 
του δωματίου σας στο κομοδίνο δίπλα 
στο κρεβάτι. Έτσι θα είναι πάντοτε κοντά 
και θα μπορείτε να τ' αρπάξετε όταν θα 
φύγετε.

Τι θα κάνετε όταν ξεσπάσει φωτιά.

1. Μη χρησιμοποιήσετε το ασανσέρ 
σαν τρόπο διαφυγής. Οι καπνοί, η φωτιά 
και η ζέστη επιδρούν περίεργα στα 
κουμπιά ελέγχου, και κλήσεως του 
ασανσέρ.

2. Εάν υπάρχει καπνός στο δωμάτιό 
σας, σηκωθείτε από το κρεβάτι και κα- 
τευθυνθείτε προσεχτικά προς την πόρτα 
προχωρώντας στα τέσσερα. Ακόμα και αν 
θα μπορούσατε να αντέξετε τον καπνό 
μένοντας όρθιος μην το κάνετε. Θα πρέ
πει να φυλάξετε τα μάτια σας και τα 
πνευμόνια σας όσο πιο πολύ χρονικό 
διάστημα είναι δυνατό.

3. Ακουμπήστε την πόρτα πριν την 
ανοίξετε. Εάν το πόμολο είναι ζεστό, μην 
ανοίξετε την πόρτα γιατί η φωτιά ίσως να 
βρίσκεται ακριβώς απ' έξω. Με την πα
λάμη του ενός χεριού σας πάνω στην 
πόρτα, ανοίξτε την με το άλλο αργά - 
αργά και κοιτάξτε προσεχτικά τι κατά
σταση επικρατεί στο διάδρομο. Να είστε 
έτοιμοι να κλείσετε την πόρτα γρήγορα 
αν η φωτιά ή ο καπνός σας εμποδίζουν να 
διαφύγετε.

4. Εάν διαπιστώσετε ότι όλα είναι εντά
ξει συρθείτε στο διάδρομο. Κλείστε την 
πόρτα πίσω σας για να μην μπουν η φωτιά 
ή οι καπνοί στο δωμάτιο, έχετε και το 
κλειδί μαζί σας μήπως χρειαστεί να γυρί
σετε στο δωμάτιο γι' ασφάλεια. Πηγαί
νετε από την μεριά του διαδρόμου όπου 
είναι η έξοδος κινδύνου. Για να μην 
μπήτε σε λάθος πόρτα, μετράτε τις πόρ
τες καθώς πηγαίνετε γιατί δεν θα μπο

ρείτε να διακρίνετε το σήμα εξόδου μέσα 
στους καπνούς.

5. Όταν φτάσετε στην έξοδο κινδύνου 
κατεθείτε τα σκαλιά ενώ κρατιέστε καλά 
από τα στηρίγματα της σκάλας. Οι περισ
σότερες έξοδοι είναι κλειδωμένες από τη 
μεριά του κλιμακοστασίου για λόγους 
ασφάλειας, έτσι θα πρέπει να πάτε στο 
ισόγειο.

6. Μην προσπαθήσετε να τρέξετε μέσα 
από τον καπνό γιατί αυτό είναι πολύ επι
κίνδυνο. Σ' αυτήν την περίπτωση γυρίστε 
πίσω και περπατήστε προς την ταράτσα.

7. Μόλις φτάσετε στην ταράτσα ανοίξτε 
την πόρτα και στερεώστε την για να 
παραμείνει ανοιχτή. Έτσι θα μπορεί να 
φύγει ο καπνός και εσείς δεν θα κλει
στείτε έξω. Μείνετε στην πλευρά της τα
ράτσας που φυσάει ο αέρας.

Υποθέστε ότι η φωτιά και ο καπνάς σας 
παγίδεψαν στο δωμάτιό σας.

Τι μπορείτε να κάνετε για να επιζή
σετε.

7. Μην πηδήξετε. Οι περισσότεροι απ' 
αυτούς που πηδάνε ή σκοτώνονται ή 
τραυματίζονται σοβαρά. Καλύτερα είναι 
να πολεμήσετε με τη φωτιά.

2. Εάν υπάρχει καπνός στο δωμάτιό 
σας, ανοίξτε το παράθυρο να βγει έξω. 
Εάν όμως υπάρχει έξω από το παράθυρο 
τραβήξτε κάτω τις κουρτίνες και μετακι
νήστε οτιδήποτε καύσιμο μακριά.

3. Εάν το τηλέφωνο του δωματίου σας 
λειτουργεί τηλεφωνήστε σε κάποιον για 
να ξέρει πως βρίσκεσθε μέσα. Βάλτε σε 
λειτουργία τον εξαεριστήρα του μπάνιου,

εάν μπαίνει καπνός απ' αυτόν. Γεμίστε 
την μπανιέρα νερό αλλά μην μπείτε σ' 
αυτήν γιατί, το νερό θα το χρησιμοποιή
σετε για να καταπολεμήσετε τη φωτιά. 
Βρέξτε μερικά σεντόνια ή πετσέτες και 
καλύψτε τις χαραμάδες στην πόρτα και 
τα παράθυρα για να μην μπαίνει καπνός. 
Χρησιμοποιείστε τον κάδο από τα παγά- 
κια ή τον σκουπιδοτενεκέ για να παίρνετε 
νερό άπό την μπανιέρα και να το ρίχνετε 
στην πόρτα για να την διατηρείτε δρο
σερή. Εάν οι τοίχοι είναι ζεστοί ρίξτε 
τους νερό. Μπορείτε ακόμη να τοποθε
τήσετε το στρώμα από το κρεβάτι πάνω 
στην πόρτα και να το στερεώσετε σ' αυτή 
τη θέση με το έπιπλο της τουαλέτας, 
αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι το έχετε 
βρέξει καλά. Διατηρείτε τα πάντα βρε
γμένα.

4 Μια βρεγμένη πετσέτα δεμένη γύρω 
από τη μύτη και το στόμα σας, σε σχήμα 
τριγώνου και με την άκρη της στο στόμα 
σας, θα βοηθήσει να φιλτράρεται ο κα
πνός. Τα υπερθερμενόμενα αέρια και ο 
καπνός συχνά γίνονται αιτίες θανάτου σε 
περιπτώσεις πυρκαγιών.

Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα σε 
οποιαδήποτε φωτιά είναι να αποφεύγεται 
ο πανικός.

Ο πανικός παρουσιάζεται ιδιαίτερα σε 
άγνωστο περιβάλλον. Αν όμως έχετε 
προηγουμένως σχεδιάσει το πώς θα δια
φύγετε και τι θα κάνετε αν παγιδευτείτε, 
υπάρχει λιγώτερη πιθανότητα να πανι- 
κοβληθείτε και έτσι θα είστε σε πολύ κα
λύτερη κατάσταση για να παλέψετε και 
να επιζήσετε...».
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Μιλώντας στα παιδιά μας 
για τον κίνδυνο του να οδηγεί 

κανείς μεθυσμένος

Μιλώντας στα παιδιά για ένα από τα προβλήματα του σύγ
χρονου κόσμου την οδήγηση σε κατάσταση μέθης από τη 
μικρή ηλικία και ενημερώνοντάς τα για τη σοβαρότητα του 
προβλήματος, θα μπορούν αυτό να ασκήσουν επιρροή στη 
μείωση του αριθμού των σοβαρών και θανατηφόρων τρο
χαίων ατυχημάτων, που συμβαίνουν στο εθνικό οδικό δίκτυο 
της χώρας μας κάθε χρόνο.

Ε άν κάθε παιδί, σε κάθε αμάξι μιλούσε όταν έβλεπε ένα 
μεγαλύτερο του να κάνει μια τροχαία παράβαση, τότε 
θα συνέβαιναν λιγότερα τροχαία δυστυχήματα. Αυτή η 
πεποίθηση, ήταν και η κινητήρια ώθηση για το αστυνομικό 

τμήμα της πόλης Γκάρντεν, προκειμένου να σχεδιάσει και να 
εκτελέσει ένα πρόγραμμα, με σκοπό να εκπαιδεύσει παιδιά 
του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, πάνω σε θέματα οδικής 
ασφάλειας καθώς επίσης να τονίσει τα καταστρεπτικά αποτε
λέσματα της οδήγησης όταν είναι κανείς μεθυσμένος. Τα 
παιδιά γενικά μπορούν να επηρεαστούν, να αποδεχθούν και 
να πεισθούν ευκολότερα, γιατί κάθε τι που μαθαίνεται στη 
μικρή ηλικία παραμένει σ' όλη τη διάρκεια της νεανικής ηλι
κίας αλλά και αργότερα.

Ο αστυνομικός Jim Bosco, ο αρχαιότερος σε χρόνια υπηρε
σίας στο αστυνομικό τμήμα, που είναι δημιουργός και εμ- 
πνευστής της ιδέας του προγράμματος, πιστεύει σταθερά 
στη «δύναμη του παιδιού». Πολλές από τις διαφημιστικές 
εκστρατείες που γίνονται από μεγάλους κατασκευαστές - 
εργοστασιάρχες απευθύνονται στα παιδιά, που έχουν μια μυ
στηριώδη ικανότητα να πείθουν τους γονείς τους να αγορά
σουν ένα συγκεκριμένο προϊόν για τροφή, ή ένα παιγνίδι. Ο 
Bosco πιστεύει επίσης ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν τους 
γονείς τους ή άλλους ενήλικες να οδηγούν με περισσότερη 
ασφάλεια και προσοχή ή να μην οδηγούν καθόλου όταν έχουν 
μεθύσει.

Η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της πολιτείας της Ν. 
Υόρκης έδωσε δωρεάν 55.000 δολάρια για υποστήριξη 
και ενίσχυση του προγράμματος. Αυτή η δωρεά έδωσε 

τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να προωθήσουν το πρό
γραμμα σε 127 αίθουσες διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα αυτό έγινε για να βοηθήσει το παιδί να εν
ημερωθεί περισσότερο και με σωστό τρόπο για την οδική 
ασφάλεια. Το πρόγραμμα αυξάνει την ευαισθησία ενός μα
θητή στη σημασία των ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας 
που βλέπει στους δρόμους. Σκοπός του προγράμματος είναι 
να κάνει λιγότερο απρόσεκτος τους νεαρούς πεζούς στο πα
ρόν και περισσότερο προσεκτικούς οδηγούς στο μέλλον.

Χωρίς να εγκαταλείπουν την αίθουσα διδασκαλίας, οι μα
θητές στη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης, παίζουν το 
ρόλο φορτηγών, αυτοκινήτων, ποδηλάτων ακόμα και αστυ
νομικών. Είναι ιδιαίτερα σπουδαίο το γεγονός ότι όλοι οι 
μαθητές έχουν την ευκαιρία να παίξουν το ρόλο του αστυνο
μικού, καθώς αυτό οδηγεί σε μια καλύτερη κατανόηση και 
σεβασμό για το επίπονο αστυνομικό έργο. Οι μαθητές κερδί
ζουν πόντους, βαθμολογούμενοι όταν γνωρίζουν καλά τους

Των ERNEST CIPULLO 
διευθυντή αστυνομίας 

και
JIM BOSCO

αστυνομικού του τμήματος της πόλης 
Γκάρντεν της Ν. Υόρκης

κανόνες κυκλοφορίας που διδάσκονται. Μετό το τέλος μιας 
επιτυχημένης σειράς μαθημάτων, κάθε παιδί παίρνει ένα μι
κρό δίπλωμα ή όπως ο Bosco δηλώνει μια «επίσημη άδεια 
οδήγησης».

Π αρόμοια προγράμματα οδικής ασφάλειας έχουν κα
θιερωθεί και για νεαρούς σε ηλικία που διδάσκονται 
τη σημασία για την οδήγηση όταν κανείς είναι μεθυ
σμένος και τον κίνδυνο που δημιουργούν οι μεθυσμένοι οδη

γοί1. Οι μαθητές του προγράμματος ίσως είναι νέοι για να 
μάθουν να οδηγούν αλλά αρκετά ώριμοι για να μάθουν να 
ξεχωρίζουν τη μέθη από την οδήγηση. Αυτό το παλιό μήνυμα, 
διδάσκεται τώρα με νέο τρόπο.

Για να εντυπωθεί περισσότερο η πραγματικότητα ότι το 
αλκοόλ και η οδήγηση είναι επικίνδυνα, το πρόγραμμα περι
λαμβάνει μια ειδική ιστορία με τίτλο «Οι κακοτυχίες του Βαγκ, 
του Φρεκλ και του Σποτ» τριών σκύλων που βρίσκουν μερικά 
κουτιά χυμένης μπύρας σε ένα μικρό δρόμο. Δύο από τους 
σκύλους πίνουν τη μπύρα, μεθάνε και κάνουν αταξίες. Αυτοί 
οι δύο σκύλοι βρίσκονται από την αστυνομία να κοιμούνται 
και τελικά οδηγούνται στη μάντρα της πόλης, αφήνοντας 
πίσω τον εγκρατή φίλο τους. Η ιστορία χρησιμοποιείται για να 
τονίσει τα αποτελέσματα του αλκοόλ στη λήψη ορθής από
φασης και στη φυσική κατάσταση. Ακολουθούν μετά ερωτή
σεις και απαντήσεις για να γίνει πιο κατανοητό και σαφές το 
βαθύτερο νόημα αυτής της ιστορίας.

Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό για το παιδί να μάθει να 
ξεχωρίζει πιο είναι το ασφαλές και ποιο το επικίνδυνο και τ ι 
μπορεί να συμβεί σε κάποιον που οδηγεί ενώ είναι μεθυσμέ- 

. νος. Ό ταν ρωτήθηκε ένας μαθητής για το τ ι μπορεί να κάνει η
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μπύρα σχολίασε: «Ενώ οδηγείς μπορεί να βλάψει την όρασή 
σου, με αποτέλεσμα να χτυπήσεις ένα άτομο ή να πέσεις σε 
ένα δένδρο και να σκοτωθείς».

Οπως και με το προηγούμενο πρόγραμμα έτσι και με αυτό 
της οδήγησης σε κατάσταση μέθης, γίνεται πρακτική εξ
άσκηση στην αίθουσα Δημιουργούνται λωρίδες δρόμου στην 
αίθουσα και δύο μαθητές διαλέγονται ο ένας για οδηγός 
φορτηγού και ο άλλος στο ρόλο του μεθυσμένου οδηγού Και 
οι δύο μαθητές ξεκινούν από διαφορετικούς δρόμους κυ
κλοφορίας αλλά περνούν τη λωρίδα συγχρόνως. Ο οδηγός 
που βρίσκεται υπό την επήρεια της μέθης αποτυγχάνει να 
υπακούσει στα σήματα κυκλοφορίας και πέφτει πάνω στο 
φορτηγό

Μετά ακολουθεί συζήτηση για τα αποτελέσματα αυτου 
του τρόπου οδήγησης και δίνονται εξηγήσεις, γιατί η οδή- 
γηση μ' αυτές τις προϋποθέσεις είναι παράλογη Ένας μαθη 
τής που ρωτήθηκε σχετικά τι έμαθε είπε ότι το να οδηγό 
κανείς μεθυσμένος στο δρόμο είναι πραγματικά κάτι το επι
κίνδυνο και μπορεί να καταστρέψει τις διανοητικές του λει
τουργίες. Στο τέλος του προγράμματος κάθε μαθητής παίρ
νει ένα αυτοκόλλητο σήμα που γράφει «Σταμάτα να οδηγείς 
όταν είσαι μεθυσμένος» Το σήμα αυτό μπορούν να το θά 
λουν στο ποδήλατό τους ή στο αυτοκίνητο των γονέων τους

Τ ο πρόγραμμα της οδήγησης σε κατάσταση μέθης συν
εχίζεται και σε γυμνασιακό επίπεδο και με εντατικό 
μάλιστα ρυθμό Οι μαθητές συμμετέχουν σε ρόλους 
παίζοντας το υποκριτικό τεστ στο δρόμο συλλαμθανόμενοι, 

οδηγούμενοι με χειροπέδες και μεταφερόμενοι στην κεν
τρική μονάδα ελέγχου.

Σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση, παρουσιάζονται 
και σλάιτς που περιλαμβάνουν μια σειρά συγκρούσεων αυτο
κινήτων, θανατηφόρων ατυχημάτων, συλλήψεων και μεθό
δων διάσωσης Η θεωρητική και πρακτική εξάσκηση και η 
αμεσότητα του θέματος, κρατούν αμείωτο και ζωηρό το εν
διαφέρον των μαθητών του Γυμνασίου.

Συμπέρασμα τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν για την 
ασφαλή οδήγηση στους γονείς τους ή άλλους μεγαλύτερους 
τους εάν ξέρουν τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας 
Διδάσκοντάς τα για ένα από τα προβλήματα το_υ_ σύγχρονου 
κόσμου - την οδήγηση σε κατάσταση μέθης από τη μικρή 
ηλικία και ενημερώνοντας τα για _η σοβαρότητα του προθλη 
ματος θα μπορούν αυτά (τα παιδιά) να ασκήσουν επιρροή στη 
μείωση του αριθμού των σοβαρών και θανατηφόρων τρο
χαίων ατυχημάτων, πόυ συμβαίνουν στους δρόμους και τις 
λεωφόρους της χώρας μας.

Από το  π εριοδ ικό του F B I της  αμερ ικανικής αστυνο
μίας

1 Σύμψωνα με τα επίσημα στατιστικά στο ιχεία  του Τμήματος Δικαιοσύνης των 
Η.Π.Α., τ ο  1982 έγ ινα ν  nepttJ i ^50 000 συλλήψεις για παράνομη οδή
γηση κάτω από την επήρεια τλκοόλ ή 'αρκώ ττκών ουσιών Από τους συλληφθέν- 
τες  πάνω από 25 000 ήσαν η λ -  ui άτα 8 χρόνων <αι ένα ποσοστό 9% ήσαν 
γυναίκες. ό1 αριθμός των ατόμ " ηλ u ~ων 10 χρόνων ήσαν 69 αγόρια και 
13 κορίτσια.
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Τρία «λαμπρατόρ»
στο κυνήγι 

του «λευκού 
θανάτου»

Δ εκαέξι μήνες «υπηρεσίας»
συμπλήρωσαν στη δίωξη ναρκω- 

, τικών της Αστυνομίας και της 
Χωροφυλακής τα τρία «Λάμπραντορ».

Ο «Μπεν 1» ο «Μπεν 2» και ο «Πρινς», 
οι δύο στην Ασφάλεια Αθηνών και ο τρί
τος στην Ασφάλεια Προαστίων είναι οι 
αστυνομικοί σκύλοι που πλαισίωσαν 
τους άνδρες των υπηρεσιών δίωξης στο 
σημαντικό έργο τους κατά του λευκού 
θανάτου. Τα τρία ακριβά «Λάμπραντορ» 
(2 εκατ. περίπου η αξία του καθενός) δω- 
ρήθηκαν από τον Ο.Η.Ε. στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης κι έχουν επιτελέσει ση
μαντικό έργο, που αναγνωρίστηκε πα
νελλήνια.

Το περιοδικό μας φιλοξένησε τους δύο 
από τους τρεις συνοδούς αστυνομικών 
σκύλων, τους αρχιφύλακες της Αστυνο
μίας Γιάννη Σάμιτα και Δημήτρη Πατρί
κιο, που έχουν επιφορτιστεί το σπουδαίο 
έργο της αξιοποίησης και εκπαίδευσης 
των σκυλιών.

Στη συζήτηση που ακολουθεί μας εξ
ηγούν την αποστολή των λαγωνικών, μας 
μιλούν για τα προβλήματα που τους δη- 
μιουργήθηκαν από το νέο τρόπο ζωής 
που είναι αναγκασμένοι να ακολουθούν, 
αφού στις οικογένειες τους προστέθηκε 
ακόμα ένα μέλος.

ΕΡ.: Πώς ξεκίνησε η ιδέα να φέρει η 
Ελληνική Αστυνομία και η Ελληνική Χω
ροφυλακή σκυλιά στην Ελλάδα και να τα 
αξιοποιήσει στον τομέα των ναρκωτικών;

ΑΠ.: Τον Απρίλη του '83 ο Ο.Η.Ε. έκανε 
μία προσφορά στον υπουργό Δημόσιας 
Τάξης ο οποίος και την αποδέχθηκε. Δια- 
λέχτηκαν δύο αρχιφύλακες και ένας 
ενωμοτάρχης να εκπαιδευτούν στην Αγ
γλία ως εκπαιδευτές - συνοδοί σκύλων 
ανιχνευτών ναρκωτικών. Έτσι, φύγαμε 
για την Αγγλία στις 9 Απριλίου και μεί
ναμε στο Χάρτλεϋ Χωλλ της Βόρειας Αγ
γλίας. Εκεί εκπαιδευτήκαμε ταυτόχρονα 
με τα σκυλιά στην ανεύρεση ναρκωτικών 
και επιστρέψαμε στις 21 Μαΐου.

ΕΡ.: Γιατί τελικά εσείς οι τρεις κ. Σά
μιτα αναλάβατε το ρόλο αυτά;

ΑΠ.: Η προσφορά υπήρξε μεγάλη από 
τους συναδέλφους. Απαιτούνταν ορι
σμένα προσόντα για να γίνει η τελική 
επιλογή όπως η γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, η αγάπη προς τα ζώα, να είναι 
οι υποψήφιοι υγιείς και να έχουν τουλά
χιστον μία δεκαετία υπόλοιπο θητείας

στην υπηρεσία. Εγώ και οι άλλοι δύο 
συνάδελφοί μου συγκεντρώναμε τα 
προσόντα αυτό.

Η εκπαίδευση στην Αγγλία.

ΕΡ.: Δημήτρη Πατρίκιε πες μας πώς 
ήταν η εκπαίδευση στην Αγγλία; Πώς 
ακριβώς οι Άγγλοι μεθόδευσαν τον 
τρόπο αξιοποίησης κι εκπαίδευσης των 
σκυλιών;

ΑΠ.: Η εκπαίδευση αρχίζει με την υπα- 
κοή που πρέπει να έχει ο σκύλος στο 
συνοδό του. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. 
Είναι το αρχικό στάδιο, τελειώνοντάς το 
μπορεί να πει κανένας, ότι ξεκινάει η με- 
τέπειτα εκπαίδευση του σκύλου. Πρέπει 
ο σκύλος να καταλάβει το αφεντικό του, 
να το αγαπήσει και να συνδεθεί μαζί του.

Μετά απ' αυτά ξεκινάει το στάδιο της 
ανεύρεσης από τα σκυλιά των ναρκωτι
κών. Αρχίζει με ένα κομμάτι λάστιχο που 
το δίνουμε στο σκυλί να παίζει, μετά του 
το κρύβουμε και το βρίσκει και μετά την 
πάροδο δέκα ημερών περίπου μέσα σ' 
αυτό το κομμάτι το λάστιχο βάζουμε 
ναρκωτικό. Ακολουθείται η ίδια διαδικα
σία. Το σκυλί το παίζει, το βάζουμε να το 
βρει, το μυρίζει έτσι ώστε να εξοικιωθεί 
περισσότερο με το ναρκωτικό παρά με το 
λάστιχο.

ΕΡ.: Αυτές τις σαραντατρείς μέρες 
που μείνατε στο κέντρο εκπαίδευσης 
ποια ήταν η σχέση σας με τα σκυλιά;

ΑΠ.: Από την πρώτη μέρα που κατεβή- 
καμε στο αεροδρόμιο τα σκυλιά ήταν 
αχώριστοι σύντροφοι, τόσο πολύ που αν 
ήταν δυνατόν θα τα, παίρναμε και στο 
δωμάτιό μας.Η εξοικείωση με τα σκυλιά 
που έπρεπε να πάρουμε ήταν πολύ με
γάλη, γιατί ήμασταν άπειροι, να ξεκινή
σουμε την εκπαίδευση με πιο γοργό ρυ
θμό. Από εκεί και ύστερα ακολουθήσαμε 
τις διαδικασίες που χρειάζεται ο καθένας 
να γνωρίζει, για να επιτύχουμε στο έργο 
που αναλάθαμε.

ΕΡ.: Αφού έμαθαν τα σκυλιά ορισμένα 
πράγματα ποια ήταν η δίκιά σας πρώτη 
αντίδραση όταν είδατε ένα σκυλί εκπαι
δευμένο να μπορεί να βρει ναρκωτικά 
στα πιο απίθανα μέρη; Πείτε μας κ. Σά
μιτα ένα χαρακτηριστικό περιστατικό 
που σας προκάλεσε εντύπωση από αυτή 
την εκπαίδευση...

ΑΠ.: Στο τέλος της εκπαίδευσης που οι 
σκύλοι είχαν μάθει πια να βρίσκουν ναρ
κωτικά, έπρεπε και εμείς μετά από αυτό, 
για να ονομαστούμε συνοδοί αστυνομι
κών σκύλων να δώσουμε εξετάσεις. Οι 
εξετάσεις αυτές έγιναν μπροστά σε επι
τροπή αξιωματικών της Αγγλικής Αστυ
νομίας σε ορισμένους ειδικά διαλεγμέ
νους χώρους. Ένας τέτοιος χαρακτηρι
στικός χώρος που μου έκανε εντύπωση 
ήταν το αεροδρόμιο του Στόκτον έξω 
από το Ντάραμ. Εκεί είχαν οι τελωνειακοί 
υπάλληλοι κατάσχει από το Δεκέμβριο 
του '82 μια ποσότητα ναρκωτικού. Εμείς 
βρεθήκαμε εκεί το Μάιο του 83 χωρίς να 
γνωρίζουμε τίποτα. Μια μέρα μας πήγαν 
στο αεροδρόμιο και μας είπαν «ψάχτε». 
Ο χώρος ήταν αχανής για μας και για τα 
σκυλιά. Μετά από λίγο ο ένας μετά τον 
άλλον βάζαμε τα σκυλιά να ψάξουν. Η 
ποσότητα βρισκότανε σε ένα δωμάτιο 
στο τέρμα μιας πλατφόρμας ανοιχτής, 
πίσω από την πόρτα, μέσα σε μια βαλίτσα 
περίπου έξι κιλά. Πράγματι ο σκύλος μό
λις πήρε την εντολή να ψάξει, γιατί μόνο 
κατόπιν εντολής δικής μας τα σκυλιά 

| ψάχνουν, πήγε κατευθείαν στην πόρτα, 
άρχισε να δαγκώνει, να την ξύνει, να την 
γδέρνει και να θέλει να την σπάσει για να 
μπει μέσα. Κατάλαβα τότε ότι εκεί μέσα 
κάτι υπάρχει. Στο συνάδελφό μου το κύ
ριο Πατρίκιο έβαλαν μέσα σε ένα δοχείο 
με βενζίνη, μια σφραγισμένη φιάλη, και 
μέσα σ’ αυτή έβαλαν ναρκωτικά. Την 
άφησαν εκεί μέσα και έκλεισαν το κουτί. 
Έμειναν κατάπληκτοι όλοι γιατί ο σκύ
λος βρήκε το ναρκωτικό. Δώθηκαν από 
όλους όσους παρευρίσκοντο πολλά συγ
χαρητήρια γιατί ήταν νέα τα σκυλιά και 
αυτές οι πρώτες τους δουλειές. Φαντα- 
στήτε λοιπόν ότι αφού μέσα σε ένα μήνα 
είχαν κατορθώσει να βρίσκουν τέτοιες 
δύσκολες περιπτώσεις, αυτή τη στιγμή τι 
επιτυχία έχουν τα σκυλιά και αν μπορούν 
να βρουν το ναρκωτικό όπου κι αν βρί
σκεται.

Ο ερχομός στην Ελλάδα
ΕΡ.: Κύριε Πατρίκιε πήτε μας όταν τε

λείωσε η εκπαίδευση και ήρθατε στην 
Αθήνα πώς ξεκίνησε η προσαρμογή των 
σκυλιών στον ελληνικό χώρο;

ΑΠ.: Ήταν δύσκολη η αρχή γιατί τα 
σκυλιά ξεκίνησαν από θερμοκρασία μη- 

ι δέν και ήρθαν σε μια θερμοκρασία γύρω
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στους είκοσι με τριάντα βαθμούς. 
Έπρεπε να υπάρξει ένα διάστημα προσ
αρμογής τους, αυτό το περιθώριο ήταν 
δέκα πέντε με είκοσι ημέρες. Με τις εν
τολές που είχαμε πάρει από τη σχολή για 
το τρόπο που έπρεπε να γίνει η προσαρ
μογή, κατορθώσαμε να δώσουμε στα 
σκυλιά να καταλάβουν που βρίσκονται. 
Στην αρχή όλος σχεδόν ο κόσμος υποδέ
χτηκε το νέο θεσμό με δυσπιστία. Δεν 
μπορούσαν να φανταστούν ότι το σκυλί 
μπορεί να βρίσκει ναρκωτικά, ότι μπορεί 
να προσφέρει αυτό το ανεκτίμητο έργο 
Με τις πρώτες επιτυχίες που είχαν οι 
σκύλοι αυτή η δυσπιστία έπαψε να υπάρ
χει. Και αυτό γιατί σε ένα χώρο με διακό
σιες βαλίτσες που χρειάζονται τριάντα ή 
σαράντα άτομα να κάνουν μία έρευνα ο 
σκύλος μόνος τους και μέσα σε δύο λε
πτά με σιγουριά, χωρίς να κάνει λάθος 
μπορεί να μας δείξει αν υπάρχουν ή όχι 
ναρκωτικές ουσίες.

Η «ταυτότητα»
ΕΡ: Κύριε Σάμιτα ποια είναι η «ταυτό

τητα» των σκυλιών;
ΑΠ.: Τα σκυλιά όταν τα παραλάθαμε 

τον Απρίλιο του '83 ήταν εννέα μηνών, 
έχουν ήδη συμπληρώσει δύο χρόνιο 
ζωής και έχουν μπροστά τους άλλα εν
νέα για να εργαστούν. Η ράτσα τους είναι 
«Λάμπραντορ», είναι εγγλέζικη ράτσα, 
είναι φημισμένα για την καταπληκτική 
οσμή που έχουν. Τα δύο από αυτά είναι 
αδέρφια ο «Μπεν 1» και ο «Πρινς». Η 
τροφοδοσία τους γίνεται αποκλειστικά 
από τον συνοδό τους και είναι ειδική, δεν 
δέχονται από άλλον τροφή. Η ευθύνη 
που έχουμε αναλάβει για τη φύλαξή 
τους είναι μεγάλη γιατί σαν διώκτες ναρ
κομανών είμαστε και ο στόχος τους.

ΕΡ.: Πείτε μας κ. Σάμιτα ο Μπεν τι προ
βλήματα σας δημιουργεί, πόσο έχετε 
δεθεί μαζί του, πώς βλέπουν την παρουσία 
του μέσα στο σπίτι η γυναίκα σας και τα 
παιδιά σας;

ΑΠ.: Πράγματι ο Μπεν είναι ένα και
νούριο μέλος στην οικογένειά μας. Με το 
ερχομό μας οι υποχρεώσεις που έχουμε 
απέναντι στο σκύλο είναι τόσο μεγάλες

και πολύπλοκες που εάν ένας οεν ασχο- 
λείται με αυτά τα πράγματα δεν μπορεί 
να τις καταλάβει. Αρχίζω από τη δέ
σμευση που υπάρχει στην προσωπική 
ελευθερία μας. Από την ημέρα που πή
ραμε τα σκυλιά στο σπίτι δεν μπορούμε 
να πάμε μια επίσκεψη σε ένα φιλικό σπίτι, 
να πάμε σε ένα κέντρο με τη σύζυγό μου 
και τα παιδιά μου. Θέλουμε να κάνουμε 
τώρα το καλοκαίρι και εμείς ένα μπάνιο, 
αντιμετωπίζουμε όμως μια διαφορετική 
νοοτροπία γιατί έχουμε μαζί μας το 
σκύλο. Με το δίκιο του βέβαια ο κόσμος 
αγανακτεί «το σκυλί γιατί κάνει μπάνιο» 
ακούς γύρω σου, τι να κάνουμε όμως 
εμείς όταν έχουμε πάρει τέτο ιες εντο
λές από το Χάρπλεϋ, ότι πρέπει οι σκύλοι 
να πηγαίνουν για μπάνιο, γιατί το κλίμα 
μας είναι πολύ θερμό. Αγωνιζόμαστε και 
εκείνα δώσουμε στο κόσμο να καταλάβει 
ότι δεν είναι οποιαδήποτε σκυλιά. Τα 
τρία αυτά σκυλιά πρέπει να τα προσ
έξουμε γιατί επιτελούν κοινωνικό έργο, 
Όλοι έχουμε παιδιά και δεν θα θέλαμε 
αργότερα να γίνουν ναρκομανείς.

Άλλο πρόβλημα που δημιουργείται εί
ναι ότι, στο σπίτι που το έχουμε, δύο φο
ρές το το χρόνο αλλάζει τρίχωμα, μαδάει,

γεμίζει το σπίτι με τρίχες. Η γυναίκα μου 
• παραπονιέται «δεν προλαβαίνω, τη δου
λειά θα κοιτάζω ή το σκύλο;».

Αλλά και όταν πάρουμε την άδειά μας 
έχουμε το σκύλο μαζί. Θέλουμε να πάμε 
σ’ ένα ξενοδοχείο και ο ξενοδόχος με το 
δίκιο του σου λέει «κύριε, δεν μπορώ να 
δεχτώ το σκυλί στα δωμάτια». Εκτός απ' 
αυτά καθημερινά δημιουργούνται και 
άλλα προβλήματα που αυτή τη στιγμή 
δεν μου έρχονται στο μυαλό. Είναι δύο 
σκυλιά μεγάλης αξίας όχι μόνο οικονομι
κής αλλά και κοινωνικής. Ελπίζω ότι όλοι 
από την υπηρεσία μου μέχρι το κόσμο θα 
δείξουν κατανόηση.

Αποτελεσματικότητα.
ΕΡ.: Μιλήσατε για κοινωνική προσ

φορά των σκυλιών αυτών. Κύριε Πατρίκιε 
πήτε μας τι αποτελέσματα είχατε το 
χρόνο που τα σκυλιά βρίσκονται στην 
Ελλάδα;

ΑΠ.: Τα αποτελέσματα φάνηκαν σχε
δόν αμέσως μετά τις επιτυχίες που είχαν 
τα σκυλιά. Οι ναρκομανείς βρίσκουν με 
δυσκολία ναρκωτικά και η τιμή τους σχε
δόν τριπλασιάστηκε. Αλλά και στο αερο
δρόμιο που είχαμε μια «κίνηση» κάθε 
χρόνο 100 με 200 κιλά τώρα έχει μειωθεί 
στα 25 - 30 κιλά. Αυτό δείχνει την αποτε
λεσματικότητα της παρουσίας των σκυ
λιών.

ΕΡ.: Εσείς κ. Σάμιτα τι έχετε να συμ
πληρώσετε;

ΑΠ.: Ήθελα να συμπληρώσω στα όσα 
είπε ο συνάδελφός μου κ. Πατρίκιος ότι 
ναι μεν «η πληγή των ναρκωτικών δεν 
έκλεισε, ούτε είναι δυνατόν να κλείσει 
αυτόματα από την μία μέρα στην άλλη, 
αλλά, ο σκοπός του Υπουργείου μας εκ
τός από την καταστολή του εγκλήματος 
των ναρκωτικών είναι και η πρόληψή 
τους. Οι σκύλοι συντελούν πολύ σ' αυτό 
γιατί οι διακινούντες ναρκωτικά γνωρί
ζουν την ύπαρξή τους, φοβούνται μήπως 
τους ανακαλύψουν και η διακίνηση γίνε
ται πολύ δύσκολα. Πρέπει εδώ όμως να 
εξάρουμε τις προσπάθειες που γίνονται 
από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, 
γιατί το προσωπικό είναι λίγο και η περι
φέρεια αστυνόμευσης μεγάλη. Ελπί
ζουμε ότι με την βοήθεια των σκύλων, 
γιατί πλέον αυτά τα σκυλιά είναι ένα μη
χάνημα στη διάθεση της Αστυνομίας, θα 

. παταχθεί η διακίνηση των ναρκωτικών».
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•  ·  ·Ενας μοίραρχος
Σταμάτης -

Μ ια σπάνια και οπωσδήποτε εντυπωσιακή πρωτο
βουλία ενός αστυνομικού, απασχόλησε, πριν από 

ένα μήνα περίπου, τ ις  στήλες των ημερήσιων αθηναϊ
κών και επαρχιακών εφημερίδων.

Ο διοικητής της Τροχαίας Σερρών, μοίραρχος Σπά
ρος Λεωνίδης, διέθεσε χρηματικό ποσό 100.000 δρα
χμών, για την τοποθέτηση του πρώτου αυτορυθμιζό-

Γρπγόρπς!
μενού φωτεινού σηματοδότη στην πόλη των Σερρών 
και συγκεκριμένα στην είσοδο του 10ου Δημοτικού 
Σχολείου. Η ιδέα και η υλοποίηση της τοποθέτησης 
ανήκει στον ίδιο και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό
νων του σχολείου και είχε σαν κίνητρο την ασφαλή 
διακίνηση των μικρών μαθητών στο επικίνδυνο αυτό 
σημείο.

- ·  V
van « . 3 *  Λ

Ο μοίραρχος Σπύρος Λεωνίδης γεννή
θηκε στο Λιμνοχώρι- Φλώρινας, είναι 38 
χρόνων, άγαμος. Υπηρετεί οτο Τμήμα 
Τροχαίας Σερρών, ως διοικητής, από τον 
Αύγουστο του 83. Το προσωπικό του 
τμήματος που διοικεί ανέρχεται σε 55 
άτομα (άνδρες και γυναίκες).

Η «Αστυνομική Επιθεώρηση» επικοι
νώνησε τηλεφωνικά με το μοίραρχο 
Λεωνίδη, ο οποίος απαντώντας στο ερώ
τημα «τι τον ώθησε να προβείσ’ αυτή την

πραγματικά ασυνήθιστη για τα αστυνο
μικά δεδομένα ενέργειά του» καθώς και 
την απήχηση που είχε η πρωτοβουλία 
του στον κόσμο και τους μικρούς μαθη- 
τές της πόλης των Σερρών, μας είπε:

«Για την προστασία 
των μαθητών...»

«Η απεριόριστη αγάπη μου για τα παι
διά και η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων

προφύλαξής τους από τους κινδύνους 
των τροχαίων ατυχημάτων ήσαν οι κύριοι 
λόγοι της πρωτοβουλίας μου αυτής.

Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ειδικά 
το 10ο Δημοτικό Σχολείο ήταν ιδιαίτερα 
οξύ. Βρίσκεται στην έξοδο της πόλης 
προς τη Θεσσαλονίκη και τα αυτοκίνητα 
εκεί αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα. 
Μάλιστα παλιότερα είχε γίνει ένα θανα
τηφόρο τροχαίο ατύχημα με τραγικό 
θύμα ένα κοριτσάκι και βαριά τραυματι-
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σμένα τρία άλλα παιδιά. Όπως καταλα
βαίνετε το θέμα αυτό με απασχολούσε 
ιδιαίτερα. Απευθύνθηκα στο Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για 
τον τρόπο προστασίας των μαθητών. 
Μου είπαν ότι από πέρσι είχε γίνει σκέψη 
για την τοποθέτηση του σηματοδότη 
αλλά το θέμα είχε «κολλήσει» στα χαρ
τιά. Αμέσως δραστηριοποιήθηκα, βρήκα 
εργολάβους, συνεργάστηκα με το δήμο 
και με το σύλλογο και έτσι σε διάστημα 3 
μηνών στήθηκε ο σηματοδότης.

«Ικανοποίηση......
Το γεγονός αυτό με ικανοποίησε ηθικά 

γιατί λύθηκε κατά ιδανικό τρόπο ένα οξύ

πρόβλημα και ανακουφίστηκαν οι μικροί 
μαθητές και οι γονείς τους. Είμαι από 
τους ανθρώπους που δεν μου αρέσει 
μόνο να κάθομαι στο γραφείο μου και να 
ασχολούμαι με την καθημερινή υπηρε
σιακή ρουτίνα. Θέλω να νιώθω τον παλμό 
των συνανθρώπων μου. Να βρίσκομαι 
κοντά τους, προσφέροντας τη βοήθειά 
μου σε κάθε τομέα. Τις ίδιες ιδέες προσ
παθώ να εμφυσήσω και στο προσωπικό 
της υπηρεσίας μου, δίνοντάς τους πρώ
τος το παράδειγμα ως διοικητής τους και 
ως άνθρωπος.

Αξίζει να σας πω ότι από τη μέρα που 
τοποθετήθηκε ο σηματοδότης -  ξέχωρα 
από τα θετικά σχόλια των εφημερίδων -  
οι πολίτες άρχισαν να αντιμετωπίζουν

την Αστυνομία, και ιδιαίτερα την Τρο
χαία, με μεγαλύτερη συμπάθεια και απε
ριόριστη εκτίμηση, αναγνωρίζοντας το 
σημαντικό έργο που επιτελεί. Έχουμε 
κατορθώσει να σπάσουμε τον πάγο με 
τους πολίτες και αυτό βέβαια με ικανο
ποιεί και με γεμίζει αισιοδοξία, μιας και 
ήταν απ' τους πρώτους στόχους που είχα 
θέσει ευθύς μετά την ανάληψη της διοί
κησης της Τροχαίας Σερρών. Η σωστή 
κυκλοφοριακή αγωγή των πολιτών και 
ιδιαίτερα των μαθητών, για την αποφυγή 
οδυνηρών τροχαίων ατυχημάτων και η 
καλλιέργεια ευγενικών τρόπων συμπε
ριφοράς από τα όργανα της Τροχαίας, 
ήταν και συνεχίζει να είναι ο άλλος στό
χος, που νομίζω ότι θα πετύχει, αν κρίνω 
από το ενθαρρυντικό γεγονός της μείω
σης των τροχαίων ατυχημάτων στην 
πόλη μας και από τις αυθόρμητες και 
συγκινητικές εκδηλώσεις συμπάθειας 
και κοινωνικής αναγνώρισης του έργου 
μας από ανώνυμος και επώνυμους πολί
τες. Αλλά και η χαρά των μικρών μαθητών 
είναι απερίγραπτη και έκδηλη στα 
πρόσωπά τους. Γ Γ αυτά ο τροχονόμος 
τώρα είναι το “ ίνδαλμά τους” μπορώ να 
πω».

Η ευρεία όμως δραστηριότητα του 
μοιράρχου, Σπύρου Λεωνίδη, δεν σταμα
τάει εδώ, αλλά εκτείνεται και σ’ άλλα πε
δία. Μ ια σειρά από κοινωνικές και πολιτι
στικές δραστηριότητες με εμπνευστή 
και καθοδηγητή τον ίδιο και τους άνδρες 
του (όπως π.χ. η πρόσφατη δημιουργία 
τράπεζας αίματος από όργανα της Τρο
χαίας για τα θύματα των τροχών, οι 
προσωπικές προσφορές -  δωρεές του 
διοικητή σε κοινωνικά ιδρύματα, η προσ
πάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων πεζού 
-  οδηγού -  τροχονόμου, μέσα από πλη
ροφοριακά έντυπα -  διαλέξεις -  καθη
μερινή παρουσία τροχονόμων στους 
δρόμους κ.ά.) έχουν φέρει την Τροχαία 
Σερρών στην πρωτοπορία της προσπά
θειας για καλυτέρευση αφενός των σχέ
σεων πολίτη — αστυνομικού, αφετέρου 
δε των κυκλοφοριακών συνθηκών στην 
πόλη, με θετικά και εποικοδομητικά μέ
χρι τώρα αποτελέσματα.

0 μοίραρχος Σπόρος Αεωνίδης, διοικητής της Τροχαίας Σερρών, εμπνευστής και υλοποιητής της 
τοποθέτησης του πρώτου φωτεινού σηματοδότη στην πόλη των Σερρών.
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Οι αρχαιοκάπηλοι 
διέθεταν και κήπο 

με χασίς.

Την πώληση ταφικών ευρημάτων ανεκτίμητης αρ
χαιολογικής αξίας διαπραγματεύτηκαν αρχαιοκάπηλοι 
με αστυνομικούς, αλλά τελικά  συνελήφθηκαν αφού 
έπεσαν στην παγίδα τους.

Ο Δημ. Βουγιουνδρούκας, 34 χρόνων, απ’ τη Σησά
μια Σερρών, μαζί με τον αδερφό του Αλέξανδρο, τον 
Απ. Καλαντζή και τον Απ. Βουγιουνδρούκα, βρήκαν 
από ανασκαφές που έκαναν σε περιοχές της Νιγρίτας, 
τον περασμένο χειμώνα, σπουδαία αρχαιολογικά ευ
ρήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο 
ερυθρόμορφοι κρατήρες του 4ου π.Χ. αιώνα, μια ελλη
νιστική οινοχόη και ένα ειδώλιο πτερωτού έρωτα πάνω 
σε κύκνο, τα οποία έκρυβαν με επ ιμέλεια μέχρι να 
βρουν αγοραστή.

Ο Δημ. Βουγιουνδρούκας πήγε τα αρχαία ευρή
ματα στο σπίτι του Δημ. Τσέλιου, 28 χρόνων, απ’ τη 
Νιγρίτα, ενώ ο Τσέλιος ζήτησε τη μεσολάβηση του 
ογδοντάχρονου Θεοχ. Στυπαγγίδη, κάτοικο Θερμών 
Νιγρίτας, προκειμένου να βρεθεί αγοραστής.

Η είδηση ότι αρχαιοκάπηλοι ψάχνουν για αγορα
στές, δεν άργησε να φτάσει μέχρι τα αυτιά των αστυ
νομικών. Ά νδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης και του Αστυνομικού Τμήματος Νιγρί
τας, παρουσιάζονται σαν αγοραστές...

Αστυνομικοί και αρχαιοκάπηλοι συναντήθηκαν στο 
σπίτι του Στυπαγγίδη. Μετά από πολύωρες διαπραγμα
τεύσεις, ο Τσέλιος παρουσίασε τα ευρήματα και οι 
αστυνομικοί έδειξαν τα χρήματα που είχαν φέρει μαζί 
τους, δύο εκατομμύρια δραχμές, όσα δηλαδή είχαν 
ζητήσει οι αρχαιοκάπηλοι. Τη στιγμή της συναλλαγής 
οι αστυνομικοί δήλωσαν την ιδιότητά τους και τους 
συνέλαβαν αφού ο Τσέλιος πρόβαλε σθεναρή αντί
σταση και προσπάθησε να τους αφοπλίσει για να ξεφύ- 
γε ι απ’ τ ις  συνέπειες που τον περίμεναν.

Σε έρευνα που έγινε και στο σπίτι του Στυπαγγίδη 
βρέθηκαν ακόμα ένα κιονόκρανο και ένα ειδώλιο πή
λινο. Στο προαύλιο βρέθηκαν 150 δενδρύλλια ινδικής 
κάνναβης, 780 γραμμάρια χασίς σε φούντα και εννιά 
φυτά υπνοφόρου μήκωνος.

Πλήγμα στο δ ιεθ νές  συνδ ικάτο  δ ιακ ί
νησης ναρκωτικών.

Το δ ιεθνές συνδικάτο της διακίνησης και εμπορίας 
ναρκωτικών δέχτηκε ακόμα ένα καίριο πλήγμα απ’ τα 
λαγωνικά τηςΆσφάλειας Προαστίων. Χάρη στην άμεση 
κινητοποίησή τους κατασχέθηκαν 270 κιλά κατεργα
σμένης ινδικής κάνναβης (χασίς), ενώ απ’ τ ις  βελγικές 
αστυνομικές αρχές βρέθηκαν -  ύστερα από σήμα που 
δόθηκε μέσω της Ιντερπόλ - άλλα 2.580 κιλά χασίς.

Μετά τη συγκέντρωση κάποιων στοιχείων, οι αστυ
νομικοί της Υ.Α.Π.Π. έβγαλαν το συμπέρασμα ότι ο 
Ιορδανός εξαγωγέας τροφίμων, Χασάν Αμπού Ταχήρ, 
εκτός απ' τ ις  επ ιχειρηματικές του δραστηριότητες 
είχε αναλάβει τη διεκπεραίωση και κάποιων υποθέ
σεων της Μαφίας.

Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι συνέταιρός του ήταν ο 
Σωτήρης Ταρούνας, 38 χρόνων, κάτοικος Άνω Λιο

σίων. Είχαν ιδρύσει μαζί την ετα ιρεία  Αμπού Ταχήρ 
Ε.Π.Ε. που έκανε εξαγωγή τροφίμων στις αραβικές χώ
ρες. Τα γραφεία τους βρίσκονταν στην οδό Σπύρου 
Μερκούρη, στο Παγκράτι.

Σε λίγες μέρες οι αστυνομικοί πέτυχαν να εντοπί
σουν και το «κρησφύγετό» τους. Ή ταν μια αποθήκη 
στα Άνω Λιόσια. Οι δύο λαθρέμποροι, στην τελευτα ία  
επίσκεψή τους στην αποθήκη με το ΚΤ 4226 - BC αυτο
κίνητο του Χασάν, φόρτωσαν τρεις  σάκκους με κατερ
γασμένο χασίς βάρους 98 κιλών. Οι άνδρες της Ασφά
λειας που τους παρακολουθούσαν, τους ακολούθησαν 
και πιο κάτω τους σταμάτησαν για να γ ίνει έρευνα στο 
αυτοκίνητο και κατάσχεση του χασίς.

Την επόμενη μέρα, σε έρευνα που έγινε στην απο
θήκη, βρέθηκαν τέσσερις σάκκοι και ένα μεταλλικό 
δοχείο που περιείχαν 171 κιλά χασίς.

Προανακριτικά διαπιστώθηκε ότι το χασίς που 
κατασχέθηκε, αποτελούσε μέρος μεγάλης ποσότητας 
τεσσάρων τόνων που έφεραν στην Ελλάδα ένας Ιορ
δανός και ένας Λιβανέζος το φθινόπωρο του 1982, με 
ψυγείο Τ Ι.R., μέσω της πορθμειακής γραμμής Σ υρ ία ς- 
Βόλου. Την ποσότητα αυτή αποθήκευσε ο Αμπού Τα
χήρ σε αποθήκη που είχε νοικιάσει στη λαχαναγορά 
της Θεσσαλονίκης. Στην ίδια αποθήκη βρίσκονταν εξ
ήντα τόνοι κρεμμύδια και έτσι η μυρωδιά τους κάλυπτε 
τη μυρωδιά των ναρκωτικών...

Απ’ την ποσότητα αυτή ένας τόνος διοχετεύθηκε 
με φορτηγά ψυγεία για τη Δυτική Ευρώπη. Η ποσότητα 
που έμεινε αποθηκεύτηκε σε αποθήκη, στον Ασπρό- 
πυργο. Ακόμα μια ποσότητα 600 με 700 κιλά φορτώ
θηκε για τη Δυτική Ευρώπη και αφού η ποσότητα της 
αποθήκης αυξήθηκε με νέο εισαγόμενο φορτίο 700 
κιλών, γ ίνετα ι νέα εξαγωγή ενός τόνου περίπου για τη 
Δυτική Ευρώπη.
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--------- ΣΧΟΛΗ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Αριοτα 
στο μάθημα

Ανθρωπιά,

Π αραμονές Πάσχα όλοι ετοιμάζονταν να χαρούν τις 
άγιες μέρες. Όλα τα παιδάκια περίμεναν τα δώρα 
τους, τις λαμπάδες τους τα γιορτινά τους ρούχα. 
Εκείνες ακριβώς τις μέρες γίνεται γνωστό από τις εφημερί

δες και συγκινεί το πανελλήνιο το δράμα της πεντάχρονης 
Κατερίνας Δεκάντια από τη Λαμία.

Τις ίδιες μέρες τα μάτια της μικρής ξεχείλιζαν από πόνο 
και δεν περίμεναν τίποτα. Η μητέρα της ήταν άρρωστη και η 
γιαγιά της που έμεναν μαζί ανάπηρη. Η μικρούλα, δεν άκουγε 
ούτε μπορούσε να μιλήσει. Η μάνα του πατέρα της -  η γιαγιά 
της -  όταν η οικογένειά της ζούσε μαζήτη χτύπησε και της 
δημιούργησε πρόβλημα ακοής στο αριστερό αυτί. Σε λίγο η 
μικρή Κατερίνα δεν άκουγε καθόλου. Έπαψε να μιλάει. 
Ετρεξε η ταλαιπωρημένη μάνα στους γιατρούς, αλλά αυτοί 
κατηγορηματικοί της έλεγαν ότι πρέπει να χειρουργηθεί, να 
της περάσουν πλαστικά τύμπανα για να μπορέσει να ακούσει 
με τη βοήθεια ακουστικού και ύστερα σιγά - σιγά να μπορέσει 
να μιλήσει. Η απελπισμένη μάνα έγραψε το δράμα της στις

εφημερίδες. Από κει το μάθανε και οι δύο δόκιμοι αστυφύλα 
κες Κων/νος Αϊβαλάκης και Χρήστος Βασιλακόπουλος, εκ 
παιδευάμενοι στην Σχολή Αστυφυλάκων. Επηρεασμένοι α η  
το πνεύμα των εορτών του Πάσχα, νέοι, σεμνοί και ευαίσθη 
τοι, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της φιλαλληλίας, συγκινήθη 
καν από το δράμα της μικρής και αποφάσισαν να ανταποκρι 
θούν στην έκκληση της μάνας συγκεντρώνοντας χρήματι 
στη σχολή.

Το περιοδικό μας επισκέφτηκε τη Σχολή Αστυφυλάκων 
στη Ν. Φιλαδέλφεια, συζήτησε με τους δόκιμους και σαι 
μεταφέρει το πώς αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η ανθρ . 
πιστική αυτή προσφορά της σχολής.

«Μας συγκίνησε...»

Ο δόκιμος Αϊβαλάκης είναι αστυφύλακας 
με επαγγελματικά προσόντα. Είναι δι
μοιρίτης της 3ης Διμοιρίας της σειράς 
του στη σχολή.

Ερ.: Πώς σκεφτήκατε να βοηθήσετε τη 
μικρή Δεκάντια;

Απ.: Η περίπτωση της μικρής με συγκ'ι- 
νησε ιδιαίτερα. Μερικές αξίες, που ορι
σμένοι στην εποχή μας νομίζουν ότι 
έπαψαν να υπάρχουν, με οδήγησαν σ’ 
αυτή μου την πρωτοβουλία.

ΕΡ.: Γιατί εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον 
σας ειδικά γι’ αυτή τη μικρή ενώ εκατον
τάδες συνάνθρωποί μας κάθε μέρα 
χρειάζονται τη βοήθειά μας;

ΑΠ.: Ήταν εντελώς ανθρώπινη, αυ
θόρμητη η εκδήλωσή μου.

ΕΡ.: Πώς συγκεντρώσατε τα χρήματα;
ΑΠ.: Εγώ σαν διμοιρίτης υπέθαλα ανα- ί



φορά στη διοίκηση στις 9-4-84 μαζί με το 
σχετικό απόκομμα της εφημερίδας που 
δημοσίευε την έκκληση. Μετά από κά
ποια διαδικασία μας χορηγήθηκε η άδεια 
από τον κ. Αρχηγό να μαζέψουμε τα χρή
ματα. Η αναφορά ήταν στην αρχή πρω
τοβουλία της 3ης διμοιρίας αλλά μετά 
γενικεύτηκε απ' όλη τη σχολή.

Τούς εξήγησα την περίπτωση της μι
κρής, συζητήσαμε στη συνέχεια διεξο
δικά τις ανθρώπινες και κοινωνικές δια
στάσεις της περίπτωσης και από κοινού 

ι αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε χρή- 
’ ματα. Ο καθένας μετά έδινε στο κοινό 
ταμείο, που δημιουργήθηκε, αφού προη
γουμένως υπέγραφε σε κατάσταση των 
διμοιριών που είχαμε ετοιμάσει.

ΕΡ. Πώς διαθέσατε τα χρήματα που 
μαζεύτηκαν;

ΑΠ.: Είχε ανοιχτεί ένας λογαριασμός 
στην τράπεζα και μαζί με τους δόκιμους 
Αντώνιο Μαζαράκη και τον αρχηγό της 
σχολής Γιώργο Ζαφειρόπουλο τα πήγαμε 
στην Εθνική Τράπεζα και τα καταθέσαμε.

ΕΡ. Μάθατε νέα από τη μικρή Κατε
ρίνα. Πώς σας αντιμετώπισε η οικογένεια 
της;

ΑΠ.: Δεν μάθαμε ακόμη τι γίνεται. Με 
την οικογένειά της δεν ήρθαμε σ' επαφή 
ίσως γιατί η κατάθεση έγινε προχθές. Το 
μόνο που μάθαμε, ήταν από τις εφημερί
δες η ευχαριστήρια επιστολή της μητέ- 

: Ρας της.
1 ΕΡ.: Θα το ξανακάνετε αν τύχει;

ΑΠ.: Νομίζω ότι το ανθρωπιστικό 
πνεύμα πρέπει να χαρακτηρίζει σήμερα 
την εποχή μας. Θα το ξανακάνουμε.

«Αποφασίσαμε όλοι...»

Ο Χρηστός Βασιλακόπουλος είναι ο 
δόκιμος αστυφύλακας που μαζί με τον 
Αϊβαλάκη συνέλαβαν τη όημασία του 
εράνου και βοήθησε το συνάδελφό του 
να τον πραγματοποιήσει.

ΕΡ.: Πώς σκεφτήκατε να προσφέρετε 
χρήματα στην έκκληση της οικογένειας 
της μικρής;

ΑΠ.: Ήταν ημέρες πριν τις γιορτές του 
Πάσχα. Διάβασα στην εφημερίδα την έκ
κληση για τη μικρή, σκέφτηκα τους συν
αδέλφους μου, τη σχολή. Η βοήθειά μας 
θα ήταν μεγαλύτερη αν αποφασίζαμε 
όλοι,
Και αποφασίσαμε.

ΕΡ.: Πώς σας αντιμετώπισε ο κόσμος 
όταν έμαθε γι’ αυτή την εκδήλωσή σας;

ΑΠ.: Δεν το κάναμε για να προβλη
θούμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά το 
ότι βοηθήσαμε ένα συνάνθρωπό μας. 
Στην εφημερίδα που πήγαμε να ενημε
ρώσουμε για την ανταπόκριση στην έκ

κλησή της δεν πίστευαν, δεν περίμεναν 
μια τέτοια χειρονομία.

Ο διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων, 
αστυνομικός διευθυντής Β' Γιάννης Πα- 
παχαραλάμπους, μιλάει με υπερηφάνεια 
και ενθουσιασμό για τους μαθητές της 
εκπαιδευτικής αυτής σειράς.

«Κάλεσα το δόκιμο Αϊβαλάκη και τον 
συνεχάρηκα. Έγινε ο έρανος, συγκεν
τρώθηκαν 34.000 δρχ. και κατατέθηκαν 
στην τράπεζα. Είμαι σίγουρος ότι το πο- 
σόν που θα συγκέντρωναν θα ήταν πολύ 
μεγαλύτερο σε άλλη περίπτωση. Οι 
αστυφύλακες είναι δόκιμοι και οι αποδο
χές τους τον καιρό που εκπαιδεύονται 
είναι πολύ μικρές. Το ποσό αυτό συγκεν
τρώθηκε από το υστέρημά τους γι’ αυτό 

! είναι σεβαστό για τη σχολή.
Πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη 

σειρά μέχρι τώρα. Τα δύο - τρία τελευ
ταία χρόνια βελτιώνεται το υλικό και το 
πνευματικό επίπεδο της σχολής μας».

Φεύγοντας είμαστε σ ίγουροι-αν καί η 
άποψη ότι η ανθρωπιά έχει εξαφανιστεί 
στις ημέρες έχει πολλούς υποστηρικτές 
-  ότι οι ανθρωπιστικές αξίες δεν έχουν 
αλλοιωθεί. Απόδειξη η εκδήλωση αυτή 
των μαθητών της σχολής για να γίνει 
καλά η μικρή Κατερίνα.
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ΔΗΜ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ,

Αυτοί που τίμησαν τη χώρα 
και τα Σώματα Ασφαλείας

Οι δυο ρλυμπιονίκι 
αρχηγών Αστυνομίας

στο γραφείο 
•λέων και Πυι

κ. υπουργού ι|αρ 
Ιεστικου Σωμστο·

Η 23η Ολυμπιάδα του Λος Ά ν 
τζελες πέρασε πια στην ιστο
ρία. Η Ελληνική συμμετοχή 

σφραγίστηκε από την θριαμβευτική 
εμφάνιση της ομάδας πάλης, με την 
κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου 
στα 82 κιλά από τον πυροσβέστη -  
παλαιστή Δημήτρη Θανόπουλο και 
του χάλκινου από τον αστυφύλακα-  
παλαιστή Χαράλαμπο Χολίδη.

Στους δύο ολυμπιονίκες της ελ
ληνορωμαϊκής πάλης, που τίμησαν 
επάξια τα ελληνικά χρώματα, επιφυ
λάχτηκε θερμή υποδοχή στο αερο
δρόμιο του Ελληνικού κατά την επι
στροφή τους από το Λος Ά ντζελες, 
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ελλη
νικής αποστολής στις 7-8-84. Με 
δάφνινα στεφάνια, λουλούδια αυ
θόρμητο ενθουσιασμό και περηφά- 
νεια και πολλά συγχαρητήρια τους 
υποδέχτηκαν ο γενικός γραμματέας

αθλητισμού Κίμωνας Κουλούρης, 
εκπρόσωποι της Ε.Ο.Ε., εκπρόσωποι 
της Πυροσβεστικής και της Αστυνο
μίας (όπου υπηρετούν οι δύο ολυμ- 
πιονίκες), οι γονείς και οι προπονη
τές  των δύο ολυμπιονικών μας, άν
θρωποι της πάλης και πλήθος φιλά
θλων.

Μισή ώρα μετά την υποδοχή, ξεκ ί
νησε η προγραμματισμένη πομπή 
για το Παναθηναϊκό Στάδιο. Τρία 
τζιπ της Πυροσβεστικής, στολισμένα 
με ελληνικές σημαίες και δάφνινα 
στεφάνια, πήραν τους ολυμπιονί- 
κες. Μετά από μικρή στάση στην 
Καλλιθέα (ο Χολίδης ανήκει στον 
σύλλογο Άτλαντα-Καλλιθέας) όπου 
ο δήμαρχος και οι κάτοικοι τους 
επεφύλαξαν θερμή υποδοχή, η 
πομπή κατέληξε στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο. Εκεί τους αθλητές υποδέ
χτηκαν ο αντιδήμαρχος της Αθήνας

Ηλ. Κατριβάνος και πολλοί φίλαθλοι. 

Στον κ. Σκουλαρίκη

Την επομένη από την άφιξή τους 
στην πατρίδα, στις 8-8-84, οι δύο 
ολυμπιονίκες έγιναν δεκτο ί από τον 
υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιάννη 
Σκουλαρίκη. Τους συνόδευαν ο 
προπονητής Πέτρος Γαλακτόπου- 
λος και ο προϊστάμενος αθλητισμού 
της Αστυνομίας Πόλεων, αστυνόμος 
ΕΓ Λεωνίδας Κόρμαλης. Παραβρέ
θηκαν ακόμη οι αρχηγοί Χωροφυλα
κής, Αστυνομίας και Πυροσβεστι
κής, που συγχάρηκαν επίσης θερμά 
τους ολυμπιονίκες. τονίζοντας ότι οι 
επιτυχίες τους συγκίνησαν όλους 
όσους υπηρετούν στα Σώματα 
Ασφαλείας, αλλά και τους φιλά
θλους της χώρας μας.

Ο κ. υπουργός καλοσωρίζοντας
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Το δικαίωμα των διακοπών έπαψε πια να είναι 
προνόμιο των λίγων. Με το νέο πρωτοποριακό 
Πρόγραμμα Κοινωνικού και Εσωτερικού Τουρι
σμού της Εργατικής Εστίας και του Ε.Ο.Τ. και το 
πρόγραμμα του υφυπουργείου hMa»£evi0< 
Αθλητισμού, δ ίνετα ι η δ υ ν α τό τ4 ^ ^Κ π α  ]

IKaTijYgoja, μη«ρονομιούχων~
εισοδηι&νίκής στάθμης, να χαρούν τις  διακοπές 
τους.

Τα καινοτομικα ■
τητα παραπάνω πρ.ογράμϊΠΓΓ#φ»·£^).Τ. κας 
άλλων φορέων, παρουσιάζει αναλυτικά η «Αστυ

νομική Επιθεώρηση», θέλοντας να συμβάλει στη 
σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση των ανα
γνωστών της, γύρω από τον ευεργετικό νεοεισα- 
γόμενο θεσμό.

Σας προτείνουμε επίσης όμορφες κβι~όχι 
τόσο γνωστές «τουριστικά» αποκεντρωμένες 
περιοχές της πατρίδας μας, για να περάσετε 
όμορφα και φθηνά τις φ ετινές διακοπές σαςτΡΟζί 
με ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από τις 
πιο σπουδαίες πολιτιστικές, λαογραφικές. θρη- 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο τουρισμός δεν θεωρείται πια πολυτέλεια. 

Το αγαθό των διακοπών, που μέχρι χθες αποτε
λούσε προνόμιο για λίγους, σήμερα είναι δι
καίωμα των πολλών.

Το Κράτος επιδοτεί ανέργους, εργαζομέ
νους, συνταξιούχους, αγρότες και αγρότισσες, 
πολυτέκνους και αναπήρους να κάνουν δωρεάν 
ή φτηνές διακοπές με τις  ο ικογένειές τους σε 
φιλόξενες εστίες, ξενοδοχεία, κάμπινγκ, κρουα- 
ζιερόπλοια και τουριστικά σκάφη αναψυχής.

ΥΦ. ΝΕΑΣ

Δωρεάν
Lρ/α 40

ΥΦ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Πρόγραμμα δωρεάν διακοπών για σα
ράντα χιλιάδες (40.000) νέους. Δέκα (10 
ημέρες ελεύθερες διακοπές σε έξι (6) 
κάμπινγκ του E.O.T. και δεκαέξι (16) 
εστίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότη
τας.

Το υφυπουργείο Νέας Γενιάς και 
Αθλητισμού για δεύτερη συνεχή χρονιά 
εφάρμοσε το πρόγραμμα «Δωρεάν Δια
κοπές σε 40.000 νέους».

Δωρεάν διακοπές για νέους

Όπως τονίζεται στο σχετικό έντυπο:
Οι δωρεάν διακοπές για νέους είναι η 

απάντηση στην απαίτηση, για ένα διαφο
ρετικό μοντέλο διακοπών στα πλαίσια 
του κοινωνικού τουρισμού. Ένα μοντέλο 
με έντονο τον αντικαταναλωτικό χαρα
κτήρα, που αποσκοπεί στην ψυχαγωγία, 
έχει όμως στο επίκεντρό του την ουσια
στικοποίηση της επικοινωνίας και τις αν
θρώπινες σχέσεις.

Είναι η κατοχύρωση της δυνατότητας 
των νέων να γνωρίσουν το φυσικό περι
βάλλον και να το αγαπήσουν. Να εξοι
κειωθούν μαζί του και να απελευθερώ
σουν τη δυναμική και την ευαισθησία 
τους. Με σκοπό να σφυρηλατηθεί μια 
νέα σχέση, αναβαθμισμένη ποιοτικά, του 
νέου με τη φύση και τον κοινωνικό χώρο.

Ανάγκη που γίνεται κάθε μέρα και 
περισσότερο επιτακτική στις σημερινές 
συνθήκες έντονης υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος των πόλεων.

Είναι η κάλυψη της ανάγκης του νέου 
να γνωρίσει την πραγματικότητα και την 
παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό, 
διαφόρων περιοχών της χώρας μας. Να 
εμπλουτίσει τις παραστάσεις και τις εμ
πειρίες του, να τις ανταλλάξει με τις 
αντίστοιχες άλλων συνομηλίκων του.

Είναι η προσπάθεια του υφυπουργείου 
Νέας Γενιάς και Αθλητισμού να κάνει τα 
δικαιώματα της Νέας Γενιάς πραγματι
κότητα και τους οραματισμούς της στοι
χεία της καθημερινής της ζωής. Είναι η 
συμβολή στην αύξηση του λεγόμενου 
«Κοινωνικού Μισθού» των νέων με σειρά 
παροχών που εμπλουτίζουν ή διευκολύ
νουν τη ζωή τους. Γιατί, πέρα από τους 
στόχους και τις καινοτομίες του, το πρό
γραμμα έχει σαφέστατη και προφανή 
διάσταση:

Δίνει τη δυνατότητα σε νέους με οικο
νομικά προβλήματα, κύρια εργαζομέ
νους και ανέργους, να γνωρίσουν την 
Ελλάδα, να χαρούν τη φύση και τη ζωή, 
χωρίς επιβάρυνση.

Τα νέα στοιχεία του προγράμματος 
για το 1984

Είναι βελτιωμένο και διευρυμένο σε 
σχέση με αυτό του προηγούμενου χρό
νου.

-Περιλαμβάνει δεκαήμερες (10) δια
κοπές σε δεκαέξι (16) περιοχές της χώ
ρας, όπου το Εθνικό ίδρυμα Νεότητας 
διαθέτει Μαθητικές Εστίες και σε έξι (6) 
κάμπινγκ του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού. Η διάρκεια του προγράμμα
τος είναι τετράμηνη (Ιούνιος, Ιούλιος, 
Αύγουστος, Σεπτέμβριος) για τα κάμ
πινγκ και δίμηνη (Ιούλιος, Αύγουστος) 
για τις Εστίες του Εθνικού ιδρύματος 
Νεότητας.

-  Απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες 
νέων: Σε εργαζομένους, φοιτητές,
σπουδαστές και ανέργους από 18 μέχρι 
35 χρόνων, με προτεραιότητα στους 
νέους εργαζομένους και ανέργους.

- Έ χ ε ι  προβλέψει για σαράντα χιλιά
δες (40.000) συμμετοχές.

-  Παρέχει τη δυνατότητα και για οικο
γενειακές διακοπές.

-  Η οικονομική επιβάρυνση των συμ- 
μετεχόντων εξαντλείται στο συμβολικό 
ποσό των εκατό (100) δρχ. την ημέρα, για 
τις Εστίες του Εθνικού ιδρύματος Νεό
τητας.

-  Στα κάμπινγκ δεν προβλέπεται καμιά



οικονομική συμμετοχή, αλλά απαιτείται 
ο ανάλογος εξοπλισμός (σκηνή κτλ.).

Οι δυνατότητες του προγράμματος

Η φιλοξενία περιλαμβάνει:
Στέγη
Δύο γεύματα (πρωινό - γεύμα)
Παροχή υπηρεσιών 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
Εκδρομές

Επισκέψεις σε αξιοθέατα και αρχαιο
λογικούς χώρους.

Η διακίνηση των συμμετεχόντων θα γί
νει με ειδικά μειωμένα εισιτήρια των 
ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ.
Περιοχές που έχουν επιλεγεί, με Εστίες 
του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας είναι:

Αμαλιάδα (Ν. Ηλείας)

Κρέστενα (Ν. Ηλείας)
Πύργος (Ν. Ηλείας)
Καλάβρυτα (Ν. Αχαΐας)
Plo (Ν. Αχαΐας)
Κλειτορία (Ν. Αχαΐας)
Μολάοι (Ν. Λακωνίας)
Σπάρτη (Ν. Λακωνίας)
Ηγουμενίτσα (Ν. Θεσπρωτίας)
Φιλιάτες (Ν. Θεσπρωτίας)
Νάουσα (Ν. Ημαθίας)
Καναλάκι (Ν. Πρέβεζας)
Αρναία (Ν. Χαλκιδικής)
Ανώγεια (Ν. Ρεθύμνης)
Ιεράπετρα (Ν. Λασιθίου)
Σητεία (Ν. Λασιθίου)

Οι Μαθητικές Εστίες είναι καλαίσθητα 
κτίρια με άνετους χώρους για διαμονή 
και με αθλητικές εγκαταστάσεις που εξ
ασφαλίζουν υψηλού επιπέδου παρα
μονή. Την παροχή των υπηρεσιών εγγυά-

ται το εκπαιδευμένο προσωπικό του 
Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που θα 
παραμείνει στις Εστίες τους θερινούς 
μήνες.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Για όλες τις Εστίες το υφυπουργείο 
Νέας Γενιάς και Αθλητισμού, σε συνερ
γασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
τους πολιτιστικούς φορείς νέων, έχει 
επεξεργαστεί ειδικά πολιτιστικά προ
γράμματα που θα βοηθήσόυν τους νέους 
να οργανώσουν την ψυχαγωγία τους.

Τα κάμπινγκ που εντάσσονται στο 
πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 1984 

είναι:

Επανωμή (Ν. Θεσσαλονίκης)
Καλάνδρα (Ν. Χαλκιδικής)
Κρυοπηγή (Ν. Χαλκιδικής)
Καμένα Βούρλα (Ν. Φθιώτιδας)
Κυλήνη (Ν. Ηλείας)
Όλυμπος (Ν. Πιερίας)

Κάρτα συμμετοχής

Οι νέοι που θέλουν να πάρουν μέρος 
στο πρόγραμμα πρέπει να εφοδιαστούν 
από το υφυπουργείο Νέας Γενιάς και 
Αθλητισμού την κάρτα συμμετοχής. 
Στην Αθήνα μπορείτε να την πάρετε από 
το Γραφείο Κοινωνικού Τουρισμού που 
λειτουργεί στο ισόγειο στην οδό Φιλελ
λήνων 9 αφού προσκομίσετε την αστυ
νομική σας ταυτότητα και τις ώρες 9-2 
π.μ. (τηλ. 3247.993).

Στην επαρχία από τα κατά τόπους 
γραφεία των Νομαρχιών και Εργατικών 
Κέντρων.

Πρόγραμμα διακοπών για εργαζομένους, 
συνταξιούχους και ανέργους.

Η Εργατική Εστία έχει εφαρμόσει πρό
γραμμα διακοπών για εργαζομένους, 
ανεξαρτήτου ηλικίας, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου, συνταξιούχους που 
είχαν εργαστεί με την παραπάνω σύμ
βαση και ανέργους ασφαλισμένους στον 
κλάδο ανεργίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τριήμε
ρες, διήμερες και μονοήμερες εκδρομές 
σε πολλά μέρη της χώρας και αρχίζουν 
από 22 Ιουνίου και για όλο το καλοκαίρι.

Δυνατότητες προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν 
μεταφορά με πούλμαν, ξενάγηση στα 
μέρη που θα επισκεφτούν και διανυκτέ- 
ρευση.

Προϋποθέσεις

Για να πάρει κάποιος μέρος στο πρό
γραμμα πρέπει να εφοδιαστεί μια βδο
μάδα πριν το εισιτήριο από τα γραφεία 
της Εργατικής Εστίας οδός 3ης Σεπτεμ
βρίου και Καπποδιστρίου.

Βασική προϋπόθεση είναι να έχει συμ
πληρώσει τουλάχιστον 50 ημερομίσθια 
το έτος 1983 ή το 1984.



10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(ΑΠΡΙΛΗΣ ’84 -  ΜΑΡΤΗΣ ’85)

πρόγραμμα του κοινωνικού τουρι- 
που άρχισε να εφαρμόζει ο Ε.Ο.Τ. 
>ν Απρίλη του '84, σε συνεργασία με 
jq κρατικούς φορείς και εκπροσώ- 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
νέπεται να διαρκέσει μέχρι το 
η του '85, καλύπτοντας ένα ευρύ 
α 100,000 μη προνομιούχων Ελλή- 
που θα μπορούν να κάνουν διακο- 
ε επιδότηση από το Κράτος.

Τΐρωτοπορ/ακι
Κοινωνικού \

καιούχοι -  Προϋποθέσεις

Εργαζόμενοι

ιν ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με 
ίο καθαρό οικογενειακό εισόδημα 
40,000 δρχ. και με 5.000 δρχ. προσ- 
τη για κάθε προστατευόμενο μέλος 
ικογένειας.
:πιλογή και διανομή των Δελτίων 
>νικού Τουρισμού γίνεται από τα 
»ικά και περιφερειακά γραφεία του 

με προσκόμιση του ασφαλιστικού 
ιρίου, του ατομικού και οικογε- 
ού βιβλιαρίου ασθένειας.

Συνταξιούχοι

ίτικού και Δημόσιου Δικαίου με μη- 
καθαρή σύνταξη μέχρι 40.000 δρχ. 
>ν κυρίως ασφαλισμένο, προσαυξα- 
/η με 10.000 δρχ. για τη σύζυγο και 
δρχ. για κάθε προστατευόμενο μέ- 
ης οικογένειας. Η επιλογή και διά
των Δελτίων Κοινωνικού Τουρι- 

, γίνεται από τις Πανελλήνιες Ομο- 
5ίες Συνταξιούχων και τους κατά 
jq συλλόγους και σωματεία, με 
κόμιση του αποκόμματος της σύν- 

του ατομικού και οικογενειακού 
ιρίου ασθένειας και της ταυτότη- 
ου συνταξιούχου. 
όι συνταξιούχοι δεν είναι μέλη 
!>γων και σωματείων θα παίρνουν τα 
α Κοινωνικού Τουρισμού από τα 
εία του Ε.Ο.Τ.

Πολύτεκνοι

μηνιαίο καθαρό οικογενειακό εισ- 
α μέχρι 60.000 δρχ. και με 5 τουλά- 
ν προστατευόμενο μέλη (σύζυγο 
παιδιά).
πιλογή και διανομή των δελτίων γί- 
από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία 

τέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) και τις 
τόπους πολυτεκνικές οργανώσεις 
ώρας, με την επίδειξη της ταυτότη- 
ου πολυτέκνου ή του βιβλιαρίου 
τεκνικής ιδιότητας του αρχηγού 
ικογένειας.

Αγρότες

τά κύριο επάγγελμα αγρότες ή 
πσσες με χαμηλό εισόδημα, μικρο- 
,οι ιδιοκτήτες ή ακτήμονες και συν- 
ύχοι. Η επιλογή και διανομή των 
ων γίνεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ και τις

κατά τόπους συνεταιριστικές οργανώ
σεις, σε συνεργασία με τους αγροτικούς 
συλλόγους και εκπροσώπους του Συμ
βουλίου Ισότητας.

Ανάπηροι
Άνεργοι ανάπηροι με προσκόμιση του 

ειδικού δελτίου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Κωφάλαλοι

α) Οι μεν επιδοτούμενοι με προσκό
μιση του βιβλιαρίου του υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας, με το οποίο εισ
πράττουν οικονομικά βοηθήματα.

β) Οι δε μη επιδοτούμενοι με προσκό
μιση βεβαίωσης γιατρού ή με το δελτίο 
ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Ελαφρά σπαστικοί
Με προσκόμιση του βιβλιαρίου επιδό

τησης τομ υπουργείου Υγείας και Πρό
νοιας ή με γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής ή με βεβαίωση 
γιατρού.

Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία

Με προσκόμιση του βιβλιαρίου επιδό
τησης του υπουργείου Υγείας και Πρό
νοιας.

Τυφλοί

Με προσκόμιση του βιβλιαρίου επιδό
τησης του υπουργείου Υγείας και Πρό
νοιας. Όσοι οριστούν επίσης και υποδει
χτούν σαν συνοδοί των τυφλών, κατά την

περίοδο των διακοπών τους, δικαιούνται 
χωριστό δελτίο και απολαμβάνουν όλες 
τις παροχές και διευκολύνσεις.

Για τις κατηγορίες αυτές η διανομή 
των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού γί
νεται από τα διαμερίσματα Νομαρχίας 
Αττικής και από τις κατά τόπους νομαρ
χίες. Εάν ο δικαιούχος ανάπηρος δεν εί
ναι σε θέση να παραλάβει ο ίδιος το δελ
τίο, μπορεί να το παραλάβει και άλλο 
άτομο με απλή εξουσιοδότησή του,

I

'



πρόγραμμα
ΐουρ/αμου

προσκομίζοντας και τα υπόλοιπα δικαιο- 
λογητικά.

Παροχές -  διευκολύνσεις -  εκπτώσεις

Οι δικαιούχοι και τα προστατευόμενα 
μέλη των οικογενειών τους πρέπει να 
εφοδιαστούν με τα Δελτία Κοινωνικού 
Τουρισμού, που είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΑ, ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ και ΑΠΑ
ΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ, από 
άλλο πρόσωπο, έστω και συγγενικό (πα

τέρας, μητέρα, παιδιά, αδέλφια κ.τ.λ.). 
Με το δελτίο μπορεί ο δικαιούχος να κά
νει εφτά ημέρες διακοπές σε ξενοδο
χεία, κάμπινγκ και λοιπά καταλύματα που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να τύ- 
χει των άλλων διευκολύνσεων και εκ
πτώσεων που προβλέπονται.

Ξενοδοχεία

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέγει ο 
ίδιος το ξενοδοχείο (από όσα συμμετέ
χουν στο πρόγραμμα), αφού συνεννοη- 
θεί έγκαιρα για την κράτηση δωματίου, 
μονόκλινου, δίκλινου ή τρίκλινου, σε κα
μιά όμως περίπτωση τετράκλινου. Η κρά
τηση γίνεται βάσει του ονοματεπώνυμου 
και του αριθμού δελτίου του δικαιούχου.

Για κάθε διανυκτέρευση -  πρωινό -  
μεσημεριανό ο δικαιούχος πληρώνει 
μόνο την τιμή που αναγράφεται στον ει
δικό πίνακα που περιλαμβάνει τα κατα
λύματα που συμμετέχουν στο πρό
γραμμα. Η διαφορά καλύπτεται από την 
επιδότηση (500 δρχ.) την οποία εισπράτ
τε ι η επιχείρηση από τον Ε.Ο.Τ. Στη συμ- 
φωνηθείσα τιμή συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες επι
βαρύνσεις (χαρτόσημο, Φ.Κ.Ε. κ.τ.λ.).

Η παραμονή στο ξενοδοχείο είναι 
οπωσδήποτε εφταήμερη (όχι λιγότερο) 
και συνεχής. Ο κάτοχος του δελτίου, που 
θα διακόψει χωρίς σοβαρό λόγο την 
παραμονή του, υποχρεούται να καταβά
λει ολόκληρη τη συμμετοχή του και για 
τις 7 ημέρες.

Έκπτωση 20% παρέχεται στο βραδινό

φαγητό και σε όλα τα προσφερόμενα 
είδη (ποτά, αναψυκτικά, είδη μπαρ 
κ.τ.λ.). Παιδί ή παιδιά μέχρι 6 χρόνων, δεν 
λαμβάνουν Δελτίο Κοινωνικού Τουρι
σμού, μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους 
γονείς τους, δεν πληρώνουν τιμή κατα
λύματος (διανυκτέρευσης) και δικαιούν
ται έκπτωσης 50% στην ημιδιατροφή. 
Παιδιά από 6-18 χρόνων, λαμβάνουν δελ
τίο και εφόσον μένουν στο ίδιο δωμάτιο 
με τους γονείς τους, δεν πληρώνουν 
τιμή καταλύματος και δικαιούνται έκ
πτωση 50% στην ημιδιατροφή. Παιδιά 
άνω των 6 χρόνων παίρνουν δελτία, εφό
σον μένουν σε χωριστό από τους γονείς 
τους δωμάτιο, πληρώνουν κανονικά τη 
συμμετοχή τους και δικαιούνται των 
παραπάνω εκπτώσεων.

Ο δικαιούχος που μένει σε δίκλινο δω
μάτιο, ελλείψει μονόκλινου, δεν επιβα
ρύνεται με καμιά προσαύξηση.

Κάμπινγκ

Η επιδότηση των 500 δρχ. στα κάμ
πινγκ που παίρνουν μέρος στο πρό
γραμμα, καλύπτει πλήρως το κόστος 
παραμονής και ημιδιατροφής για κάθε 
μέρα. Έ τσ ι ο δικαιούχος -  κάτοχος Δελ
τίου Κοινωνικού Τουρισμού -  δεν πλη
ρώνει κανένα ποσό σαν συμμετοχή. Κά
νει τις διακοπές του σε δικά του αντί
σκηνα ή τροχόσπιτα ή και σε οικιακούς 
(αν υπάρχουν μέσα στο χώρα της οργα
νωμένης κατασκήνωσης). Οι διακοπές 
είναι οπωσδήποτε εφταήμερες (όχι λιγό
τερο) και συνεχείς, διακοπτόμενες μόνο 
σε περίπτωση ανώτερης βίας.

Παιδιά μέχρι 6 χρόνων δεν παίρνουν 
δελτίο και έχουν 25% έκπτωση στην ημι
διατροφή και 25% έκπτωση στο βραδινό 
φαγητό, καθώς επίσης και στα λοιπά 
προσφερόμενα είδη. Παιδιά από 6 - 1 0  
χρόνων παίρνουν δελτίο και έχουν δω
ρεάν πλήρη διατροφή. Άτομα άνω των 10 
χρόνων είναι κανονικοί δικαιούχοι και 
εφοδιάζονται με δελτία. Στους κατόχους 
των δελτίων παρέχεται έκπτωση 25% 
στο βραδινό φαγητό (εφόσον λειτουργεί 
εστιατόριο) και έκπτωση 25% στα λοιπά 
προσφερόμενα από τη μονάδα είδη.

Για τα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ, τα 
κρουαζιερόπλοια και τα σκάφη αναψυ
χής, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Κοινωνικού Τουρισμού και για τις εκπτώ
σεις που παρέχονται στα μέσα μεταφο
ράς, δίνονται πληροφορίες από ενημε
ρωτικά έντυπα του Ε.Ο.Τ.

Λοιπές παροχές

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία (κρα
τικά), αρχαιολογικούς χώρους και στα 
σπήλαια του Ε.Ο.Τ., Διρού -  Λακωνίας, 
Παιανίας -  Αττικής και Πετραλώνων -  
Χαλκιδικής.

-  Δωρεάν είσοδος στις πλαζ του 
Ε.Ο.Τ., Αλίμου -  Αττικής, Αρετσούς -  
Θεσσαλονίκης, Αλυκών -  Βόλου, Βου
λιαγμένης -  Αττικής, Βάρκιζας -  Αττικής, 
Β' Αλιπέδου Βούλας -  Αττικής, Ζακύν
θου, Τσαμάκια -  Μυτιλήνης και Πόρτο 
Ράφτη -  Αυλάκι Αττικής.



-Δωρεάν μεταφορά στο τελεφερίκ 
Λυκαβηττού.

-  Ελεύθερη είσοδος στις καλλιτεχνι
κές εκδηλώσεις του Ε.Ο.Τ.: φεστιβάλ 
Ηρώδειου, Φεστιβάλ Επιδαύρου, Θέατρο 
Λυκαβηττού, Ήχος και Φως Αθήνας και 
Ρόδου και Γιορτή Κρασιού Δαφνιού και 
Αλεξανδρούπολης.

-Ό λ ες  οι παραπάνω παροχές και 
διευκολύνσεις, που αναφέρθηκαν, 
ισχύουν μόνο κατά το διάστημα των εφ
ταήμερων διακοπών των δικαιουμένων 
και στον τόπο των διακοπών τους.

Στο 12μηνο αυτό Πρόγραμμα Κοινωνι
κού Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. παίρνουν μέ
ρος 156 ξενοδοχεία (πολλά απ’ αυτά 
στην περίοδο αιχμής) 44 κάμπινγκ, 7 
συγκροτήματα παραδοσιακών οικισμών 
με 179 δωμάτια και 80 δωμάτια των σπι- 
τιών του αγροτουριστικού συνεταιρι
σμού Πέτρας Μυτιλήνης.

Η ημερήσια επιδότηση στα καταλύ
ματα είναι 500 δρχ. και η διαφορά που θα 
πληρώνει κατά μέσο όρο ο πελάτης θα 
είναι από 250 μέχρι 400 δρχ. Έ τσ ι δίνεται 
η ευκαιρία, για πρώτη φορά σε μια ση
μαντική μερίδα Ελλήνων, χαμηλής εισ
οδηματικής στάθμης, να κάνουν φθηνές 
διακοπές με ευεργετική επιδότηση από 
το Κράτος και με πολλαπλές διευκολύν
σεις.

Για τον ετήσιο Κοινωνικό Τουρισμό ο 
Ε.Ο.Τ. κυκλοφόρησε ένα χρήσιμο και κα
λαίσθητο ενημερωτικό έντυπο, στο 
οποίο με προσεγμένο και κατατοπιστικό 
τρόπο αναλύει σύντομα το όλο πρωτο
ποριακό πρόγραμμα. Περισσότερες 
πληροφορίες και έντυπο υλικό μπορείτε 
να πάρετε στα κεντρικά γραφεία του 
Ε.Ο.Τ. (Αμερικής 2, Αθήνα τηλ. 3223111 - 
119) και στα κατά τόπους περιφερειακά 
γραφεία του.

Τα προγράμματα Κοινωνι
κού Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. και 
του υφυπουργείου Νέας Γε
νιάς για δωρεάν διακοπές για 
νέους εργαζομένους, υπαλ
λήλους κ.τ.λ., ισχύουν και για 
τους άνδρες και τις  γυναίκες 
που υπηρετούν στα Σώματα 
Ασφαλείας, με τις  προϋποθέ
σεις βέβαια που αναφέρονται 
στην κάθε περίπτωση.

------- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΜΑΗΣ ’84 -  ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ’84)
Παράλληλα με τον κοινωνικό τουρισμό 

άρχισε να εφαρμόζεται από τις 15-5-84 
και το Πρόγραμμα Εσωτερικού Τουρι
σμού 1984 που θα διαρκέσει μέχρι τις 
31-12-84. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν 
να πάρουν μέρος:
α. Άτομα τρίτης ηλικίας από 60 χρόνων 
και άνω.

β. Νέοι κάτω των 25 χρόνων.
γ. Μέλη αναγνωρισμένων εκδρομικών -
τουριστικών σωματείων (Α.Ν.864/37) και

δ. Απόδημοι Έλληνες, μόνιμοι κάτοικοι 
του εξωτερικού, που πληρούν τις προϋ
ποθέσεις των κατηγοριών α και β.
Το δικαίωμα συμμετοχής των παρα

πάνω κατηγοριών, πιστοποιείται για μεν 
τα άτομα της α και 6 κατηγορίας με την 
επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή 
οιουδήποτε άλλο επίσημου αποδεικτι
κού στοιχείου, για δε τα άτομα της γ κα
τηγορίας με την επίδειξη της ταυτότη
τας του μέλους του σωματείου που ανή
κουν. Τέλος για τα άτομα της δ κατηγο
ρίας με την επίδειξη του διαβατηρίου ή 
οιουδήποτε άλλου επίσημου αποδεικτι
κού στοιχείου.
Στο φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα παίρ

νουν μέρος ξενοδοχεία, ξενώνες, οικο
τροφεία, επιπλωμένα διαμερίσματα, 
κάμπινγκ, βίλες κ.α., προσφέροντας ει
δικές χαμηλές τιμές τόσο για τη διανυ- 
κτέρευση όσο και για το πρωινό ή το 
γεύμα, εφόσον έχουν έγκριση από τον 
EOT για υποχρεωτική ημιδιατροφή.

Ο δικαιούχος πελάτης επιλέγει το 
κατάλυμα που επιθυμεί αφού συνεννοη- 
θεί έγκαιρα απευθείας με αυτό, υπο- 
χρεούμενος να αναφέρει και την ιδιό
τητά του ως δικαιούχου των παραπάνω 
διευκολύνσεων.

Οι σχέσεις κάθε δικαιούχου πελάτη 
προς τα παραπάνω καταλύματα καθορί
ζονται ειδικότερα από τους ισχύοντες 
κανονισμούς επιχειρηματιών καταλυμά
των -  πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες και 
λεπτομερειακό προγράμματα, μπορούν 
ν’ απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στον 
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), 
Αμερικής 2 Αθήνα, Διεύθυνση Η, Τμήμα 
HI Εσωτερικού Τουρισμού, τηλέφωνα: 
3223-111 /341 & 3223-172 (γραφείο 530) ή 
στις κατά τόπους υπηρεσίες τουρισμού 
του Ε.Ο.Τ.



ΕΚΔΗΛΩ ΣΕΙΣ Σ Ε  ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΙΟΥΝΗ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1984

Εκτός από τις φυσικές χαρές της θάλασσας ή του 
βουνού, το καλοκαίρι μας δ ίνετα ι η ευκαιρία να γνωρί
σουμε από κοντά τις  διάφορες πολιτιστικές εκδηλώ
σεις που διοργανώνονται σε πολλές περιοχές της χώ
ρας μας, με δ ιεθνές, σε ορισμένες περιπτώσεις, εν
διαφέρον.

Η «Αστυνομική Επιθεώρηση» παρουσιάζει παρα
κάτω σε συντομία τις  σημαντικότερες λαογραφικές, 
θρησκευτικές, καλλιτεχνικές και λοιπές εκδηλώσεις 
διαφόρων περιοχών που πραγματοποιούνται στο χρο
νικό διάστημα Ιουνίου -  Σεπτεμβρίου ’84 με σκοπό την 
πολιτιστική ενημέρωση των αναγνωστών της κατά τη

διάρκεια των διακοπών τους.
Για πλήρη ενημέρωση, γύρω από τις εκδηλώσεις 

του 1984, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνον
ται στον Ε.Ο.Τ. (Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων, Τμήμα 
Πληροφοριών Δ/2) Αμερικής 2, Αθήνα 105 64, τηλ. 
3223111 (317), απ’ όπου μπορούν να πάρουν και εν
ημερωτικά φυλλάδια, ή στα κατά τόπους γραφεία του 
Ε.Ο.Τ.

* Τα στοιχεία για τις  εκδηλώσεις και το χρόνο πρα
γματοποίησής τους, τα πήραμε απ’ την επίσημη εν
ημερωτική έκδοση του Ε.Ο.Τ. «Εκδηλώσεις 1984».



Καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις

-  Κιλκίς (Ιούνιος ’84): Ποντιακό Φεστι
βάλ του νομού στο στάδιο του Κιλκίς, με 
συμμετοχή όλων των ποντιακών καλλι
τεχνικών συγκροτημάτων. Πληρ. (0341) 
22.970.

-  Αργοστόλι -  Ληξούρι (4/6 -  1/7/84):
Εβδομάδα επτανησιακής τέχνης με εκ
θέσεις ζωγραφικής, κεραμικής, χορω
δίες κ.ά. Πληρ. (0671) 28.462.

-  Βόλος (Ιούνιος ’84): Συνάντηση νέων 
καλλιτεχνών και ερασιτεχνικής δη
μιουργίας. Πληρ. (0421) 21.111.

-  Αίγιο (25/6 -  1 /7/84): «Ανθεστήρια -  
Ελίκεια». Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Πληρ. (0691) 23.848.

-  Κιλκίς (28 -  30/6/84): Τριήμερες πο
λιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
στην Κοινότητα Άγιος Πέτρος. Πληρ. 
(0343) 61.210.

-Αθήνα (19/6 -  28/9/84): «Φεστιβάλ 
Αθηνών». Κυκλοφορεί από τον E O T. ει
δικό πληροφοριακό φυλλάδιο για όλες 
τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Πληρ. 
3221.459.

-  Επίδαυρος (23/6 -  9/9/84): Φεστιβάλ 
Αρχαίου Δράματος. Κυκλοφορεί από τον 
Ε.Ο.Τ. ειδικό φυλλάδιο με το πρόγραμυα. 
Πληρ. 3221.459.

-Α θήνα  (23/6 -  5/9/84): Συναυλίες, 
μπαλέτα και θεατρικές παραστάσεις στο 
θέατρο Λυκαβηττού. Πληρ. Υπηρεσία 
Τουριστικών Εκδηλώσεων Ε.Ο.Τ. 
3223.111/240.

-  Βόλος (Ιούλιος ’84): «Θεσσαλικός 
κύκλος τέχνης» Σειρά μουσικών, χορευ
τικών, θεατρικών και λοιπών εκδηλώ
σεων. Πληρ. (0421) 21.111.

-  Κηφισιά (αρχές Ιουλίου ’84): Επταή
μερο πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δά
σος Συγγρού, στο χώρο της Σχολής Ανα- 
βρύτων. Πληρ. 8012.595.

-Π ρέβεζα (1 -  10/7/84): Πανηπειρω- 
τικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικής Δημιουρ
γίας. Πληρ. (0682) 28.120 και 22.375.

-  Ιθάκη (2 -  10/7/84): «Νιάτα και Μου
σική», Φεστιβάλ Ελληνικής Μουσικής 
Πληρ. Δήμος Ιθάκης (0674) 32.795.

-Λευκάδα (15 -  22/7/84): Γιορταστι
κές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Νέα 
Γενιά. Πληρ. (0645) 23.354.

-  Σπάτα (21, 22, 28, 29/7/84): Μουσική 
εκδήλωση στο Μετόχι Βουρβά. Πληρ 
6632.200.

-Χαιρώνεια Βοιωτίας (Ιούλιος ’84): 
Θεατρική παράσταση αρχαίας τραγω
δίας και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Πληρ. (0261) 29.753 και 95.262.

-  Μήθυμνα (10/7 -  20/8/84): Καλλιτε
χνικές εκδηλώσεις με συναυλίες γνω

στών καλλιτεχνών, θεατρικές παραστά
σεις, εκθέσεις και χορωδίες. Πληρ. 
(0253) 71.313.

-Αρχα ίο  θέατρο Δίου (15/7 -
15/8/84): «Φεστιβάλ Ολύμπου». Πληρ. 
(0351) 23.626.

-  Νυδρί (16 -  20/7/84): «Βαλαωρίτεια 
84», πνευματο -  καλλιτεχνικές εκδηλώ
σεις που οργανώνονται από το μορφω
τικό σύλλογο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Πληρ. (0645) 
92.298 ή 23.854.

-Π ρέβεζα (14/7 -  31/8/84): Καλλιτε
χνικές εκδηλώσεις με πλούσιο πρό
γραμμα. Πληρ. (0682) 28.120 και 22.375.

-  Τ ρίπολη (15/7-10/8/84): Πολιτιστικό 
15ήμερο του Πνευματικού Κέντρου Δή
μου Τριπόλεως. Πληρ. (071) 222.235.

-  Πάτρα (Ιούλιος -  Αύγουστος ’84): 
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που γίνονται 
στο αρχαίο ωδείο της πόλης και στο θε
ρινό Δημοτικό Θέατρο. Πληρ. Δήμος Πα- 
τρέων (061) 276.592.

-  Ηράκλειο (Ιούλιος -  Αύγουστος ’84):
Συναυλίες, θέατρο, όπερα, μπαλέτο. 
Πληρ. Δήμος Ηρακλείου (0681) 282.221.

-Π ρέβεζα (Ιούλιος -  Αύγουστος ’84): 
«Νικοπδλεια». Πληρ. (0682) 28.120.

-  Ιωάννινα (Αύγουστος ’84): «Ηπειρω
τικά '84». Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις. Πληρ. Δήμος Ιωαννίνων 
(0651) 26.310.

-  Πέρδικα Θεσπρωτίας (Αύγουστος
’84): «Πέρδικα 84». Εκδηλώσεις πολιτι
στικού και λαογραφικού περιεχομένου

με θεατρικές παραστάσεις, αθλητικούς 
αγώνες κ.ά. Πληρ. (0665) 31.280.

-Καρδίτσα (Αύγουστος ’84): «Αγρα- 
φιώτικος Αύγουστος». Πολιτιστικές εκ
δηλώσεις με ομιλίες, θεατρικές παρα
στάσεις κ.ά. πληρ. (0441) 21.334.

-Φλώρινα (Αύγουστος ’84): Πανελλή
νιο Φεστιβάλ Χορευτικών Συγκροτημά
των στο στάδιο της πόλης. Πληρ. (0385) 
22.275. Εξάλλου την πρώτη βδομάδα του 
Αυγούστου στην Κοινότητα Βεγόρα γί
νονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με λαϊκά 
και τοπικά χορευτικά συγκροτήματα. 
Πληρ. (0386) 22.804.

-Ηγουμενίτσα (1 -  10/8/84): «Θε- 
σπρωτικά». Εκδήλωση πολιτιστικού 
περιεχομένου. Πληρ. (0665) 22.323.

-Αργοστόλι -  Ληξούρι (4 -  12/8/84):
Δεκαήμερο ελληνικής μουσικής.

-  Γρεβενό (1 -  10/8/84): «Ελιμιώτικα» 
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με μουσικά, 
χορευτικά και θεατρικά συγκροτήματα 
στο υπαίθριο θέατρο της πόλης.

-  Ανώγεια Κρήτης (1 -  10/8/84): Πολι
τιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ανωγείων, 
με συναυλίες διάσημων συνθετών, εκ
θέσεις ζωγραφικής, διαγωνισμό λύρας 
και άλλες εκδηλώσεις. Πληρ. στο δήμο 
(0834) 31.207 ή (081) 222.715.

-Χαλκίδα (1 -  15/8/84): «Ευρίπια 
1984». Εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν 
θεατρικές παραστάσεις, εμφανίσεις 
μουσικών και χορευτικών συγκροτημά
των, στο φρούριο Καράμπαμπα, τις βρα
δινές ώρες με ελεύθερη είσοδο Πληρ. 
(0221)22.908.



-  Φωκίδα (10-15/8/84): Στο χωριό Πο
λύδροσο, γίνεται η βδομάδα του χωριού 
με λαϊκές συναυλίες, θεατρικές παρα
στάσεις κ.λπ. Πληρ. (0234) 51.207.

-  Αμφισσα (15 -  30/8/84): Στην Ά μφ ι
σσα και στα μεγαλύτερα χωριά του νο
μού γίνονται τα «Φωκικά» που περιλαμ
βάνουν λαϊκό πανηγύρι, συναυλίες κ.τ.λ.

-  Ρέθυμνο (11 -  20/8/84): Πολιτιστικό 
-καλλιτεχν ικό δεκαήμερο. Πληρ. (0831) 
22.245.

-Καλάβρυτα (13 -  16/8/84): «Καλα
βρυτινό Συναδέλφωμα». Έκθεση βι
βλίου, ξυλογλυπτικής, φωτογραφίας 
κ.λπ. Πληρ. (0692) 22.223.

-  Καστοριά (τελευταίο δεκαήμερο Αύ
γουστου): Φεστιβάλ παραδοσιακών χο
ρών. Πληρ. (0467) 29.046.

-Λευκάδα (5 -  12/8/84): «Γιορτές λό
γου και τέχνης για την ειρήνη και συνερ
γασία των λαών της Βαλκανικής». Πληρ. 
(0645) 23.354.

-Λευκάδα (19 -  26/8/84): «22ο Διε
θνές Φεστιβάλ Φολκλόρ» με συμμετοχή 
πολλών κρατών.

-Ιθάκη (15-30/8/84): 9ος, 10ος, θεα
τρικός διαγωνισμός με θιάσους απ' όλη 
την Ελλάδα, που παρουσιάζουν ελληνικά 
πρωτόπαικτα έργα. Πληρ. (0674) 32.795.

-Αθήνα (20/8 -  3/9/84): Ο Δήμος 
Υμηττού διοργανώνει το ΣΤ' Φεστιβάλ 
«λόγου και τέχνης». Πληρ. 7664.740.

-  Θήβα (15/8 -  15/9/84): «Πινδάρεια». 
Περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, χορούς, κ.ά. Πληρ. (0262 
29.244.

-Ζάκυνθος (Τέλος Αυγούστου -  αρ
χές Σεπτεμβρίου): «Διεθνής Συνάντηση 
Μεσαιωνικού Θεάτρου». Πληρ. (0695) 
23.986.

-  Λουτράκι (τέλος Αυγούστου -  αρχές 
Σεπτεμβρίου): «Γεράνεια 84». Διοργά
νωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διάρ
κειας 7 ημερών. Πληρ. (0741) 26.788.

-  Ελευσίνα (τέλος Αυγούστου -  αρχές 
Σεπτεμβρίου): «Αισχύλεια». Θεατρικές 
παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών κυρίως 
του Αισχύλου, στον αρχαιολογικό χώρο 
της Ελευσίνας. Πληρ. 5546.680.

-Κοζάνη (6/8/84): Φεστιβάλ χορού 
στο χωριό Άρδασσα. Πληρ. (0461) 26.175.

-  Νέα Κίος Ερμιονίδας (15 -  23/8/84):
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μιας βδομά
δας τα «Κιάνα». Πληρ. (0751) 51.487.

-Έδεσσα (Αύγουστος ’84): Τριήμερο 
Νεολαίας στις κατασκηνώσεις της Σωτή- 
ρος. Πληρ. (0381) 23.484.

-Αργοστόλι -  Ληξούρι (1 -  9/9/84): 
Χορωδιακό φεστιβάλ με ελληνικές και 
ξένες χορωδίες. Πληρ. (0671) 28.462.

-  Θεσσαλονίκη (23,24/9/84): Φεστιβάλ 
Ελληνικού Τραγουδιού στα πλαίσια της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
Πληρ. (031) 274.616.

Γιορτές
κρασιού

-Αλεξανδρούπολη (7/7 - 12/8/84):
Γιορτή Κρασιού καθημερινά.

-  Αθήνα - Δαφνί (14/7 - 2/9/84): Γιορτή 
Κρασιού καθημερινά.

(0658) 22.234.
-  Νέα Αγχίαλος Μαγνησίας (Τέλος 

Αυγούστου -  Αρχές Σεπτεμβρίου):
Γιορτή Κρασιού με έκθεση γεωργικών 
μηχανημάτων, ειδών χειροτεχνίας. 
Πληρ. (0421) 76.206.

-Αγχίαλος -  Θεσσαλονίκη (Σεπτέμ
βριος ’84): Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την 
πρώτη Κυριακή του μήνα και διαρκούν 
μέχρι τέλους του μήνα. Πληρ. (031) 
428.332.

-Γρεβενά  (Σεπτέμβριος ’84): Γιορτή 
κρασιού με λαϊκό πανηγύρι στο Τρίκωμο.

-Λάρισα (Σεπτέμβριος ’84): Εκδηλώ
σεις τραγουδιού και χορού με δωρεάν 
ντόπιο κρασί για την τελευταία βδομάδα 
του μήνα.

-Σπάτα (15, 16/9/84): Γιορτή κρασιού 
στο «Μετόχι Βουρθά» με χορούς και 
τραγούδια. Πληρ. 6632.200.

-Τρίκαλα (15/9/84): Γιορτή κρασιού 
στην κοινότητα Κρηνίτσας. Πληρ. (0431) 
31.398.

-Φλώρινα (Σεπτέμβριος ’84): Γιορτή 
κρασιού στο χωριό Άγιος Παντελεήμο- 
νας με βραβεύσεις των καλύτερων κρα
σιών. Πληρ. στην κοινότητα μέσω Ο.Τ.Ε.

-  Ηράκλειο (1 -15/7/84): Στις Δάφνες 
Τεμένους οργανώνεται γιορτή κρασιού 
διάρκειας 15 ημερών με έκθεση κρασιού, 
γεωργικών εργαλείων, κρητικών υφαν
τών κ.ά. Πληρ. (081) 791256.

-Κοζάνη (9/9/84): Στον Πελεκάνο 
ΒοΥου γίνεται γιορτή κρασιού με μουσική 
και χορούς. Πληρ. (0465) 31284.

-  Ρέθυμνο (14 - 29/7/84): Γιορτή κρα
σιού στον Δημοτικό Κήπο της πόλης με 
χορευτικά συγκροτήματα. Πληρ. (0831) 
22522.

-  Ηλιοκαστρο Ερμιονίδας (26/8/84):
Γιορτή κρασιού στην κοινότητα Πληρ. 
(0754) 31287.

-  Ιωάννινά (Αύγουστος ’84): Γ ιορτή 
κρασιού στην κοινότητα Ζίτσας. Πληρ.
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Θρηακευιικες 
γ ιορ τές- πανηγύρια
-Λέσβος (αρχές Ιουνίου): Στο χωριό 

Νάπη γίνεται κάθε χρόνο το πανηγύρι 
του Αγίου Χαραλάμπους στην τοποθεσία 
Ταύρος. Πληρ. Τηλεφωνείο Νάπης (0253) 
31.369.

-Μ εσολόγγι (10, 11/6/84): Πανηγύρι 
του Αγ. Συμεών με γλέντι, χορούς και 
τραγούδια. Πληρ. Νομαρχία Αιτωλοα
καρνανίας (0631) 28.214.

-Εύβοια (11/6/84): Πανηγύρι με χο
ρούς και τραγούδια στη γιορτή του Αγίου 
Πνεύματος, στην κοινότητα Πούρνου. 
Πληρ. Κοινότητα Πούρνου (0221) 42.538.

-Φλώρινα (11/6/84): Στο χωριό Πε
λαργός γίνεται μεγάλο πανηγύρι του 
Αγίου Πνεύματος με πολιτιστικές εκδη
λώσεις, λαϊκούς χορούς και αθλητικούς 
αγώνες. Πληρ. (0385) 41.196.

-  Κοζάνη (24/6/84): «Φεστιβάλχορών» 
έξω από το χωριό Άγιος Ιωάννης στη 
Μονή του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα. 
Πληρ. (0461) 26.175.

-  Βλαχέρνα (2/7/84): Λαϊκό γλέντι, 
θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες στο 
άλσος της Βλαχέρνας. Οργανωτής Σύλ
λογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών.

-  Πέτρι Πέτρας (6, 7/7/84): Πανηγύρι 
της Αγίας Κυριακής. Πληρ. Κοινότητα 
Πέτρας Λέσβου (0253) 41.235.

-  Κάσος (17/7/84): Πανηγύρι στην 
Αγία Μαρίνα με χορούς και τραγούδια. 
Πληρ. Τουριστική Αστυνομία (0245) 
41.222.

-Χ ίο ς  (21, 22/7/84): Πανηγύρι στην 
τοποθεσία Αγία Μαρκέλλα της κοινότη
τας Βολισσού. Πληρ. (0272) 31.208.

-  Αργολίδα (20/7/84): Γιορτή Προφήτη

Ηλία. Λαϊκό πανηγύρι στην κοινότητα 
Αλέας με μεγάλη συμμετοχή κόσμου, 
που πηγαίνει με ζώα στο ομώνυμο εκ
κλησάκι.

-  Ρόδος (30/7/84): Πανηγύρι με τοπι
κούς χορούς στην κοινότητα Σορωνής. 
Πληρ. Νομαρχία Δωδεκανήσου (0241) 
22.248.

-  Κέρκυρα (6/8/84): Γιορτή Παντοκρά
τορα στο Ποντικονήσι.

-  Εύβοια (6/8/84): Πανηγύρι στο χωριό 
Άγιος Γιάννης. Πληρ. (0223) 81.473.

-  Χίος (6,7/8/84): Πανηγύρι με λαϊκούς 
χορούς και τραγούδια στην περιοχή 
Καλλιμασιάς, όπου βρίσκεται η εκκλησία 
του Αγίου Αιμιλιανού. Πληρ. (0271) 
51.255.

-Αργολίδα (15/8/84): Λαϊκό πανηγύρι 
στην Μονή Αγνούντος -  30 χλμ Εθνικής 
οδού Ισθμιων -  Επιδαύρου.

-Β έρ ο ια  (15/8/84): Πανηγύρι στο μο
ναστήρι Παναγίας Σουμελά κοντά στο 
χωριό Καστανιά με ποντιακούς χορούς. 
Πληρ. Νομαρχία Ημαθείας (0331) 25.242.

-Η ράκλειο (15/8/84): Κρητικό πανη
γύρι -  Εκδήλωση στο Μοχό με χορούς 
και τραγούδια. Πληρ. (081) 282.231.

-Κέρκυρα (15/8/84): Πανηγύρι στην 
κοινότητα Γαΐου Παξών, όπου μετά τη 
θεία λειτουργία στην εκκλησία της Πα
ναγίας προσφέρεται ζωμός και κρέας 
μοσχαρίσιο σε ειδικό πιάτο που τοπικά 
λέγεται «κανταρέλι». Πληρ. (0661) 
38.477.

-Λασίθ ι (15/8/84): Στη Νεάπολη γί
νονται εκδηλώσεις με εκθέσεις ζωγρα
φικής, γιορτή κρασιού, Κρητικούς χο
ρούς κ.ά. Πληρ. (0841) 31.398.

-Χ ίος (15/8/84): Πανηγύρια με τοπι
κούς χορούς στις κοινότητες Πυργίου, 
Καλλιμασιάς, Νενήτων κ.τ.λ. Πληρ. Κοι
νότητα Πυργίου (0271) 72.303, 51.255, 
61.318.

-Κάσος (15/8/84): Πανηγύρι με τοπι
κούς χορούς και τραγούδια. Πληρ. Του
ριστική Αστυνομία (0245) 41.222.

-Κάρπαθος (15/8/84): Πανηγύρι στο 
χωριό Όλυμπος. Πληρ. Τουριστική 
Αστυνομία (0245) 22.222.

-Κέρκυρα (15/8/84): Λαϊκό πανηγύρι 
την παραμονή στο Μανδούκι.

-Κεφαλλονιά (15/8/84): Λαϊκό πανη
γύρι.

-Σκιάθος (15/8/84): Στο μοναστήρι 
της Ευαγγελίστριας γίνεται ο επιτάφιος 
της Παναγίας. Πληρ. Δήμος Σκιάθου 
(0424) 42.240.

-Πάρος (15/8/84): Πανηγύρι με νη- 
σιώτικο χαρακτήρα, τοπικούς χορούς και 
«θαλασσινή βραδιά». Πληρ. Τουριστική 
Αστυνομία (0284) 21.673.

-  Κοζάνη (15/8/84): Στο χωριό Βλάστη 
γίνεται ο «τρανός χορός» στη θέση Λει- 
βάδια. Πληρ. Κοινότητα Βλάστης (0463) 
92.311.

-  Κέρκυρα (15/8/84): Πανηγύρι στους 
Παξούς και στο χωριό Κασσιόπη.

-Τήνος (15/8/84): Λιτανεία και περι
φορά της εικόνας της Παναγίας με με
γάλη κατάνυξη.

-  Φωκίδα (22/8/84): Λαϊκό πανηγύρι με 
γλέντι και παραδοσιακούς χορούς για 3 
μέρες. Πληρ. (0265) 28.224 και (0266) 
31.337.

-Κέρκυρα (23/8/84): Πανηγύρι στο 
χωριό Γαστούρι στη γιορτή της Παναγίας 
της Οδηγήτριας.

-  Εύβοια (23/8/84): Πανηγύρι με λαϊ
κούς χορούς στο χωριό Άγιος Γιάννης. 
Πληρ. (0223) 81.473.

-  Χάλκη (27, 28, 29/8/84): Πανηγύρι με 
τοπικό χρώμα. Πληρ. Δήμος Χάλκης 
(0246) 71.207.

-  Κάρπαθος (29/8/84): Θρησκευτική 
και λαογραφική εκδήλωση στο χωριό 
Όλυμπος. Πληρ. Δήμος Καρπάθου 
(0245) 22.229.

-  Κάσος (2/9/84): Πανηγύρι με τοπι
κούς χορούς. Πληρ. Τουριστική Αστυνο
μία (0245) 41.222.

-  Κάρπαθος (8/9/84): Πανηγύρι με το
πικούς χορούς στο χωριό Μεσοχώρι. 
Πληρ. Δήμος Καρπάθου (0245) 22.229

-  Πέντε Βρύσες Λαγκαδά (8/9/84):
Τριήμερος πανηγυρικός εορτασμός για 
τη μνήμη του Αγίου θεοδώρου, με συμ
μετοχή πολλών καλλιτεχνικών συγκρο
τημάτων, ποντιακών και άλλων συλλό
γων.

-Κάσος (14/9/84): Πανηγύρι με τοπι
κούς χορούς. Πληρ. Τουριστική Αστυνο
μία (0245) 41.222.



Λαογραφικές
εκδηλώσεις
-  Αργοστόλι (23/6/84): Το βράδυ της 

παραμονής του Αγίου Ιωάννου του Προ
δρόμου γίνεται στην κεντρική πλατεία 
της πόλης η γιορτή του Κλήδωνα με ανα
βίωση παλιών εθίμων. Πληρ. (0671) 
28.462.

-Σάμος (23/6/84): Γιορτή του Κλή
δωνα στην πλατεία Πυθαγόρα της πόλης 
της Σάμου με τοπικούς χορούς. Πληρ. 
(0273) 27.204.

-Σκάλα Λακωνίας (Ιούνιος ’84): Έ κ
θεση χαλκογραφίας, κοπτικής και κεν
τήματος που διαρκεί μια βδομάδα. Πληρ. 
(0731) 25.070 ή 22.775.

-  Ηράκλειο Κρήτης (23, 24/6/84): Ανα
παράσταση του έθιμου του Κλήδωνα και 
επίδειξη Κρητικών χορών. Πληρ. (081) 
282.983.

-  Κοζάνη (23,24/6/84): Αναπαράσταση 
του έθιμου του Κλήδωνα στη Βλάστη 
Εορδαίας. Το βράδυ της 23ης Ιουνίου τα 
κορίτσια ντυμένα με τις γραφικές παλιές 
τοπικές ενδυμασίες χορεύουν στις συν
οικίες του χωριού, μέχρι και την επόμενη 
μέρα. Πληρ. στην κοινότητα τηλ. (0463) 
92.311.

-  Ρέθυμνο (25/6/84): Γιορτή του Κλή
δωνα από το Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύ- 
μνης. Πληρ. (0381) 22.236.

-Σπάτα (28, 29, 30/6/84): Πανηγύρι 
στην πόλη των Σπάτων με χορούς, δω
ρεάν στιφάδο και μεζέδες και μεγάλη 
αρχιερατική θεία λειτουργία στις
29-6-84. Πληρ. 6632.200.

-  Έδεσσα (Ιούλιος ’84): Συνεντεύξεις 
από γέροντες διανοούμενους, σε πόλεις 
και χωριά του νομού, γύρω από τα ήθη 
και έθιμα του Πόντου. Οργανωτής ο σύλ
λογος «ο Θεόδωρος Γαβράς·>. Πληρ. 
(0381) 23.484.

-  Θάσος (Ιούλιος ’84): Θασίτικος γά
μος στο χωριό Θεολόγος. Οργανωτής, 
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Θεολόγου. Πληρ. (0593) 31.203.

-Σκύρος (10 -  20/7/84): Αναπαρά
σταση Σκυριανού γάμου.

-Δράμα (19, 20/7/84): Γιορτή Σαρακα- 
τσαναίων, βλάχικη σύναξη με γλέντι, 
ψητά αρνιά και άλλα σαρακατσανέικα 
έθιμα στο δάσος του Καρά -  Ντερέ. 
Πληρ. (0521) 22.619.

-  Κόκκαρί Σάμου (25 -  27/7/84): Γιορ
ταστικό τριήμερο με μουσικό, καλλιτε
χνικό λαϊκόιπρόγραμμα με σαμιώτικη 
ορχήστρα. Πληρ. (0273) 27.204.

-  Φλώρινα (26 -  27/7/84): Στο χωριό 
Φιλώτας οργανώνονται τα «Φιλώτεια» με 
πολιτιστικές και λαογραφικές εκδηλώ
σεις. Πληρ. στην κοινότητα μέσω Ο.ΤΈ.

-  Μαζαράκια Θεσπρωτίας: (Ιούλιος -  
Αύγουστος ’84): «Μαζαρακιώτικα 84». 
Εκδηλώσεις λαογραφικού και πολιτιστι
κού περιεχομένου, εκθέσεις, αθλητικοί 
αγώνες κ.τ.λ. Πληρ. (0666) 61.301.

-  Χανιά (20 — 30/7/84): Λαογραφικές 
εκδηλώσεις στο Γαβαλοχώρι. Πληρ. 
(0821) 21.184.

-  Έδεσσα (Αύγουστος ’84): Λαογρα- 
φική Έκθεση στην περιοχή Κρύας Βρύ
σης, με παραδοσιακό υλικό της περι
οχής. Πληρ. (0381) 23.484.

-Λακωνία (Αύγουστος ’84): Στην κοι
νότητα Χώρας πραγματοποιούνται πολι
τιστικές και λαογραφικές εκδηλώσεις 
«τα Νεστώρια». Πληρ. (0763) 31.241.

-  Πύλος (Αύγουστος ’84): Πολιτιστικές 
και λαογραφικές εκδηλώσεις με θεατρι
κές παραστάσεις και διάφορες εκθέσεις. 
Πληρ. (0723) 22.221.

-  Κοζάνη (1ο ΙΟήμερο Αυγούστου): «Η
γιορτή της Στάνης και του Μανουριού» 
γίνεται στην κεντρική πλατεία της κοινό
τητας Βλάστης. Σ’ όλους προσφέρεται 
το περίφημο κτηνοτροφικό προϊόν μα
νούρι, ενώ νέοι και νέες χορεύουν παρα
δοσιακούς χορούς. Πληρ. (0463) 92.311.

-Χ ανιά  (Αύγουστος ’84): Στο Καστέλι 
Κισσάμου η Μητρόπολη οργανώνει τη 
γιορτή του ξενιτεμένου. Πληρ. (0822) 
22.018.

-  Ηράκλειο (12-15/8/84): Στην κοινό
τητα Αρχανών διοργανώνονται κρητικές 
βραδιές με παραδοσιακή μουσική, δω

ρεάν διανομή κρασιού και γιορτή σταφυ
λιού. Πληρ. (081) 751.814.

-Κ ιλκ ίς  (15/8/84): Αναπαράσταση
βλάχικου γάμου κατά τα παλιά έθιμα. 
Πληρ. (0341) 22.381.

-Κοζάνη (15/8/84): «Καβαλάρηδες» ή 
«η Γιορτή των Φιλίππων». Λαογραφική 
εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στα 
Σιάτιστα. Πληρ. Δήμος Σιάτιστας (0465) 
21.280.

-  Πήλιο (19/8/84): Αναπαράσταση των 
παραδοσιακών εθίμων του «Πηλιορείτι- 
κου Γάμου» στην Πορταριά. Πληρ. (0421) 
99.128.

-  Νέα Αρτάκη Εύβοιας (20 -  24/8/84):
Φεστιβάλ «Κυζήκεια» σε ανάμνηση και 
αναβίωση των αντίστοιχων γιορτών της 
χαμένης πατρίδας Αρτάκης Κυζήκου Μ. 
Ασίας. Πληρ. (0221) 42.122.

-  Λασίθι (26/8/84): Αναπαράσταση
κρητικού γάμου στην Κριτσά. Πληρ. Νο
μαρχία Λασιθίου (0841) 22.493.

-Σπάρτη (30/9/84): «Σπάρταθλο 84». 
Αναβίωση της διαδρομής Αθήνα -  
Σπάρτη -  Αθήνα που έκανε το 490 π.Χ. ο 
Φειδιπίδης. Πληρ. (0731) 22.331. Εκκί
νηση από το Παναθηναϊκό Στάδιο στις
30-9-84 και τερματισμός την επομένη 
στη Σπάρτη.



Διάφορες
εκδηλώσεις

-  Βόλος (Ιούνιος ’84): Έκθεση βιβλίου 
με διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
στη Νέα Ιωνία. Πληρ. (0421) 60.196.

-  Κεφαλονιά (25-6-84): Στο χωριό Πλα
γιά της Ερύσσου διοργανώνεται το 
βράδυ η «Γιορτή της Φωτιάς».
-  Κοζάνη (25-6-84): Χορός των λουλου- 
διών και των κερασιών γίνεται στην κοι
νότητα Εμπορίου μια Κυριακή μεταξύ 
25/6 και 15/7 ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες.

-Λουτράκι (Ιούνιος ή αρχές Ιουλίου):
Ναυταθλητικές εκδηλώσεις σε συνερ
γασία του δήμου με τον αθλητικό σύλ
λογο «Ποσειδών» και τον Αθλητικό 
Όμιλο Λουτρακιού.

-Δράμα (29, 30/6, 1/7/84): «Ελευθέ
ρια». Τριήμερες γιορταστικές εκδηλώ
σεις για την απελευθέρωση της Δράμας. 
Πληρ. (0521) 22.322.

-  Κηφισιά (τέλος Μαϊου -  αρχές Ιου
νίου): «Έκθεση βιβλίου» στο Άλσος Κη
φισιάς. Πληρ. 3630.029 και 3623.222

-  Κατερίνη (Ιούλιος 84): Μυδοχαρά 
στο Μακρύγιαλο. Διοργάνωση κοινότη
τας και πολιτιστικών φορέων του χωριού. 
Πληρ. (0351) 24-887.

-Φλώρινα (1η βδομάδα Ιουλίου 84):
Κολυμθητικοί αγώνες στην ομώνυμη λί
μνη του χωριού Άγιος Παντελεήμονας.

- Σ ' όλη την Ελλάδα (Α’ ΙΟήμερο Ιου
λίου ’84): Στις παραθαλάσσιες πόλεις της 
Ελλάδας γιορτάζεται η «ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ».

-  Χαλκιδική (4/7/84): «Γιορτή της Σαρ
δέλας» στα Μουδανιά, με εκδηλώσεις 
μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων, 
εκθέσεις λαογραφικού υλικού κ.ά.

-  Σητεία (2 -10/7/84): «Κορνάρεια 84» 
προς τιμή του Β. Κορνάρου με λογοτε
χνικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

-Π έτα  Άρτας (6/7/84): Γιορτασμός 
της επετείου της ιστορικής μάχης του 
Πέτα με διάφορες εκδηλώσεις. Πληρ. 
Κοινότητα Πέτα (0681) 83.211.

-Χ ανιά  (9, 10/7/84): «Γιορτή της Ντο
μάτας» στον Πλάτανο. Πληρ. (0822) 
41.332.

-Σκύρος (10 -  20/7/84): Έκθεση έρ
γων σκυριανής λαϊκής τέχνης, αναπαρά
σταση σκυριανού γάμου, τέλεση ιππικών 
αγώνων κ.ά.

-Ζάκυνθος (31/7/84): Στη συνοικία 
Άμμου γίνεται το βράδυ το λαϊκό έθιμο 
της «Μαλλιαρής». Πληρ. (0695) 22.913.

-Καρπενήσι (15/7 -  15/8/84): «Γιορ
τές Δάσους και Λακής Παράδοσης». 
Πληρ. (0237) 22.221.

-  Καλαμάτα (Αύγουστος ’84): «Πολιτι
στικό Καλοκαίρι». Πληρ. (0721) 22.651.

-  Κηφισιά (Αύγουστος ’84): Δεκαπεν
θήμερο πολιτιστικών και αθλητικών εκ
δηλώσεων. Πληρ. 8012.595.

-  Κιάτο (Αύγουστος ’84): «Σικυώνια».
-Λάρισα (Αύγουστος ’84): Ο Δήμος

Λάρισας οργανώνει διάφορες εκδηλώ
σεις στο πάρκο Αλκαζάρ της πόλης.

-  Ηγουμενίτσα (1 -  7/8/84): «Θεσπρω- 
τικά». Εκδήλωση πολιτιστικού περιεχο
μένου. Πληρ. (0665) 22.323 και 23.422.

-  Βελβεντός Κοζάνης (Αύγουστος 
’84): «Πολιτιστικός Αύγουστος». Πληρ. 
(0464) 31.088 και 31.102.

-Λ ίμνη  Εύβοιας (1 -  10/8/84): Φεστι
βάλ «Ελύμνια ’84», με ψυχαγωγικές, 
καλλιτεχνικές και λαογραφικές εκδηλώ
σεις. Πληρ. (0227) 31.222.

-  Ηλεία (αρχές Αυγούστου ’84): Εκδη
λώσεις στην Κοινότητα Φλόκα (1 χλμ από 
την Αρχαία Ολυμπία). Πληρ. (0624) 
22.751.

-Μ υτιλήνη (1 -  8/8/84): «Γιορτή Ού
ζου».

-  Εύβοια (1 -10/8/84): Τα «Μεσάπεια» 
στα Ψαχνά. Πληρ. (0228) 22.505.

-Τ α  «Λυλάντια» Στα Βασιλικά. Πληρ. 
(0221) 52.820.

-Πυθαγόρειο Σάμου (5,6/8/84): 
Εθνική τοπική γιορτή.

-Π άρος (15/8/84): Γίνεται το πανηγύρι 
«Θαλασσινή βραδιά».

-Ρ όδος (15/8/84): Στο χωριό Κρεμα
στή γίνεται πανηγύρι. Επίσης γίνεται Πα
νελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας. Πληρ. 
(0241) 27.427.

-Η λεία  (Μέσα Αυγούστου): «Γιορτή 
της Σταφίδας» στα Κρέστενα. Πληρ. 
(0625) 22.251.

-  Ζάλογγο (12/8/84): Η ιστορική γιορτή 
της εθελοθυσίας των Σουλιωτών στο Ζά
λογγο, γιορτάζεται κάθε χρόνο στον 
ομώνυμο βράχο με τη φροντίδα της νο
μαρχίας.

-Πέραμα Μυλοποτάμου Ρεθύμνης
(13, 17 και 20/8/84): «Γιορτή Σταφίδας» 
με κρητικές και ελαφρολαϊκές ορχή
στρες και προσφορά δωρεάν σταφίδας.

-Χαλκιδική (17/8/84): «Διάπλους Το- 
ρωναίου» στη Νικήτη. Αθλητικό γεγονός 
γνωστό σ' όλο το βορειοελλαδικό χώρο.

-  Λέσβος (15 -  20/8/84): «Συμπόσιο Αι
γαίου» στη Μήθυμνα. Εκδήλωση πνευ
ματικού περιεχομένου, με καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις στο φρούριο της πόλης. 
Πληρ. (0253) 71.313 και 71.323.

-Κεφαλονιά (18,19/8/84): Στο χωριό 
Φραγκάτα ο πολιτιστικός σύλλογος 
διοργανώνει τη «Γιορτή της Ρομπόλας».

-  Σητεία (19, 20, 21/8/84): «Γιορτή 
Σουλτανίνας». Πληρ. (0843) 22.204.

-Αθήνα (τελευταίο 12ήμερο Αυγού
στου): Τα «Ταύρεια» οργανώνονται από 
το Δήμο Ταύρου.

-Βόλος (22/8 -  1/9/84): «3η Βαλκα
νική Έκθεση Χειροτεχνίας». Πληρ. 
(0421) 21.111 εσ. 183.

-Α ίγ ιο  (1ο δεκαπενθήμερο Αυγού
στου): «Γιορτή της Σταφίδας». Πληρ. 
(0691) 23.848.

-Έδεσσα (Σεπτέμβριος ’84): «Γιορτή 
Μήλου» Άρνισσας. Πληρ. (0381) 23.484.

-Κατερίνη (Σεπτέμβριος ’84): «Φθινό
πωρο στην Πιερία». Εκδρομές για την 
ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού. 
Έκθεση, φωτογραφίας. Πληρ. (0351) 
24.887.

-Μαρούσι (Σεπτέμβριος ’84): Αγγειο
πλαστική Έκθεση. Πληρ. 8025.332.

-  Θεσσαλονίκη (2 -  16/9/84): 49η Διε
θνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πληρ. (031) 
274.616.

-  Κιλκίς (1 -  15/9/84): «Γιορτή συγκο
μιδής του Κάστανου» στην Κοινότητα 
Γρίβας. Πληρ. (0343) 41.536.

-Ιθάκη (7 -  15/9/84): «5ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο για την Οδύσσεια».

-  Ηλεία (Μέσα Σεπτεμβρίου ’84): Ιπ
πική Έκθεση Ανδραβίδας με καλλιτε
χνικό πρόγραμμα. Πληρ. (0621) 23.010.

-Τρίπολη (23/9/84): Κάθε χρόνο γιορ
τάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα η 
άλωση της πόλης με παρελάσεις, καλλι
τεχνικό πρόγραμμα κ.ά.

-Κατερίνη (20 -  30/9/84): «Γιορτή 
Σταφυλιού» στο Κίτρος με λαϊκό πανη
γύρι. Πληρ. (0351) 24.887.

-Καλαμάτα (27/9/84): «Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού». Πληρ. (0721) 22.651 
και 29.532.

-  Πρέβεζα (23 -  29/9/84): «Παγκόσμιο 
Συνέδριο Αρχαιολογίας» σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τη 
συμμετοχή ελλήνων και ξένων αρχαιο
λόγων. Πληρ. (0682) 28.120 και 22.375.

-  Ρέθυμνο (2/9/84) Γ ιορτή ψαράδων 
στο λιμάνι.

-(27/9/84): Γιορτή τουρισμού. Πληρ. 
(0831) 22.245.



ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΠΟΡ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Καλοκαιρινές άδειες. Τα καταγάλανα νερά της 

άμορφης πατρίδας μας και οι υπέροχες τοποθεσίες 
της, με το λαμπρό ήλιο και τ ις  υπέροχες αμμουδιές, 
περιμένουν να φιλοξενήσουν τις  χιλιάδες των τουρ ι
στών από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Οι δροσερές χαρές της θάλασσας συνδυάζονται με 
θαυμάσια υγιεινά και θεαματικά σπορ για μικρούς και 
μεγάλους.

Τα κατ’ εξοχήν θαλασσινά σπορ, μπορούμε να 
πούμε ότι είναι η ιστιοπλοΐα, το γουίντ σέρφινγκ, το 
θαλάσσιο σκι, η κωπηλασία και φυσικά το κολύμπι. Η 
«Αστυνομική Επιθεώρηση» θέλοντας να σας γνωρίσει 
τα μυστικά τους, τον τρόπο εκμάθησής τους και τις  
χαρές τους, σας τα παρουσιάζει μαζί με ορισμένες 
συμβουλές για άνετο και ακίνδυνο κολύμπι, που νομί
ζουμε θα σας φανούν χρήσιμες, τώρα που όλοι λόγω 
του αφόρητου καύσωνα θα ξεχυθούμε στις παραλίες.

•ΚΑΜΠΙΜΓΚ

Ο σύγχρονος αυτός τρόπος διακοπών 
έχει διαδοθεί σε μεγάλο βαθμό, τα τε
λευταία χρόνια, γιατί συνδυάζει την οι
κονομία με τη φυσική ζωή.

Ο όρος «κάμπινγκ» (camping) είναι διε
θνής και σημαίνει υπαίθρια τουριστική 
εγκατάσταση σε σκηνές, τροχόσπιτα 
κ.λπ. Το πρώτο κάμπινγκ ίδρυσε το 1901 
ο Χόλτιγκ και ο αιδεσιμώτατος Πιτ Τζόν- 
σον του New College της Οξφόρδης και 
είχε 20 μέλη. Η διάδοσή του επεκτάθηκε 
μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι διακοπές σε κάμπινγκ, μας δίνουν 
την ευκαιρία να επιστρέφουμε στη φύση 
και να γευτούμε τις μοναδικές της 
ομορφιές σε ωραίες τοποθεσίες που 
συνδυάζουν τη χαρά της θάλασσας και 
τη γραφικότητα του βουνού. Ο διαφορε
τικός αυτός τρόπος διακοπών μας κάνει 
να νιώθουμε ελεύθεροι, μακριά από την

κυριαρχία του χρόνου ή την καθημερινή 
δέσμευση.

Εξοπλισμός
Ο κατάλληλος εξοπλισμός είναι πάντα 
απαραίτητος για πιο άνετες συνθήκες 
διαβίωσης στο χώρο των κάμπινγκ. Ανά
λογα βέβαια με τις προτιμήσεις μας, 
υπάρχουν σκηνές απλές με διπλή τέντα 
(8.000 δρχ. περίπου), σκηνές δωματίων 
(από 13.000 -  35.000), υπνόσακοι (σλί- 
πινγκ - μπανγκ από 3.000 -  7.000δρχ ), 
τροχόσπιτα (από 350.000 δρχ. -1.000.000 
δρχ. -  οι τιμές εδώ κυμαίνονται ανάλογα 
με τη χωρητικότητα) τραπέζια πτυσσό
μενα κ.λπ.

Οπωσδήποτε μαζί σας θα πρέπει να 
πάρετε κουβέρτες, πετσέτες, προσω
πικά είδη και ένα πλήρες μικρό φαρμα
κείο. Βέβαια όσοι θα ασχοληθούν για 
πρώτη φορά με το κάμπινγκ θα επιβα
ρυνθούν με το κόστος του εξοπλισμού, 
που θα αποτελεί όμως μια πάγια περιου
σία και θα κάνει φτηνότερες τις διακοπές 
στα επόμενα χρόνια.

Υπάρχουν οργανωμένα κάμπινγκ του

Ε.Ο.Τ. αλλά και ιδιωτικά. Όλα βρίσκονται 
σε παραλίες που χρησιμοποιούνται απο
κλειστικά από τους κατασκηνωτές και 
διαθέτουν ζεστό ντους, κοινόχρηστες 
κουζίνες, κοινά πλυντήρια και σιδερωτή
ρια, πρώτες βοήθειες, σελφ - σέρβις 
τροφίμων, μπαρ, εστιατόρια και άλλες 
σύγχρονες ανέσεις. Η κατασκήνωση σε 
όλα τα κάμπινγκ συνεπάγεται και ορι
σμένες υποχρεώσεις από πλευράς εκ
δρομέων που καθορίζονται απ’ τις αρχές 
λειτουργίας και τις απαραίτητες προδια
γραφές του Ε.Ο.Τ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πού 
λειτουργούν και πόσο κοστίζουν τα κάμ
πινγκ, μπορείτε να πάρετε από τα κατά 
τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ. και από την 
Τουριστική Αστυνομία. Το κάμπινγκ, λοι
πόν δίνει τη μοναδική ευκαιρία στον άν
θρωπο, ιδίως των απομονωμένων μεγα- 
λουπόλεων, να ξεφύγει από το ρυθμό 
της ζωής της ασφυκτικής τσιμεντούπο
λης και να ζήσει ονειρικές στιγμές κοντά 
στο μεγαλείο της φύσης, δίνοντας έτσι 
μια διαφορετική αίσθηση στο χρώμα των 
διακοπών του.



* ΚΟΛΥΜΠΙ
Το κολύμπι είναι από τα υγιεινότερα 

σπορ και το πλέον διαδεδομένο στο ευρύ 
κοινό, που κάθε καλοκαίρι (μερικές φο
ρές και το χειμώνα) αναζητεί τις απολαύ
σεις του υγρού στοιχείου.

Οι κυριότεροι τρόποι κολύμβησης εί
ναι: α) Η πρηνής (μπρούμυτα). Είναι ο 
συνηθέστερος τρόπος. Ο κολυμβητής 
βρίσκεται μπρούμυτα και εκτελεί συγ
χρονισμένες κινήσεις με χέρια και πόδια,
6) Η πλάγια κολύμβηση. Η πλεύση στο 
νερό γίνεται πότε στο ένα και πότε στο 
άλλο πλευρό, σε ίσα χρονικά διαστή
ματα. Χρησιμοποιείται σε μικρές θαλασ
σοταραχές ή για την κάλυψη μεγάλων 
αποστάσεων, γ) Η ύπτια κολύμβηση 
(ανάσκελα). Σ’ αυτόν τον τρόπο κολύμ
βησης κινούνται συγχρόνως χέρια και 
πόδια ή μόνο τα άνω ή μόνο τα κάτω 
άκρα, δ) όρθια κολύμβηση. Τα πόδια 
κάμπτονται και τεντώνονται, ενώ τα χέ
ρια απλά υποβοηθούν την κίνηση των 
ποδιών. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη

διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν να 
πνιγούν.

Τέσσερα είναι τα είδη της κατάδυσης 
(βουτιάς):

α) Η απλή είσοδος στο νερό και η έξ
οδος του κολυμβητή σε μικρή απόσταση 
από το σημείο όπου έπεσε, β) Το μακρο- 
θούτι. Ο κολυμβητής βγαίνει από το νερό 
σε όσο μπορεί μεγαλύτερη απόσταση 
από το σημείο πτώσης, γ) Η βουτιά σε 
βάθος. Ο κολυμβητής πέφτει στο νερό 
από ψηλή εξέδρα ή βράχο με τα χέρια και 
το κεφάλι τεντωμένο μπροστά, δ) Η αγω
νιστική βουτιά. Γίνεται από εξέδρα 
ύψους 4,12 μέτρων. Οι διαγωνιζόμενοι 
εκτελούν θεαματικές κινήσεις στον 
αέρα, από τη στιγμή που αρχίζουν την 
πτώση τους, μέχρι την είσοδό τους στο 
νερό. Επιτυχημένη θεωρείται η βουτιά 
αυτή, όταν ο κολυμβητής κατά την είσ
οδό του στο νερό διαταράσσει όσο γίνε
ται λιγότερο την επιφάνειά του.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν 
κολυμπάμε.

Τώρα που το καλοκαίρι έφτασε, οι 
περισσότεροι από μας θα σπεύσουμε 
στις πλησιέστερες παραλίες σε αναζή
τηση λίγης δροσιάς. Δίνοντας λίγη 
προσοχή σε ορισμένες βασικές αρχές 
γύρω από τον τρόπο κολύμβησης, μπο

ρούμε να χαρούμε άφοβα τις χαρές της 
θάλασσας, χωρίς τον κίνδυνο ατυχήμα
τος.

Σε μια κατ’ εξοχήν ναυτική χώρα, όπως 
είναι η Ελλάδα είναι πραγματικά αδια
νόητο και απαράδεκτο να θρηνούμε θύ
ματα. Η τραγική αυτή πραγματικότητα 
πρέπει πάση θυσία να εκλείψει. Η εκμά
θηση της κολύμβησης είναι πλέον επιτα
κτική ανάγκη. Παρακάτω σας δίνουμε 
ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για το τι 
πρέπει να αποφεύγετε πηγαίνοντας στη 
θάλασσα, για να χαρείτε τον ήλιο και τη 
δροσιά της:

1 ) Να μην απομακρύνεστε κολυμπών
τας από τις ακτές, αν δεν ξέρετε 
καλό κολύμπι. Να κρατάτε πάντα δυ
νάμεις για την επιστροφή.

2) Να μην πανικοβληθείτε αν κουρα
στείτε ή πάθετε κράμπα. Χαλαρώστε 
και κινηθείτε ήρεμα προς την ακτή. 
Αν αισθανθείτε ρίγη ή ζαλάδες βγείτε 
αμέσως έξω.

3) Να μην μπαίνετε στη θάλασσα με γε
μάτο το στομάχι. Αφήστε να περά
σουν τρεις με τέσερις ώρες μετά το 
φαγητό.

4) Να μην κάνετε χρήση οινοπνευμα
τωδών ποτών πριν μπείτε στη θά
λασσα.

5) Να μην κολυμπάτε σε απαγορευμέ
νες -  μολυσμένες περιοχές, συμ- 
βουλευόμενοι τις υπάρχουσες εν
δεικτικές πινακίδες.

6) Να μην κάνετε βουτιές σε περιοχές 
με άγνωστο βάθος.

7) Να μην αφήνετε μικρά παιδιά μόνα 
τους στη θάλασσα χωρίς την απαραί
τητη επιτήρηση, ιδιαίτερα όταν δεν 
ξέρουν κολύμπι.

8) Να μη μένετε πολλές ώρες στον ήλιο, 
ιδιαίτερα στα πρώτα μπάνια. Επι
δίωξη βέβαια του καθένα είναι να 
μαυρίσει, αλλά όπως καθετί το υπερ
βολικό βλάπτει, έτσι και ο ήλιος μπο
ρεί να αποβεί ολέθριος για το δέρμα 
μας.

9) Να μην πλησιάζετε κάποιον που ζη
τάει βοήθεια, αν δεν ξέρετε καλό κο
λύμπι και τον τρόπο που θα τον πιά- 
σετε. Καλύτερα είναι να φωνάξετε σε 
βοήθεια κάποιον πιο έμπειρο.

10) Να μην πλησιάζετε σε επικίνδυνο ση
μείο τα κρις -  κραφτ, τις βάρκες, τα 
κανό και γενικά όλα τα πλεούμενα.

11) Να μη μένετε πολλή ώρα συνέχεια 
στη θάλασσα, καλό είναι να κάνετε 
μικρά διαλείμματα.

12) Να μην ξεχνάτε να παίρνετε μαζί σας, 
στην παραλία, το φορητό φαρμακείο 
με τα αναγκαία είδη για περιπτώσεις 
μικροατυχημάτων, που είναι συχνά 
στη θάλασσα, όπως π.χ. το κόψιμο 
του ποδιού σε μυτερή πέτρα, η 
επαφή με μια τσούχτρα κ.τ.λ.

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω οδη
γίες, νομίζουμε ότι θα αποφύγετε τυχόν 
οδυνηρές εμπειρίες στη θάλασσα, απο
λαμβάνοντας ανέμελα τις δροσερές 
ομορφιές της.



• ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Η ιστιοπλοΐα σαν σπορ αναψυχής 

προσφέρει δυνατές συγκινήσεις σε κάθε 
αθλητή. Είναι το άθλημα που αξιοποιεί 
τις τεχνικές μας γνώσεις δίνοντάς μας 
αίσθημα αυτοπεποίθησης και σιγουριάς.

Πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ευρώπη, 
κυρίως στην Αγγλία, γύρω στο 1.800 και 
λίγο αργότερα στην Αμερική. Η αγωνι
στική ιστιοπλοΐα έχει πάρει σήμερα με
γάλες διαστάσεις σ' ολόκληρο τον κό
σμο. Στη χώρα μας αναπτύχτηκε σχετικά 
καθυστερημένα. Γύρω στα 1933 ιδρύ
θηκε ο πρώτος ιστιοπλοϊκός όμιλος στη 
Θεσσαλονίκη και μέχρι το 1940 είχαν 
ιδρυθεί ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά 
και ο Ναυτιλιακός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος.

Η Ελληνική ιστιοπλοΐα έχει σημειώσει 
σημαντικές διακρίσεις στον διεθνή 
χώρο. Σπουδαίοι Έλληνες ιστιοπλόοι εί
ναι ο Χατζηπαυλής (3ος Ολυμπιονίκης 
στο Μόναχο το 1972) και ο Μπουντού-
ρης-

Κατηγορίες σκαφών
Τα ιστιοπλοϊκά σκάφη χωρίζονται σε 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα 
Optimist. Προορίζονται κυρίως για μικρά 
παιδιά ή εφήβους ( 6 - 1 5  χρόνων). Το 
μέγεθος του σκάφους είναι 2,30 μέτρα 
και το βάρος του γύρω στα 36 κιλά. Εκτός 
από τα εκπαιδευτικά σκάφη υπάρχουν 
και τα αγωνιστικά.

Άλλα σκάφη είναι το Lazer, που είναι 
μονοθέσιο, με μήκος 4,23 μέτρα, βάρος 
60 κιλά και επιφάνεια πανιών 8 τετραγω
νικά μέτρα. Στην ίδια κατηγορία με το 
Lazer είναι τα 4 -  20, που είναι διθέσια και 
ζυγίζουν 98 κιλά.' Εχουν δύο πανιά με 
συνολική επιφάνεια 10 τετραγωνικά μέ
τρα. Στην τρίτη κατηγορία είναι τα εκ
παιδευτικά σκάφη, τα οποία είναι μεγα
λύτερα σε μήκος και με περισσότερα πα- 
νια. Για το χειρισμό τους απαιτούνται 
πάνω από δύο άτομα.

Για να μάθει κανείς ιστιοπλοΐα, εκτός 
από τη θεωρητική κατάρτιση, χρειάζεται 
και πρακτική εξάσκηση. Υπάρχουν ειδι
κές σχολές ιστιοπλοΐας όπου μπορεί 
οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από ηλικία, 
να εκπαιδευτεί. Τα μαθήματα διαρκούν

δύο μήνες περίπου (2 φορές τη βδομάδα, 
το λιγότερο). Ο κύκλος των μαθημάτων 
στοιχίζει 1.500-2.000 δρχ. Με το σχετικό 
πιστοποιητικό που δίνεται απ’ τις σχο
λές, μπορείτε να νοικιάζετε μικρά ιστιο
πλοϊκά σκάφη από τους ομίλους ή κι απ’ 
τις σχολές. Υπάρχουν και οι Ναυτικοί 
Όμιλοι, στους οποίους όμως γίνεται κα
νείς δεκτός ως αθλητής. Έ τσ ι εντελώς 
δωρεάν, εκπαιδεύεται κανείς για ιστιο
πλόος με άριστες προδιαγραφές για το 
μέλλον.

Πληροφορίες σχετικά με την ιστιο
πλοΐα, μπορείτε να πάρετε από την Ελ
ληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ξενο- 
φώντος 15α τηλ. 3235.560, 3236813). 
Σχολές ιστιοπλοΐας υπάρχουν στον Πει
ραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την 
Κέρκυρα, το Βόλο, την Αλεξανδρού
πολη, την Καλαμάτα και τη Σύρο.

Η χαρά που προσφέρει η ιστιοπλοΐα εί
ναι μοναδική. Η κατάλληλη αξιοποίηση 
των τεχνικών και φυσικών ικανοτήτων 
στο άθλημα αυτό, μας προσφέρει πρω
τόγνωρες εμπειρίες από τη γεύση «των 
παιχνιδιών της θάλασσας».



ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Τηλεφωνικό κέντρο 9292-111, 
γραμμές εσωτερικού 9292-444, 
αφίξεις-αναχωρήσεις αεροσκα
φών 9811-201, κρατήσεις θέσεων 
9616-161, εμπορεύματα 9811-211.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ , 

ΕΛΛΑΔΑΣι
Πληροφορίες 3624-402, έκδοση 

εισιτηρίων εσωτερικού 3624-402, 
αφίξεις αναχωρήσεις συρμών Β. 
Ελλάδας 8237-741, αφίξεις ανα
χωρήσεις συρμών Πελοποννήσου 
5131-601 δρομολόγια λεωφο
ρείων 8231-514.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Από Λιοσίων:
Εύβοιας

8315-991,
Λάρισας

8317-186,
Τρικάλων
8317-158,

5129-293,

Βοιωτίας 8317-179,
8317-153, Ευρυτανίας 
Καρδίτσας 8317-181,
8317-109, Μαγνησίας 
Πιερίας 8317-059,
8311-434, Φθιώτιδας 
Φωκίδας 8317-096.
Από Κηφισό:

Αιτωλοακαρνανίας 
Αλεξανδρούπολης 5129-308, Αρ
γολίδας 5134-588, Αρκαδίας 
5134-575, Άρτας 5133-139, Αχαΐας
5124- 914, Γρεβενών 5130-427, 
Δράμας 5129-407, Ζακύνθου 
5129-432, Ηλείας 5134-110, Ημα
θίας 5129-308, Θεσπρωπίας
5125- 954, Ιωαννίνων 5129-363, 
Καβάλας 5129-407, Καστοριάς 
5129-308, Κέρκυρας 5129-443. 
Κεφαλληνίας 5129-498, Κιλκίς 
5129-403, Κοζάνης 5129-308, Κο
μοτηνής 5129-308, Κορινθίας 
5124-912, Λακωνίας 5124-913, 
Λευκάδας 5133-583, Μεσσηνίας 
5134-293, Ξάνθης 5132-084, Πέλ- 
λης 5129-308, Πρέβεζας 5129-252,
ΚΤΕΛ Αττικής:

Ραφήνας - Ν. Μάκρης 8210-872, 
Λαυρίου - Καλάμου 8213-203, Με
γάρων 5236-045.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά 
τηλ. κέντρο 4511-312, 4172-657, 
κατάπλοι, απόπλοι 4511-311.

Νεάπολη Λακωνίας 0752-27022, 
22974, Καστέλλι Κρήτης 0822- 
22024, Γύθειο 0733- 22262, Ζέα 
Πειραιά 4525-315, Ρόδος 0241- 
27634, 27365, Καβάλλα 051-
223716, 224967, Θεσσαλονίκη
031- 531500, Χίος 0271-23097, 
Σαντορίνη (Θήρα) 0286- 22239, 
Πάτρα 061- 277150, Μούρτο Ηπεί
ρου 0276- 71240, Πάργα
0684-31227, Βόλος 0421- 24179, 
Κύμη 0222- 22606, Αγ. Κων/νος 
0235- 31759, Νάξος 0285- 22300, 
Αμοργός 0285- 71259, Ραφήνα 
0294- 22300, 23300.
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•ΚΩΠΗΔΑΧΙΑ
Ένα σπορ που γυμνάζει τους μυς του 

σώματος και βοηθάει τη φυσιολογική 
ανάπτυξη του οργανισμού είναι και η κω
πηλασία.

Είναι το άθλημα που συνδυάζει την εν
έργεια ολόκληρου του σώματος, δηλαδή 
των ποδιών, του κορμού, των ώμων, των 
χεριών καθώς επίσης και τη λειτουργία 
του αναπνευστικού, κυκλοφοριακού και 
νευρικού συστήματος.

Είναι θεαματικό άθλημα, κατ’ εξοχήν 
ομαδικό -  με εξαίρεση το skiff (κάνος) -  
γι' αυτό το λόγο καλλιεργεί στους κωπη
λάτες συναισθήματα φιλίας, αλληλεγ
γύης, συναδελφικότητας, άμιλλας κ.ά.

Η λέξη κωπηλασία δείχνει ενέργεια και 
σημαίνει προώθηση του σκάφους πάνω 
στην επιφάνεια του νερού με κατάλλη
λους χειρισμούς των κουπιών. Οι ρίζες 
της κωπηλασίας χρονολογούνται από 
πολύ παλιά. Η αρχαιολογική σκαπάνη 
στην Αίγυπτο έφερε στο φως αγγεία του 
6ου π.Χ. αιώνα που απεικονίζουν παρα
στάσεις πλοίων με κωπηλάτες. Αλλά και 
οι αρχαίοι Έλληνες, όπως βεβαιώνει ο 
σοφιστής Φιλόστρατος, κατανόησαν το 
υγιεινό της κωπηλασίας.

Για να αρχίσει κάποιος να ασχολείται 
με την κωπηλασία, πρέπει να γνωρίζει 
αρχικά καλό κολύμπι. Να έχει ιατρική βε
βαίωση, που να πιστοποιεί ότι μπορεί να 
αθλείται. Εάν είναι ανήλικο άτομο, 
χρειάζεται να έχει βεβαίωση του γονέα ή 
κηδεμόνα, που να του επιτρέπει να γίνει 
μέλος του σωματείου.

Η καταλληλότερη ηλικία για τη μάθηση 
της κωπηλασίας είναι μεταξύ 9 - 1 2  χρό
νων. Σ αυτή την ηλικία το παιδί είναι 
ένας καλός και πρόθυμος δέκτης για 
άσκηση. Το νευρικό σύστημά του έχει 
ωριμάσει περισσότερο, η συγκέντρωση 
της προσοχής του είναι ευχερέστερη και 
μπορεί να αφομοιώνει και να εκτελεί με 
μεγαλύτερη άνεση ισορροπιστικές 
ασκήσεις.

Μια καλά κατασκευασμένη λέμβος

παίζει σπουδαίο ρόλο για την ταχύτητα 
και την ισορροπία. Τα συνήθη ξύλα που 
κατασκευάζονται οι λέμβοι είναι το 
μαόνι, το αφρικάνικο έλατο, ο κέδρος, η 
λευκή ξυλεία και άλλα.

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται δύο 
κατηγορίες λέμβων κωπηλασίας: α) Κέ- 
λητες ανοικτής θαλάσσης και θ) Εξ- 
ωσκάλμιες. Οι πρώτες είναι βάρκες με 
προκαθορισμένες διαστάσεις, ενώ οι 
δεύτερες είναι ελεύθερης κατασκευής. 
Στην κατηγορία των κελήτων έχουμε το 
κάνος, τη δίκωπη με πηδαλιούχο και την 
τετράκωπη με πηδαλιούχο.

-  Το κάνος είναι μονοθέσιο και ο αθλη
τής κωπηλατεί κρατώντας στο κάθε του 
χέρι από ένα μικρό κουπί.

-Σ τη  δίκωπη κωπηλατούν δύο αθλη
τές κρατώντας με τα δυο τους χέρια ένα 
μεγάλο κουπί, ενώ ο πηδαλιούχος κρατά

την ευθεία πορεία της λέμβου.
-  Στην τετράκωπη κωπηλατούν 4 

αθλητές, που κρατούν με τα δυο τους 
χέρια ένα μεγάλο κουπί, ενώ ο πηδα
λιούχος ρυθμίζει την πορεία της λέμβου.

Στην κατηγορία των εξωσκαλμίων 
υπάρχουν δύο κατηγορίες: 1) οι βάρκες 
που κινούνται, όταν ο κάθε κωπηλάτης 
κρατά με τα δυο του χέρια ένα μεγάλο 
κουπί (οχτάκωπη, τετράκωπη με πηδα
λιούχο, τετράκωπη χωρίς πηδαλιούχο, 
δίκωπη με πηδαλιούχο και δίκωπη χωρίς 
πηδαλιούχο).

2) Οι βάρκες που κινούνται, όταν ο 
κάθε κωπηλάτης κρατά στο κάθε χέρι 
του από ένα μικρό κουπί (skiff, διπλό skiff 
και τετραπλό skiff). To skiff είναι το πιο 
μικρό σκάφος και δεν έχει πηδάλιο.

Οι κωπηλάτες πρέπει να δίνουν με
γάλη σημασία στον τρόπο μεταφοράς 
των λέμβων, αποφεύγοντας με κάθε 
τρόπο τις φθορές, πρέπει να μοιράζονται 
μεταξύ τους το βάρος του σκάφους και 
το μήκος εξίσου. Να αφιερώνουν αρκε
τές ώρες για την προπόνησή τους με θέ
ληση και ζήλο, προσέχοντας συγχρόνως 
τη διατροφή τους. Για τις μεθόδους δι
δασκαλίας της κωπηλασίας και για τις 
σχετικές σχολές που υπάρχουν μπορούν , 
οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται 
στην Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία 
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων 
(Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.) τηλ. 3612.109 ή στους κατά 
τόπους Ναυτικούς Ομίλους.

Αξίζει πραγματικά να ασχοληθεί κανείς 
με την κωπηλασία. Είναι ένα άθλημα που 
επιδρά ευεργετικά, σωματικά και πνευ
ματικά, δημιουργεί διάθεση, ευεξία και 
όρεξη για εργασία, καλλιεργώντας συγ
χρόνως και την ευγενή άμιλλα.



• ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ
Γεμάτο ζωντάνια και δυναμικότητα το 

θαλάσσιο σκι κατακτάει ολοένα και 
περισσότερο έδαφος. Ίσως από πρώτη 
ματιά να φαίνεται δύσκολο, αλλά με λίγη 
θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε 
θαυμάσια.

Η αρχή του σκι βασίζεται σε δύο στοι
χεία: α) Στη δυναμικότητα των σκι να 
«σχίζουν» το νερό με πολύ μικρή τριβή, 
πετυχαίνοντας έτσι μεγάλες ταχύτητες 
και β) στη δύναμη που είναι απαραίτητη 
για να «σηκωθεί» ο σκιερ και να εξακο
λουθήσει να επιπλέει χωρίς να βουλιάζει.

Για να μάθει κανείς σκι, χρειάζεται ένα 
σκάφος που να τον τραβάει. Το πρό
βλημα είναι ότι λίγοι έχουν σκάφη. Το 
γεγονός ότι κοστίζουν μαζί με τον κινη
τήρα περίπου 150.000 δρχ. το λιγότερο, 
τα κάνει οπωσδήποτε δυσπρόσιτα στους 
νέους. Βέβαια μπορείτε να νοικιάσετε το 
σκάφος και τον κυβερνήτη του, για όση 
ώρα θέλετε. Οι τιμές ε'ιναι σχετικά υψη
λές, λόγω της αύξησης των καυσίμων και 
άλλων παραγόντων. Οι ιδιοκτήτες τους, 
που ασχολούνται πολλά χρόνια με το σκι, 
αναλαμβάνουν να σας μάθουν γρήγορα 
και εύκολα με 2.000 - 3.000 δρχ., αν βέ
βαια και σεις έχετε λίγη καλή θέληση... 
Όσο πιο νέος είναι κανείς, τόσο πιο εύ
κολα μαθαίνει. Οι κίνδυνοι από το σκι εί
ναι πολύ μικροί. Το παν είναι να «σηκω
θείς» και να βγεις από το νερό για πρώτη 
φορά. Από κει και πέρα όλα είναι εύ
κολα....

Εξοπλισμός
Το σκάφος δεν πρέπει να είναι πάνω 

από 5 μέτρα το πολύ, για να μη δημιουρ
γεί πολλά απόνερα πίσω του, που πάντα

δυσκολεύουν τους σκιερ. Ο κινητήρας 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ίππων και 
να μπορεί να δίνει στο σκάφος μια ταχύ
τητα το λιγότερο 25 μιλιά. Ο οδηγός πρέ
πει να έχει μια σχετική πείρα και ένα δεύ
τερο άτομο δίπλα του για να προσέχει 
τον σκιερ. Το σχοινί που συνδέει τον 
σκιερ με το σκάφος έχει μήκος γύρω στα 
23 μέτρα, που μπορεί βέβαια να είναι μα- 
κρύτερο ή κοντύτερο ανάλογα με την 
προτίμηση του καθενός.

Τα πέδιλα για σκι χωρίζονται στα διπλά, 
στα πέδιλα για σλάλομ, στα σκι για άλ

ματα, στα ακροβατικά και στα μονοσκί. 
Απαραίτητο είναι επίσης και το σωσίβιο 
(όχι φουσκωτό) που είναι τζάκετ ή ζώνη.

Σχολές για σκι υπάρχουν αρκετές. Γ ια 
πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε 
στην Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου 
Σκι (Β. Παύλου 47, τηλ. 67.23.371 και 
Στουρνάρα 32, τηλ. 52.31.875).

Με λίγη θέληση λοιπόν και αποφασι
στικότητα μπορεί ο καθένας μας να μά
θει θαλάσσιο σκι, προσφέροντας στις 
καλοκαιρινές του διακοπές ζωντάνια και 
περιπέτεια...

f V *
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Από τα πιο θεαματικά θαλάσσια σπορ 
που συναρπάζουν και γοητεύουν για τη 
ζωντάνια τους και τη συνεχή κινητικό- 
τητά τους είναι και το γου'ιντ - σέρφινγκ. 
Είναι το ιστιοπλοϊκό αγώνισμα όπου ο 
ανθρώπινος παράγοντας μετράει περισ
σότερο από το υλικό.

Το γου'ιντ -  σέρφινγκ ανακαλύφτηκε 
στη Νότια Καλιφόρνια στα τέλη της δε
καετίας του ’60 από τους Χόιλ Σθάτσερ, 
τότε διευθυντή τμήματος ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, και Τζιμ Ντρέικ αεροναυ
πηγό. Η εξάπλωσή του στην Ευρώπη 
ήταν τεράστια, ιδίως ανάμεσα στους χιο
νοδρόμους που διψούσαν για έντονες 
συγκινήσεις κατά τη διάρκεια του καλο
καιριού, την εποχή που τους έλειπε το 
αγαπημένο τους σπορ. Στην Ελλάδα εμ
φανίστηκε γύρω στο 1976 και από τότε 
έχει τεράστια εξάπλωσή.

Γουίντ -  σέρφινγκ μπορεί να μάθει κα
νείς είτε προσπαθώντας από μόνος του, 
στην πράξη, είτε διαβάζοντας ένα σχε
τικό βιβλίο με οδηγίες ανεξάρτητα από 
ηλικία.

Υπάρχουν βέβαια και οι ειδικές σχο
λές, όπου μπορεί να μάθει κανείς το 
άθλημα σε 6 -  7 ώρες με 3.000 δρχ. περί
που. Βασικό προσόν για την επιτυχία εί
ναι η ισορροπία. Το πώς δηλαδή θα μπο
ρέσει κανείς να σταθεί πάνω στη σανίδα 
και να σηκώσει το κατάρτι με το πανί, 
χωρίς να πέσει στη θάλασσα. Η πτώση 
στη θάλασσα στην αρχή είναι κάτι το 
συνηθισμένο και το φυσικό, αλλά σιγά -  
σιγά κανείς συνηθίζει. Πρώτα απ’ όλα 
πρέπει να ξέρουμε οπωσδήποτε καλό 
κολύμπι. Οι αρχάριοι καλό είναι να μα

θαίνουν το άθλημα, εκεί όπου δεν υπάρ
χουν ισχυρά ρεύματα, σε λιμανάκια και 
μικρούς κολπίσκους.

Είδη σκαφών
Υπάρχουν τρεις διεθνώς καθιερωμέ

νες κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα 
Funboards. Τα χαρακτηριστικά τους είναι 
πολύ βάρος πίσω και λίγο μπροστά, δεν 
έχουν καρίνα, μικρό μήκος και πολύ μι
κρό συνολικό βάρος. Είναι κατάλληλα 
για ελεύθερες πλεύσεις σε δυνατούς 
ανέμους και μεγάλα κύματα.

Δεύτερη κατηγορία είναι τα Allroumd ή 
σκάφη γενικής χρήσης. Αυτά τα σκάφη, 
είναι για όλες τις δουλειές. Χαρακτηρι
στικά τους είναι η μυτερή πλώρη, το σχε
τικά μεγάλο μέγεθος, η κοφτή πρύμνη 
και η καρίνα. Είναι τα πιο πρακτικά και τα

.... Λ'

πιο κατάλληλα για τις ελληνικές θάλασ
σες.

Η τρίτη κατηγορία είναι τα αγωνιστικά 
γουίντ -  σέρφινγκ για τους έμπειρους 
και απαιτητικούς.

Οι τιμές γενικά αρχίζουν από 30.000 
δρχ. και φθάνουν τις 100.000 δρχ. Περισ
σότερες πληροφορίες για το άθλημα, τις 
σχολές που υπάρχουν, τα σκάφη, τις τ ι
μές κ.τ.λ., μπορείτε να πάρετε από τον 
Ελληνικό Σύνδεσμο Γουίντσερφινγκ 
(ΕΣΥΓ) Δεινοκράτους 47, Κολωνάκι, 
Αθήνα, τηλ. 7291.392 και 7230.212.

Για όσους λοιπόν λαχταρούν να ξεφύ- 
γουν από τη μοτονοτία της μεγαλούπο
λης το καλοκαίρι, να νιώσουν διαφορε
τικά, γλιστρώντας πάνω στο κύμα, υπάρ
χει το θεαματικό και μοναδικό σε εμπει
ρίες γουίντ -  σέρφινγκ.



Xapene την
To καλοκαίρι τελειώνει, ωστόσο πολλές «άδειες» είναι στην 

«ημερήσια διάταξη» ακόμη και τώρα το φθινόπωρο.
Ολοι μας θα θελαμε να πάμε σ ενα ήσυχο μέρος, 

μακριά από την πολυκοσμία και τη φασαρία της πόλης.

πατρίδα μας
Εμείς σας προτείνουμε, ορισμένα ήρεμα νησάκια, 

χωρίς πολύ τουρισμό, αν προτιμάτε θάλασσα, και μερι
κές ορεινές περιοχές αν προτιμάτε βουνό, κι εσείς, αν 
θέλετε δ ιαλέγετε.

ΚΥΘΗΡΑ
Ένα ωραίο νησί με επιβλητικές βραχώδεις ακτές και θα- 

θουλωτούς όρμους. Η ιστορία λέει ότι τα περισσότερα από τα 
χωριά του χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της αγγλικής κατοχής 
στα Ιόνια νησιά. Η αρχιτεκτονική τους ακολουθεί τον επτανη
σιακό τύπο.

Τα Κύθηρα ήταν η πρώτη μινωική αποικία.
Αξιοθέατα. Κοντά στην Αγία Πελαγία θα επισκεφτείτε: Την 

Παλαιόπολη, τα ερείπια μιας βυζαντινής πόλης που ιδρύθηκε 
πριν το 12ο αιώνα. Την πρωτεύουσα του νησιού, Χώρα ή Τσι- 
ρίγο, που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του 
ενετικού κάστρου. Τον Μυλοπόταμο, ερειπωμένη πόλη, βυ
ζαντινή και θενετσιάνικη, το ναό του Αγίου Αθανασίου με 
εικόνες ιωνικής τεχνοτροπίας, το ναό του Αγ. Δημητρίου και 
του Αγίου Πέτρου στο Αρέσι με τοιχογραφίες 12ου, 15ου και 
16ου αιώνα.

Το αρχαιολογικό μουσείο με μικρή συλλογή από αγγεία 
μινωικά, μυκηναϊκά, κεραμικά, γλυπτά αρχαϊκής και κλασικής 
εποχής, οικόσημα και αμφορείς.

Το Κάστρο της Χώρας, της Παλιόχωρας και του Μυλοπότα- 
μου και το σπήλαιο του Μυλοπόταμου.

Αντικύθηρα ή Αίγιλα, ξερονήσι 18 μιλιά από τα Κύθηρα. 
Μοναδικός οικισμός ο Ποταμός με λίγους κατοίκους, γραφικά 
σπίτια και ανεμόμυλους. Στο Παλαιόκαστρο υπάρχουν τα 
τείχη της αρχαίας Αιγιαλίας 5ος - 3ος π.Χ. αιώνα. Το νησί έγινε 
γνωστό από την ανεύρεση του περίφημου αγάλματος του 
Έφηβου των Αντικυθήρων.

Πώς θα πάτε: Πλοία από Πειραιά, Νεάπολη Λακωνίας, Κα- 
στέλλι Κρήτης, Γύθειο. Ταχύπλοα σκάφη από Ζέα Πειραιά για 
Αγ. Πελαγία.

Αεροπλάνο από Αθήνα. Ολυμπιακή τηλ. 33201. Αεροδρόμιο 
33292.

Πού θα μείνετε: Ξενοδοχείο στην Αγ. Πελαγία «Κυθέρεια» 
(τηλ. 0733 - 33321) και σε πανσιόν.

Πού θα κάνετε μπάνιο: Στο Γιαλό, στις παραλίες Σπαραγγα- 
ρίρ, Καψαλάκι, Παλαιόπολι, Διακόφτι, Αγ. Πελαγία, Πλατειά 
Άμμο.

Σπορ: Ψάρεμα - κυνήγι.
Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 0733 - 31206, ΟΤΕ 31299, 

Ταχυδρομείο 31274, Λιμεναρχείο 33280.



Παξοί (Παξός και Αντ'ιπαξος)
Είναι δύο μικρά ήσυχα νησάκια στο σύμπλεγμα της Επτα- 

νήσου. Βρίσκονται 32 μιλιά νότια της Κέρκυρας, επικοινω
νούν με πορθμείο που αναχωρεί κάθε μέρα από το λιμάνι της 
Κέρκυρας.

Οι Παξοί έχουν πυκνή τροπική βλάστηση. Μοναδικό λιμάνι 
στον Παξό είναι ο Γάιος χτισμένος στο μυχό όρμου που κλεί- 
νεται από τα νησάκια Παναγιά και Ά ι Νικόλας όπου βρίσκεται 
το ενετικό φρούριο και το μοναστήρι της Παναγιάς. Ο Αντίπα- 
ξος βρίσκεται νοτιοανατολικά από το Γάιο. Οι κάτοικοι του 
νησιού είναι ως επί το πλείστον ψαράδες. Άλλα χωριά που 
μπορείτε να επισκεφτείτε στο νησί είναι ο Λογγός, ο Οξιάς και 
η Λάκκα.

Πώς θα πάτε: Με φέρι-μποτ από Πάτρα, Μούρτο Ηπείρου 
και από Πάργα για Γάιο, καΐκια για Αντίπαξους.

Πού θα μείνετε: Ξενοδοχεία στο Γάιο, «Παξοί Μπητς», (τηλ. 
0662 - 31211) και «Άγιος Γεώργιος», αρκετές πανσιόν.

Σπορ: Ψάρεμα.
Πού θα κάνετε μπάνιο: Στις παραλίες Γιαννά, Σουλάλαινα, 

Κανόνι και Χαραμής, Μαρμάρι, Λοβροχιό, Μογγονήσι, Γλυ
φάδα και στους Αντίπαξους.

Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 31222, Λιμεναρχείο 31259. 
Ταχυδρομείο 31256 Ο.Τ.Ε. Γάιος 31399, Λάκκα 31293, Οξιά 
31285, Αντίπαξοι 31284.

ΚΑΣΟΣ
Το νοτιότερο νησί στα Δωδεκάνησα, με τις πλούσιες σε 

εναλλαγές ακτές, τους γραφικούς όρμους και τις σπηλιές 
όπως της Φωκοκαμάρας, όπου βρίσκουν καταφύγιο οι φώ
κιες. Είναι ένα γραφικό νησί, πλαισιωμένο από πολλά μικρό
τερα σπαρμένα εδώ κι εκεί.

Το πλοίο σας αποβιβάζει στο λιμάνι του νησιού, το Εμπο- 
ρειό. Είναι ένας μικρός συνοικισμός με σωζόμενα λείψανα 
αρχαίων κρηπιδωμάτων. Σε απόσταση 1 χλμ. από το Εμπορειό 
βρίσκεται ο Φρυς, πρωτεύουσα του νησιού, στο μυχό του 
κόλπου της Μπούκας, που έχει σχήμα καμπυλωτό. Τα σπίτια 
της είναι λιθόχτιστα, διώροφα σε αιγιοπελαγίτικη αρχιτεκτο
νική. Ένα χιλιόμετρο από τοΦρυ είναι χτισμένη πάνω σε λόφο 
η Αγ. Μαρίνα.

Στην Κάσο βρίσκονται πολλά σπήλαια, το πιο ενδιαφέρον 
το Σελλάι με τους θαυμάσιους σταλακτίτες.

Νότια από την Αγία Μαρίνα είναι ο μοναδικός κάμπος του 
νησιού, η κοιλάδα Άργος.

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε: Το Αρβανιτοχώρι,, το 
αρχαίο Πάλι, μικρό αγροτικό χωριό, και στη θέση Κάστρο τα 
σωζόμενα ερείπια τείχους, το μοναστήρι Άγιος Μάμαντος, 
μικρή εκκλησία βυζαντινού ρυθμού με κελιά, την Παναγία, 
γραφικό χωριό με την εξαιρετικής τέχνης εκκλησία της Πα
ναγίας.

Πώς θα πάτε: Με πλοίο από Πειραιά, Ρόδο, Καβάλα. Λεω
φορείο από το Φρυ για Αγ. Μαρίνα, Αρβανιτοχώρι, Πάλι, Πα
ναγιά.

Πού θα μείνετε: Ξενοδοχεία «Μαυρικάκι» (τηλ. 0245 - 
41201), «Αναγέννησις» (τηλ. 41323) και πανσιόν.

Πού θα κάνετε μπάνιο: Στην παραλία Αυλάκι, στο Χέλατρο, 
στην Κοφτερή και στο Εμπορειό.

Σ’ όλες τις ακτές το ψάρι είναι άφθονο, οι σκάροι της 
Κάσου είναι ξακουστοί από την εποχή των Ρωμαίων.

Εκδηλώσεις: Πανηγύρια στο Φρυ, στις 6 Αυγούστου, στις 
15 Αυγούστου και στις 4 Σεπτέμβρη.

Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 41222, ΟΤΕ 41300, Λιμε
ναρχείο 41288, Ταχυδρομείο 41255.



------- ΨΑΡΑ-----------------
Ένα μικρό πετρώδες νησί του Αιγαίου με μεγάλη ιστορία 

και δόξα, απέχει 48 μιλιά από τη Χίο. Οι κάτοικοι είναι κυρίως 
ναυτικοί και έμποροι. Παλιό αρχοντικά και εκκλησίες συνθέ
τουν την εικόνα του χωριού. Στο ναό του Αγίου Νικολάου είχε 
κηρυχτεί η Επανάσταση του 1821. Το μοναστήρι της Κοίμη
σης της Θεοτόκου βρίσκεται στην κορυφή του βουνού Προ
φήτης Ηλίας. Στην εκκλησία υπάρχουν παραστάσεις δικέφα
λων αετών και σπάνια παλιά ιερατικά βιβλία. Ακόμη υπάρχει 
το Παλαιόκαστρο που χτίστηκε το 15ο αιώνα και το αρχαιολο
γικό μουσείο των Ψαρών που περιέχει ευρήματα από την 
αρχαία πόλη.

Πώς θα πάτε: Πλοίο από Χίο και Βολισσό Χίου.
Πού θα μείνετε: Ξενώνες-κοινοτικός και του μοναστηριού 

-  πανσιόν.
Που θα κάνετε μπάνιο: Κοντά στο λιμάνι και στις τοποθε

σίες Λήμνος, Λάκκα, Λαζορέτα, Κατσούνα, Κάτω Γιαλός.
Σπορ: Κυνήγι - ψάρεμα.
Εκδηλώσεις: Η επέτειος του Ολοκαυτώματος του 1824 στις 

22 Ιουνίου.
Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 0272 - 61222, ΟΤΕ 61249, 

Τελωνείο 61252.

Το νησί των σφουγγαράδων με το καταπράσινο περιβάλλον 
και τις πολλές παραλίες.

Το πλοίο μας αφήνει στο μικρό λιμάνι Λακκί. Η πρωτεύουσα 
του νησιού, ο Πλάτανος, είναι αμφιθεατρικά χτισμένη στην 
πλαγιά λόφου που στην κορυφή του βρίσκεται το βυζαντινό 
κάστρο. Στο μοναστήρι της Παναγιάς Κυράς που βρίσκεται 
στο κάστρο υπάρχουν ωραίες τοιχογραφίες. Αξίζει να επι- 
σκεφτείτε το μουσείο με τα αρχαία ευρήματα, τα φρούρια 
στην Αγία Μαρίνα και στον Ξηρόκαμπο. Έξω από τον =ηρό- 
καμπο βρίσκεται το Παλιόκαστρο με ερείπια του 3ου π.Χ. 
αιώνα και το μοναστήρι της Παναγιάς της Καβουράδαινας.

Πώς θα πάτε: Πλοίο από Πειραιά, Ρόδο και Καβάλα για 
Λακκί.

Πού θα μείνετε: Ξενοδοχεία στο Λακκί «Λέρος» (τηλ. 0247 - 
22940), «Μιραμάρε» (τηλ. 22053), «Ακρόπολις» (τηλ. 23385). 
Στο Παντέλι «Παντέλι» (τηλ. 22152). Στον Πλάτανο -Πλάτα
νος».

Πού θα κάνετε μπάνιο: Στις παραλίες Πλάκα, Προύζι, στις 
ακρογιαλιές στο Παντέλι και στο Βρωμόλιθο, στην Αγ. Μα
ρίνα, Κόκκαλη, Λισκάρια, Παραλία Κρυφού στα Άλινδα, σε 
όλο τον κόλπο του Ξηρόκαμπου, στις παραλίες Κουλούκι και 
Μερικιά στο Λακκί, στον Αγ. Στέφανο, Ρήνα και όρμο Μπλε- 
φούτη στο Παρθένι.

Σπορ: Ψάρεμα - Κυνήγι.
Εκδηλώσεις: Πανηγύρι στις 16 Ιουλίου και 14 Αυγούστου.
Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία στην Αγ. Μαρίνα 0247 - 

22222 και στο Λακκί 22223, Ο.Τ.Ε. 28899 Πλάτανος -  22099 
Λακκί, Λιμεναρχείο 22224.

ΛΕΡΟΣ



Αλόννησος ή Λιανοδρόμια κατά το Μεσαίωνα. Ορεινό πυ- 
κνοφυτεμένο νησί, κοντά στη Σκόπελο, με πολλές φυσικές 
καλλονές. Προτείνεται γ ι’ αυτούς που αγαπούν την ηρεμία 
και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Στο νησί μπορείτε να επισκεφτείτε την παλιά Χώρα με την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ακόμη το Κοκκινόκαστρο όπου 
βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Ίκου και υπολείμματα από 
την ακρόπολη και τα αρχαία τείχη. Η θέα είναι καταπληκτική. 
Με καΐκι μπορείτε να πάτε στο νησάκι Ψαθούρα, όπου σώζον
ται ίχνη από μια αρχαία πόλη, που το πιο μεγάλο μέρος της 
βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας.

Στο συνοικισμό Λιανοδρόμια και στην εκκλησία της Πανα
γίας σώζονται βυζαντινές τοιχογραφίες. Στα Γιούρα, υπάρχει

σπήλαιο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Στην περιοχή αυτή 
ζουν οι περίφημοι αίγαγροι.

Πώς θα πάτε: Πλοίο από Βόλο, Άγιο Κωνσταντίνο, Κύμη και 
πλοιάριο από Σκόπελο.

Πού θα μείνετε: Ξενοδοχεία και μπανγκαλόους στο Πατη
τήρι, «Μαρπούντα» (τηλ. 0424 - 65219), «Γαλαξίας» (τηλ. 
65251), «Αλόννησος» (τηλ. 65210) και σε πανσιόν.

Σπορ: Ψάρεμα, κυνήγι.
Πού θα κάνετε μπάνιο: Στον Ά ι Δημήτρη, στον Παλαβό- 

δημο, στο Κοκκινόκαστρο, στο Πατητήρι καί στο Βότση.
Εκδηλώσεις: Πανηγύρι στις 15 Αυγούστου.

Είναι το τελευταίο νοτιοανατολικά κυκλαδίτικο νησί, ένας 
τόπος ήσυχος χωρίς θόρυβο. Δεν έχει οδικό δίκτυο και οι 
μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια ή με ζώα.

Από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου ένα ανηφορικό μονοπάτι 
(15) οδηγεί στη Χώρα, πρωτεύουσα του νησιού. Είναι χτι
σμένη στο κέντρο του νησιού, τα σπίτια της είναι μονώροφα 
ασπροβαμμένα με στρογγυλές ταράτσες και θολωτές πόρτες 
και παράθυρα, τα δρομάκια στενά, πλακόστρωτα, ενώ γύρω 
υπάρχουν πολλοί ανεμόμυλοι.

Ανατολικά από τη Χώρα στην παραλιακή θέση Κατελιμάτσα 
βρίσκονται αρχαία ερείπια.

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την παραλιακή θέση 
Πρασιές και από κει το μοναστήρι της Καλαμιώτισσας, το 
μικρό συνοικισμό Βαγιά, με τα θειούχα λουτρά και το βουνό 
Βίγλα όπου βρίσκεται το μοναστήρι του Χριστού.

Πώς θα πάτε: Πλοία από Πειραιά γιά Κρήτη, Σαντορίνη και 
Κυκλάδες δια μέσου Ανάφης και από Καβάλα για Αγ. Νικόλαο 
Ανάφης.

Σπορ: Κυνήγι, ψάρεμα.
Πού θα κάνετε μπάνιο: Σε όλο το νότιο μέρος της Ανάφης, 

στην παραλία Αγ. Νικολάου, στο Κλεσίδι, στο Κατσούνι και 
στο Ρούκουνα.

Εκδηλώσεις: Πανηγύρι στις 8 Σεπτέμβρη στο μοναστήρι 
της Παναγίας της Καλαμιώτισσας.



—  ΑΜΟΡΓΟΣ ------------ 1
Το ανατολικότερο από τα νησιά του συμπλέγματος των 

Κυκλάδων. Απέχει 136 ναυτικά μ'ιλια από τον Πειραιά. Είναι 
ένα μικρό όμορφο νησάκι με ωραίες αμμουδιές και γραφικά 
λιμανάκια.

Μετά μία ώρα δρόμο από το λιμανάκι Κατάπολα, που μας

αφήνει το πλοίο, συναντάμε τη Χώρα πρωτεύουσα του νη
σιού. Τα ολόλευκα νησιώτικα σπίτια, οι θόλοι των εκκλησιών, 
οι ανεμόμυλοι στην κορυφή του λόφου, οι στενοί πλακο
στρωμένοι δρόμοι και η θέα θα σας εντυπωσιάσουν. Εκεί 
μπορείτε να επισκεφτείτε τα ερείπια του κάστρου της, το 
μουσείο, που στεγάζεται σ’ ένα αρχοντικό του 18ου αιώνα, με 
αξιόλογη αρχαιολογική συλλογή από κεραμικά, αγγεία, γλυ
πτά, επιγραφές.

Τριάντα λεπτά από τη Χώρα βρίσκεται το λευκό μοναστήρι 
της Παναγιάς της Χωζοβιότισσας, χτισμένο το 1088 από τον 
αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό. Περιέχει εικόνες, χειρόγραφα 
και παλιά λειτουργικά αντικείμενα. Στο νότιο άκρο του νησιού 
υπάρχει η Αρκεσινή με σωζόμενα ερείπια μεσαιωνικού κά
στρου και θολωτούς τάφους ρωμαϊκών χρόνων.

Ακόμα μπορείτε να επισκεφτείτε την κοινότητα Αιγιάλης 
που είναι χτισμένη σε πλαγιά και την Παναγία την Εξωχω- 
ριανή, που βρίσκεται έξω από το συνοικισμό Λαγκάδα.

Πώς θα πάτε: Με πλοίο από Πειραιά και Νάξο για Κατάπολα 
και Αιγιάλη. Με τα πλοία της γραμμής του Πειραιά συνδέεται 
με τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Πού θα μείνετε: Ξενοδοχείο ·<Μάικ», στην Αιγιάλη (τηλ. 
0285 - 71247) και σε πανσιόν.

Σπορ: Κυνήγι -  ψάρεμα.
Πού θα κάνετε μπάνιο: Στα Κατάπολα, στον Αγ. Παντελεή- 

μονα, στο Κάτω Ακρωτήρι, στην Αγία Άννα, στον όρμο του 
Αγίου Νικολάου, στον Αγ. Παύλο, στην Αιγιάλη και την Παρα
δείσια.

Εκδηλώσεις: Πανηγύρι στις 26 Ιούλη στην Κολοφάνα. στις 
15 Αυγούστου στη Λαγκάδα και στην Αιγιάλη, στις 21 Νοέμ
βρη στον Αγ. Ιωάννη Ακρωτηριανό.

ΣΑΜΟΣ,
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ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΚΑΡΙΑ (Αγ. Κήρυκος)
Απέχει 145 μιλιά από τον Πειραιά, είναι το ιδανικό νησί για 

όσους αγαπούν την άγρια φύση ή αναζητούν το συνδυασμό 
θερμών και θαλάσσιων λουτρών. Εδώ κατά την παράδοση 
έπεσε ο Ίκαρος.

Παίρνοντας το πλοίο από τον Πειραιά θα σας αποβιβάσει 
στον Ά γιο  Κήρυκο, είναι η πρωτεύουσα του νησιού και είναι 
χτισμένη στην πλαγιά ενός λόφου. Εκεί βρίσκεται το αρχαιο
λογικό μουσείο, με μεγάλη συλλογή αγγείων από τα γεωμε
τρικά χρόνια ώς τη ρωμαϊκή εποχή, συλλογή εργαλείων νεο
λιθικής εποχής, σιδερένια και χάλκινα αντικείμενα, αμφορείς, 
νομίσματα, επιτύμβια, ανάγλυφα κ.ά. Ακόμα υπάρχουν ερεί
πια ρωμαϊκών λουτρών και τα σημερινά ιαματικά λουτρά.

Από τον Άγιο Κήρυκο μπορείτε να επισκεφτείτε: Το Δρέ
πανο, το Καταφύγιο με ακρόπολη αρχαϊκής περιόδου και αρ
χαίους τάφους. Τα Θερμά, την αρχαία τοποθεσία με ερείπια 
των κλασικών χρόνων και τον Πύργο του 3ου π.Χ. αιώνα. Την 
αρχαία πόλη Οινόη που τώρα ονομάζεται Δολίχη. Εκεί υπάρ
χει η βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Ειρήνης χτισμένη τον 11 ο 
αιώνα. Το κάστρο Νικαριά του 10ου αιώνα. Το μοναστήρι Λεύ

κας με παλιά χειρόγραφα και εικόνες.
Πώς θα πάτε: Πλοία από Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Καβάλα. 

Καΐκια από Αγ. Κήρυκο για Μαγγανίτη, Φάρο. Λεωφορεία από 
Αγ. Κήρυκο για τα χωριά του νησιού.

Πού θα μείνετε: Ξενοδοχεία «Τούλα» (τηλ. 0275 - 22298) και 
μπαγκαλόους στη Λευκάδα. Στα Θέρμα «Απόλλων» (τηλ. 
22477), «Θέρμαι» (τηλ. 22432), «Ικάριον» (τηλ. 22481), «Ρό
διον» (τηλ. 22381) και πολλές πανσιόν.

Πού θα κάνετε μπάνιο: Στις παραλίες Αγ. Κήρυκος, Λευ
κάδα, Πριόνι, Θέρμα, Μουσταφά, Κάμπο, Λιβάδι, Φάρο, και 
Καρκινάγρι.

Σπορ: Ψάρεμα.
Εκδηλώσεις: Μεγάλη γιορτή στις 17 Ιούλη, επέτειος της 

ένωσης του νησιού με την Ελλάδα. Πανηγύρια στις 15 Αυγού
στου.

Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 0275 - 21222, ΟΤΕ 22399, 
Ταχυδρομείο 22413, Λιμεναρχείο 22207.
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ΖΠΤΑ (ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

Ωρα'ιο ηπειρώτικο χωριό 6,5 χλμ. από τα Ιωάννινα. Επί Τουρ
κοκρατίας γνώρισε μεγάλη οικονομική και πνευματική άν
θηση.

Το 1778 το πέρασμα του Κοσμά του Αιτωλού του χαρίζει τη 
δημιουργία του πρώτου σχολείου, του «Δασκαλείου».

Το χωριό είναι γραφικό με λιθόχτιστα πολυώροφα σπίτια, με 
ωραίες ξύλινες πόρτες, κλιματαριές και λιθόστρωτους δρό
μους.

Από τη Ζίτσα μπορείτε να πάτε μία εκδρομή στο μοναστήρι 
του Προφήτη Ηλία που χτίστηκε τον 17ο αιώνα. Στην είσοδό 
του υπάρχει μια επιγραφή που λέει ότι εδώ φιλοξενήθηκε ο 
λόρδος Βύρων στις 12-13 Οκτωβρίου 1809.

Πώς θα πάτε: Με λεωφορείο από Ιωάννινα.
Πού θα μείνετε: Σε πανσιόν.
Εκδηλώσεις: Πανηγύρι στις 20 Ιούλη.
Χρήσιμα τηλέφωνα: Χωροφυλακή 0658 - 21222, ΟΤΕ 21217, 

Ταχυδρομείο 21290.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Απέχουν 40 χλμ. από την Έδεσσα. Είναι χτισμένα στον 

πλούσιο κάμπο των Γιαννιτσών και βρίσκονται στον Εθνικό 
δρόμο Θεσσαλονίκης -  Έδεσσας.

Οι Τούρκοι τα θεωρούσαν ιερό χώρο γιατί εδώ είχαν ταφεί 
αξιωματούχοι του Σουλτάνου. Από τα Γιαννιτσά αυτοκινητό
δρομος οδηγεί στα γύρω γραφικά χωριά.

Πώς θα πάτε: Λεωφορεία από Θεσσαλονίκη και Έδεσσα.
Πού θα μείνετε: Ξενοδοχείο «Δουβαντζής», (τηλ. 0382 - 

22473) και σε πανσιόν.
Σπορ: Κυνήγι και ορειβασία στο βουνό Πάικο.
Εκδηλώσεις: Γιορτή στην επέτειο της απελευθέρωσης της 

πόλης, 20 Οκτωβρίου 1912.
Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 0382 - 22224, ΟΤΕ 22499, 

Ταχυδρομείο 22244.
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---- ΔΙΟ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)-----
Ένα μικρό χωριό που συναντάτε 7 χλμ. αριστερά από το 

Λιτοχώρι και 13 χλμ. από την Κατερίνη.
Χτίστηκε από τους Περραιβούς και αναδιοργανώθηκε από 

το Μακεδόνα βασιλιά Αρχέλαο. Για τους Μακεδόνες βασιλείς 
είχε μεγάλη σημασία γιατί ήταν ο τόπος συγκέντρωσης στρα
τευμάτων πριν φύγουν για πόλεμο. Από τις ανασκαφές του 
1973 ήρθαν στο φως τα ερείπια της αρχαίας μακεδονικής 
πόλης Δίο: Ένας μακεδονικός τάφος του 3ου ή4ουπ.Χ. αιώνα 
με πρόσοψη με δωρικό θριγκό, νεκρόπολη του Δίου με δύο 
μακεδονικούς τάφους, τα τείχη της πόλης και ο αρχαιολογι
κός χώρος με τις θέρμες ρωμαϊκής εποχής του 2ου π.Χ. 
αιώνα, το ωδείο και αρκετές οικίες. Έξω από τα τείχη υπάρ
χουν τα ιερά της Δήμητρας, του Ασκληπιού και του Διόνυσου. 
Ακόμη υπάρχει μουσείο με γλυπτά από μάρμαρο ελληνιστι
κής και ρωμαϊκής εποχής.

Πώς θα πάτε: Με λεωφορείο ή τρένο από Κατερίνη, Θεσσα
λονίκη, Αθήνα.

Πού θα μείνετε: Σε ξενώνες και σε ξενοδοχεία.
Σπορ: Κυνήγι.
Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 0353 - 51208, ΟΤΕ 51209.
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—ΛΙΔΩΡΙΚΙ (ΑΜΦΙΣΣΑ)-
Απέχει 46 χλμ. από την Άμφισσα, είναι μια ορεινή κωμό

πολη με δικό της χαρακτήρα. Είναι χτισμένη στις πλαγιές της 
Γκιώνας σε υψόμετρο 560 μ. Σε 1 χλμ. από την κωμόπολη 
βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του Μόρνου και 33 χλμ. το φράγμα 
του Μόρνου, έξι χλμ. δυτικά η αρχαία πόλη Καλλίπολη ή Περί
χωρα, που χτίστηκε στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα σε λόφο στα 
νότια προβούνια των Βαρδουσιών. Από τις πρώτες ανασκα- 
φές που έγιναν ανακαλύφτηκαν αξιοσημείωτα κτίρια: η νε- 
κρόπολη, με ελληνιστικούς και υστερορωμαϊκούς τάφους, 
ένα ρωμαϊκό ταφικό μνημείο, το τείχος της πόλης που περι
λαμβάνει και την ακρόπολη και έχει μήκος 2 χλμ. περίπου και 
σώζεται κατά τόπους, αρχιτεκτονικά λείψανα που ανήκουν 
στην υστερορωμαϊκή πρωτοχριστιανική και πρώιμη ελληνι
στική περίοδο.

Πώς θα πάτε: με λεωφορείο από Άμφισσα.
Πού θα μείνετε: Ξενοδοχεία «Ξενία Μοτέλ» στο Μόρνο και 

«Άνεσις» (τηλ. 0266 - 22145).

Εκδηλώσεις: Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.
Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 0266 - 22022, ΟΤΕ 22099, 

Ταχυδρομείο 22028.
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—  ΓΕΡΑΚΙ (ΣΠΑΡΤΗ)----
Απέχει 37 χλμ. από τη Σπάρτη, είναι μεγάλο χωριό και βρί

σκεται σ’ έναν ψηλό λόφο.

Εκεί μπορείτε να επισκεφτείτε την επιβλητική ακρόπολη με 
τα πανάρχαια τείχη, το μικρό μουσείο με τοπικά ευρήματα, το 
φραγκικό κάστρο που χτίστηκε το 1254 από το βαρόνο της 
Τσακωνιάς, το ναό του Ευαγγελισμού με αρκετές τοιχογρα
φίες, το ναό της Αγίας Παρασκευής, που χτίστηκε τον 12ο 
αιώνα, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, κτίσμα του 13ου 
αιώνα σε σχέδιο βασιλικής με τρία αμφίστυλα, τις σωζόμενες 
τοιχογραφίες και ένα εικονοστάσι, την εκκλησία του Ιησού 
του Ναυή διακοσμημένη με τοιχογραφίες.

Πώς θα πάτε: Λεωφορεία από Σπάρτη, Μολάους και Κυανή 
Ακτή.

Σπορ: Κυνήγι.
Πού θα μείνετε: Σε πανσιόν.

Εκδηλώσεις : Πανηγύρι στις 18 Ιανουάριου του Αγ. Αθανα
σίου.

Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 0731 - 23590, ΟΤΕ 23799.

ΜΕΛΙΔΟΝΙ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Ένα μικρό ιστορικό χωριό στο Ρέθυμνο. Είναι χτισμένο σε 

μια κοιλάδα και απέχει 4 χλμ. από το Πέραμα.
Αξιοθέατα: Πολύ κοντά στο χωριό βρίσκεται το σπήλαιο του 

Μελιδονιού, παλιό λατρευτικό κέντρο του Ταλαίου Διος. Εί
ναι από τα πιο σημαντικά της Κρήτης με μεγαλοπρεπείς θο
λούς και σταλακτίτες και, σε μεγαλοπρέπεια, ισάξιο με το 
σπήλαιο των Ιωαννίνων. Εδώ το 1814 οι Τούρκοι έσφαξαν 500 
Κρητικούς.

Πώς θα πάτε: Με λεωφορείο από Ρέθυμνο.
Πού θα μείνετε: Σε πανσιόν
Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 0834 - 51203, ΟΤΕ 51249.
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στα 9αλασσ/α ατυχήματα

Η θάλασσα εκτός απ' τις υπέροχες 
απολαύσεις, που προσφέρει σε κάθε 
λουόμενο, κρύβει και ορισμένους κινδύ
νους που αν δεν λάβουμε τα κατάλληλα 
μέτρα μπορούν να αποθούν μοιραίοι για 
τη ζωή μας.

Περίπου 160 άνθρωποι το χρόνο, πλη
ρώνουν με τη ζωή τους, την καλοκαιρινή 
απόλαυση του μπάνιου. Εκτός βέβαια 
από τα τραγικά ατυχήματα, υπάρχουν και 
οι μικροτραυματισμοί από κοψίματα σε 
βράχια, αχινούς κ.τ.λ.

Για να αποφύγουμε λοιπόν τα ατυχή
ματα και να χαρούμε ξένοιαστα τις δια
κοπές μας στη θάλασσα, θα πρέπει εκτός 
από τους γενικούς κανόνες προφύλαξης 
στο κολύμπι, που αναφέραμε παραπάνω, 
να έχουμε υπόψη μας και τα παρακάτω:

1) Ό ταν έχουμε μικρά σκάφη όπως π.χ. 
κρις - κραφτ, φουσκωτές βάρκες, γουίντ 
- σέρφινγκ, θαλάσσιο ποδήλατο κ.ά., θα 
πρέπει να γνωρίζουμε τους στοιχειώδεις 
κανόνες ναυσιπλοΐας. Να μην πλησιά
ζουμε σε επικίνδυνο σημείο την περιοχή 
των λουσμένων, γιατί τότε ο κίνδυνος 
ατυχήματος διαγράφεται άμεσος.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η θά
λασσα δεν ανήκει εξ ολοκλήρου σε μας, 
αλλά και στους λοιπούς λουσμένους. 
Δεν έχουμε το δικαίωμα να παίζουμε με 
τη ζωή των άλλων. Η χαρά της θαλασσι
νής απόλαυσης ανήκει σε όλους.

2) Οι λουόμενοι δεν θα πρέπει παρα- 
συρόμενοι από ενθουσιασμό, να πλησιά

ζουν τα μικρά σκάφη χάρη αστεϊσμού ή 
για οποιοδήποτε άλλο λογο, με κίνδυνο 
να τους «θερίσει» κάποιο κρις - κραφτ ή 
να τους πετύχει... κάποιο ψαροντού- 
φεκο, γιατί τότε η απόλαυση της θάλασ
σας καταλήγει σε μια οδυνηρή περιπέ

τεια με απρόβλεπτες, πολλές φορές, 
συνέπειες ακόμα και για την ίδια μας τη 
ζωή, αν λάβουμε υπόψη μας τα στατι
στικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, ένα , 
ποσοστό 20 - 25% χάνουν τη ζωή τους 
από διάφορα ατυχήματα, ένα 15 - 20% 
από καρδιά και το τραγικά μεγάλο ποσο
στό για μια κατ’ εξοχήν θαλασσινή χώρα 
50 -  60% από τον απλό όσο και μοιραίο 
λόγο της άγνοιας της κολύμβησης.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν οι 
λουόμενοι, ότι όταν παρενοχλούνται 
από «πειραματικούς ακροβατισμούς» 
κατόχων μικρών σκαφών, ή επικίνδυνους 
ελιγμούς επίδοξων σκιερ, θα πρέπει να 
απευθύνονται στην κατά τόπο αρμόδια 
λιμενική αρχή, που για την καλοκαιρινή 
περίοδο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την ασφάλεια των λουσμένων.

Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη 
μας ότι σε πολλές οργανωμένες πλαζ, 
υπάρχουν και ειδικά συνεργεία ναυαγο- 
σωστών, για κάθε έκτακτη περίσταση.

Έχοντας λοιπόν γνώση όλων των 
παραπάνω βρσικών κανόνων που αναφέ
ραμε, μπορούμε να χαρούμε άφοβα τη ' 
θάλασσα, χωρίς οδυνηρές συνέπειες.
Και πάντα βέβαια να θυμόμαστε το «θα
λασσινό» ρητό: «Τη θάλασσα πρέπει να 
τη σεβόμαστε».



Που απαμορκυετοι 
το κολύμπι 
στο νομοΑττικής

Όσοι αποφασίσουν να μείνουν το καλοκαίρι στην 
Αττική, θα πρέπει να γνωρίζουν τις περιοχές εκείνες, 
όπου για λόγους ρύπανσης απαγορεύεται το κολύμπι, 
αποφεϋγοντας έτσι άσκοπες μετακινήσεις και ταλαι
πωρίες.

Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη απόφαση του νο
μάρχη Αττικής, «για την προστασία της δημόσιας 
υγείας» απαγορεύεται το κολύμπι στις παρακάτω 
περιοχές:

1. Σ'· όλα τα λιμάνια και τα μόνιμα αγκυροβόλια.
2. Σ' όλη την περιοχή απ' το λιμάνι του Πειραιά μέχρι 

και το Πέραμα.
3. Σ’ όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και της 

παραλίας Ασπροπύργου.
4. Σ’ ολόκληρη την περιοχή Ελευσίνας (επειδή βιο

μηχανίες και αγωγοί ρυπαίνουν και μολύνουν τη θά
λασσα). Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται μικρό 
τμήμα ακτής από το δυτικό όριο του λιμανιού ώς τις 
εγκαταστάσεις του Λιμενικού, γιατί τελευταία παρα
τηρήθηκε βελτίωση στις μικροβιολογικές αναλύσεις.

5. Στην ακτή Πάχης Μεγάρων από το ελικοδρόμιο ώς 
το ανατολικό μέρος της πλαζ Μεγάρων.

6. Στη Βάρκιζα, περιοχή κέντρου «Τίφανις», 50 μέ
τρα από κάθε πλευρά του αγωγού όμβριων.

7. Στην περιοχή από το λιμάνι Μουνιχίας (Τουρκολί- 
μανο) ως το Ξηροτάγαρο (Κουμουνδούρου, Νέο Φά
ληρο, Μοσχάτο, Τζιτζιφιές, Ξηροτάγαρο).

8. Στις εκβολές αγωγών βιολογικού καθαρισμού λυ
μάτων, ως 200 μέτρα εκατέρωθεν, που επισημαίνονται 
με απαγορευτικές πινακίδες, όπως στο ανατολικό 
άκρο της Βάρκιζας και στο άκρο της χερσονήσου του 
Λαγονησιού.

9. Στη Ραφήνα, σ’ όλο το μήκος της εξωτερικής 
πλευράς του προσήνεμου μόλου του λιμανιού.

10. Στον όρμο Λαυρίου και στα ναυπηγεία.
11. Στην περιοχή Νέας Μάκρης όπου υπάρχουν οι 

κατασκηνώσεις «ΘΑΛΑ», η αμερικάνικη βάση, οι κατα
σκηνώσεις αεροπορίας και η ναυτική βάση και σε 
ακτίνα 200 μέτρα από το σημείο εκβολής του κάθε 
αγωγού για καθεμιά από τις παραπάνω εγκαταστάσεις.

12. Στις εκβολές του Ασωπού ποταμού (100 μέτρα 
εκατέρωθεν).

Οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται να φροντί
σουν για την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων 
και για τη διατήρηση της καθαρότητας των ακτών.

I



Σ επτέμβρης 1983. Ξαπλωμένη σε κάποια ερημική 
ακτή, στο Αγκίστρι της Αίγινας, μια εικοσάχρονη 
Σουηδέζα τουρίστρια, απολάμβανε ολόγυμνη τον 

καυτό ήλιο. Η εμφάνισή της όμως προκάλεσε την οργή περα
στικών λουσμένων που ειδοποίησαν τη Χωροφυλακή και οδη
γήθηκε στον εισαγγελέα.

Καλοκαίρι 1981. Στο ξενοδοχείο «Σαλάντι» της Ερμιονί- 
δας, ξένοι γυμνιστές παραθερίζουν ανέμελα μέχρι που εξ
αγριωμένοι κάτοικοι της περιοχής, αξιώνουν την άμεση ανα
χώρησή τους. Η Χωροφυλακή, για άλλη μια φορά, κλήθηκε να 
επιβάλει την τάξη.

Παρά την παραπομπή των γυμνιστών στο δικαστήριο, 
παρά τις αντιδράσεις αυτών που δεν θέλουν τους γυμνιστές 
δίπλα τους, οι οπαδοί του γυμνισμού (άνδρες και γυναίκες) 
πλημμυρίζουν κάθε χρόνο τις ακτές και χαίρονται τα χάδια 
του ήλιου και τη δροσιά της θάλασσας, χωρίς το «φύλλο 
συκής».

Η παρουσία των γυμνόστηθων κολυμβητριών σε όλες τις 
πλαζ έχει γίνει... αποδεκτή απ' το σύνολο σχεδόν των λουσ
μένων και δεν προκαλεί το παραμικρό ίχνος αντίδρασης. 
Αντίθετα, η εμφάνιση γυμνιστών προκαλεί ποίκιλλες αντι
δράσεις.

Κέντρα

Προκειμένου να ρυθμιστεί ριζικά το «γυμνιστικό» πρό
βλημα, η Πολιτεία με το νόμο 1399/10.10.83 (Φ.Ε.Κ. 
145/11.10.83, τ.Α'), καθόρισε τις προϋποθέσεις ίδρυσης και 
λειτουργίας κέντρων παραθερισμού γυμνιστών. Καιρός ήταν, 
αφού οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν από χρόνια 
ρυθμίσει το «καυτό» αυτό θέμα με τις τεράστιες οικονομικές 
ωφέλειες γιατί η επίσκεψη των αλλοδαπών γυμνιστών επιφέ
ρει και εισροή ξένου συναλλάγματος.

Στις ακτές της Αδριατικής της γειτονικής μας Γιουγκοσ- 
λαβίας, λειτουργούν 62 οργανωμένα κέντρα, 32 με κρατική 
άδεια και 30 με άδεια απ’ την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που φιλο
ξενούν 500.000 τουρίστες περίπου το χρόνο, με χώρες προέ
λευσης την Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία και Σουηδία.

Στις μεσογειακές παραλίες της Ισπανίας και στις παραλίες 
των Καναρίων νήσων, λειτουργούν 34 κέντρα γυμνιστών. Τα 
σημαντικότερα είναι στις περιοχές Αλμέρια, Βαρκελώνη, 
Μούρφια, Λας Πάλμας και Βάσκια. Τα κέντρα αυτά λειτουρ
γούν είτε με τη μορφή κλειστών club, ε ίτε με τη μορφή πλαζ 
γυμνιστών που έχουν και τη μεγαλύτερη προτίμηση του κοι
νού. Οι επισκέπτες των γυμνιστικών κέντρων της Ισπανίας 
ανέρχονται σε 2.500.000 το χρόνο περίπου.

Ο ΝΟΜΟΣ 1399
Αρθρο 1

1. Επιτρέπεται η λειτουργία στον ελληνικό χώρο κέντρων παραθε- 
ριομού γυμνιστών.

2. Ως κέντρα παραθερισμού γυμνιστών νοούνται:
α) Ξενοδοχεία και κάθε άλλης μορφής τουριστικές εγκαταστάσεις 

(όπως τα κάμπινγκς) που ύστερα από ειδική άδεια του Ε.Ο.Τ. λειτουρ
γούν εφεξής μόνο ως κέντρα παραθερισμού γυμνιστών, ενόσω διαρκεί 
η άδεια αυτή.

β) Οι εγκαταστάσεις που εξυπαρχής ιδρύονται και λειτουργούν ως 
τέτοιου είδους κέντρα με ειδική άδεια του Ε.Ο.Τ.

3. Στα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών διαμένουν κατ'αρχήν μέλη 
αναγνωρισμένων γυμνιστικών συλλόγων της ημεδαπής και αλλοδα
πής.

Μπορεί όμως να διαμένουν σ' αυτά για άσκηση γυμνισμού και άλλα 
πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, που ασκούν γυμνισμό, εφόσον τη
ρούν πιστά τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας τους.

Αρθρο 2
1. Για τη λειτουργία κέντρου παραθερισμού γυμνιστών οποιοσδή

ποτε μορφής απαιτείται ειδική άδεια του EOT, που χορηγείται με από
φαση του Διοικητικού του Συμβουλίου μετά από σύμφωνη γνώμη των 
κατά τόπο αρμοδίων Νομαρχιακού Συμβουλίου και Δημοτικού ή Κοινο
τικού Συμβουλίου.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Π0

Γυμνισμός \ Τα

Έ ρ ευ να : Δ ημήτρης Κάσσιος

Η άδεια αυτή, εγκρινόμενη από τον υπουργό, εκδίδεται για τις 
επιχειρήσεις της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 στο όνομα του 
δικαιούχου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και για τις επιχει
ρήσεις της περίπτωσης β της ίδιας παραγράφου στο όνομα του ιδιο
κτήτη ή μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή του υπεύθυνου διευ
θυντή της επιχείρησης. Όταν πρόκειται για σωματείο η άδεια εκδίδεται 
στο όνομα των νόμιμων εκπροσώπων του. Η άδεια ισχύει για δύο 
χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για τον ίδιο χρόνο, αν συντρέχουν οι 
νόμιμες προϋποθέσεις.

α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., που εγκρί- 
νεται με απόφαση του υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ορίζον
ται οι προϋποθέσεις και ειδικές προδιαγραφές για τη χορήγηση και 
ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας των κέντρων, καθώς και οι 
όροι της λειτουργίας τους, οι περιορισμοί, τα κωλύματα χορήγησης της 
άδειας, ο έλεγχος και η εποπτεία τους, η κατάταξή τους σε κατηγορίες 
και οι τιμές καθεμιάς από αυτές και γενικά κάθε θέμα σχετικό με τη 
λειτουργία τους. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνεται οπωσδή
ποτε και η φυσική και η κατά περίπτωση τεχνητή απομόνωση του 
χώρου λειτουργίας των κέντρων (όπως η περίφραξη ή η ειδική σή
μανση) καθώς και η μη καταδίκη των ιδιοκτητών, εκπροσώπων και 
διευθυντών των κέντρων, για αδικήματα αναφερόμενα στο άρθρο 9 
παρ. 2 του Α.Ν. 431/1937

Αρθρο 3
Η άδεια των κέντρων παραθερισμού γυμνιστών ανακαλείται με 

μόνη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. σε περί
πτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν συντρέχουν πλέον οι 
νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. Επίσης η άδεια ανακαλεί
ται αν για οποιοδήποτε λόγο η επιχείρηση της περ. α. της παρ. 2 του 
άρθρου 1 δεν έχει πλέον τη νόμιμη άδεια λειτουργίας που προβλέπε- 
ται από τις οικείες διατάξεις για το είδος της επιχείρησης που ασκεί 
(όπως ξενοδοχεία, κάμπινγκς). .

Σε κάθε άλλη περίπτωση που οι κάτοχοι της άδειας λειτουργίας 
παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των διοικητικών πρά
ξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, των υγειονομικών ή αγορα- 
νομικών διατάξεων και των για αθέμιτο ανταγωνισμό διατάξεων επι-
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ep net τα κατα
βάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 του Ν. 392/1976 (Φ.Ε.Κ. 199).

Αρθρο 4
Ιδιοκτήτες, μισθωτές, διευθυντές, διαχειριστές ή εκπρόσωποι κέν

τρων παραθερισμού γυμνιστών που λειτουργούν χωρίς την άδεια του 
άρθρου 2 του παρόντος, τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους και 
χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες.

Ά ρ θρ ο  5
Η άσκηση γυμνισμού στο χώρο των εγκαταστάσεων των κέντρων και 

το χώρο του αιγιαλού και της παραλίας που βρίσκεται μπρος από αυτές 
δεν αποτελεί αδίκημα κατά τις διατάξεις του άρθρου 353 του Ποινικού 
Κώδικα.

Ά ρθρο  6 (Δεν ενδ ιαφέρει)
Ά ρθρο  7

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
*Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Οι προϋποθέσεις
_  0  Ε.Ο.Τ., με την 539851/260 από 2.12.83 διευκρινιστική

απόφασή του, καθόρισε τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για 
την εφαρμογή του Ν. 1399. Τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της 
απόφασης αυτής είναι τα πιο κάτω:

Τα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών ιδρύονται και λει
τουργούν σε τουριστικές εγκαταστάσεις όλων των λειτουρ
γικών μορφών, ξενοδοχεία, BUNGALOW, επιπλωμένα διαμε
ρίσματα, MOTEL και CAMPING, με δυναμικότητα τουλάχιστον 
150 κλινών (150 θέσεις για τα CAMPING) και να ανήκουν 
οπωσδήποτε στις τάξεις πολυτελείας, A, Β και Γ'.

Η άδεια χορηγείται απ’ τον Ε.Ο.Τ. και μόνο με τη σύμφωνη 
γνώμη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Τα κέντρα, ανεξάρτητα απ’ τη φυσική τους απομόνωση, θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν και οπτική απομόνωση της εγκατά
στασης και της παραλίας τους. Αυτή όμως η τεχνική απομό
νωση δεν θα επιτρέπεται να γίνεται με συρματοπλέγματα, 
κιγκλιδώματα, τοιχοποιίες, αλλά με μέσα που θα εμποδίζουν 
τη θέα στο κοινό που θα διέρχεται απ’ την παραλιακή ζώνη 
του κέντρου.

_ Εξωτερικά, θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες που θα
αναγράφουν υποχρεωτικά την ένδειξη «ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΙΣ- 
ΤΩΝ -  NUDIST CENTRE».

Με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διευθυντή του τουριστι
κού καταλύματος, θα πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές ση
μείο των χώρων υποδοχής ο κανονισμός των όρων λειτουρ
γίας, ο οποίος, μεταξύ των άλλων, θα πρέπει να αναφέρει και 
τα πιο κάτω:

α. Η άσκηση γυμνισμού περιορίζεται αυστηρά στους χώ
ρους και την παραλία μπροστά απ’ το κέντρο, μετά δε τη δύση 
του ήλιου απαγορεύεται σε οποιοδήποτε χώρο.

β. Στα κέντρα διαμένουν κατ’ αρχήν μέλη αναγνωρισμέ
νων γυμνιστικών συλλόγων της ημεδαπής και αλλοδαπής. 
Μπορεί όμως να διαμένουν σ’ αυτά για άσκηση γυμνισμού και 
άλλα άτομα εφόσον τηρούν πιστά τους όρους και κανόνες 
λειτουργίας τους.

γ. Ανήλικοι μη συνοδευόμενοι δεν επιτρέπεται να εισέρ
χονται στο κέντρο.

δ. Η άσκηση γυμνισμού δεν επιτρέπεται σε θαλάσσιες 
περιοχές μακριά απ’ τη θαλάσσια περιοχή του κέντρου, με τη 
χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

^  ε. Στη RECEPTION και τους στεγασμένους κοινόχρη
στους χώρους, εστιατόρια, NIGT CLUB, BAR, κ.τ.λ., δεν επι
τρέπεται η άσκηση γυμνισμού.

στ. Πελάτης που παραβαίνει τον κανονισμό καλείται να

ι

αποχωρήσει απ’ το κέντρο, η διεύθυνση του οποίου φέρει και 
την ευθύνη της απομάκρυνσής του.

Ενδιαφέρον...

Σύμφωνα με τα στοιχεία που πήραμε απ’ τον Ε.Ο.Τ., μέχρι 
σήμερα, έχουν υποβληθεί 15 περίπου αιτήσεις για την ίδρυση 
κέντρων παραθερισμού γυμνιστών στις περιοχές Γαϊδουρο- 
νήσι Λασιθίου, Μακροτάνταλο Άνδρου, Αντιμάχεια Κω, Λαμ-



πινού Μαγνησίας, Στροφύλια Σκιάθου, Αρχάγγελο Λέρου, 
Λαζαρέτο Κέρκυρας, Νεοχώρι Γυθείου, Γαλατά Μεσολογ
γίου, Πετρίτα Κορίνθου κ.τ.λ.

Εξάλλου, έχουν υποβληθεί άλλες 10 περίπου αιτήσεις για 
άδεια λειτουργίας παρόμοιων κέντρων σε υφιστάμενες του
ριστικές εγκαταστάσεις, στον Τολοφώντα Φωκίδας, Αετό Κα
ρύστου, Τζια Κυκλάδων, Σαλάντι Αργολίδας, Καλαμοπόδι 
Μυκόνου, Βέλικα Μεσσηνίας κ.τ.λ.

Σε όλες όμως σχεδόν τις περιπτώσεις αυτές, δεν υπάρχει 
ακόμα η σύμφωνη γνώμη των δήμων και κοινοτήτων.

Οι απόψεις των δυο πλευρών

«Ναι» στο γυμνισμό απαντάνε οι μεν. Ο ήλιος κι η θάλασσα 
είναι στοιχεία που σε προδιαθέτουν για μια απόλυτη ελευθε
ρία. Γιατί να σου στερούνε το δικαίωμα να κάνεις γυμνός 
μπάνιο και να μη χαίρεσαι απόλυτα ελεύθερα μια όμορφη 
αμμουδιά και μια γαλάζια θάλασσα; Το γυμνό δεν θεωρείται 
ανήθικο. «Όχι» στον ελεύθερο γυμνισμό απαντάνε οι δε. Η 
ομορφιά και η απόλυτη ελευθερία είναι στοιχεία υποκειμε
νικά. Μπορεί κάποιος να ξεγυμνώνεται στην αμμουδιά, 
επειδή νομίζει ότι έχει ωραίο σώμα, αλλά για τους άλλους 
μπορεί να φαίνεται ακαλαίσθητο και να ενοχλεί. Συνηθίζουμε 
να περιβάλλουμε ορισμένα σημεία του σώματος με κάποια 
ευπρέπεια. Να απομακρυνθούν οι θιασώτες του γυμνισμού 
απ' τις πολυσύχναστες πλαζ και εκεί, στο δικό τους χώρο, ας 
κάνουν ελεύθερα το μπάνιο τους και ηλιοθεραπεία με τις 
ώρες.

Η «ΘΕΣΗ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ο κ. Ιωάννης Χατζηφώτης, εκπρόσωπος Τύπου του Μα- 

καριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Σεραφείμ μας είπε για την 
ίδρυση των γυμνιστικών κέντρων:

«Η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως είναι εύλογο, δεν είναι 
δυνατό να συγκατατεθεί στην ίδρυση κέντρων γυμνισμού 
που αποτελούν εισαγωγή ξένου εθίμου, το οποίο έρχεται σε 
αντίθεση με την ελληνορθόδοξη παράδοση του λαού μας.

Δεν είναι τόσο ένα θέμα ηθικής, με τη στενή έννοια του 
όρου, αλλά υπόθεση διασφαλίσεως του ήθους του ποιμνίου 
της. Επισημαίνεται άλλωστε το γεγονός ότι στις πιο πολλές 
περιοχές της χώρας, στις οποίες σημειώθηκε προσπάθεια να 
δημιουργηθούν τέτοια κέντρα, σημειώθηκε πλήρης και απο
φασιστική αντίδραση των κατοίκων».

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ»
Ο πρόεδρος του συλλόγου γυμνιστών - φυσιολατρών οι 

«Πρωτόπλαστοι» (Πανεπιστημίου 34) κ. Δημήτρης Παζαρλής, 
μας είπε για το γυμνισμό.

«Με την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση κέντρων γυμνι
σμού, πραγματοποιήθηκε ένα παλιό μας όνειρο. Ιδρύσαμε 
τον πρώτο σύλλογο γυμνιστών - φυσιολατρών γιατί φιλοδο
ξούμε αφενός να προσφέρουμε στα μέλη μας τη σωστή φυ- 
σιολατρεία και αφετέρου να παροτρύνουμε τα μέλη των συλ
λόγων του εξωτερικού να επισκεφτούν τη χώρα μας αφού, 
ελεύθερα πια, χωρίς το φόβο της σύλληψης και καταδίκης 
τους, θα μπορούν να κάνουν τον τουρισμό τους, θερινό και 
χειμερινό.

» Πρέπει να τονίσουμε ότι -  διεθνώς -  τα μέλη των γυμνι
στικών συλλόγων είναι υπόδειγμα χαρακτήρων και ήθους και 
δεν δημιουργούν προβλήματα, αφού διέπονται από αυστη
ρούς κανονισμούς που εφαρμόζουν απόλυτα.

» Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 40.000.000 περίπου γυμνι- 
στές. Επιθυμία μας είναι να γίνονται στην Ελλάδα τα διεθνή 
συνέδρια γυμνιστών, στη χώρα της λατρείας του γυμνού κάλ
λους που κατά την αρχαιότητα αποτελούσε και ιδιαίτερη θεό
τητα».

Σε πολλά ελληνικά νησιά οι κάτοικοι έχουν εθιστεί και δεν 
ενοχλούνται με το γυμνισμό. Στις ακτές τους θα συναντήσει

κανείς άνδρες και γυναίκες να χαίρονται τον ήλιο ολόγυμνοι. 
Οι δήμοι κι’ οι κοινότητες άλλων νησιών είχαν φροντίσει, 
προτού ακόμα ψηφιστεί ο σχετικός νόμος, να δημιουργήσουν 
παραλίες όπου μπορούσαν, ανενόχλητα, να κάνουν μπάνιο ή 
ηλιοθεραπεία στην αμμουδιά όσες και όσοι ήθελαν. Οι παρα
λίες αυτές υπάρχουν και σήμερα και είναι γνωστές στους 
γυμνιστές.

Οι γυμνιστές έχουν επισημάνει, σε απροσπέλαστες για 
τους πολλούς, τοποθεσίες, ακρογιαλιές, βράχια, ή ξερονήσια 
όπου ξεγυμνώνονται μακριά απ' τα βλέμματα των ενοχλητι
κών και την... τσιμπίδα του νόμου και το σπουδαιότερο, χωρίς 
να προκαλούν τους άλλους.

Άλλοι γυμνιστές είναι οργανωμένοι και άλλοι περιστασια- 
κοί. Πολλοί φίλοι αποφασίζουν μικρές, μονοήμερες, εκδρο
μές με το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους ή με σκάφη αναψυχής με 
προορισμό κάποια απόμερη παραλία. Άλλοι συνδυάζουν τις 
πολυήμερες διακοπές τους με την ένταξή τους σε πολυάρι
θμες ομάδες γυμνιστών που «στρατοπεδεύουν» στις παρα
λίες που προαναφέραμε.

Σε αντίθεση με το γυμνισμό, που απαντιέται οργανωμένος 
σε ορισμένους τόπους, ο ημιγυμνισμός σήμερα έχει κατα- 
κλύσει τις παραλίες με την εμφάνιση πολύ μεγάλου αριθμού 
από γυμνόστηθες κολυμβήτριες που με αρκετή άνεση κυ
κλοφορούν ανάμεσα στους άλλους λουσμένους. Αν και πολ
λοί απ' αυτούς είναι οικογενειάρχες με παιδιά, μάλλον δεν 
τους ενοχλεί η παρουσία των γυμνόστηθων, αφού όπως 
προαναφέραμε δεν έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Είναι γνωστά λοιπόν τα υπέρ και τα κατά και ξεκαθαρισμέ
νες οι επίσημες και οι αρμόδιες «θέσεις», οι διατάξεις και οι 
προϋποθέσεις γύρω απ' το γυμνισμό και τα γυμνιστικά κέν
τρα, για να πάψει ο γυμνισμός να ενοχλεί και οι γυμνιστές να 
ενοχλούνται...



τους δύο παλαιστές τόνισε μεταξύ 
άλλων και τα εξής:

 ̂ «Εύχομαι πάντα νίκες και η συμ
περιφορά σας στα Σώματα να είναι 
ανάλογη με την ευγένεια  που χαρα
κτηρίζει το άθλημά σας. Η Πολιτεία 
θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να σας 
βοηθήσει.

Εκπροσωπήσατε επάξια την Ελ
λάδα και σας αξίζουν γ ι’αυτό θερμά 
συγχαρητήρια. Προσωπικά, αισθά
νομαι υπερηφάνεια που προέρχεστε 
από τα Σώματα Ασφαλείας και θα 
προσπαθήσω να σας διευκολύνω για 
να συνεχίσετε απρόσκοπτα την 
προετοιμασία σας για νέες επιτυ
χίες.»

Όπως ανακοίνωσε μάλιστα ο κ. 
υπουργός στη διάρκεια της τελετής, 
θα ληφθεί μέριμνα να απονεμηθούν 
τιμητικά οι βαθμοί του αρχιπυρο- 
σβέστη και του αρχιφύλακα στους 
δύο ολυμπιονίκες της πάλης.

Η θριαμβευτική οπωσδήποτε επι
τυχία των δύο ολυμπιονικών μας, 
τιμά την πατρίδα μας, τους ίδιους 
αλλά και τα Σώματα Ασφαλείας από 

L τα οποία προέρχονται, δείχνοντας 
έτσι το τεράστιο έργο που επ ιτελεί- 
τα ι στα Σώματα, στον τομέα του 
αθλητισμού.

Τι μας είπαν

Οι δύο λαμπροί ολυμπιονίκες μας, 
σε αποκλειστικές δηλώσεις τους 
πρός το περιοδικό "Αστυνομική 
Επιθεώρηση δήλωσαν τα εξής

% 1900 I Λ ο V ComOOP
Δ ημήτρης Θανόπουλος:

«Πηγαίνοντας στους Ολυμπια
κούς αγώνες του Λος Ά ντζελες  πί
στευα ότι θα κερδίσω κάποιο 
μετάλλιο. Η σιγουριά μου αυτή 
οφειλόταν στο πείσμα και τη θέληση 
που έχω για αδιάκοπη καλυτέρευση 
της απόδοσής μου.

Παίρνοντας το μετάλλιο αισθάν- 
θηκα ιδιαίτερη συγκίνηση που κο- 
ρυφώθηκε όταν ανέβηκα στο βάθρο 
και είδα να υψώνεται η Ελληνική ση
μαία.

Στην επιτυχία μου αυτή συνέβαλε 
και η διευκόλυνση που μου παρείχε 
η υπηρεσία μου.

Για το λόγο αυτό ευχαριστώ τον 
υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννη 
Σκουλαρίκη, τον αρχηγό του Πυρο
σβεστικού Σώματος κ. Σωτήριο Μο- 
νάντερα και τον προϊστάμενο του 
αθλητικού τμήματος και προπονητή 
μου κ. Δημήτρη Σάββα.

Αισθάνομαι υπερήφανος που ε ί
μαι πυροσβέστης και εκπροσώπησα 
επάξια την Ελληνική αντιπροσωπεία

στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Θα συνεχίσω τις  προσπάθειές μου 

στο άθλημα που αγωνίζομαι για μια 
ακόμα καλύτερη επίδοση, ώστε να 
φέρω και στο μέλλον τις  ίδ ιες συγκι
νήσεις σ' όλους τους Έ λληνες φι
λάθλους και ιδιαίτερα στους πυρο
σβέστες».

Χαράλαμπος Χολίδης]:

«Νιώθω χαρά και ικανοποίηση για 
την επιτυχία μου στους Ολυμπια
κούς αγώνες του Λος Ά ντζελες, 
γ ιατί ήταν η επιβράβευση μόχθων 
και κόπων πολλών ετών.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχα
ριστήσω την ηγεσία της Αστυνομίας 
Πόλεων, για τις  διευκολύνσεις που 
μου παρέχει, ώστε να μπορώ να γυ
μνάζομαι άνετα χωρίς προβλήματα. 
Μπορώ να πω μάλιστα ότι αν δεν 
ήμουν στην αστυνομία, ίσως να μην 
είχα γ ίνε ι καν αθλητής. Γιατί τα Σώ
ματα Ασφαλείας εξασφαλίζουν κάθε 
διευκόλυνση στους διακεκριμένους 
αθλητές (τους απαλλάσσουν από 
κάθε υπηρεσία), ενώ συγχρόνως 
τους αμείβουν, λύνοντας έτσ ι το 
βιοποριστικό τους πρόβλημα.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω 
τους προπονητές μου Πέτρο Γαλα- 
κτόπουλο και επιπυραγό Δημήτριο 
Σάββα για τις φ ιλότιμες προσωπικές 
τους προσπάθειες που έκαναν, για 
την αγωνιστική μου βελτίωση, ώστε 
να μπορέσω να διακριθώ και να πάρω 
ένα πολύτιμο μετάλλιο».
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ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ: Α γώ νας για 
τιχν προστασία του δάσους

Κ αλοκαίρι 1984. Τα δάση μας, ο πνεύμονας της υγείας 
του πληθυσμού, η σημαντική ενίσχυση της εθνικής 
οικονομίας της χώρας μας απειλούνται και πάλι με 

καταστροφές από τους ασυνειδήτους.

Η Αγροφυλακή είναι η υπηρεσία που 
στους ώμους της κύρια πέφτει το βά
ρος της σταυροφορίας, που ξεκίνησαν οι 
αρμόδιοι παράγοντες της χώρας με 
σκοπό τη διάσωση των δασών που υπάρ
χουν. Λίγα λόγια για την Υπηρεσία Αγρο
φυλακής θα βοηθούσαν στο να καταλά
βουμε το έργο που είναι επιφορτισμένη 
να επιτελεί.

Η Αγροφυλακή είναι υπηρεσία του 
υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Καθή
κοντα της είναι η τήρηση της τάξης και 
της ασφάλειας στις αγροτικές περιφέ
ρειες και γενικότερα στην ύπαιθρο της 
χώρας. Στην Αγροφυλακή έχουν ανατε
θεί τα εξής καθήκοντα:

•  Η φρούρηση των αγροτικών ιδιοκτη
σιών της υπαίθρου, η ρύθμιση της βο- 
σκής των κοπαδιών και η διανομή του 
νερού για την άρδευση.

•  Η δίωξη, ανάκριση και η στήριξη κα
τηγορίας των αγροτικών πταισμάτων που 
έχουν σχέση με τα πιο πάνω αντικείμενα.

Γ Ρ επ ορτάζ:-------------------------------------------■
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΔΟΣ I  1

λάκες των αγρονομείων καθ' όλο το ει
κοσιτετράωρο, κυρίως όμως τις νυχτερι
νές ώρες. Το πρόγραμμα αυτό θα διαρ
κέσει μέχρι της 30 Οκτωβρίου. Ορίζονται 
περιπολίες συστηματικές σε πανελλήνια 
κλίμακα για τα δάση και τις αγροτικές 
καλλιέργειες, που οι πιθανότητες πυρ
καγιάς είναι μεγάλες.

Στο Αγρονομείο 
Αμαρουσίου

Το περιοδικό μας βρέθηκε πριν μερι
κές μέρες στο Αγρονομείο Αμαρουσίου.

Ήταν 10 η ώρα το βράδυ. Την ώρα αυτή 
ετοιμαζόταν να ξεκινήσει νυχτερινή 
περίπολος από πέντε αγροφύλακες για 
τους χώρους ευθύνης τους.

Τους παρακολουθήσαμε από κοντά , 
■•στο καθήκον» και μεταφέρουμε σε σας 
τον τρόπο λειτουργίας τους και τα νυ
χτερινά τους απρόοπτα.

Ξεκινήσαμε την περιπολία με οδηγό

• Η εκδίκαση ορισμένων από αυτά τα 
αδικήματα.

Εκτός των άλλων ως τμήμα της δημό
σιας δύναμης, που είναι, βοηθά σημαν
τικά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Τη 
Χωροφυλακή, τις εισαγγελικές και ανα- 
κριτικές αρχές, τη Δασική Υπηρεσία, τις 
οικονομικές υπηρεσίες, την Αγροτική 
Τράπεζα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Υπηρεσία της Αγροφυλακής είναι 
αρμόδια για τα αγροτικά κτήματα. Αγρο
τικά κτήματα ονομάζονται οι εκτάσεις 
γης εκτός από τα δάση, που βρίσκονται 
έξω από τα όρια των πόλεων, κωμοπό
λεων και χωριών.

Λογαριάζονται όμως σαν αγροκτήματα 
και εκτάσεις που βρίσκονται μέσα σε 
συνοικισμούς όταν χρησιμεύουν στη 
γεωργία και την κτηνοτροφία.

Το Μάιο ξεκίνησε κοινό πρόγραμμα 
προστασίας των δασών από άνδρες της 
Αγροφυλακής και της Δασικής Υπηρε
σίας. Κινητοποιούνται όλοι οι αγροφύ-

Φωτο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ
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« . .  .Δεν αρκεί η προσπάθεια της 
Πολιτείας και των οργάνων της 

Αγροφυλακής για την πρόληψη των 
πυρκαγιών και των καταστροφών. 
Πρέπει ο πολίτης, αν αντιληφθεί 
κάποιο αδίκημα να απευθύνεται 

τηλεφωνικά στην υπηρεσία, 
στον αγρονόμο ή στον αγροφύλακα 

που οι περισσότεροι απ’ αυτούς, έχουν τη
λέφωνο ...».

τον προϊστάμενο του αγρονομείου, 
αγρονόμο Γιάννη Ματόπουλο.

Το δρομολόγιο που ακολουθήσαμε 
ήταν: Νέα Ερυθραία, Εκόλη, Δροσιά, 
Κρυονέρι.

Ενώ το υπηρεσιακό τζιπ άφηνε τα πο- 
λυκατοικημένα βόρεια προάστια της 
Αθήνας και ανηφόριζε προς τη Νέα Ερυ
θραία ο αγρονόμος μας λέει:

«Η περιφρούρηση και αστυνόμευση 
των κτημάτων γίνεται με περιπολίες οι 
οποίες εκδίδονται από το γραφείο της 
υπηρεσίας. Η περιπολία συνίσταται από 
πέντε άνδρες, ένας εκ των οποίων τίθε
ται επικεφαλής και περιδιαβαίνουν καθ' 
όλη τη διάρκεια της νύχτας τις κτηματι
κές θέσεις. Τώρα το καλοκαίρι με εντολή 
του διοικητή Αγροφυλακής ορίστηκε και 
βάρδια πρόληψης και καταστολής των 
πυρκαγιών».

Στην τοποθεσία Μορτερό της Νέας 
Ερυθραίας δύο αγροφύλακες, ο Σωτή
ριος Μπατζιάνας και ο Δημήτριος Σταυ- 
ρόπουλος κατέβηκαν για να αρχίσουν 
την περιπολία τους. Στην περιοχή αυτή 

.  υπάρχουν καλλιεργημένες εκτάσεις από 
αμπέλια και λαχανικά. Τους αφήσαμε και 
ξεκινήσαμε για την επόμενη θέση. Ο 
αγρονόμος λες και κατάλαβε την απορία 
που μας δημιουργήθηκε, δηλαδή πώς 
συνεννοούνται οι ομάδες στην τόσο με
γάλη απόσταση που έχει η μια από την 
άλλη άρχισε να μας εξηγεί:

«Καταλαμβάνουν επίκαιρα σημεία της 
επιλογής τους από τα οποία επαγρυ- 
πνούν συνεχώς και παρακολουθούν την 
περιοχή τους, ιδιαίτερα τις πιο επίφοβες 
θέσεις της. Συνεννοούνται μεταξύ τους 
με καθορισμένα σφυρίγματα της σφυρί
χτρας που φέρουν μαζί τους. Γνωρίζουν 
βέβαια και πού υπάρχει τηλέφωνο με το 
οποίο μόλις αντιληφθούν κάτι σοβαρό ή 
εκδήλωση πυρκαγιάς, είναι υποχρεωμέ
νοι να ειδοποιήσουν το Κέντρο της Δσ- 

, σικής Υπηρεσίας, της Πυροσβεστικής και 
τον προϊστάμενο αγρονόμο».

Ο επόμενος σταθμός μας ήταν η κοι
νότητα Κρυονερίου Αττικής. Περάσαμε 
το συνοικισμό και ανηφορίσαμε στους 
καταπράσινους λόφους που γαλήνευαν 
κάτω από το φως του φεγγαριού. Η βρα
διά ήταν ήσυχη και ζεστή. Στους πρόπο- 
δες του λόφου υπάρχουν αγροικίες και 
γύρω τους, καλλιεργημένες εκτάσεις με 
οπωρολαχανικά και φυστικές. Πιο πάνω 
αρχίζει το δάσος πυκνό, μια καταπράσινη 
ασπίδα που φέρνει την υγεία στους κα
τοίκους της περιοχής.

Εδώ σταματήσαμε, κατέθηκαν οι άλλοι 
τρεις αγροφύλακες ο Λεωνίδας Κα- 
τσιούπης, ο Γεώργιος Διακουμής και ο 
Δημήτριος Κατής. Συμβουλεύτηκαν τον 
προϊστάμενό τους αγρονόμο πήραν τους 
φακούς τους και ξεκίνησαν.

Πριν ξεκινήσουν ρωτήσαμε τον αγρο
φύλακα Λεωνίδα Κατσιούπη να μας πει τι 

* ακριβώς θα κάνει στην περιπολία του. 
«Εγώ και οι δύο συνάδελφοί μου επα- 
γρυπνούμε στα πιο κύρια σημεία της 
περιοχής μας. Σ’ αυτά που γνωρίζουμε 
ότι είναι επιδεικτικά διάπραξης αδικημά

των. Τα μεγάλα αμπέλια, οι οπωρώνες, οι 
λαχανόκηποι και ακόμα το δάσος. Περι- 
φρουρούμε παράλληλα τις εγκαταστά
σεις ΔΕΗ και ΟΤΕ, τις κτηνοτροφικές μο
νάδες από τις φωτιές και ό,τι άλλο προ- 
κύψει στον τομέα ευθύνης μας».

Η επιστροφή

Η ώρα είναι 1 μετά τα μεσάνυχτα. Οι 
αγροφύλακες έχουν φθάσει στους χώ
ρους ευθύνης τους και έχουν αρχίσει 
την περιπολία. Εμείς μαζί με τον αγρο
νόμο παίρνουμε το δρόμο της επιστρο
φής.

«Δεν αρκεί», μας λέει ενώ φθάνουμε 
στο αγρονομείο «η προσπάθεια της Πο
λιτείας και των οργάνων της Αγροφυλα

κής για την πρόληψη των πυρκαγιών και 
των καταστροφών. Πρέπει ο πολίτης αν 
αντιληφθεί κάποιο αδίκημα να απευθύ
νεται τηλεφωνικά στην υπηρεσία, στον 
αγρονόμο ή στον αγροφύλακα που οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς έχουν τηλέ
φωνο».

Το Αγρονομείο Αμαρουσίου είναι ένα 
από τα τρία αγρονομείο της Διοίκησης 
Αγροφυλακής Ανατολικού Διαμερίσμα
τος Αττικής. Έ χει επικεφαλής έναν 
αγρονόμο και δύναμη είκοσι ανδρών εκ 
των οποίων ένας είναι γραμματέας της 
υπηρεσίας, ένας αρχιφύλακας και δε
καεπτά αγροφύλακες.

Η δικαιοδοσία του αγρονομείου εκτεί
νεται σε είκοσι πέντε δήμους και κοινό
τητες του νομού Αττικής.
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“ ™μια βραδια στο καθήκον
I

Νυκτερινή περιπολία...
Ω ρα 10 το βράδυ μιας καλοκαιρινής νύκτας. Βρισκόμα

στε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Γεωργίου στο 
Αιγάλεω για να παρακολουθήσουμε από κοντά και να 
σας περιγράφουμε τα επεισόδια και τα απρόοπτα μιας νυκτε

ρινής περιπολίας, με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Τμήμα
τος.

«Ξεναγοί»· στη νυκτερινή μας αυτή εξόρμηση είναι ο οδη
γός χωροφύλακας Θεοφάνης Μακρής 38 χρόνων, παντρεμέ
νος και πατέρας 2 κοριτσιών. Έ χει 16 χρόνια υπηρεσία στη 
Χωροφυλακή με αρκετή υπηρεσιακή εμπειρία. Στο τμήμα του ) 
Αγίου Γεωργίου υπηρετεί εδώ και 2 χρόνια. Πλήρωμα στο 
αυτοκίνητο είναι ο χωροφύλακας Γιώργος Ευαγγελάκης 29 
χρόνων, παντρεμένος και πατέρας 2 αγοριών. Έ χει 9 χρόνια 
υπηρεσία στη Χωροφυλακή και 3,5 χρόνια στο τμήμα.

«Σπουδαία αποστολή»
«Το περιπολικό αυτοκίνητο είναι το Α και το Ω κάθε υπη

ρεσίας», τονίζει ο διοικητής του τμήματος μοίραρχος Νίκος 
Περιμένης που συναντάμε στο τμήμα λίγο πριν ξεκινήσουμε 
τη νυκτερινή μας περιπολία. «Η συνεχής παρουσία του στην 
πόλη αποτελεί εγγύηση για την άμεση διαφύλαξη και προσ
τασία των δικαιωμάτων του πολίτη από κάθε παράνομη ενέρ
γεια. Γι’ αυτό και οι πολίτες θα πρέπει να μας βοηθούν στο 
δύσκολο έργο μας, διευκολύνοντάς μας στην εκτέλεση των 
καθηκόντων μας, όπως επί παραδείγματι καλώντας χωρίς κα
θυστέρηση, τυχόν φόβο και προκατάληψη το περιπολικό 
αυτ/το, για κάθε τι παράνομο που θα υποπέσει στην αντίληψή 
τους».

Πριν ξεκινήσουμε, το πλήρωμα παίρνει τις τελευταίες 
οδηγίες από τον διοικητή και τον αξ/κό υπηρεσίας και ελέγχει 
εάν υπάρχει ο προθλεπόμενος κατάλληλος εξοπλισμός στο 
περιπολικό.

Ώρα 10.45' Η πρώτη κλήση που δίνεται μέσω του κέντρου 
αναφέρει σήμα συναγερμού στο κτίριο του Ο.Τ.Ε. Ο οδηγός 
αναπτύσσει ταχύτητα, ενώ συγχρόνως χίλιες δυο σκέψεις 
περνούν απ' το μυαλό μας για το τι μπορεί να συμβαίνει. 
Φτάνοντας εκεί διαπιστώνουμε, ότι μια μικροβλάθη στο σύ
στημα συναγερμού ήταν η αιτία για τη συνεχή λειτουργία του.
Οι δύο τεχνικοί του Ο.Τ.Ε., που επιδιόρθωναν τη βλάβη μας 
καθησύχασαν και μας διαβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ένα 
τυχαίο περιστατικό.

«Εκτός από τα περιστατικά στα οποία επεμβαίνουμε κα
τόπιν κλήσεως του κέντρου» μας λέει ο οδηγός, «κάνουμε 
ελέγχους στη διάρκεια της περιπολίας μας και όταν διαπι
στώνουμε μια παράβαση ενεργούμε τα νόμιμα. Τα πιο συν
ηθισμένα περιστατικά που μας απασχολούν ιδίως τώρα το 
καλοκαίρι είναι οι διαταράξεις κοινής ησυχίας σε κέντρα δια
σκέδασης, σε σπίτια κ.τ.λ., οικογενειακά επεισόδια και μερι
κές φορές σοβαρότερα όπως μαχαιρώματα, ομαδικοί καυγά
δες κ.ά.».

Η επόμενη κλήση του κέντρου είναι από τις πλέον συνηθι
σμένες. Διατάραξη κοινής ησυχίας σε σπίτι στην οδό Κουν- 
τουριώτου. Πράγματι πηγαίνουμε στον τόπο της διατάραξης 
όπου και διαπιστώνεται ότι μια παρέα νεαρών αγοριών και 
κοριτσιών έκαναν ένα πάρτι και είχαν σε σχετικά υψηλή έν
ταση για την ώρα εκείνη (01.00) το μαγνητόφωνό τους. Γίνε
ται η απαραίτητη σύσταση και το περιστατικό λήγει με τη 
διαβεβαίωση των νεαρών ότι θα χαμηλώσουν την έντασή του.

Ανακούφιση...

Η περιπολία με το αυτοκίνητο συνεχίζεται στους άδειους 
δρόμους της πόλης, που φαίνεται να ησυχάζει από κάθε εί
δους κίνηση. Το ξαφνικό κάλεσμά του κέντρου, σπάει τη μο
νοτονία που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή. «Σπεύσατε σύν
τομα στην οδό Ταύγέτου 15. Άτομο εν οδώ». Σε λίγο βρισκό

μασταν στην οδό Ταύγέτου. Το θέαμα που αντικρύσαμε δεν 
ήταν και τόσο ευχάριστο. Μια γρίούλα ήταν πεσμένη κοντά 
στο πεζοδρόμιο ενώ γύρω της είχαν συγκεντρωθεί 3 - 4  
άτομα. Με ανακούφιση διαπιστώσαμε ότι ήταν καλά στην 
υγεία της, αλλά δεν εγνώριζε τα στοιχεία ταυτότητάς της 
ούτε τη διεύθυνση κατοικίας της λόγω αμνησίας. Με προσοχή 
και ιδιαίτερη ευαισθησία οι άνδρες του περιπολικού επιβίβα
σαν τη γριούλα στο αυτοκίνητο και την μετέφεραν στο αστυ
νομικό τμήμα. Οι ενέργειες του αξιωματικού υπηρεσίας του 
τμήματος είχαν σαν αποτέλεσμα την ανεύρεση των συγγενών 
της, οι οποίοι μετά από λίγο ήρθαν και την παρέλαβαν.

Η περιπέτειά της είχε λήξει. Η ευχάριστη κατάληξη της 
περιπέτειάς της είχε χαροποιήσει όλους. Η γριούλα βρήκε 
ξανά τη ζεστασιά και τη θαλπωρή κοντά στους δικούς της. Ο 
συνοδηγός αναφέρει στο κέντρο λήξη του συμβάντος...

«Οι εμπειρίες που αποκτάμε από την υπηρεσία μας με το 
περιπολικό», λέει ο οδηγός «είναι μοναδικές πολλές φορές 
τραγικές, γιατί τυχαίνει να γινόμαστε μάρτυρες θλιβερών 
περιστατικών, π.χ. ατυχημάτων, φόνων κ.τ.λ. Αλλά μπορεί να 
κινδυνεύσει άμεσα και η ίδια μας η ζωή από επιθέσεις κακο
ποιών. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι 
προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε κάθε μας βήμα, σε κάθε μας 
κίνηση. Η ψυχραιμία και «αποφασιστικότητα είναι απαραίτητα 
προσόντα για κάθε αστυνομικό».

Πλησιάζει πια η ώρα 6 το πρωί και η νυκτερινή περιπολία 
φθάνει στο τέλος της. Αποχαιρετάμε τους δύο ευγενικούς 
χωροφύλακες που μας ξενάγησαν στη νυκτερινή μας εξόρ
μηση και φεύγουμε γεμάτοι ενδιαφέρουσες εμπειρίες και με 
την πεποίθηση ότι το περιπολικό αυτοκίνητο είναι ο φύλακας 
άγγελος κάθε πολίτη.
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ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

uOv ανάγκες μας  
ενναν Λίγες 

ον ετννάυμνες μας  
εννα ατελείωτες».

κ ινέζικο ρητό.

Του ΔΗΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
α ντ/ρ χ η  Χω ροφυλακής

από τη δ ια τρ ιβή  του 
στη Σχ. Εθν. Ά μ υ ν α ς

1. Γενικά περί ενέργειας

Η ενέργεια σαν φιλοσοφική έννοια στην αρχαιότητα απο
τελούσε ιδιότητα της ύπαρξης και μπήκε στη ζωή μας αποφα- 

Γ σιστικά πριν από πολλούς αιώνες. Σαν τεχνολογική έννοια, 
χαρακτηρίζει την εποχή μας και έχει πολιτογραφηθεί αυτού
σια στις περισσότερες γλώσσες.

2. Πηγές ενέργειας
Οι πηγές της ενέργειας διακρίνονται σε μη ανανεώσιμες 

και ανανεώσιμες.

α . Μη Α ν α ν ε ώ σ ι μ ε ς  Ε ν ε ρ γ ε ι α κ έ ς  Π η γ έ ς  
Μη Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές είναι:
(I) Ο ι Υ δ ρ ο γ ο ν ά ν θ ρ α κ ε ς
Στους Υδρογονάνθρακες περιλαμβάνονται:
(α) Το πετρέλαιο 
(β) Τα φυσικά αέρια
(γ) Οι πτωχές πηγές (πισσούχος άμμος -  σχιστολιθικά πε

τρώματα -  OIL SHALE).
 ̂ (II) Ο ι Γ α ι ά ν θ ρ α κ ε ς

6.  Α ν α ν ε ώ σ ι μ ε ς  Ε ν ε ρ γ ε ι α κ έ ς  Π η γ έ ς
Οι ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές προέρχονται από τις 

κοσμικές δυνάμεις, που δρουν στον κοντινό και μακρινό 
περίγυρο του πλανήτη. Οι κυριότερες είναι η ηλιακή ενέργεια 
και η βαρύτητα. Στην ηλιακή ενέργεια -  και λιγότερο στη 
ραδιενέργεια -  οφείλεται η ζωογόνος θερμότητα που επικρα
τε ί στην επιφάνεια της γης, αλλά και η φωτοσύνθεση που 
πραγματοποιούν τα φυτά, πηγή κάθε ζωής. Οι δυνάμεις της 
βαρύτητας μαζί με την ηλιακή ενέργεια δημιουργούν τον 
υδρολογικό κύκλο, δηλαδή την εξάτμιση του νερού, την 
πτώση της βροχής και τις παλίρροιες. Η περιστροφή της γης 
και η ηλιακή ενέργεια προκαλούν τα θαλάσσια ρεύματα, τους 
ανέμους και τα κύματα. Οι ανανεώσιμες πηγές, που η εκμε
τάλλευσή τους έχει πρακτική σημασία, είναι οι πιο κάτω:

(1) Η ηλιακή ενέργεια, σαν φωτεινή, θερμική ή και τα δυο.
(2) Η αιολική ενέργεια.
(3) Η γεωθερμική ενέργεια και η θερμοκρασία της θάλασ- 

*  °ας.
(4) Η υδροηλεκτρική ενέργεια.
(5) Η παλιρροιακή και η ενέργεια των κυμάτων της θάλασ

σας.
(6) Η βιομάζα.

3. Διαχρονική εξέλιξη της ενέργειας
Μέχρι το τέλος του ΙΘ’ αιώνα, οι γνωστές στην καθημερινή 

ζωή πηγές ενέργειας, που έδιναν κίνηση για παραγωγή έρ
γου, ήταν του ανθρώπου, των ζώων, του ανέμου, των υδατο
πτώσεων ή της ροής των υδάτων. Τελικά η τεχνολογική εξ
έλιξη μας έδωσε την ηλεκτρική ενέργεια που χαρακτηρίζεται 
σαν ευγενής μορφή ενέργειας.

Η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας 
στον αιώνα μας, αποτελεί τη βάση και το μέτρο, για τον καθο
ρισμό της βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης και πέρα 
από αυτά, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου. 
Ακόμη πρέπει ν ’ αναφερθεί η συμβολή της ηλεκτρικής ενέρ
γειας στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 
την αύξηση των αγαθών σε βαθμό τέτοιο, που το επίπεδο της 
ζωής να κρίνεται από το μέγεθος της καταναλισκόμενης ηλε
κτρικής ενέργειας. Αρχικά, η ηλεκτροπαραγωγή ξεκίνησε με 
μικρές μονάδες παραγωγής από αυτόνομα δίκτυα, τοπικού 
κυρίως χαρακτήρα και με φορείς ιδιώτες, κοινότητες ή βιο
μηχανικές μονάδες. Στη συνέχεια, η μεγάλη ζήτηση ηλεκτρι
κής ενέργειας για βιομηχανική ανάπτυξη και για άλλες εφαρ
μογές, με τη βοήθεια της εξελισσόμενης τεχνολογίας, οδή
γησε στην εγκατάσταση μεγάλων σταθμών ηλεκτροπαραγω
γής με διασυνδεδεμένα δίκτυα εθνικού χαρακτήρα. Έτσι δη- 
μιουργήθηκαν οι εθνικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού στις 
περισσότερες χώρες, οι οποίες απορρόφησαν τις αντίστοιχες 
μικρές ιδιωτικές ή δημοτικές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των 
μεγάλων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού σε εθνικό επίπεδο είχε 
δυσμενή επίδραση στη διατήρηση και ανάπτυξη των μικρών 
μονάδων παραγωγής τοπικού χαρακτήρα.

4. Νέες πηγές ενέργειες
Η μεγάλη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειες, οδήγησε τις βιο

μηχανικές χώρες στην εισαγωγή νέων ενεργειακών πηγών. Η 
πιο προσιτή και φθηνή ενεργειακή πηγή, μέχρι πριν λίγα χρό
νια, που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγ
κών και βιομηχανικών εφαρμογών, ήταν το πετρέλαιο. Οι αλ
λεπάλληλες όμως αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου (η ση
μερινή πτώση της τιμής του θεωρείται από πολλούς παρο
δική) επέδρασε ευνοϊκά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και 
αντίστοιχων εφαρμογών, ιδιαίτερα στις λεγάμενες νέες ή εν
αλλακτικές μορφές ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της δεκαε
τίας 1972 -  1982, το ενεργειακό πρόβλημα του δυτικού κυ
ρίως κόσμου μεταβλήθηκε ριζικά. Βασική αιτία, ήταν η αύ
ξηση της τιμής του πετρελαίου που αναφέρθηκε. Η αύξηση 
ήταν τόσο μεγάλη ώστε άλλαξε η εμπορική και βιομηχανική 
ισορροπία του δυτικού κόσμου. Για τις υπό ανάπτυξη χώρες, 
όπως η Ελλάδα, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, ήταν ένα 
βαρύ πλήγμα για το ισοζύγιο των εξωτερικών πληρωμών.

Η άμεση αντίδραση των χωρών που επηρεάστηκαν, ήταν η
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αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας από τους φυσικούς πό
ρους κάθε χώρας. Ακόμη η αύξηση της τιμής του πετρελαίου 
είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής 
ενέργειας και έφερε άλλες πηγές πρωτογενούς ενέργειας, 
μέχρι τότε αντιοικονομικές, μέσα στο πλαίσιο της οικονομι
κής εκμετάλλευσης. Απ' όλες τις πηγές πρωτογενούς ενέρ
γειας (εκτός από το πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια) 
δηλαδή η ηλιακή, η γεωθερμική, η βιομάζα κ.λπ. μόνο η ηλιακή 
και αιολική ενέργεια, αποδείχτηκαν οικονομικά συμφέρου- 
σες σαν πρωτογενείς πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανά
πτυξη της τεχνολογικής βάσης σημείωσε μεγαλύτερη 
πρόοδο στις Η.Π.Α. και μικρότερη στις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης.

5. Η Κρίση στο διεθνή χώρο
α. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ευημερία των κατοί

κων της γης, εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας.
Το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από 

μια συνεχή ανοδική κατανάλωση ενέργειας, τόσο γοργής, 
που τα πρώτα σοβαρά συμπτώματα της κρίσης είναι φανερά.

Δυστυχώς η σπατάλη αφορά και ανανεώσιμες πηγές, δη
λαδή γαιάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικά αέρια και ουράνιο.

Στην περίπτωση του άνθρακα π.χ. η κατανάλωση τα τελευ
ταία 110 χρόνια ήταν περίπου 19 φορές πιο μεγάλη απ’ ότι 
τους προηγούμενους επτά αιώνες. Συνολικά εξ άλλου από το 
1940 μέχρι σήμερα καταναλώθηκε περισσότερος άνθρακας 
απ’ όσον είχε καταναλωθεί σωρευτικά μέχρι τότε.

Το ίδιο συμβαίνει και με το πετρέλαιο. Όσο πετρέλαιο είχε 
παραχθεί σε 102 χρόνια (1855 -  1959), ξοδεύτηκε μόνο στη 
δεκαετία 1959-1969, ενώ ο ρυθμός συνέχεια επιταχύνεται. Η 
σημερινή παγκόσμια κατανάλωση προσεγγίζει σε ισόποσο 
τους 8,5 X 109 τόννους άνθρακα ή 112 X 106 βαρέλια πετρε
λαίου την ημέρα.

Η κατανάλωση αυτή αντιστοιχεί σε μέση ανά κάτοικο της 
Y09 ΧΡήση 2 KWHR το χρόνο (ή για συντομία 2 KW). Στην 
πραγματικότητα στη Β. Αμερική φτάνει τα 11 KW ανά κάτοικο, 
στην Ευρώπη τα 4 KW και στις υπό ανάπτυξη χώρες τα 0,2 KW.

Οι καταναλώσεις αυτές οδήγησαν την ανθρωπότητα στην 
ενεργειακή κρίση, τη ρύπανση του περιβάλλοντος και πολλά 
άλλα προβλήματα. Σκοπός της παράθεσης των στοιχείων αυ
τών είναι η τοποθέτηση του προβλήματος στις σωστές δια
στάσεις.

6. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η ημερομηνία εξάντλησης των 
αποθεμάτων πετρελαίου δεν μετατίθεται πολύ μακριά (περί
που 100 χρόνια) εφ' όσον εξακολουθούν οι σημερινοί ρυθμοί 
κατανάλωσης. Υπολογίζεται ότι στο τέλος του αιώνα οι παγ
κόσμιες ανάγκες σε ενέργεια θα έχουν τριπλασιαστεί, αν δεν 
ληφθούν ριζικά μέτρα για εξοικονόμισή ενέργειας.

Οι Η.Π.Α. το 1971 βασίζονταν σε εισαγωγές πετρελαίου, 
κατά 25%. Το ποσοστό σε έξι μόλις χρόνια διπλασιάστηκε 
(50%) και αντιστοιχεί σε 9 X 106 βαρέλια την ημέρα, όσα δη
λαδή παράγει η Σαουδική Αραβία η μεγαλύτερη παραγωγός 
χώρα του κόσμου.

Η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας είχε ρυθμό αύ
ξησης 7,6% το χρόνο και προβλέπεται να συνεχιστεί με ρυ
θμό 6,4% μέχρι το 1990. Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται 
(1980) κατά 69% από ορυκτά καύσιμα, 17,2% από υδροηλε
κτρική ενέργεια και 13,8% από πυρηνική. Για το έτος 1990 
προβλέπεται να παράγεται κατά 51,5% από ορυκτά καύσιμα, 
11 % από υδροηλεκτρικές-γεωθερμικές κ.λπ. πηγές και κατά 
37,4% από πυρηνική ενέργεια. Το ποσό αυτό ενέργειας αντι
στοιχεί με το ισόποσο 16,5 X 10® βαρελιών πετρελαίου το 
χρόνο (1980) και θα πλησιάσει σχεδόν να διπλασιαστεί 
(31 X 109 βαρέλια πετρελαίου) το 1990.

Γίνεται φανερό ότι, και με ελαττωμένους σχετικά ρυ
θμούς ανάπτυξης, οι ανάγκες σε ενέργεια συνέχεια θα αυξά
νονται και το πρόβλημα, όπως είναι φυσικό, θα οξύνεται. Γιατί 
στις βιομηχανικές χώρες η υπερκατανάλωση θεωρείται φυ
σική για το μέσο άνθρωπο και θα είναι δύσκολο να απαλλο- 
τριώσει αυτά που σήμερα θεωρεί κατακτήσεις του. Ο άλλος 
σοβαρός λόγος είναι η συνεχής πληθυσμιακή αύξηση. Η ετή
σια αύξηση του πληθυσμού κυμαίνεται γύρω στο 1,9%, υπο
λογίζεται ότι με διάφορα μέτρα που θεσπίζονται, κυρίως στις 
υποανάπτυκτες χώρες, να σταθεροποιηθεί γύρω στο 1,5 -  
1,6% το 1990.

« . .  .Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

η ημερομηνία εξάντλησης 
των αποθεμάτων πετρελαίου

δεν μετατίθεται πολύ μακριά 
(περίπου 100 χρόνια) εφ’ 

όσον εξακολουθούν οι σημε

ρινοί ρυθμοί κατανάλωσης. 

Υπολογίζεται ότι στο τέλος 
του αιώνα οι παγκόσμιες 
ανάγκες σε ενέργεια θα 

έχουν τριπλασιαστεί αν δεν 
ληφθούν ριζικά μέτρα για 

εξοικονόμισή ενέργειας ...»

Δυστυχώς, το ενεργειακό ισοζύγιο, επιβαρύνεται ακόμη 
από τα προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος που αυξά
νονται ανάλογα, ίσως δυσανάλογα, με τη βιομηχανική ανά
πτυξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ρύπανση δημιουργήθηκε 
από τον άνθρωπο και μπορεί να ελεγχθεί από τον ίδιο. Ο 
έλεγχος όμως της ρύπανσης αποτελεί μια νέα δραστηριότητα 
που χρησιμοποιεί μεθόδους για την εξουδετέρωση με υψη
λές απαιτήσεις σε ενέργεια. Το αποτέλεσμα είναι ότι θ’ αυξη
θούν ακόμη περισσότερο οι ενεργειακές ανάγκες.

γ. Με βάση την ενεργειακή κρίση που άρχισε το 1973 και 
έγινε πιο έντονη το 1979, πρόκειται δε να αποκορυφωθεί τα 
επόμενα χρόνια, η βελτίωση γίνεται ακόμη δυσκολότερη, 
γιατί πέρα από την επάρκεια των ενεργειακών πηγών, προσ
τίθενται δύσκολα προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος 
(θερμορύπανση, χημική ρύπανση κ.λπ.).

Η ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας αποτελεί επένδυση για 
το μέλλον όχι όμως και θεραπεία για το παρόν. Ας μη λησμο
νούμε, ότι η μεταφορά τεχνολογίας από το εργαστήριο στο 
δοκιμαστικό στάδιο, το στάδιο της επιβεβαίωσης και τελικά 
της εμπορίας της ανακάλυψης, αποτελεί μια χρονοβόρα, ρι
ψοκίνδυνη και μακροπρόθεσμη προσπάθεια. Έ χει διαπιστω
θεί ότι χρειάζονται 30 -  50 χρόνια για την υποκατάσταση -  σε 
σημαντικό ποσοστό -  μιας ενεργειακής πηγής από άλλη.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι η περίοδος των υγρών καυσίμων 
ήταν μια πολύ μικρή παρένθεση στην ιστορία της ανθρωπό
τητας. Αν ληφθεί υπ’ όψη ότι ο κύριος κύκλος των ορυκτών 
καυσίμων θα διαρκέσει περίπου 300 χρόνια, τότε γίνεται σα
φές, ότι η περίοδος αυτή αποτελεί αόρατο στίγμα στην ιστο
ρία της γης.

Είναι τώρα βέβαιο ότι η περίοδος της φθηνής ενέργειας 
ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
6. Η ελληνική ενεργειακή εικόνα

Η ενεργειακή εικόνα στην Ελλάδα δεν παρουσιάζει με
γάλη διαφορά από τις Ευρωπαϊκές χώρες, που δεν έχουν δική 
τους παραγωγή πετρελαίου και φυσικών αερίων. Το πετρέ
λαιο αποτελεί την κύρια ενεργειακή πηγή, ο λιγνίτης και οι 
υδατοπτώσεις χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.
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^ τ β τρ ο π ή  ιΐ}ς ·Τ ϊλ ιακπ ς·Λ έργειβς σε ηλεκτρική.

ιη ροπλάνου με ηλιακή ενέργεια.

Οι δαπάνες αποτελούν δυσβάστακτο βάρος για το ισοζύ
γιο πληρωμών και την οικονομική ανάπτυξη. Για να καλυφθεί 
το ποσόν αυτό πρέπει να διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος του 
συναλλάγματος που προέρχεται από τις εξαγωγές της χώρας.
7. Η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα

α. Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα, ξεκίνησε αρχικά, με 
την ιδιωτική πρωτοβουλία, ή ακόμη με τη δημιουργία δημοτι
κών επιχειρήσεων, που είχαν σαν βασική επιδίωξη την κά
λυψη οικιακών και δημοτικών αναγκών και κατά ένα μικρό 
μέρος των βιομηχανικών αναγκών. Οι σταθμοί παραγωγής 
ήταν μικροί υδροηλεκτρικοί και θερμοηλεκτρικοί με χρήση 
πετρελαίου. Τα δίκτυα ήταν περιορισμένης έκτασης, με μι- 

. κρές ικανότητες μεταφοράς. Από το πρώτο μοντέλο ηλε
κτροπαραγωγής που διαμορφώθηκε εγχώρια προέκυψαν σο
βαρά μειονεκτήματα που επέδρασαν δυσμενώς στην επιβαλ
λόμενη ταχύρρυθμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Έτσι η 
χώρα βρισκόταν σε φάση υποανάπτυξης, μέχρι την ίδρυση 
μεταπολεμικά της ΔΕΗ, η οποία και ανέλαβε το σοβαρό έργο 
εξηλεκτρισμού της χώρας. Μετά το 1950 άρχισε η κατασκευή 
των μεγάλων ηλεκτρικών σταθμών με χρήση νερού και λι
γνίτη. Με την κατασκευή των γραμμών μεταφοράς και διανο
μής με τους απαραίτητους υποσταθμούς, άρχισε να διαμορ
φώνεται το εθνικό σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και δια
νομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Εθνικό δίκτυο αυτό της 
ΔΕΗ, ενσωματώθηκαν όλοι οι μικροί ιδιωτικοί και δημοτικοί 
υδροηλεκτρικοί και θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της Ελλάδας. 
Σταδιακά οι Σταθμοί αυτοί καταργήθηκαν.

β. Στην 30ετή και πλέον δημιουργική παρουσία της ΔΕΗ, 
έχουν κατασκευαστεί μεγάλοι υδροηλεκτρικοί και λιγνιτικοί 
σταθμοί με πυκνά δίκτυα μεταφοράς και διανομής, που καλύ
πτουν ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο. Το διασμνδεδεμένο σύ
στημα (ηπειρωτική χώρα), συνδέεται με το Ευρωπαϊκό μέσω 
Γιουγκοσλαβίας και με το Βουλγαρικό και Αλβανικό. Το 1950, 
το ποσοστό των κατοίκων που είχε ηλεκτροδοτηθεί δεν ξε- 

W περνούσε το 32%, ενώ σήμερα ξεπερνά το 99% του πληθυ
σμού, η δε κατά κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 
από 80 KW που ήταν το 1950, έφθασε 2.061 KW το 1979. Στη 
χρονική αυτή περίοδο, αναπτύχθηκαν μεγάλες βιομηχανικές 
μονάδες και αυξήθηκε η γεωργική παραγωγή, με αποτέλεσμα

η χώρα να μεταπηδήσει στη φάση της οικονομικής ανάπτυ
ξης.

Η μορφολογία του Ελληνικού χώρου, επέβαλλε τη δη
μιουργία διασυνδεδεμένου συστήματος που καλύπτει τον 
ηπειρωτικό χώρο και αυτόνομων συστημάτων που αναπτύ
χθηκαν στα νησιά εκείνα που δεν ήταν κοντά στην ηπειρωτική 
χώρα. Οι ανάγκες όλων των νησιών που δεν συνδέονται στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα, αντιπροσωπεύουν το 4% περίπου 
της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας 
και καλύπτονται από σταθμούς πετρελαίου DIESEL, με εξαί
ρεση τα συστήματα Ρόδου και Κρήτης, που είναι εφοδια
σμένα με ατμοηλεκτρικές μονάδες και αεροστροβίλους. Χα
ρακτηριστικό είναι, ότι όσο μικρότερο είναι το σύστημα του 
νησιού, τόσο μεγαλύτερη είναι η ειδική κατανάλωση πετρε
λαίου και κατά συνέπεια υψηλότερο το κόστος της παραγω
γής ηλεκτρικής ενέργειας.

8. Ιστορική εξέλιξη του ενεργειακού τομέα στην χώρα μας.

α. Όπως είναι γνωστό, η σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη 
είναι συνυφασμένη με τη χρησιμοποίηση μεγάλων ποσοτή
των ενέργειας. Μεταπολεμικά παρουσιάζεται στη χώρα μας 
μια αλματώδης αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας, που μας 
οδηγεί στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων πρωτογενών 
μορφών ενέργειας. Από αυτές το πετρέλαιο καλύπτει το 70%
- 74% της συνολικής κατανάλωσης. Ο ρυθμός αύξησης της 
κατανάλωσης πρωτογενών μορφών ενέργειας, ήταν και εξ
ακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερος από το ρυθμό αύξησης 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Η ενεργειακή κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά το 1973, 
με τις απότομες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου (ΠΑΡΑΡ
ΤΗΜΑ Α) βρήκε την Ελλάδα κάτω από συνθήκες που έκαναν 
τις επιπτώσεις ιδιαίτερα δυσμενείς. Η ενεργειακή οικονομία 
της χώρας, διαμορφωμένη έπειτα από μια εξέλιξη περισσό
τερο ιστορική παρά ορθολογική, βασιζόταν και εξακολουθεί 
να βασίζεται σε δυσανάλογα μεγάλα ποσοστά στα εισαγό- 
μενα υγρά καύσιμα, ενώ η εκμετάλλευση των εγχώριων ενερ
γειακών πηγών, βρίσκεται ακόμα στο αρχικό στάδιο ανάπτυ
ξης·

Η αξία των εισαγόμενων καυσίμων σε τρέχουσες τιμές,
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από 90 εκατ. δολάρια το 1966, ξεπέρασε το 1 δισεκ. δολάρια 
σε μια 10ετία. Το 1975 τα εισαγόμενα καύσιμα πριν από την 
ενεργειακή κρίση, στο ποσοστό των συνολικών εισαγωγών 
και εξαγωγών της χώρας, αντιπροσώπευαν το 7% και 22% 
αντίστοιχα, ενώ το 1977 τα ποσοστά αυτά ξεπέρασαν τα 22% 
και 51 % αντίστοιχα, με μεγαλύτερη επιδείνωση στα επόμενα 
χρόνια. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, είχαν σαν αποτέλε
σμα να επιδεινωθεί σημαντικά το έλλειμα του ισοζυγίου τρε- 
χουσών συναλλαγών της χώρας και με τα πολλαπλασιαστικά 
φαινόμενα που ακολουθούν, να παρατηρηθεί υψηλός ρυθμός 
πληθωρισμού.

Έ τσ ι οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, 
εκφράζονται με πτώση του ρυθμού αύξησης όλων σχεδόν των 
βασικών μεγεθών που συνθέτουν το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν, του οποίου ο ρυθμός αύξησης από 8,5% κατά μέσο 
όρο την 4ετία 1972 - 1975 περιορίστηκε σε 4,2% στην 4ετία 
1976-1979. Αντίστοιχα ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας που ήταν την 4ετία 1972 -1975 κατά 
μέσο όρο 14,5% περιορίστηκε σε 6,4% στην 4ετία 1976-1979.

6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ·<Β» παρουσιάζονται τα μεγέθη και η 
σύνθεση της πρωτογενούς ενέργειας την τελευταία 5ετία. 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτό παρατηρούμε την υψηλή συμμετοχή 
των υγρών καυσίμων, σε απόλυτα μεγέθη που συνεχώς αυξά
νονται. Για να αντιμετωπισθούν με ορθολογικό τρόπο οι 
προαναφερόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στην Εθνική Οικο
νομία, από την εισαγωγή υγρών καυσίμων, θα πρέπει να μελε
τηθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι υποκατάστασης του εισαγό- 
μενου πετρελαίου σαν πρωτογενούς μορφής ενέργειας. Ήδη 
τα προγράμματα ανάπτυξης της Δ.Ε.Η., για το διασυνδεδε- 
μένο σύστημα προβλέπουν την κατασκευή υδροηλεκτρικών 
και λιγνιτικών μονάδων, που τείνουν πράγματι στον τερματι
σμό της κατανάλωσης υγρών καυσίμων. Στα αυτόνομα συ
στήματα των νησιών, όπου όλη η παραγωγή προέρχεται από 
το πετρέλαιο είναι ζωτικής σημασίας η υποκατάσταση στο 
άμεσο μέλλον ενός σημαντικού μέρους του καταναλισκομέ- 
νου πετρελαίου, με την χρησιμοποίηση ήπιων μορφών ενέρ
γειας, από τις οποίες η πιο πρόσφορη, με την σημερινή εξ
έλιξη της τεχνολογίας στους διάφορους ενεργειακούς το
μείς, θεωρείται η Αιολική. Ηαυτάρκειασε ενέργεια της χώρας 
έχει άμεση σχέση με την Εθνική μας ανεξαρτησία και με την 
οικονομική ανάπτυξη. Έ τσ ι ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής 
με αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών παίρνει 
πρωταρχική σημασία.

9. Διεθνείς προοπτικές.
Για αρκετά χρόνια το ύψος παραγωγής και οι τιμές του 

πετρελαίου, ιδιαίτερα του πετρελαίου των χωρών του ΟΠΕΚ, 
θα ρυθμίζουν τον βαθμό και το κόστος της ενεργειακής 
επάρκειας για τις καταναλώτριες χώρες.

Η παραγωγή πετρελαίου στην Αλάσκα και τη Β. Θάλασσα 
και η συνεχιζόμενη διεθνής ύφεση αναμένεται, ότι θα διατη
ρήσουν σταθερές τις αποπληθωρισμένες τιμές του πετρε
λαίου για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Στο τέλος της δεκαετίας 
αναμένεται ότι η προσφορά θα αδυνατεί να καλύψει τη ζή
τηση.

Η βαθμιαία εξάντληση του πετρελαίου θα μειώσει σημαν
τικά τη συμμετοχή του στην ενεργειακή τροφοδοσία και θα 
δημιουργήσει την ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή νέων 
πηγών στο ενεργειακό σύστημα. Δυστυχώς, καμιά από τις 
ανεξάντλητες πηγές (πυρηνική σύντηξη, αντιδραστήρες 
αναπαραγωγής, ηλιακή και αιολική ενέργεια, βιομάζα κ.λ.π.) 
δεν προθλέπεται να έχει φθάσει μέχρι τότε σε ανάπτυξη που 
να μπορεί να καλύψει το κενό.

Μεσοπρόθεσμα οι ενεργειακές ανάγκες αναμένεται να 
καλυφθούν από το φυσικό αέριο, το κάρβουνο και τα συμβα
τικά πυρηνικά καύσιμα, πηγές εξαντλήσιμες, αλλά ακόμη με 
χαμηλή ένταση αξιοποίησης. Η διαδικασία για να αντικατα- 
σταθείτο πετρέλαιο θα είναι δύσκολη και δαπανηρή, θα απαι
τήσει κατάλληλο προγραμματισμό και έγκαιρη λήψη πολιτι
κών αποφάσεων.

10. Η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα.
Η συνολική κατανάλωση όλων των πρωτογενών μορφών 

ενέργειας στην Ελλάδα έφθασε, το 1981 τα 15,5 εκατ. τόνους 
ισοδύναμου πετρελαίου. Η μέση ετήσια αύξηση είναι σε πο
σοστά μικρότερη από το 10%. Η ενέργεια προέρχεται κατά 
30% περίπου από στερεά καύσιμα, κατά 65% περίπου από 
υγρά καύσιμα και κατά 3% περίπου από υδατοπτώσεις. Από το

σύνολο της πρωτογενούς ενέργειας, το 36% μετατρέπεται 
σε ηλεκτρισμό. Η ενέργεια απορροφάται κατά 45% περίπου 
από τη βιομηχανία, 23% από τις μεταφορές και 32% από την 
οικιακή και λοιπές χρήσεις. Η κατά κεφαλή κατανάλωση εν
έργειας στην Ελλάδα παραμένει σχετικά χαμηλή και είναι 
περίπου το 1/3 της αντίστοιχης της Ε.Ο.Κ.

11. Η προοπτική για απαιτήσεις ενέργειας στην Ελλάδα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, η αύξηση της απο- 
δοτικότητας στη χρησιμοποίηση της ενέργειας και η εξέλιξη 
στη διάρθρωση της βιομηχανικής παραγωγής αποτελούν 
τους κυριότερους παράγοντες που θα επηρεάσουν τη ζήτηση 
ενέργειας στην Ελλάδα τα προσεχή χρόνια. Προβλέπεται ότι 
η χώρα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εγχώριων συμβατικών 
πηγών για ηλεκτροπαραγωγή που θα γίνει αισθητή πριν από 
το 2.000, ανεξάρτητα από το αν η κατανάλωση διαμορφωθεί 
σε υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα.

12. Ενεργειακή πολιτική -  εξοικονόμηση ενέργειας στη χώρα
μας -  (σκοποί και μέσα).

α. Οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης που έχουν 
προγραμματιστεί και θεωρούνται αναγκαίοι για την ελληνική 
οικονομία απαιτούν σημαντική αύξηση στην κατανάλωση εν
έργειας. Αντίθετα οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των 
καυσίμων δεν επιτρέπουν την αβίαστη αύξηση της ενεργεια
κής κατανάλωσης. ΓΓ αυτό ο βασικός σκοπός της ενεργεια
κής πολιτικής, η επάρκεια ενέργειας, πρέπει να προσδιορι
στεί ακριβέστερα με δύο στόχους.

(1) Μείωση του ρυθμού αύξησης της κατανάλωσης ενέρ
γειας σε σχέση με το ρυθμό αύξησης του εθνικού εισοδήμα
τος.

(2) Ελαχιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού κόστους 
της ενέργειας.

Για τον πρώτο στόχο θα πρέπει να επιλεγούν οι σωστές 
λύσεις, που για να παράγουν το ίδιο έργο με την υπάρχουσα 
τεχνολογία χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και περισσό
τερο κεφάλαιο, εργασία ή άλλους συντελεστές παραγωγής.

Γ ια να επιτύχει ο δεύτερος στόχος θα πρέπει, όταν αξιο
λογούνται ενεργειακά έργα, πέρα από την ελαχιστοποίηση 
του λογιστικού και συναλλαγματικού κόστους να συνεκτι- 
μώνται παράγοντες, όπως η ευαισθησία σε διεθνείς περιπλο
κές, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και η εξάντληση των ενερ
γειακών πόρων.

Τα μέσα με τα οποία θα υλοποιηθεί η ενεργειακή πολιτική 
της Ελλάδας μετατάσονται σε εννιά κατηγορίες που είναι:

(1) Η μεθοδευμένη εξοικονόμηση.
(2) Η εξέλιξή των βιομηχανικών επενδύσεων.
(3) Το ολοκληρωμένο σύστημα τιμολόγησης.
(4) Η αξιοποίηση των εγχώριων πόρων.
(5) Η διεύρυνση της ενεργειακής τροφοδοσίας.
(6) Η ορθολογική παραγωγή ηλεκτρισμού.
(7) Το εκσυγχρονισμένο πετρελαϊκό σύστημα.
(8) Το εθνικό πρόγραμμα ερευνών και εφαρμογών.
(9) Η κινητοποίηση, οργάνωση και συνεργασία.
Όπως εμφανίζεται σήμερα η κατάσταση, πρέπει να γίνει 

συνείδηση, ότι το ενεργειακό πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί 
με την χρησιμοποίηση μόνο των συμβατικών καυσίμων, του 
υδροδυναμικού και ενδεχόμενα της πυρηνικής ενέργειας. 
Αντίθετα πρέπει να το πάρουμε απόφαση, ότι η λύση βρίσκε
ται στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων φυσικών πηγών 
ενέργειας δηλ. της ηλιακής, της αιολικής κ.λ.π. Η χώρα μας, 
σε σύγκριση με άλλες, μπορεί να χαρακτηριστεί σαν χώρα με 
σημαντικό αιολικό δυναμικό, όπως θα περιγράφουμε στη 
συνέχεια, που σύμφωνα με εκτιμήσεις μπορεί να δώσει πρα
γματική χρησιμοποιήσιμη ενέργεια σαφώς ανώτερη από 8 . 
109 KWH ανά έτος.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α :
1. Έκθεση για την Ενεργειακή Πολιτική της Ελλάδας από το Εθνικό 

Συμβούλιο Ενέργειας.
2. Το Ενεργειακό Πρόβλημα-Το Παρόν και το Μέλλον. Αλεξ. Σταυρό- 

πουλος, Πειραιάς 1980.
3. Διαλέξεις σχετικές με το Πρόβλημα της Ενέργειας που πραγματο

ποιήθηκαν στην Σχολή Εθνικής Αμύνης (36η εκπαιδευτική Σειρά 
1983 - 1984).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1972 -  1979

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Η εξέλιξη της επίσημης τιμής του αργού πετρελαίου 

mtWWflSftSSSfteatfl Η εξέλιξη του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1975 -  1979

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (103 Τ.Ι.Π)
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η έννοια της «οδού» και της 
«δημοσίας κυκλοφορίας»

[
— Του ΣΑΒΒΑ ΚΑΒΑΖΙΔΗ- 
(Αστυνόμου -  Τμηματάρχη 
Οργανώσεως της  Τροχαίας 

Αθηνών) □
Η έκταση εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

ορίζεται, κατ’ αρχήν, στο άρθρο 1 του Ν. 614/77 «περί 
κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας». 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο αυτό ο Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) «ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας εν γένει 
επί πάσης οδού της Χώρας». Η ανάλυση της φράσης «....επί 
πάσης οδού της Χώρας», οδηγεί στην αντίληψη ότι οι δ/ξεις 
του Κ.Ο.Κ. έχουν εφαρμογή επί δημοσίων, δημοτικών, κοινο
τικών, αλλά και ιδιωτικών οδών.

Ομως, κατά την πργ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, ως 
οδός νοείται «ολόκληρος η επιφάνεια εδάφους η προοριζο- 
μένη δια δημοσίαν κυκλοφορίαν». Περαιτέρω, ως διακεκρι
μένα τμήματα της οδού χαρακτηρίζονται το οδόστρωμα και 
το πεζοδρόμιο που προορίζονται, αντίστοιχα, για την κυκλο
φορία οχημάτων και πεζών.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω δ/ξεων μπορούμε να 
προσδιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. ως εξής: «Ο 
Κ.Ο.Κ. ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας εν γένει επί πάσης επι
φάνειας εδάφους της Χώρας, της προοριζομένης δια δημο
σίαν κυκλοφορίαν».

Είναι φανερό ότι με τον ορισμό της «οδού» του άρθρου 2 
και συγκεκριμένα με τη φράση «....η προοριζομένη δια δημο
σίαν κυκλοφορίαν», περιορίζεται ουσιαστικά η έκταση εφαρ
μογής του Κ.Ο.Κ. που προθλέπεται από τη γενική διατύπωση 
του άρθρου 1.

Πράγματι, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, οι διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ. δεν βρίσκουν εφαρμογή επί τών επιφανειών εδά
φους, που δεν προορίζονται για τη δημόσια κυκλοφορία.

Μένει να εξηγηθεί ο όρος «δημόσια κυκλοφορία». Ο Κ.Ο.Κ. 
δεν περιέχει ορισμό της δημόσιας κυκλοφορίας, παρ' ότι η 
έννοια αυτής είναι κρίσιμη για την οριοθέτηση του πεδίου 
εφαρμογής του, αλλά και τον προσδιορισμό του δικαιώματος 
των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών αρχών να προβαί
νουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή να θέτουν όρους και 
προϋποθέσεις για την προσωρινή κατάληψη ή χρησιμοποίηση 
τμημάτων οδών και πλατειών από ιδιώτες.

Από την άλλη πλευρά, οι συναφείς έννοιες «δημοσία και 
ιδιωτική συνάθροιση» ή ο χαρακτηρισμός των οχημάτων σε 
«δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως», δεν φωτίζουν το θίγόμενο 
ζήτημα, γιατί δεν παρέχουν στηρίγματα για ερμηνευτικές 
διαδικασίες αναλογικές ή διασταλτικές.

Οι ορισμοί, εξάλλου, που δίδονται για την «οδό» από τον 
Γ Ο.Κ. ή τον Κ.Ν. 2458/1953 του Σώματος της Αστυνομίας 
Πόλεων (άρθρο 169) ή και από άλλους νόμους, αφορούν σε 
ειδικές ρυθμίσεις και εν πάση περιπτώσει για την εφαρμογή 
του Κ.Ο.Κ. ως οδός θα νοηθεί μόνο η οριζόμενη από τον ίδιο 
τον Κ.Ο.Κ.

Αν μάλιστα, ληφθεί υπόψη ότι στόν καταργηθέντα Κ.Ο.Κ. 
δεν υπήρχε ο όρος «δημοσία», το όλο θέμα αποκτά ιδιαίτερο 
ερευνητικό ενδιαφέρον.

Π ράγματι, κατά τον καταργηθέντα Κ.Ο.Κ. ως οδός λογι
ζόταν «η επιφάνεια εδάφους η προοριζομένη δια την 
κυκλοφορίαν (όχι κατ' ανάγκη δημοσία) πεζών, οχη
μάτων και ζώων».

Από την παραβολή των δύο ορισμών συνάγεται ότι ο ισχύων 
Κ.Ο.Κ. προσδιόρισε στενότερα την έννοια της οδού από τον 
προϊσχύοντα, δια της προσθήκης στην κυκλοφορία του όρου 
«δημοσία».

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Μιχαήλ Παπαδογιόννης στο 
βιβλίο του «Ερμηνεία του Νέου Κώδικος Οδικής Κυκλοφο
ρίας» έκδοσης 1977, σελ. 34, θεωρεί ως «ανεπιτυχή» την 
προσθήκη αυτή και προβλέπει ότι θα δημιουργηθούν στην 
πράξη αμφισβητήσεις, δυσχέρειες και διχογνωμίες. Κατά το 
συγγραφέα, με τη νέα διάταξη, εξαιρείται της έννοιας της 
οδού, η ιδιωτική οδός, ως και όλοι οι οδοί των προαυλίων 
εργοστασίων, εργοταξίων, ναυπηγείων (ιδιωτικών) και γενικά 
μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έτσι π.χ. παράβαση διάτα
ξης του Κ.Ο.Κ., η οποία τελείτα ι εντός του χώρου της Διε
θνούς Έκθεσης Θεσ/νίκης ή σε ιδιωτική οδό μεγάλης βιομη
χανικής μονάδας, δεν μπορεί να ρυθμίζεται από τον Κ.Ο.Κ.,
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εφόσον οι ιδιωτικοί γενικά οδοί δεν προορίζονται για δημόσια 
κυκλοφορία.

Στις πιο πάνω βασικά ορθές απόψεις, πρέπει να παρατηρη
θούν τα εξής:

Αποκλειστικό κριτήριο για την εφαρμογή ή όχι των δ/ξεων 
του Κ.Ο.Κ. σ' ένα δρόμο, δεν αποτελεί ο χαρακτηρισμός του 
ως δημόσιου ή ιδιωτικού, αλλά ο προορισμός του για τη δημό
σια ή όχι κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.

Η άποψη αυτή συνάγεται έμμεσα, αλλά σαφώς, από τον ίδιο 
τον ορισμό της «οδού» ως επιφάνειας εδάφους προοριζομέ- 
νης για τη δημόσια κυκλοφορία, χωρίς να γίνεται αναφορά 
στο νόμο αν αυτή είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Συνεπώς, ο ιδιωτικός δρόμος, η πρασιά και η ιδιωτική στοά 
που προορίζονται για τη δημόσια κυκλοφορία, εμπίπτουν χω
ρίς αμφιβολία στις ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ.

Βεβαίως, δεν θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 
εντός περίκλειστου αυλής αγροικίας ή προαυλίου ιδιωτικής 
επιχείρησης, αλλά δεν βλέπουμε και το λόγο για τον οποίο θα 
έπρεπε να υπάρχει αντίθετη ρύθμιση. Αυτό, γιατί οι κανόνες 
του Κ.Ο.Κ. αποβλέπουν εμφανώς στη διασφάλιση εύρυθμης 
κυκλοφορίας και στην αποτροπή σχετικών κινδύνων που

προκαλούνται από τη δημόσια κυκλοφορία πεζών και οχημά
των.

Αλλωστε, δικαιολογούνται σοβαρές επιφυλάξεις αν, με την 
ισχύ του καταργηθέντος Κ.Ο.Κ., ήταν νοητή και επιτρεπτή Π 
επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η εφαρμογή δεσμευ
τικών κανόνων κυκλοφορίας εντός κλειστών ιδιωτικών χώ
ρων, προοριζόμενων για τη διακίνηση και τους ελιγμούς μόνο 
των οχημάτων των κατόχων των χώρων αυτών και των συν
δεόμενων με αυτούς προσώπων. Ασφαλώς, σε πολλές περί 
πτώσεις υπονοείτο ο όρος «δημοσία» κυκλοφορία και στο' 
προίσχύοντα Κ.Ο.Κ.παρά την ανυπαρξία του στον ορισμό τη: 
οδού ως εδαφικής επιφάνειας, προορισμένης γενικά για τη< 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι αστυνομικές αρχές κα 
ειδικότερα οι υπηρεσίες Τροχαίας, προκειμένου να διαπι 
στώσουν αν μια οδός υπάγεται στη δικαιοδοσία της τροχονο 
μικής αστυνόμευσης και κατ’ επέκταση στην αρμοδιότητ. 
τους για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα πρέπει, να ερευνού' 
εκτός των άλλων και αν η συγκεκριμένη οδός προορίζεται γι' 
τη δημόσια κυκλοφορία και γενικότερα για την εξυπηρέτησή 
του κοινού.

« . .  .Α π ο κ λ ε ισ τ ικ ό  κριτήριο 
για την εφαρμογή ή όχι των 
διατάξεων του Κ.Ο.Κ. σ ’ ένα 
δρόμο δεν αποτελεί ο χαρα
κτηρισμός του ως δημόσιου ή 
ιδιωτικού αλλά ο προορισμός 
του για τη δημόσια ή όχι κυ
κλοφορία πεζών ή οχημά
των . ..»



Συνέχεια  απο το  
προηγούμενο

Α. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 
Ανθυπασπιστή

ΤΟ ΠΡΩΤΟ φάσμα τής πολιτικοποι- 
ήσεως των ’Ολυμπιακών ’Αγώνων κάνει 
την εμφάνισή του τό 1968 στό Μεξικό. 
Οϊ νέγροι ’Αμερικανοί ανεβαίνοντας στό 
βάθρο του νικητή υψώνουν τήν άριστερή 
τους γροθιά φορώντας γάντια. Είναι μια 
άκόμα διαμαρτυρία κατά των φυλετικών 
διακρίσεων, πού όλοι, τότε, έκαναν πώς 
δέν πρόσεξαν. Ήταν δμως καί ή αρχή.

112 χώρες συμμετέχουν στους X IX  
’Ολυμπιακούς ’Αγώνες τοϋ Μεξικού μέ 
σύνολο αθλητών 6.194. Τό μεγάλο υψό
μετρο (2.300) μέτρα άναγκάζει τις διά
φορες ομάδες καί τούς άπιστήμονες νά 
κάνουν ειδικές μελέτες γιά τήν προσαρμο
γή τών αθλητών. 'Η  έλλειψη οξυγόνου 
επηρέαζε δυσμενώς τούς άθλητές τών 
δρόμων, ένώ από τήν άλλη μεριά ή έλλειψη 
βαρύτητος βοηθούσε τούς άλτες.

Στό Μεξικό γιά πρώτη φορά χρησιμο
ποιούνται συνθετικές ύλες γιά τήν έπέν- 
δυση τών στίβων.

Γιά πρώτη φορά ή Κένυα κερδίζει 
χρυσά μετάλλια. Οί θαυμάσιοι δρομείς 
Κίπτζοζ Κέϊκο, Νεφάλτι Τέμου καί ’Άμος 
Μπίβοτ κερδίζουν μέ εκπληκτικές επι
δόσεις τά 1.500 (3.349), 10.000 (29.27.4) 
καί 3.000 μέτρα στήπλ (8.51.0) άντί- 
στοιχα. Καί οί τρεις έτρεχαν γιά πρώτη 
φορά σέ ’Ολυμπιακούς.

Ή  'Ελλάδα κερδίζει μέ τον Γαλακτό- 
πουλο χάλκινο μετάλλιο στήν Πάλη. 
Κερδίζει έπίσης καί τρεις τέταρτες θέσεις 
μέ τούς Παπανικολάου, Μοσχίδη καί 
Καρυπίδη.

Μορφές τών άγώνων ό Μπόμπ Μπημον 
πού καταρρίπτει τά παγκόσμιο ρεκόρ στό 
μήκος μέ άλμα 8,90 μέτρων ( ! ! ! )  καί ή 
Τσέχα Βέρα Τσασλάφσκα πού κερδίζει 
στή γυμναστική 4 χρυσά καί 2 άργυρά 
μετάλλια.

Η ΔΥΤΙΚ Η  Γερμανία θ’ άνοίξει τήν 
εποχή τών ήλεκτρονικών ’Ολυμπιάδων, μέ 
τή διοργάνωση τών X X  ‘Ολυμπιακών 
’Αγώνων στό Μόναχο τό 1972.

"Οπως καί τό 1936 έτσι καί τό 1972 
οί Γερμανοί έντυπωσιάζουν παρουσιά
ζοντας τό πρώτο σκεπαστό ’Ολυμπιακό 
Στάδιο, πού κατά τά 3 ]4 καλυπτόταν άπό 
διάφανη πλαστική ύλη ή οποία έπέτρεπε 
νά περνάει τό 50 %  τοϋ ήλιου. ’Αλλά 
δημιούργησαν καί ένα σχεδόν καινούργιο 
Μόναχο, κατασκευάζοντας ένα δαιδα-

λώδες δίκτυο υπόγειων ήλεκτρικών σιδη
ροδρόμων καί διαβάσεων. Τό ’Ολυμπιακό 
Χωριό ήταν έπίσης κάτι πού ένυπωσίαζε. 
Γιά πρώτη μάλιστα φορά οί άνδρες καί οί 
γυναίκες έμειναν μαζί.

Στούς άγώνες πήραν μέρος 9.300 
άθλητές άπό 122 χώρες. Μορφή τους άνα- 
δείχτηκαν οί ’Αμερικανοί κολυμβητές 
Μάρκ Σπίτς, πού κερδίζει 7 χρυσά μετάλ
λια, καί Σαίην Γκούλντ πού κέρδισε 3 
χρυσά ,1 άργυρό καί 1 χάλκινο μετάλλιο. 
Διπλές νίκες κερδίζουν στά 100 καί 200 
μέτρα όΜπορζώφ, τά 5.000 καί 10.000 μ. 
ό Βίρεν, στά 100 καί 200 μέτρα ή Στέκερ.

Ή  Ελλάδα ξανακερδίζει χάλκινα μετάλ
λια μέ Γαλακτόπουλο καί Χατζηπαυλή.

Α π ’ τά παραλειπόμενα: Ή  X X  ’Ολυ
μπιάδα τού Μονάχου ήταν ή πρώτη—κι άς 
εύχόμαστε ή τελευταία — «ματωμένη» 
’Ολυμπιάδα. Ή  σφαγή τών ’Ισραηλινών 
άθλητών καί συνοδών άπό "Αραβες κομ- 
μάντος πού στή συνέχεια εξοντώθηκαν 
άπό ειδικές άστυνομικές μονάδες, γέμισε 
θλίψη, τούς άθλητές καί πίκρανε τούς 
ίδεολόγους τού ’Ολυμπισμού.

Ή  Ελλάδα είχε τήν μεγαλύτερη συμ
μετοχή της σέ ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες 
μέ 62 άθλητές. Ή  μικρότερη συμμετοχή 
της ήταν τό 1904 στον "Αγιο Λουδο
βίκο μέ 2 άθλητές.

Ο ΓΙΓΑ Ν ΤΙΣΜ Ο Σ έχει εισβάλει γιά 
καλά στις διοργανώσεις τών ’Ολυμπιακών 
’Αγώνων, μετά άπό τά τεχνικά θαύματα 
πού παρουσίασε ή Δυτική Γερμανία στό 
Μόναχο. Έ τσ ι οί Καναδοί στήν προσπά- 
θειά τους νά ξεπεράσουν κάθε προηγού
μενη διοργάνωση κατασκευάζουν γιά νά 
φιλοξενήσουν τούς X X I ’Ολυμπιακούς 
’Αγώνες τό 1976 στό Μόντρεαλ ένα τερά
στιο καί εντελώς σκεπαστό Στάδιο. "Ομως 
οί δαπάνες είναι μεγάλες καί δυσβάστα- 
χτες, ή δέ κατασκευή του πολύπλοκη, μέ 
άποτέλεσμα νά μείνει μισοτελειωμένο.

Στό Μόντρεαλ ή πολιτικοποίηση προ- 
καλεϊ καί πάλι σάλο. Οί ’Αφρικανικές 
χώρες ζητούν ν’ άποκλεισθή άπ’ τούς 
’Αγώνες ή Νέα Ζηλανδία. Ή  πρόταση δέν 
γίνεται δεκτή μέ άποτέλεσμα τήν άποχώ- 
ρηση τών 18 ’Αφρικανικών Χωρών. Έ π ί
σης κατ’ άπαίτηση τής Λαϊκής Κίνας 
άποκλείεται ή Φορμόζα.

Γιά πρώτη φορά οί άθλητές έχουν στή 
διάθεσή τους τούς πλέον βελτιωμένους 
στίβους καί γιά πρώτη φορά συντρίβονται 
τόσα πολλά ρεκόρ. Μορφή τού αγώνα ό 
Χουαντορένα πού κερδίζει 2 χρυσά μετάλ
λια στά 400 καί 800 μέτρα, σπάζοντας τό 
παγκόσμιο ρεκόρ τοϋ δεύτερου.

Τιμητικές διακρίσεις γιά τήν Ελλάδα 
κέρδισαν ό ’Ιακώβου καί ό Ήλιάδης. Ή  
Ελλάδα είχε άντιπροσωπευθεϊ άπό 37 
συνολικά άθλητές καί άθλήτριες.
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Στις 3 Μαΐου 1951, η Σύνοδος της Δ ιεθνούς Ολυμ
πιακής Επιτροπής στη Βιέννη, αναγνώρισε την Εθνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή της Ε.Σ.Σ.Δ., παρέχοντας έτσι 
στους Ρώσους αθλητές το δικαίωμα συμμετοχής 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από το 1952 που οι σοβιετικοί συμμετέχουν στους 
Ολυμπιακούς του Ελσίνκι μέχρι και το 1976 στο Μόν
τρεαλ, κερδίζουν 258 χρυσά, 221 αργυρά και 204 χάλ
κινα μετάλλια. Στους τελευτα ίους Ολυμπιακούς Αγώ
νες κέρδισαν 47 χρυσά, 43 αργυρά και 35 χάλκινα 
μετάλλια.

Κατά τη σύνοδο της Δ.Ο.Ε. στο Άμστερνταμ το 
1970 η Ρωσία ζήτησε τη διοργάνωση της XXI Ολυμπιά
δας του 1976. Η πρόταση απορρίφθηκε και μετά από 
τέσσερα χρόνια η Ρωσία επανήλθε. Στις 23 Οκτωβρίου 
του 1974, η Δ.Ο.Ε. ενέκρινε τη νέα πρόταση της ρωσίας 
για τη διοργάνωση της XXII πλέον Ολυμπιάδας. Έ τσ ι 
από τις  19 Ιουλίου μέχρι της 3 Αυγούστου του 1980 η 
Μόσχα φιλοξένησε τη γιορτή του διεθνούς αθλητι
σμού.

Για την κάλυψη των αναγκών σε Στάδια και άλλους 
αθλητικούς χώρους οι ρώσοι δημιούργησαν έντεκα 
νέες αθλητικές εγκαταστάσεις μεταξύ των οποίων και 
ένα κλειστό Στάδιο πολλαπλών χρήσεων για 45.000 
θεατές, ένα κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου και αθλητι
κού στίβου, ένα γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων,
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ένα κλειστό διάδρομο ποδηλασίας, ένα κέντρο ιππα
σίας, ένα συγκρότημα σκοποβολής, ένα Ολυμπιακό 
κολυμβητήριο και το κέντρο ιστιοπλοΐας του Ταλκ. 
Επίσης ανακαινίστηκαν πολλά από τα 69 στάδια της 
Μόσχας καθώς και τα στάδια του Λένιγκραντ και του 
Κίεβου, όπου διεξήχθησαν οι προκριματικοί του ποδο
σφαίρου.

Πέρα απ’ αυτά δημιουργήθηκαν 24 μεγάλα αθλη
τικά κέντρα και το Ολυμπιακό χωριό που χτίστηκε 
κοντά στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Μια έκταση 107 
εκταρίων καλύφθηκε με 18 δεκαεξαόροφα κτίρια με 
πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Ο συνολικός εκ- 
μεταλλεύσιμος χώρος στα διαμερίσματα του Ολυμπια
κού χωριού ανήρχετο σε 220.000 τετραγωνικά μέτρα.

Το Ολυμπιακό χωριό περιελάμβανε επίσης ένα κτί
ριο διοικήσεως, ένα εμπορικό κέντρο με εστιατόρια 
των 4.000 θέσεων, καφετέριες, μπαρ, πνευματικό κέν
τρο και αίθουσα συναυλιών 1.200 θέσεων και πολλούς 
άλλους χώρους, όπως κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα, 
στίβους, κολυμβητήρια.

Γύρω στα 2, 5 - 3 δισεκατομμύρια τηλεθεατές απ’ 
όλο τον κόσμο υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν 
τους Ολυμπιακούς της Μόσχας. Η αναμετάδοση σε 
έγχρωμη εικόνα έγινε από 18 κανάλια (1968 Μεξικό: 7 
κανάλια 500 εκατομμύρια θεατές, 1972 Μόναχο: 12 
κανάλια και 1976 Μόντρεαλ: 17 κανάλια - 2 δισεκατομ
μύρια θεατές).
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Δυστυχώς και πάλι η 22η Ολυμπιάδα της Μόσχας 
σημαδεύτηκε από την αποχή των Η.Π.Α. και άλλων 
κρατών, λόγω των αγεφύρωτων διαφορών τους με τη 
Ρωσία.

Στη διάρκεια των αγώνων καταρρίφθηκαν πολλά 
παγκόσμια ρεκόρ και σημειώθηκαν αξιόλογες επιδό
σεις σε πολλά αγωνίσματα.

Στο στίβο κορυφαίος αθλητής αναδείχθηκε ο πο- 
λωνός Βλαντισλάβ Κοζακίεβιτς, στο άλμα επί κοντώ 
κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ 
(5.78 μ.). Στο δρόμο μεγάλων αποστάσεων 5 και 10 
χιλιομέτρων ο 36χρονος αιθίοπας Μίρουτς Γίφτερ 
κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια. Στο ύψος πρώτος ήρθε ο 
ανατολικογερμανός Γκέρντ Βέσσεχ με παγκόσμιο ρε
κόρ 2,36 μ. στο μήκος ο συμπατριώτης του Λούτσ 
Ντομπρόβσκι με 8,54 μ. στον μαραθώνιο ο επίσης ανα- 
τολικογερμανός Βαλντ Τσιερπίνσκυ με χρόνο 2 ώρες 
11Ό3 "  στη σφύρα ο σοβιετικός Γιούρυ Σέντυχ με παγ
κόσμιο ρεκόρ 81,80 μ. στα 100 μέτρα ο βρετανός Ά λ 
λον Γουέλς με χρόνο 10"25, στα 200 μέτρα ο ιταλός 
Πιέτρο Μεννέα με χρόνο 20" 19 και άλλοι.

Στο γυναικείο στίβο ξεχώρισαν οι σοβιετικές Ό λι- 
ζαρένκο και Τκατσένκο με παγκόσμια ρεκόρ στα 800 μ. 
και στο πένταθλο, η ανατολικογερμανίδα Σλούπιανεκ 
στη σφαίρα, η Ιταλίδα Σάρα Σιμεόνι στο ύψος, η ανατο- 
λικογερμανίδα Μαρίτα Κοχ στα 400 μ. και άλλες.

Στην κολύμβηση (με την απουσία αμερικανών και

καναδών κολυμβητών) ξεχώρισαν ο σοβιετικός Σαλνί- 
κωφ με παγκόσμιο ρεκόρ στα 1500 μ., ο σουηδός Μπά- 
ρον, ο βρετανός Γκούντχιου, η αυστραλέζα Φορντ κ.ά.

Στα υπόλοιπα αγωνίσματα κυριάρχησαν, η Ρωσία 
στη γυμναστική, στο βόλεϊ, στην πάλη, στο πόλο, στην 
ποδηλασία, στην άρση βαρών, στην ιππασία και τη σκο
ποβολή, η Ανατολική Γερμανία στην κωπηλασία, στην 
ποδηλασία και το χαντ-μπωλ, η Βουλγαρία στην άρση 
βαρών και στην πάλη, η Γιουγκοσλαβία στο μπάσκετ 
και το πόλο, η Γαλλία στην οπλομαχία και στο τζούντο, 
η Κούβα στην πυγμαχία, η Βραζιλία στην ιστιοπλοΐα, η 
Ινδία στό χόκεϋ, η Ιταλία στο μπάσκετ και στην ιππασία 
και η Ουγγαρία στην πάλη και στη σκοποβολή.

Η Ελληνική συμμετοχή
Στην Ολυμπιάδα της Μόσχας, η Ελληνική συμμε

τοχή υπήρξε η καλύτερη στη μεταπολεμική περίοδο.
Κορυφαίος αθλητής μας αναδείχτηκε ο πρωτοπα- 

λαιστής Στέλιος Μηγιάκης, που κατάκτησε το χρυσό 
μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών. Στην ελεύθερη 
πάλη ο Γιώργος Χατζηϊωαννίδης κατάκτησε το χάλκινο 
μετάλλιο. Στην κατηγορία των σκαφών «Σόλινγκ» ο 
Τάσος Μπουντούρης μαζί με τους Ραπανάκη και Γα- 
βρίλη, πήραν το χάλκινο μετάλλιο, ικανοποιητική ήταν 
επίσης η εμφάνιση των παλαιστών μας Ποικιλίδη και 
Ποζίδη του αρσιβαρίστα Ηλιάδη και της ομάδας πόλο.
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ατζέντα

Κρατάτε το τιμόνι και με το δυο σας χέρια. Η σωστή τους θέση είναι αυτή που ταυτίζεται με τη 
θέση των δεικτών του ρολογιού, όταν δείχνουν «δύο παρά τέταρτο».

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι υποψήφιοι 
οδηγοί

Η απόκτηση της πολυπόθητης άδειας 
ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου ή μο
τοσικλέτας, δεν είναι και τόσο δύσκολη 
υπόθεση, όπως θέλουν να την παρουσιά
ζουν μερικοί υποψήφιοι που «κόπηκαν» 
μια ή περισσότερες φορές.

Με προσεκτική μελέτη των εντύπων 
ερωτήσεων που οι Διευθύνσεις Συγκοι
νωνιών διαθέτουν στους ενδιαφερομέ
νους και με αυτοπεποίθηση στην πρα
κτική εξέταση, είναι σίγουρο πως το δί
πλωμα θα βρίσκεται στα χέρια σας, όχι 
φυσικά για «επίδειξη» αλλά για πιστο
ποίηση των ικανοτήτων σας.

Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας 
οδηγού αυτοκινήτων

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για 
την έκδοση ερασιτεχνικής ή επαγγελμα
τικής άδειας οδηγού αυτοκινήτων είναι:

1. Αίτηση με ΙΟδραχμο χαρτόσημο.
2. Δύο γραμμάτια είσπραξης των 600 

δραχμών το καθένα, που εκδίδει η 
Εθνική Τράπεζα, για την αμοιβή των για
τρών (παθολόγου -  οφθαλμίατρου).

3. Έ ξ ι πρόσφατες φωτογραφίες.
4. Τα πιστοποιητικά ιατρικής εξέτασης 

των συμβεβλημένων με την υπηρεσία 
γιατρών. Για όσους έχουν υπερβεί το εξ
ηκοστό έτος της ηλικίας τους, αντί για τα 
πιστοποιητικά αυτά χρειάζεται πιστο
ποιητικό καταλληλότητας από ιατρική 
επιτροπή.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.Δ. 105/69 για τη 
μη υποβολή παρόμοιας αίτησης σε άλλη 
υπηρεσία Συγκοινωνιών.

6. Παράβολο είσπραξης Δημοσίου Τα
μείου 350 δραχμών.

7. Τριπλότυπο είσπραξης Δημοσίου 
Ταμείου 380 δραχμών για τις ερασιτεχνι
κές άδειες και 4.456 δραχμών για τις 
επαγγελματικές άδειες. Τα τριπλότυπα 
αυτά προσκομίζονται κατά την παρα
λαβή των αδειών.

Μετατροπή άδειας
Γ ια τη μετατροπή της ερασιτεχνικής 

άδειας σε επαγγελματική, θα πρέπει ο 
ενδιαφερόμενος να υποβάλει, εκτός των 
δικαιολογητικών που προαναφέραμε 
(περιπτώσεις 1 -  6), τριπλότυπο Δημο
σίου Ταμείου 4.456 δραχμών και την 
ερασιτεχνική άδεια που πρόκειται να 
μετατραπεί.

Επέκταση άδειας
Γ ια την επέκταση της επαγγελματικής 

άδειας οδηγού αυτοκινήτων σε άλλη κα
τηγορία, απαιτείται μία αίτηση, δήλωση

του Ν.Δ. 105/69, όπως ανωτέρω, τριπλό
τυπο Δημοσίου Ταμείου 974 δραχμών, η 
άδεια που πρόκειται να επεκταθεί και μια 
φωτογραφία.

Σε περίπτωση επέκτασης στη Δ' κατη
γορία, απαιτείται και πιστοποιητικό 
καταλληλότητας του κέντρου ψυχοτε
χνικών ερευνών.

Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας οδη
γού μοτοσικλέτας (δίκυκλης ή τρίκυ- 

κλης).

Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζονται 
τα ίδια δικαιολογητικά που προθλέπον- 
ται για την έκδοση άδειας οδηγού αυτο
κινήτου (περιπτώσεις 1 -  7), με τη δια

φορά ότι το τριπλότυπο Δημοσίου Τα
μείου που θα προσκομιστεί κατά την 
παραλαβή της άδειας, είναι 120 δραχμές 
αντί 380.

Αφού δώσετε εξετάσεις και πάρετε το 
δίπλωμα, μην ξεχνάτε αυτά που μάθατε 
στη σχολή οδηγών ή τα σήματα που δια
βάσατε. Και προσέξτε: ποτέ δεν είστε ο 
τέλειος οδηγός. Κάθε μέρα που περνάει 
καινούριες εμπειρίες προστίθενται. 
Κάθε μέρα, κάθε χιλιόμετρο που δια
νύετε, σας κάνουν και πιο έμπειρο αλλά 
ποτέ «τέλειο». Η «τελειότητα» είναιλέξη 
ξένη με την οδήγηση.

Αλήθεια, εσείς οι «παλιοί» οδηγοί, θυ
μάστε τη σημασία των πιο κάτω σημάτων:

Απαντήσεις: ι

1. Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά 
του δρόμου, που είνα ι η πινακίδα, τους μο
νούς μήνες.

2. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
3. Τέλος δράμου προτεραιότητας και απαγό

ρευσης στάθμευσης.
4. Δρόμος κλειστός για όλα τα οχήματα και 

απ' τ ις  δυο κατευθύνσεις.
5. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότη

τας.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Φωτογραφική Τέχνη
Του φωτογράφου
Γ. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ανατομία φωτογραφικής μηχανής.

Α. Το σύστημα σκόπευσης δείχνει την 
εικόνα που θ’ αποδώσει η φωτογραφική 
μηχανή είτε μία σειρά από φακούς 
(δεξιά) είτε με τον ίδιο το φακό της μη
χανής.

Β. Το φιλμ δέχεται το είδωλο του φω- 
τογραφιζόμενου θέματος και το αποτυ- 
πώνει στη φωτοευαίσθητη επιφάνειά 
του.

Γ. Το σύστημα των κινήσεων του φιλμ
τυλίγει το φιλμ μετά τη λήψη από τον 
έναν κύλινδρο στον άλλο, εφόσον το 
φιλμ είναι σε κύλινδρο ή σε κασέτα. Στις 
μηχανές που δέχονται πλάκες υπάρχει 
μία θήκη όπου μπαίνουν οι πλάκες μία -  
μία χωριστά.

Δ. Το κυρίως σώμα της μηχανής είναι 
ένα κουτί που καλύπτει όλα τα όργανα 
της μηχανής και προστατεύει το φιλμ 
από το φως εκτός από αυτό που εισέρχε
ται στη μηχανή κατά τη φωτογράφιση.

Ε. Το διάφραγμα είναι ένα σύστημα 
που καθορίζει την ποσότητα του φωτός 
που θα περάσει μέσα από το φακό στο 
χρόνο που μένει ανοικτό το κλείστρο.
ΣΤ. Το κλείστρο είναι ένα δεύτερο μη

χανικό σύστημα που καθορίζει για πόσο 
χρόνο θα περνά φως μέσα από το φακό, 
για να φτάσει και να επηρεάσει το φιλμ.

Ο μηχανισμός του κλείστρου είναι πο
λύπλοκος στις μηχανές που ρυθμίζονται. 
Εδώ παριστάνεται σχηματικά ένα άνοι
γμα, που καθώς περνά μπροστά από το 
φακό επιτρέπει να μπαίνει μέσα το φως.

Ζ. Ο φακός συγκεντρώνει τις φωτεινές

ακτίνες του φωτογραφιζόμενου αντικει
μένου και συνθέτει το αντεστραμμένο 
είδωλό του στη φωτοευαίσθητη επιφά
νεια του φιλμ, στο βάθος της μηχανής.

Η. Το σύστημα της εστίασης μετακινεί 
το φακό μπρος ή πίσω για να αποτυπώσει 
ένα καθαρό είδωλο στο φιλμ. Το σύστημα 
που εικονίζεται εδώ το αποτελεί ένας 
μηχανισμός που αλλάζει θέση με γρανά
ζια και μετακινεί ολόκληρο το εμπρός 
μέρος της μηχανής όταν γυρίζουμε το 
μοχλό.

Συνήθως μετατοπίζεται μόνον ο φακός 
με τη στροφή ενός μοχλού.

ΧΟΜΠΥ

«Τζάκι νγκ»: 
Τρέξτε -  ανανεωθείτε

Εχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση, η 
ανάγκη για άθληση και υγιεινό τρόπο 
ζωής, ιδιαίτερα στις μέρες μας που η ζωή 
στις μεγαλουπόλεις είναι φορτισμένη με 
καθημερινό άγχος και ένταση.

Ενας από τους ιδανικότερους τρό
πους για να διατηρήσουμε τον οργανι
σμό μας σε καλή φυσική κατάσταση είναι 
το γνωστό σε όλους «τζόκινγκ». Είναι 
καιρός πια να ξεφύγουμε από την καθι
στική ζωή της πόλης, να διώξουμε το άγ
χος που μας περικυκλώνει ασφυκτικά. Το 
τζόκινγκ θα μας γεμίσει ζωντάνια, θα 
ανανεώσει τον οργανισμό μας και θα γυ
μνάσει το σώμα μας.

Λίγα λεπτά τρέξιμο το πρωί, σε συν
δυασμό με μερικές ασκήσεις στην εξοχή 
ή έστω στον τσιμεντένιο περίγυρο του 
σπιτιού μας, είναι αρκετά για να αρχίσει η 
ύέρα μας χαρούμενα. Δεν χρειάζεται ε ι
δικός εξοπλισμός, ούτε ειδικές γνώσεις.

Μια απλή φόρμα ή ένα σορτσάκι το καλο
καίρι και λίγη θέληση αρκούν για ένα χα
ρούμενο ξεκίνημα. Ας αφήσουμε κατά 
μέρος τις δικαιολογίες και τις κακές συν
ήθειες, θυσιάζοντας λίγο απ' τον ελεύ
θερο χρόνο μας για να νιώσουμε διαφο
ρετικά.

Στην περιοχή της Αθήνας, ο δήμος έχει 
καθιερώσει κάθε Σαββατοκύριακο το 
πρωί πρόγραμμα ομαδικού αθλητισμού 
με τρέξιμο και ασκήσεις. Ειδικοί γυμνα
στές -  προπονητές περιμένουν όσους

θέλουν να αθληθούν, άνδρες —γυναίκες 
και παιδιά κάθε ηλικίας, στα πάρκα Ζαπ- 
πείου, Πεδίου Αρεως, Ριζαρείου Σχολής 
και στο λόφο του Κολωνού. Παρόμοια 
προγράμματα ομαδικού αθλητισμού 
έχουν αρχίσει ή πρόκειται να αρχίσουν 
και σε άλλους δήμους της πρωτεύουσας 
καθώς και της υπόλοιπης χώρας.

Ας αρχίσουμε λοιπόν από σήμερα κιό
λας το τζόκινγκ δίνοντας στον εαυτό μας 
τη χαρά της ζωντάνιας και της ανανέω
σης.
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ΘΕΑΤΡΟ

«Δουλειά δεν είχε 
ο διάβολος»

Μια βραδιά γεμάτη κέφι και δροσιά, 
προσφέρει για φέτος το καλοκαίρι, μία 
ομάδα ηθοποιών, στο θέατρο "ΑΘΗΝΑ» 
που παίζεται με επιτυχία η επιθεώρηση 
"Δουλειά δεν είχε ο διάβολος».

Τα κείμενα έγραψαν οι: Π. Κοντογιαν- 
νίδης - Γ. Μποαταντζόγλου -  Θ. Παπαθα
νασίου -  Π. Σκουρολιάκος και Κ. Τσιάνος. 
Οι τρεις πρώτοι από τους συγγραφείς, 
είναι ηθοποιοί και στη συγκεκριμένη επι
θεώρηση ενσαρκώνουν βασικούς ρό
λους.

Τα κείμενα χωρίς να είναι χυδαία, βγά
ζουν πολύ και αυθόρμητο γέλιο, καθώς 
καλογραμμένα όπως είναι, ξαφνιάζουν 
με την ευρηματικότητα, τη φρεσκάδα και 
την ικανότητα απόδοσής τους από τους 
εκτελεστές.

Για την ολοκλήρωση της παράστασης 
σοβαρή συμμετοχή έχουν ακόμη οι ηθο
ποιοί, Τ. Σπυριδάκης, Σ. Τζελέπης, Ν. 
Σπαρκς και Μ. Γούναρης.

Η Αννα Βαγενά, η Μαρία Κανελλοπού- 
λου, η Βέτα Μπετίνη και η Ν. Τσαγκαρι- 
σιάνου είναι το γυναικείο στοιχείο και 
αποτελούν το «καρέ» του θιάσου και την 
εγγύηση της καλής παράστασης.

Τη μουσική επένδυση της επιθεώρη
σης έκανε ο Λουκιανός Κηλαηδόνης.

Το γεγονός ότι οι ηθοποιοί παίρνουν 
στους ώμους τους το βάρος και την ευ
θύνη της «δουλειάς» τους, ταυτόχρονα 
με τη γραφή των κειμένων -  αφού οι ίδιοι 
είναι συγγραφείς -  πρέπει να εξαρθεί. 
Μεγάλο πράγμα να γράφεις για τον 
εαυτό σου, για τις δυνατότητες και το 
στιλ σου. Ολόκληρος ο θίασος και σ' όλη 
τη διάρκεια της παράστασης συνεχώς 
δημιουργεί. Χωρίς να θέλουμε να αδική
σουμε κανένα, ξεχωρίζει η πληθωρική 
«προσωπικότητα» του Κοντογιαννίδη -  
γέννημα θρέμμα του «Θεσσαλικού Θεά
τρου» και του Μποαταντζόγλου σαν 
«αποκάλυψη» που φαίνεται να ακολουθεί 
πιστά τα χνάρια του «μεγάλου» ΜΠΟΣΤ 
πατέρα του.

Λιτή αλλά θετική η σκηνογραφική δου
λειά και τα κοστούμια του Γ. Βαμβούρα. 
Ζωντανές και πολύ σύγχρονες οι χορο
γραφίες του Γιάννη Φλερύ.

Γενικά η επιθεώρηση «Δουλειά δεν 
είχε ο διάβολος» είναι μια καλοδουλε- 
μένη σε λεπτομέρειες παράσταση και οι 
συντελεστές της προσφέρουν, πράγματι, 
μια ευχάριστη και διασκεδαστική βραδιά.

Το Ναυτικό 
Μουσείο

ΜΟΥΣΕΙΑ

Όλη η ένδοξη ναυτική πορεία της χώ
ρας μας, εδώ και πέντε χιλιάδες χρόνια, 
παρουσιάζεται μέσα απ’ τους χώρους 
του «Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας», 
που βρίσκεται στην πλατεία Φρεαττύδας 
του Πειραιά, δίπλα στο λιμάνι Ζέας.

Στον περίβολο του μουσείου έχει το
ποθετηθεί η «γέφυρα» του υποβρυχίου 
«Παπανικολής», οι τορπιλοσωλήνες του, 
παλιές άγκυρες κ.τ.λ. Ενώ στην είσοδο 
έχει ενσωματωθεί ένα μέρος απ' τα Μα- 
κρά Τείχη του Θεμιστοκλή, που διέρχον
ταν απ' τη θέση αυτή και που περιβάλ- 
λανε την Αθήνα και το λιμάνι του Πειραιά.

Στον εσωτερικό χώρο εκτίθενται 
ομοιώματα πεντηκοντόρων, τριήρεων, το 
μοντέλο του πλοίου της Θήρας που 
κατασκευάστηκε με οδηγό τις τοιχογρα
φίες, βυζαντινό πυθάρι με ωραίες σκαλι
στές διακοσμήσεις που απεικονίζουν βυ
ζαντινά ιστιοφόρα πλοία, πυροβόλο χρι
στιανικού πλοίου της ναυμαχίας της 
Ναυπάκτου (1571) που ανασύρθηκε απ' 
το βυθό της περιοχής κ.ά.

Σε ξεχωριστή αίθουσα εκτίθενται πορ- 
τραίτα της Μαντώ Μαυρογένους και της 
Μπουμπουλίνας, το τηλεσκόπιο (κανο
κιάλι) του ναυάρχου Α. Μιαούλη, η πολε
μική σημαία των Σπετσών κατά τον αγώνα 
της Ανεξαρτησίας κ.ά.

Στην αίθουσα των Βαλκανικών πολέ
μων, μεταξύ άλλων υπάρχουν οι περίφη
μοι πίνακες των ναυμαχιών ΕΛΛΗΣ και 
ΛΗΜΝΟΥ, τα αντιτορπιλικά «Αετός» και 
«Γ. Αβέρωφ» σε μοντέλα, η στολή το ξί
φος, τα προσωπικά είδη και η προσωπο
γραφία του ναυάρχου Παύλου Κουντου- 
ριώτη.

Σε άλλες αίθουσες ο επισκέπτης μπο
ρεί να δει ακόμα:

Το υποβρύχιο «Παπανικολής» σε μον
τέλο και την πολεμική του σημαία που 
έφερε κατά τη δράση του στην Αδριατική 
θάλασσα. Ελαιογραφία του αντιπλοίαρ- 
χου Βασ. Λάσκου, κυβερνήτη του υπο
βρυχίου «Κατσώνης». Φωτογραφία του 
αντιτορπιλικού «Αδρία», χτυπημένο από 
νάρκη (1943). Κομμάτι απ' την τορπίλη 
του ιταλικού υποβρυχίου που ρίχτηκε 
τον Δεκαπενταύγουστο του 1940 κατά 
της «Έλλης».

Ακόμα, σε άλλους χώρους, εκτίθενται I 
δεξαμενόπλοια, φορτηγά και υπερωκεά
νια σε μοντέλα, χάρτες, παλαιός εξάς, 
χρονόμετρο και μαγνητική πυξίδα, πολ
λές συλλογές, στολές, μετάλλια, ακρό
πρωρα, η καμπάνα του καταδρομικού 
«Έλλη» κ.τ.λ.

Φεύγοντας απ' το μουσείο έχει κανείς 
την αίσθηση ότι φτάνει στ’ αυτιά του ο 
απόηχος του παιάνα των Σαλαμινομά- 
χων:

«Ω παίδες Ελλήνων, ίτε 
Ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε 
παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων 
έδη, θήκας τε προγόνων 
νυν υπέρ πόντων αγών».

•  Το μουσείο καθημερινά είναι ανοιχτό 
απ’τις 9 έως τις 12.30, τις Κυριακές και τις 
αργίες απ' τις 10 έως τις 1.20' το μεση
μέρι, ενώ τη Δευτέρα είναι κλειστό.

(τηλ. μουσείου 4516.822).
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— Απόστολος Τσιρογιάννης :------------
Ζωγραφική τιμή στον ανθρώπινο μόχθο

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σήμερα σας παρουσιάζουμε το έργο 
του ζωγράφου Αποστ. Τσιρογιάννη. Και 
καλύτερη παρουσίαση από το σημείωμα 
του Μάνου Στεφανίδη για την τελευταία 
δουλειά του ζωγράφου, δεν θα μπο
ρούσε να υπάρξει. Γράφει λοιπόν στο 
σχετικό πρόγραμμα:

«Απόστολος Τσιρογιάννης 
Λίγες σκέψεις για τη ζωγραφική 
του

Ο Ingres είχε πει κάποτε ότι το σχέδιο 
είναι η τιμιότητα της ζωγραφικής, υπο
νοώντας πως αυτό είναι, που κρατά την 
οργανική διάρθρωση και τον σκελετό 
μιας σύνθεσης και που τοποθετεί στα 
πραγματικά του όρια το χρώμα, απαγο
ρεύοντας να ξεγλιστρήσει στη συναι
σθηματική ύπερβολή. Η αλήθεια των λό
γων αυτών δοκιμάστηκε πολύ περισσό
τερο στις μέρες μας, που μια νέα διά
σταση κερδήθηκε για την τέχνη: από τη 
μια πλευρά ο φυσικός χώρος αποτελεί 
γιά το ζωγράφο ένα ερέθισμα μόνο για να 
προχωρήσει σε πράγματα μονιμότερα 
από τα αισθητό και απ' την άλλη η θεμιτή 
πλέον σήμερα σχηματοποίηση των επι- 
μέρους μορφών και η απλοποίηση της 
φόρμας, μπορεί να αποκαλύψει το αλη
θινό της πρόσωπο και την ουσία της.

Ο Απόστολος Τσιρογιάννης κάνει μια

ζωγραφική η οποία αποστρέφεται τον 
διακοσμητικό φόρτο που βαραίνει αναί
τια τη σύνθεση και επιδιώκει μέσα απ' τη 
δουλειά του να «ψυχογραφήσει» το 
χώρο και να τον αναδείξει ως πλαστική 
και χρωματική αξία. Από τα πολυφωνικό- 
τερα έργα του παρελθόντος που αντα- 
ποκρίνονταν σε μια υπερρεαλιστική διά
θεση, περνά τώρα σε μια θεματική ανα
νέωση που βασίζεται στην απλοποίηση 
των εκφραστικών του μέσων και στη 
συνεχή έρευνα της ματιέρας. Πιστεύον
τας -  όπως κι εγώ πιστεύω -  στην αποκα
λυπτική δύναμη της φόρμας που δικαιώ
νει το περιεχόμενο, ψάχνει με διάφο
ρους τρόπους -  ενσωματώνοντας στο 
έργο του στάχτες, καμμένα χαρτιά κλπ. -  
με «υλικά στοιχεία που σπιθίζουν πάνω 
στον καμβά» να αποδώσει τη φόρμα 
άμεση αλλά και ευαίσθητη.

Η θεματολογία του είναι παρμένη από 
τους καταθλιπτικούς χώρους των λιμα- 
νιών, των εργοστασίων, των σιδηροδρο
μικών σταθμών που έχουν καθαγιασθεί 
από τον ανθρώπινο μόχθο, και παρά την 
ερημιά τους, την ουσιαστική και την 
μεταφορική, υποβάλλουν δραστικά την 
αίσθηση της ανθρώπινης παρουσίας. Το 
εξπρεσιονιστικά επικό ύφος, η έμφαση 
στα γαιώδη χρώματα που ανακαλούν την 
χοϊκή φύση του κάθε πράγματος, οι δρα
ματικά γκρίζες και μαύρες επιφάνειες 
συνθέτουν τελικά και την κοινωνική διά
σταση των έργων, που είναι σημαντική 
αλλά όχι κραυγαλέα. Ορισμένες του 
πλαστικές λύσεις εξάλλου μας θυμίζουν 
ανάλογες διατυπώσεις μιας Ελληνίδας 
ζωγράφου που πολύ πρώιμα -  από την 
δεκαετία του '30 ακόμα -  συνέλαβε τον 
παλμό της εποχής της, της Σελέστ Πολυ- 
χρονιάδη.

Ο Απόστολος Τσιρογιάννης γεννή
θηκε στην Άρτα το 1946. Σπούδασε 
κοντά στο Σαραφιανό, κατόπι στην 
Α.Σ.Κ.Τ. με δασκάλους τον Ν, Νικολάου 
και Γ. Μόραλη, Έργα του βρίσκονται σε 
πολλές ιδιωτικές συλλογές και κρατικές 
πινακοθήκες στο εσωτερικό και εξωτε
ρικό.

Ομαδικές εκθέσεις
1964 Αρτα, 1966 Λαμία, 1968 Γιάννενα,

1972 Βάρκιζα (γλυπτική διαμόρφωση χώ
ρου), Νέων Καλλιτεχνών στο Χίλτον,
1973 Νέες Μορφές, 1974 Νέες Μορφές 
ΚΕΤ για την Κύπρο, 1975 Πανελλήνιο, 
Κρεωνίδη, 1976 Εγκαίνια Εθνικής Πινα
κοθήκης Αθηνών, Νέες Μορφές, Πανη- 
πειρωτική στα Γιάννενα, Πανηπειρωτική 
στην Αθήνα, 1977 Συλλογή, 1978 Εκδη
λώσεις Μακρυγιάννη, Πολιτιστική Κί
νηση, 1979 Πολιτιστική Κίνηση.

Ατομικές εκθέσεις
1966 Άρτα, 1972 Νέες Μορφές Αθήνα, 

1975 Νέες Μορφές Αθήνα, 1976 Πανσέ
ληνος Θεσσαλονίκη, 1977 Κολέγιο Αθη
νών, Ζυγός Αθήνα, Εργαστήρι Λάρισα,
1978 Σκουφάς Άρτα, 1979 Νέες Μορφές, 
1980 Νέες Μορφές.

Χαρακτηριστικά σας παρουσιάζουμε 
απόσπασμα κριτικής, της Ντόρας Ηλιο- 
πούλου - Ρογκάν από την «Καθημερινή» 
της Δευτέρας 19 Μαρτίου 1984.

«Πρόκειται για ένα ιδιόμορφα προσω
πικό έργο, φιλοτεχνημένο με συνέπεια 
και με μια άψογη τεχνική. Στους σιδηρο
δρομικούς σταθμούς, στα εργοστάσια 
και στα λιμάνια, που έχει αποκρυπτο- 
γραφήσει στις δημιουργίες του ο καλλι
τέχνης, έχει κατορθώσει να «περάσει» 
κάτι το αυθεντικό από τις εμπειρίες και 
τις εντυπώσεις του κι αυτό, ακριβώς, το 
γνώρισμα είναι εκείνο που μας καθηλώ
νει ψυχικά και οπτικά μπροστά στα έργα 
του. Φτιαγμένα με γαιώδη χρώματα που 
«ανακαλούν τη χοϊκή φύση του κάθε 
πράγματος», όπως χαρακτηριστικά γρά
φει στον κατάλογο ο Μ. Στεφανίδης, τα 
έργα αυτά αποτελούν, κάθε φορά κι από 
έναν ύμνο στην ανθρώπινη μοναξιά και 
την απομόνωση, γενικά. Τα επί μέρους 
«πρίσματα» που αποτελούν τη σύνθεση 
-  πρίσματα υλοποιημένα από τους «όγ
κους» και τα σχήματα που ενορχηστρώ
νονται, εδώ, είναι δονημένα από ένα 
παλμό -  ρυθμό. Γνώρισμα που εξασφαλί
ζει την «οργανική υφή» του έργου. Βλέ
ποντας το κάθε έργο ξεχωριστά κι όλα 
μαζί σφαιρικά αντιλαμβανόμαστε ότι 
παρά την αναλογία των λύσεων ο Τσιρο- 
γιάννης κατορθώνει, κάθε φορά, να ανα
νεώνει τη σύνθεση κι επομένως τις λύ
σεις που εμπνέεται γ ι’ αυτή. Φεύγοντας 
από το χώρο της έκθεσης έχουμε την 
εντύπωση ότι αποκτήσαμε κι εμείς μια 
καινούρια εμπειρία».
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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ

Ένα αρχοντικό γεμάτο τέχνη
Με την παρουσία του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
της υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών 
Μελίνας Μερκούρη, άλλων υπουργών 
και πλήθος εκπροσώπων των γραμμάτων 
και των τεχνών, εγκαινιάστηκε το Μάη η 
«Άποψη», ένας νέος πρωτοποριακός 
χώρος για εκθέσεις βιβλίου και εικαστι
κών.

Το αρχοντικό του ζωγράφου Βρασίδα 
Τσούχλου στο Κολωνάκι (οδός Δεινο- 
κράτους 35), είναι ο νέος χώρος, που 
διαμορφωμένος κατάλληλα, θα φιλοξε
νεί στο εξής τα σημαντικότερα γεγονότα 
γύρω από τις τέχνες και τα γράμματα.

Η «πρώτη» της αίθουσας «Άποψη» δό- 
θηκε με έκθεση των έργων, όλων των κα
θηγητών της Σχολής Καλών Τεχνών και 
με την παρουσίαση μιας επιμελημένης 
έκδοσης βιβλίου με τον τίτλο, «Η Ανώ
τατη Σχολή Καλών Τεχνών».

Οι τρεις όροφοι του σπιτιού Τσούχλου 
είναι «στολισμένοι»με έργα των μεγάλων 
της παλέτας, Αργυρού, Βικάτου, Λύτρα, 
Παπαλουκά, Μυταρά, Κοκκινίδη, Δεκου- 
λάκου, Εξαρχόπουλου, καθώς και με τις 
προσωπογραφίες, όλων εκείνων που ως 
καθηγητές, εδίδαξαν τα μυστικά της τέ
χνης στους μεταγενέστερους.

Σκοπός της πρώτης αυτής εκδήλωσης 
στην «Άποψη» είναι να γίνουν γνωστά 
στο ευρύτερο κοινό, αφενός η ιστορία

της Σχολής και του έμψυχου υλικού που 
δίδαξε ή μαθήτευσε σ' αυτή και αφετέ
ρου τα γεγονότα που συντέλεααν στη 
διαμόρφωση της τέχνης.

Αρχίζοντας με μια πρωτοποριακή και
νοτομία η « Άποψη», θα φιλοξενεί στους 
εκθεσιακούς χώρους της, μόνον σημαν
τικές εκθέσεις και πάντα αυτές που θα 
συνοδεύονται με σχετική έκδοση -  με
λέτη.

Μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
πολλοί ήσαν οι ομιλητές, μεταξύ των 
οποίων και ο πρύτανης της Σχολής Μυ
ταράς, ο οποίος με λύπη του επεσήμανε 
το γεγονός του «άβατου» στο ανώτατο 
εικαστικό ίδρυμα της χώρας, για πολλούς 
νέους ταλαντούχους, «εραστές» της τέ
χνης, λόγω έλλειψης χώρου.

Η καλοτυπωμένη έκδοση του βιβλίου, 
«Η Σχολή Καλών Τεχνών», καλύπτει 
ιστορικά τα γεγονότα από το 1836 που 
ειαηγήθηκε την ίδρυσή της ο Βαυαρός 
Φρειδερίκος φον Ταέτνερ μέχρι και σή
μερα. Το εισαγωγικό σημείωμα επιμελή- 
θηκαν με εύστοχες παρατηρήσεις, η Δή
μητρα Τσούχλου και ο Ασαντούρ Μπαχα- 
ριάν.

Στις σελίδες του, εκτός από τις ανέκ
δοτες και σπάνιες φωτογραφίες, βρί
σκονται ντοκουμένα προσωπικών αφη
γήσεων καθώς και ο κατάλογος όλων των 
σπουδαστών της Σχολής Καλών Τεχνών.

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ
323 π.Χ.: Πέθανε στη Βαβυλώνα ο Μ. 

Αλέξανδρος, το άξιο αυτό τέκνο της Μα
κεδονίας, το οποίο διέδωσε τον ελληνικό 
πολιτισμό στα βάθη της Ασίας και συν
έβαλε τα μέγιστα στον εκπολιτισμό της 
ανθρωπότητας.

1797 μ. X.: Γαλλικά στρατεύματα του 
Βοναπάρτη κυριεύουν την Κέρκυρα.

1798: Εκτελέστηκε με πλήρη μυστικό
τητα, στις φυλακές Βελιγραδιού, ο Ρήγας 
Φερραίος με άλλους 7 συντρόφους του.

1821: Ο Δ. Υψηλόν της εκδίδει την 
πρώτη προκήρυξή του ως στρατηγός της 
Πελοποννήσου, για τη ναυτολόγηση και 
συλλογή χρημάτων για τη συντήρηση και 
ετοιμότητα του στόλου.

1822 -.Ανατίναξη της τουρκικής ναυαρ
χίδας στο λιμάνι της Χίου από τον πυρπο- . 
λητή Κων/νο Κανάρη. Στη ναυαρχίδα 
επέβαινε ο Καρά Αλής, ο οποίος σκοτώ
θηκε με 2.000 Τούρκους.

-  Τερματίζεται η Θεσσαλική Επανά
σταση.

1825: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολο
φονείται στην Ακρόπολη. Ο ήρωας της 
Γραβιάς υπήρξε θύμα πολιτικών διενέ
ξεων και σκευωριών.

-  Μάχη Δραγατσανίου, κατά την 
οποία οι Ιερολοχίτες με επικεφαλής τον 
Νικόλαο Υψηλόν τη παρέμειναν ακλόνη
τοι στις θέσεις τους και έπεσαν ηρωικά 
μαχόμενοι για την ελευθερία της σκλα
βωμένης Ελλάδας.

1826: Μάχη της Βέργας και νίκη των 
Ελλήνων εναντίον 6.000 Αιγυπτίων του 
Ιμπραήμ.

1897: Υπογράφεται οριστική ανακωχή 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτή ήταν 
η κατάληξη του άτυχου Ελληνοτουρκι
κού πολέμου του 1897.

1913: Εναρξη του θ ' Βαλκανικού πο- 
| λέμου.

-Κατάληψη του Σιδηροκάστρου από 
τους Έλληνες. Οι Βούλγαροι πριν απο
χωρήσουν από το Σιδηρόκαατρο λεηλά
τησαν την πόλη και κατέσφαξαν το Μη
τροπολίτη Κων/νο και 100 προκρίτους 
αυτής.

1914: Η δολοφονία του διαδόχου του 
Αυστροουγγρικού θρόνου, αρχιδούκα 
Φραγκίσκου Φερδινάνδου και της συζύ
γου του, αποτέλεσε το έναυσμα του A '

I Παγκόσμιου Πολέμου.
-  Ο στρατός της αυτόνομης Βόρειας 

Ηπείρου απελευθερώνει την Κορυτσό.
1917: Η Ελλάδα εισέρχεται και επίσημα 

I στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο με την ανά- 
I κληαη των Ελλήνων διπλωματών.

1920: Ο ελληνικός στρατός καταλαμ- 
I βάνει το Σαλιχλή και το Μπαλικεσέρ (Μι- 
I κρασιατική εκστρατεία).



Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ

362 .π.Χ.: Ο Επαμεινώνδας νίκησε στη 
Μαντινεία τους Σπαρτιάτες και Αθη
ναίους. Τραυματίστηκε όμως θανάσιμα 
και πέθανε.
371 π.Χ.: Οι Θηβαίοι υπό τον Επαμει
νώνδα, νικούν τους Σπαρτιάτες παρά τα 
Λεϋκτρα της Βοιωτίας. Η ημερομηνία 
αυτή προσδιορίζει την έναρξη της Θη- 
βαϊκής ηγεμονίας.
480 π.Χ.: Μάχη των Θερμοπυλών. Ο Λεω
νίδας πέφτει με τους τριακοσίους του 
υπεραμυνόμενος των οσίων και ιερών 
της πατρίδας.

1014 μ.Χ.: Μάχη του Κλειδιού. Ο Βυ
ζαντινός στρατός υπό το Βασίλειο Β' που 
επωνομάστηκε Βουλγαροκτόνος, νίκησε 
τα υπό τον Τσάρο Σαμουήλ Βουλγαρικά 
στρατεύματα και συνέλαβε 15.000 αι
χμαλώτους.
1054: Οριστικοποιείται το Σχίσμα μεταξύ 
της Ορθόδοξης εκκλησίας και της εκ
κλησίας της Ρώμης.
1261: Ο Καίοαρ Αλέξιος Στρατηγόπου- 
λος, εκμεταλλευόμενος την επισφαλή 
άμυνα των Λατίνων, εισχωρεί εντός των 
τειχών και καταλαμβάνει την Κωνσταντι
νούπολη.
1301: Οθωμανικές δυνάμεις συνάπτουν 
με τα βυζαντινά στρατεύματα την πρώτη 
τακτική μάχη παρά τη Νικομήδεια.
1774: Υπογράφεται η συνθήκη του Κιου- 
τσούκ - Καϊναρτζή μεταξύ Ρωσίας και 
Τουρκίας.
1818: Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη ο 
Νικόλαος Σκουφάς από το Κομπότι Άρ
τας. Ήταν ένας από τους ιδρυτές της Φι
λικής Εταιρείας και από τους κυριότε- 
ρους εμψυχωτές του έργου της.

1821: Οι Έλληνες μετά από υπογραφείσα 
συμφωνία εισέρχονται στη Μονεμβααία.
1822: Η μάχη στα Δερβενάκια, κατά την 
οποία οι υπό το Ο. Κολοκοτρώνη μικρές 
επαναστατικές δυνάμεις διέλυσαν τη 
στρατιά του Δράμαλη, τα υπολείμματα 
της οποίας τράπηκαν σε φυγή.
1824: Ναυμαχία έξω από τα Ψαρά και 
καταστροφή 20 πλοίων του τουρκικού 
στόλου από τους Μιαούλη και Σαχτούρη.

Εξακόσιοι Έλληνες νικούν άνω των 
3.000 Τούρκων υπό τον Ομέρ Πασά της 
Καρύστου στην περιοχή Μαραθώνα.

1825: Ενεργείται γενική επίθεση των 
Τούρκων με 24.000 άνδρες κατά του Με
σολογγίου. Οι Τούρκοι απέτυχαν να 
καταλάβουν την πόλη και αναγκάστηκαν 
να υποχωρήσουν με τεράστιες απώλειες.

Ο ελληνικός στόλος επιτυγχάνει την 
άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Με
σολογγίου από τους Τούρκους.

1826: Ο στρατός του Κιουταχή πολιορκεί 
την πόλη των Αθηνών.

1827: Υπογράφηκε η Συνθήκη του Λονδί
νου με την οποία αποφασίζεται η ενερ
γός ανάμιξη των Μ. Δυνάμεων για τη ρύ
θμιση του Ελληνικού ζητήματος. Αποτέ
λεσμα αυτής της συνθήκης υπήρξε η 
αποστολή των στόλων των τριών παρα

πάνω χωρών στα Ελληνικά ύδατα και η 
ναυμαχία του Ναυαρίνου. ,
1828: Υπογράφηκε πρωτόκολλο μεταξύ 
των Μεγάλων Δυνάμεων περί αποστολής 
Γαλλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, 
για εκδίωξη των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ. 
1828: Πέθανε στη Βιέννη ο γεν. αρχηγός 
της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρος Υψη- 
λάντης.
1878: Υπογράφεται στο Βερολίνο η «Βε- 
ρολίνειος Συνθήκη» με την οποία ανα
τρεπόταν η συνθήκη του Αγίου Στεφά
νου.
1881: Πραγματοποιείται η ένωση της 
Θεσσαλίας και της Άρτας με χωριστή Ελ
ληνοτουρκική σύμβαση.
1906: Αλβανίζοντες και οπαδοί της Ρου
μανικής προπαγάνδας δολοφονούν σε 
ενέδρα το Μητροπολίτη Κορυτσάς Φώ
τιο.
1913: Με ραγδαία προέλαση του Ελληνι
κού στρατού, καταλαμβάνονται τα στενά 
της Κρέσνας εντός του Βουλγαρικού 
εδάφους (Β' Βαλκανικός πόλεμος). 
1913: Υπογράφεται μυστική συμφωνία 
από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελ. 
Βενιζέλο και υπουργό Εξωτερικών της 
Ιταλίας κόμη Ο. Τιττόνι με την οποία κα
θορίζεται η διαχωριστική γραμμή κατο
χής στη Μ. Ασία μεταξύ των στρατευμά
των τους, παραχωρούντες στην Ελλάδα 
τα Δωδεκάνησα, παρέχεται πλήρης υπο
στήριξη στις Ελληνικές διεκδικήσεις επί 
τηςΑ. και Δ. Θράκης και γίνεται αποδεκτή 
η απαίτηση ενσωμάτωσης της Β. Ηπείρου 
στην Ελλάδα (Σύμφωνο Τιττόνι - Βενιζέ- 
λου).
1920: Ο Ελληνικός στρατός (3/40 Σύντα
γμα Ευζώνων) καταλαμβάνει την Αδρια- 
νούπολη.

1921: Ο Ελληνικός στρατός, έπειτα από 
σκληρή διήμερη μάχη, καταλαμβάνει την 
Κιουτάχεια (Μικρασιατική εκστρατεία).
1923: Υπογράφηκε η συνθήκη της Λωζά- 
νης με την οποία τα σύνορα της πατρίδας 
μας με την Τουρκία χαράχτηκαν στα ση
μερινά τους όρια.

Με το άρθρο 20 της Συνθήκης της Λω- 
ζάνης η Τουρκία αναγνωρίζει την προσ- 
άρτιση της Κύπρου στην Αγγλία, παραι- 
τουμένη από κάθε δικαίωμα σ' αυτήν.
1943: Στην Αθήνα λαμβάνουν χώρα δια
δηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυ
ρίας, λόγω της αναγγελθείσας επέκτα
σης της Βουλγαρικής κατοχής στην Κεν
τρική Μακεδονία. Επακολούθησαν 
βίαιες συγκρούσεις του άοπλου πληθυ
σμού με γερμανοϊταλικές δυνάμεις κα
τοχής.

1974 20-7: Την 5η πρωινή οι Τουρκικές 
ένοπλες Δυνάμεις έκαναν απόβαση και 
εισέβαλαν στη νήσο Κύπρο. Τα Ελληνο
κυπριακά στρατεύματα αμύνονται σθε
ναρά του «πατρίου εδάφους». Η Ελλάδα 
κηρύσσει γενική επιστράτευση.

22-7: Μετά από απόφαση του Συμβου
λίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. επήλθε συμ
φωνία κατάπαυσης του πυρός στην Κύ
προ από 17.00' ώρας, η οποία παραβιά
στηκε ευθύς αμέσως από τους Τούρ
κους.

ΒΙΒΛΙΟ

Δημ. Νό

«Τα καλύτερα 
χρόνια»

Από τις εκδόσεις «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ», κυ
κλοφόρησε ένα αξιόλογο βιβλίο του λο
γοτέχνη Δημήτρη Νόλλα με τίτλο «Τα κα
λύτερα χρόνια».

Μετά το κρατικό βραβείο που απέ
σπασε με το βιβλίο του «Το τρυφερό 
δέρμα» και την έκδοση του νέου του έρ
γου ο Δημήτρης Νόλλας καθιερώνεται 
σαν ένας συγγραφέας με μέτρο και από
λυτο σεβασμό στο λόγο, προσδίδοντάς 
του την προσωπική του σφραγίδα, καθώς 
αφήνει τον αναγνώστη λεύτερο να πλη
σιάσει την παράξενη αίσθηση που δη
μιουργεί ένας ξεχωριστός ατομικός κό
σμος, βιώνοντάς την με τις δικές του 
αγωνίες.

Με προσωπική αγωνία ο συγγραφέας, 
δίνει με πάθος το άγχος του σύγχρονου 
ανθρώπου, αλλά και την ελπίδα για κάτι 
καλύτερο.

Στις 44 σελίδες του βιβλίου περιγρά- 
φεται με μια φωνή -  κραυγή, θα' λεγε 
κανείς, η ανάγκη της αναζήτησης μιαή 
•φόρμουλας» για μια διαφορετική και 
πιότερο ανθρώπινη ζωή.

Ο Δημήτρης Νόλλας στο καινούριο λο
γοτέχνημα «Τα καλύτερα χρόνια», πέ
τυχε με γλώσα λιτή, να περιγράφει με 
αισθήματα και άψογο λόγο, ένα κομμάτι 
της ζωής ενός ανθρώπου, που μπορεί να 
είναι ο καθένας από μας, καθώς αναπο
λεί τα χρόνια που πέρασαν και τη ζωή 
που....χάνεται.
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Ρίτσος

«Με το σκούντημα 
του αγκώνα»

«Με το σκούντημα του αγκώνα» είναι ο 
τίτλος του νέου μυθιστορήματος, που 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ΚΕ
ΔΡΟΣ», του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη 
Ρίταου. Το Καρλόβασι Σάμου ήταν ο τό
πος που ενέπνευσε το λογοτέχνη να δη
μιουργήσει το βιβλίο, δείχνοντας για 
άλλη μια φορά την απεριόριστη ικανό
τητα της πένας του και στο συγγραφικό 
τομέα.

Το μικρό χρονικό διάστημα του ενός 
μήνα, του περσινού καλοκαιριού, που 
βρέθηκε στην εξοχή, στάθηκε αρκετό και 
αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα 
για τη νέα δημιουργία του Γιάννη Ρίταου.

Το μυθιστόρημα «Με το σκούντημα του 
αγκώνα», που αποτελείται από 159 πυ
κνογραμμένες σελίδες, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί σαν μια συνέχεια του προη
γούμενου βιβλίου του με τίτλο «Τι παρά
ξενα πράγματα» και κατ' επέκταση μιας 
άλλης δουλειάς του, που κυκλοφόρησε 
με τίτλο «Αριόστος ο Προσεχτικός αφη- 
γείται στιγμές του βίου και του ύπνου 
του».

Ο Γιάννης Ρίτσος, λιγόλογος και με τη 
χαρακτηριστική σεμνότητα που τον δια
κρίνει, σημειώνει στο τελευταίο του βι
βλίο.

«Πιστεύω πως ίσως μια μέρα, τα τρία 
αυτά βιβλία, εκδοθούν σ' έναν τόμο, σαν 
"ημιτελής και υποτυπώδης τριλογία"».

Η «Μικρή 
Βιβλιοθήκη 
Αρχαίων 

ουγγραφέων».

Πέντε τόμοι από τη σειρά «Μικρή βι
βλιοθήκη αρχαίων Ελλήνων συγγρα
φέων» κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι εκ
δόσεις αφων ΤΟΛΙΔΗ.

Τον πρώτο, τρίτο και τέταρτο τόμο της 
σειράς, επιμελήθηκε στην εισαγωγή, 
μετάφραση και μεταγραφή στη δημοτική, 
ο ιστορικός Τάσος Βουρνάς, ενώ τα δύο 
βιβλία που αποτελούν τον δεύτερο τόμο, 
επιμελήθηκε ο φιλόλογος Απόστολος 
Παπανδρέου.

Ο ιστορικός Τάσος Βουρνάς, με μια 
γλώσσα πραγματικά σημερινή, μεταφέ
ρει το αρχαίο κείμενο της αριστερής σε
λίδας στη δημοτική, εξαναγκάζοντας τον 
αναγνώστη σ’ ένα αδιάκοπο και χωρίς 
στάση διάβασμα.

Οι «Επιστολές» του Αλκίφρονος που 
περιγράφονται στον πρώτο τόμο, είναι

μια ζωντανή και χαριτωμένη εικόνα των 
κοινοτικών αντιθέσεων του φθίνοντος 
αρχαίου κόσμου, καθώς παρουσιάζεται 
να βρίσκεται στο μεταίχμιο της διαδοχής 
του από το χριστιανικό. Ο αγροτικός και 
αλιευτικός κόσμος του μόχθου δίνεται 
με ζωντάνια και αλήθεια.

Η Απολλοδώρου «Βιβλιοθήκη» γραμ
μένη σε δύο βιβλία (Α' και Β ') αποτελεί το 
δεύτερο τόμο της σειράς. Στις σελίδες 
του δεύτερου τόμου περιγράφεται η Βί
βλος Γένεσης των αρχαίων Ελλήνων, 
στην οποία έχουν εναποτεθεί ευλαβικά 
οι μύθοι, οι θρύλοι και οι λαϊκές παραδό
σεις από τη γένεση των θεών και των 
ηρώων, μέχρι τον θάνατο του Οδυσσέα.

Ο τρίτος τόμος που «δούλεψε» ο Τάσος 
Βουρνάς συμπεριλαμβάνει τις τραγω
δίες του Αισχύλου «Πέρσες» και «Προ
μηθέας δεσμώτης».

Στις αισχυλικές αυτές τραγωδίες εμ
περιέχονται δυο κείμενα του αρχαίου 
θεάτρου, όπου ο δημοκρατικός προβλη
ματισμός και το έντονο αίσθημα της 
εθνικής ανεξαρτησίας στο πρώτο και η 
υπεροχή του ανθρώπου έναντι των θρη
σκευτικών μύθων και των αγώνων για 
πρόοδο στο δεύτερο, στοιχειοθετούν 
ένα μεγάλο μέρος της ιδεολογίας του 
ουμανιστικού πνεύματος των αρχαίων 
προγόνων μας. Οι ιδέες που ανακινούν 
δυνατά επίκαιρες, ζουν και θα ζουν 
πάντα όσο υπάρχουν άνθρωποι που μά
χονται για μια καλύτερη και πιο δίκαιη 
κοινωνία.

Ο τέταρτος και τελευταίος τόμος της 
σειράς συμπληρώνεται με το βιβλίο «Ιέ- 
ρων» του Ξενοφώντος, και δίνεται με το 
τέλειο δείγμα γραφής του Τάσου Βουρνά 
που το δούλεψε.

Η εξομολόγηση και η αυτοκριτική του 
τύραννου των Συρακουσών Ιέρωνα, 
γραμμένη στο αρχαίο κείμενο από τον 
τυραννόφρονα Ξενοφώντα, μεταγράφε
ται στη δημοτική από τον συγγραφέα 
κατά τρόπο μοναδικό.

Οι δυο διανοούμενοι των γραμμάτων 
μας συντελεστές του όλου έργου, δού
λεψαν ευσυνείδητα πάνω στο αρχαίο 
κείμενο και με τις απεριόριστες ικανότη
τες και τις ειδικές γνώσεις τους, έδωσαν 
την ευκαιρία στις εκδόσεις Τολίδη να πα
ρουσιάσουν ένα έργο απαραίτητο για 
κάθε βιβλιοθήκη.

Γυναίκες
λογοτέχνες

Δύο σπάνια βιβλία που αποτελούν 
πραγματικό απόκτημα για κάθε βιβλιο
θήκη, κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τις 
εκδόσεις Καστανιώτη.

Το ένα στη σειρά ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ
ΘΗΚΗ, της Νίτσας Τζώρτζογλου, που 
απευθύνεται στην παιδική ηλικία με τίτλο

«Το τσίρκο της Ίρμας», και το άλλο στη 
σειρά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, της 
Ιωάννας Καρατζαφέρη με τίτλο «Καφε
νείο ο τέταρτος κόσμος».

Στο πρώτο βιβλίο «το τσίρκο της Ίρ 
μας» η Ν. Τζώρτζογλου ζυμώνει και ανα- 
πλάθει το χαρακτήρα του νεαρού.

Ένα νεαρό επαρχιωτόπουλο, ο Μιχά- 
λης, μαγεύεται με το τσίρκο που έφτασε 
στο κεφαλοχώρι της περιοχής καταγω
γής του, για να δώσει παραστάσεις.

Τα γυμνασμένα ζώα τραβούν το θαυ
μασμό του και γοητεύουν την παιδική του 
ψυχή, η επιδεξιότητα και οι δύσκολες 
επιδόσεις των ανθρώπων του τσίρκου.

Προσφέροντας τις υπηρεσίες του, γί
νεται απαραίτητος και η Ίρμα που είναι η 
ψυχή του Τσίρκου, δεν θα αργήσει να 
προσέξει την αφοσίωση και το πάθος του 
για τ ’ άλογα.

Η μέρα της αναχώρησης του τσίρκου 
φτάνει. Όμως το τσίρκο δεν φεύγει μόνο 
του. Τι θα μεσολαβήσει ωστόσο για να 
γίνει ο Μιχάλης Λεβέντης από τ ’ Ασπρο- 
χώρι, ο Μίκλος Λεβέντι που θαυμάζουν 
και χειροκροτούν οι ευρωπαϊκές πρω
τεύουσες.

Η επιμονή, η υπομονή, το σμίλεμα του 
χαραχτήρα και η προετοιμασία του αυ
ριανού τέλειου «ανθρώπου», βρίσκουν 
τη θέωσή τους στο βιβλίο της Ν. Τζώρ- 
τζογλου.

Με το βιβλίο της «Καφενείο ο τέταρτος 
κόσμος», η λογοτέχνιδα Ιωάννα Καρα
τζαφέρη, μπόρεσε να περάσει τις «συμ- 
πληγάδες» ανέπαφη και να ζωντανέψει 
στις 120 σελίδες του, υπαρκτά γύρω μας 
πρόσωπα και πράγματα, ανεξάρτητα από 
την δεκτικότητά μας.

Αυτό που χαραχτηρίζει το βιβλίο είναι 
η αμεσότητα που έχει με τα φαινόμενα 
και τις τάσεις της εποχής μας και η με
γάλη δύναμη της λογοτέχνιδας αφενός 
να καταπιάνεται μαζί τους και αφετέρου 
η απεριόριστη δυνατότητά της να μετα
βιβάζει στον αναγνώστη τα σύγχρονα 
μηνύματα, με την προσωπική και ανεπα
νάληπτη λογοτεχνική της ικανότητα.

Η Ιωάννα Καρατζαφέρη με την δη
μιουργική της πνοή, συλλαμβάνει και 
αναπαραγάγει τους χαρακτήρες των 
προσώπων του βιβλίου της με τέτοιο μο
ναδικό τρόπο, που μας βάζει στην υποψία 
αν πρόκειται για μια καινούρια θεώρηση 
του κόσμου.

Γεμάτο σημερινή πραγματικότητα, ε ί
ναι ένα βιβλίο του «τώρα», όπου οι περι
εκτικές περιγραφές, οι σύντομοι διάλο
γοι, οι απόψεις των ανθρώπων που κι
νούνται στις σελίδες του, προκαλούν και 
κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη μέχρι τέλους, επιταχύνοντας 
την ανάγνωση.

Για μια φορά ακόμη η απεριόριστης 
δυνατότητας πένα της συγγραφέας, δί
νει σάρκα και οστά στην αντίληψη, ότι 
αυτό που μπορεί να μεταμορφώνει την 
καθημερινότητα, είναι η τέχνη.
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ψυχαγωγία
Κομπίνες και αέρας...

Ύ

Πολλά ρεπορτάζ στις εφημερίδες ανα- 
φέρονται στην «καπατσοσύνη» μερικών 
αετονύχηδων που παίζουν με την υγεία 
και την τσέπη μας για να πλουτίσουν.

«. . .  Συνελήφθησαν απ’ την Αγορανο
μία οι τάδε και οι τάδε επειδή διέθεταν 
στην αγορά ακατάλληλα κρέατα, ψάρια, 
τυριά και άλλα αγαθά καθημερινής κατα
νάλωσης ή επειδή διέθεταν βενζίνη απλή 
για σούπερ ή επειδή, οδηγοί βυτιοφό
ρων, παρακρατούσαν το πετρέλαιο που 
μετέφεραν...».

Ευτυχώς για μας που οι αετονύχηδες 
αυτοί είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με 
τους τίμιους επαγγελματίες.

«Ολόκληρο ξυραφάκι βρέθηκε σε μισό 
κιλό χωριάτικο ψωμί».

κοπανιστός
ψήφιο θύμα να τηλεφωνήσει στο γιο του, 
αλλά όταν εκείνος σχηματίζει τον αρι
θμό, πριν μιλήσει, του παίρνει το ακου
στικό απ' τα χέρια και με μεγάλη οικειό
τητα «μιλάει» με το παιδί που.. .  συμφω
νεί απόλυτα να πληρωθούν οι 15.000 
δραχμές. Η επικοινωνία όμως είχε επιτή
δεια διακοπεί. Στη συνέχεια, το ηλικιω
μένο θύμα πληρώνει τα χρήματα και 
περιμένει με τις ώρες την τηλεόραση απ’ 
το «φίλο» του γιου του.

Αμέτρητα τα περιστατικά με τους απα
τεώνες. Περιορισμένος όμως ο χώρος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

του περιοδικού.
Σίγουρα θα μας δοθεί η ευκαιρία να 

επανέλθουμε με .. .καινούριες περιπέ
τειες.

Για να είσαστε βέβαιοι γι ’ αυτό, σας 
ορκίζομαι στο λόγο της .. .  ατιμίας 
τους(Ι), όπως ακριβώς ορκίστηκε σε δι
καστήριο κατηγορούμενος «πορτοφο
λάς» και άφησε άναυδους δικαστές και 
ακροατήριο .. .

Δημήτρης Λυκοποριώτης

«Αναψυκτικό που αγοράστηκε από 
μπακάλικο, τραυμάτισε αγοράκι».

Και στις δυο αυτές περιπτώσεις 
έχουμε να κάνουμε με εγκληματικές 
παραλείψεις, που τα αποτελέσματά τους 
είναι σοβαρά για το . . .  δόλιο τον κατανα
λωτή. Σε πρώτη φάση, αμύνεται όσο μπο
ρεί αλλά μετά καταθέτει τα όπλα και δέ
χεται τον.. .  εισβολέα με τη μορφή βα
κτηριδίων και ζωντανών μικροοργανι
σμών που δεν διακρίνονται με γυμνό 
μάτι.

Πολλές φορές όμως, που του που
λάνε . . .  αέρα κοπανιστό, είναι αδικαιο
λόγητος να πέφτει θύμα των περιστά
σεων και των κομπιναδόρων.
«. . .  Σας επιλέξαμε στην τύχη για να σας 
προσφέρουμε δωρεάν (!) το πεντάτομο 
μνημειώδες έργο «Χι-Ψι». Η μόνη επιβά
ρυνσή σας είναι τα έξοδα της βιβλιοδε
σίας και η τιμή του χαρτιού, 3.500 δρα
χμές. Η προσφορά μας αυτή ισχύει για 
σας και για δυο μέρες από σήμερα ...».

.. .Ντριν το κουδούνι του σπιτιού. Στο 
άνοιγμα της πόρτας, η ανυποψίαστη νοι
κοκυρά δέχεται τις . . .  ομοβροντίες: 
«Συγχαρητήρια, το παιδί σας πέτυχε στη 
σχολή που επιθυμούσε. Το υπουργείο, 
για να επιβραβεύσει τους αριστεύσαντες 
δίνει σαν δώρο μια εγκυκλοπαίδεια και 
ένα γούνινο παλτό συνολικής αξίας 
55.000 δραχμών που -  τιμής ένεκεν -  θα 
σας παραδοθούν αντί 14.000 δραχμών»!

Πολλοί γονείς έπεσαν στην παγίδα και 
πλήρωσαν ή υπέγραψαν γραμμάτια!

Εκτός απ' τους κοινούς απατεώνες 
υπάρχουν και οι μεγαλοαπατεώνες. 
Ένας απ' αυτούς, πλησιάζει ηλικιωμέ
νους που νωρίτερα είχε μάθει τα ονό
ματα των παιδιών τους.

-  Τι κάνει ο Κώστας;
-  Τον γνωρίζεις;
-  Αν τον γνωρίζω, λέει; Είμαστε πολύ 

φίλοι. Μάλιστα έχει κερδίσει σε διαγωνι
σμό μια τηλεόραση.

-Α ν  είναι έτσι να την πάρουμε .. .
Ο «φίλος» του Κώστα ξεροβήχει και με 

πειθώ εκθέτει το «μόνο» του πρόβλημα. 
Ηθελε 15.000 δραχμές για κάποια μι- 
κροέξοδα. Παροτρύνει μάλιστα το υπο-

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σ’ αυτές τις βλάβες αναφέρονται τα 

άρθρα 308 -  315 του Ποινικού Κώδικα -  
Γνωστός ήρωας κατασκοπευτικών μυθι
στορημάτων του Ζεράρ ντε Βιλλιέ. 2. Τα 
μέρη ενός πλοίου κάτω από την επιφά
νεια του νερού -  Αποτέλεσμα. 3. Ξεκά
θαρα -  Τύραννος του Ευριπίδη. 4. Βρί
σκεται στα Ιωνικά κιονόκρανα -  Γνωστό 
απορρυπαντικό -  Μουσική νότα. 5. Μισό 
.. .ρωσικό -  Γιαλιά, καρφιά. 6. Παρεμπό- 
διση (αιτ.). 7. Άρθρο -  Ασφαλιστικό 
ίδρυμα (αντιστρ.) -  Δυτική παραλιακή 
χώρα της Μ. Ασίας. 8. Συγκεκομμένος 
στυλοΥράφος (αντιστρ.) -  Τμηματική πα
ροχή. 9. Εδουάρδος .. φιλέλληνας Ά γ 
γλος πολιτικός -  Αρχαία σκόνη (με άρ
θρο). 10. Δορά -  Μ' αυτό τροχίζουμε. 11. 
Της γης είναι οι γυναίκες -  Πρωτεύουσα 
της Γαλλίας. 12. Ποσό .. χωρίς τέλος -  
Σπινθήρας (αιτ. καθαρ.) -  21. 13. Ορεινή 
χώρα της Μ. Ασίας -  Χαϊδευτικός Διονύ
σιος.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Εργαλείο -  Έλλειψη χρημάτων. 2. 

Βοηθώ -  Φαρμακερός. 3. Ερρίκος 
. . .Γάλλος ζωγράφος -  Φαγοπότι. 4. 
Αγαθά .. (ανάποδα) -  Τελεία κα ι.. . 
(γεν.). 5. Άρθρο -  Πετεινός αρχαίος -  
Άφωνη Σάρα. 6. Αιγυπτιακός θεός, 
προστάτης των νεκρών -  Το 16ο γράμμα 
της αλφαβήτου (ακουστικά). 7. Συμπλε
κτικός σύνδεσμος -  Νότα μουσικής -  Αρ
χαία ονομασία της Πελοποννήσου (με 
άρθρο). 8. Αυτός που χαρακτηρίζει ένα 
είδος -  Μελλοντικό μόριο (αντιστρ.). 9. 
Εκτιμώ -  Τούρκικο νόμισμα. 10. Λίπος 
χωρίς αρχή και τέλος -  Η ανατολικότερη 
χερσόνησος της ΝΆ. Ασίας. 11. ργανι- 
σμός Αστικών Συγκοινωνιών (αντιστρ.) -  
Ποιητής του Η" π.Χ. αιώνα, εκπρόσωπος 
του διδακτικού έπους. 12. Ά δετα  (αντι- 
στρ.) -  Η αναφερόμενη στη Μασονία. 13. 
Ανδρικό όνομα με άρθρο (αντιστρ.) -  Η 
κατά ποσόν όμοια (αντιστρ.) -  Προτρε
πτικό μόριο.

________________________ ι _
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αλληλογραφία
Ευχαριστίες

Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν οι πιο κάτω επιστολογράφοι:

•  Ο κ. Ηλίας Δασκαλάκης, καθηγητής εγκληματολογίας, στους προϊσταμένους των 
τμημάτων ναρκωτικών της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών και της Ασφάλειας Προαστίων για 
τη διευκόλυνση που παρείχαν στην έρευνα της Παντείου Σχολής σε θέματα ναρκωτικών.

•  Η Κοινότητα Ν. Σκοπού Σερρών, στον αγρονόμο Σερρών Β. Λελίδη και τους 
αγροφύλακες του αγρονομείου, για τη δενδροφύτευση σε κοινοτικές εκτάσεις χιλίων 
δενδρυλλίων λεύκης.

•  Ο δήμαρχος Άργους κ. Γ. Πειρούνης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Άργους για 
την αναδάσωση του λόφου «Λαρίσσης», ανοίγοντας λάκκους και φυτεύοντας χίλια περί
που δενδρύλλια.

•  Ο κ. Ανδρέας Ευσταθίου, υποστράτηγος ε.α., εκ μέρους της οικογένειας του, 
στον αρχηγό και τους Α ' και Γ' επιθεωρητές Χωροφυλακής, τους διοικητές των Σχολών, 
Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, τους δόκιμους αξιωματικούς και όλους όσοι 
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος τους για το θάνατο του γιου τους Δημητρίου, 2ετούς 
δόκιμου αξιωματικού Χωροφυλακής.

•  Ο κ. Στέφ. Χαροκόπος, απ’ τη Θεσσαλονίκη, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσ
σαλονίκης, για την έγκαιρη επέμβασή της και την κατάσβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε 
σε εργαστήριό του.

•  Το Λύκειο Ακράτας, στον αναπλ. αγρονόμο, τον αρχιφύλακα και τους αγροφύλα
κες του Αγρονομείου Ακράτας που διαμόρφωσαν το προαύλιο του σχολείου και κλάδε
ψαν τα δένδρα που βρίσκονται σ' αυτό.

•  Ο υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Γ. Λιάνης, στον αρχηγό Χωροφυλακής, 
αντιστράτηγο Εμμανουήλ Μπριλλάκη, για την άψογη συμπεριφορά και πρόθυμη εξυπηρέ
τηση των οργάνων του Σώματος, στη διάρκεια ταξιδιών του στις περιοχές Καστοριάς και 
Κλεισούρας, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

•  Η κ. Μαρία Ζαφειρέλλη, κάτοικος Καλλιθέας, στον αστυφύλακα Κοσμά Σταθάκη 
της Άμεσης Δράσης, για την έγκαιρη διευθέτηση υπόθεσής της.

•  Ο κ. Χρήστος Ντουσίκας, απ’ τα Τρίκαλα, στους υπενωμοτάρχες Χρήστο Γκαραγ- 
κάνη και Βησσαρίωνα Σκρέτα που με αυτοθυσία ανέσυραν απ' το Ληθαίο ποταμό της 
πόλης Τρικάλων, τα ανήλικα παιδιά του, που είχαν παρασυρθεί απ' τα νερά και ήταν 
βέβαιος ο πνιγμός τους.

•  Ο κ. Κων. Σιάμος, απ’ την Κερασιά Τριχωνίδας, στον διοικητή του Σταθμού Χωροφυλα
κής Σκουτεράς Αιτωλ/νίας, Δημ. Ζάγκα, για την ανακάλυψη των δραστών ζωοκλοπής που 
διαπράχθηκε σε βάρος του επιστολογράφου.

•  Οι καθηγήτριες Ελευθερία και Ελένη Παπαμιχαήλ, απ' το Διδυμότειχο, στους 
άνδρες των υπηρεσιών Χωροφυλακής Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας για τη βοήθεια που 
τους πρόσφεραν σε τροχαίο ατύχημα.

•  Ο κ. Ανάργυρος Παπαδημητρίου, στην Άμεση Δράση Αθηνών, για την έγκαιρη 
παρουσία υπαλλήλων της στην οικία του επιστολογράφου, μετά από κλήση του αυτόμα
του συναγερμού που έχει εγκαταστήσει σ' αυτή.

•  Η κοινότητα Πλατανιάς, στους υπαλλήλους της Διοίκησης Αγροφυλακής Δράμας 
που βοήθησαν στη δενδροφύτευση οικοπέδων της κοινότητας.

•  Ο κ. Στέφ. Χαροκόπος, στους άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονί
κης, για την άμεση κατάσβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε στο εργαστήριο του επιστο
λογράφου.

Η
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ 
ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΣΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ 
«Αστυνομική 
Επιθεώρηση» 

Αριστοτέλους 175 
Αθήνα

Ητηλ. 86.22.411-5 
86.54.654

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

•  κ. Αθ. Μουστάκα, Α.Τ. Πολυγύρου και κ. Αλεξ. Αλε- 
ξόπουλο, Δ.Χ. Μεταγωγών Πατρών. Εμπεριστατωμένη 
απάντηση θα πάρετε απ’ τη Διεύθυνση Οικονομι- 
κού/Α.Χ.

•  κ. Σωτ. Μανωλόπουλο, αγροφύλακα, ΑρτίκιΤρκρυ- 
λίας. Θα περιμένουμε και απ’ την προϊσταμένη σας 
Διοίκηση έκθεση δραστηριότητας ή αναφορά σε συμ
βάντα για την καταχώρηση στο περιοδικό.

•  «Υπερήφανη Ηπειρώτισσα». Απαντήσεις σε ανώ
νυμες επιστολές δε δημοσιεύουμε.

•  κ. Εμμ. Νταουντάκη, υποστράτηγο Χωροφυλακής,

ε.α. Ευχαριστούμε για τις  ευχές και τ ις  σοβαρές υπο
δείξε ις  σας.

•  κ. Εμμ. Μουντράκη, αγροφύλακα, Χερσόνησο Ηρα
κλείου Κρήτης και κ. Δούκα Πουλέλλη, αγροφύλακα, 
Αγιάσο Λέσβου. Τις επιστολές σας διαβιβάσαμε στην 
υπηρεσία σας (Φειδιππίδου 31), απ’ την οποία θα πά
ρετε εμπεριστατωμένη απάντηση.

•  κ. Χρύσ. Κόκκα. Τρίκαλα. Την επιστολή σας διαβι
βάσαμε στο Τμήμα Ιστορίας της Διεύθυνσης Οργάνω
σης του Αρχηγείου Χωροφυλακής.
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θυρίδες
θησαυροφυλακίου

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

Τράπεζα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
Π Ι Τ Τ Ε Π Τ  θυγατρική της 
I I  C . W 4 i  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

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

____________________________ ______________________________ /V
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