


ΑΠΟΦΥΓΕ

□ X I  Π Α Ν ΙΚ Ο Σ  !
Απόφυγε τα
ηλεκτροφόρα
σύρματα.

...ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΞΩ...
Πήγαινε σε ανοικτό μέρος.

Απόφυγε 
τις γέφυρες.

... ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΨΗΛΟ ΚΤΙΡΙΟ...
Βρες ένα 
ασφαλές μέρος 
μακρυά από 
παράθυρα 
και ντουλάπια.

Κτίρια Δέντρα

Τοίχους Ηλεκτροφόρα σύρματα

... ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ 
ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ...
Μην τρέξε ις  προς τ ις  εξόδους.

...ΑΝ ΕΙΣΑΙ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ...

Σταμάτα δίπλα 
σε πεζοδρόμιο.

Απόφυγε τις
ανισόπεδες
διαβάσεις.

ΜΕΙΝΕ ΗΡΕΜΟΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕ 
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

Υπάρχει 
περίπτωση 

να κοπεί 
το ηλεκτρικό 
ρεύμα και να
σταματήσουν 

τα ασανσέρ."*
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Συλλήψεις 
του φακού

Εικόνες που μιλούν μόνες τους 
και θα μείνουν για πάντα χα
ραγμένες στη μνήμη μας.
Η ετοιμότητα των αρχών ήταν 
εντυπωσιακή και ενίσχυσε την 
ψυχραιμία του κόσμου. 
Πυροσβέστες απελευθερώνουν 
συνεχώς τους εγκλωβισμένους. 
Πιστοί στο καθήκον τους είναι 
και οι αστυνομικοί.

Η ανθρωπιά και η αυταπάρνηση 
των πυροσβεστών δίνει τον τό
νο της υπερπροσπάθειας. 14 
άτομα απεγκλώβισαν ζωντανά 
μέσα σε 24 ώρες.

Η αγωνία ζωγραφισμένη στο 
πρόσωπο των πυροσβεστών 
σβήνει με την ικανοποίηση της 
διάσωσης της Πχρονης Μα- 
σουρίδου.
Τα βάσανά της τέλειωσαν, τώρα 
μεταφέρεται ασφαλής από τους 
πυροσβέστες μέσω της κλίμα
κας στο ασθενοφόρο.

Σα γέφυρα χρησιμοποιήθηκε το 
Πυροσβεστικό αυτοκίνητο για 
τη μεταφορά των καταπλακω
μένων από τα ερείπια ατόμων.

Απ’ αυτή την τρύπα ο πυρονό
μος Δημακογιάννης δεμένος με
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σκοινί σύρθηκε 8 μέτρα μέσα 
στα χαλάσματα. Παραμερίζο
ντας τα συντρίμια με τα χέρια 
του κατάφερε να φτάσει δίπλα 
στην κούνια του μωρού αφού 
την εντόπισε «κλαψουρίζοντας 
σαν μωρό» και απαντώντας το 
μωρό στο κάλεσμα. Σκεπασμένο 
με δυο ογκόλιθους το βρίσκει 
ζωντανό. Κατενθουσιασμένος 
το παίρνει στην στοργική αγκα
λιά του και αρχίζει το σύρσιμο 
προς τα έξω με τη βοήθεια και 
των συναδέλφων του.
Ήταν από τις πιο ανθρώπινες 
προσφορές.

Και τώρα είναι η στιγμή που 
σταμάτησαν να δουλεύουν οι 
μηχανές, δουλεύουν όμως τα 
χέρια των πυροσβεστών. 5 ώρες 
προσπαθούν να φτάσουν στο 
σημείο που ακούγονται οι φω
νές της γυναίκας και να την α
πεγκλωβίσουν.

Ο απεγκλωβισμός των 4 έχει πια 
ολοκληρωθεί από τους πυρο
σβέστες. Οι δυνάμεις όμως του 
αρχιπυροσβέστη Νίκα που μπή
κε στην πεσμένη πολυκατοικία 
τον εγκαταλείπουν και εξα- 
ντλημμένος πέφτει στα χέρια 
του αρχηγού του Πυροσβεστι
κού Σώματος, ο οποίος διηύθυ- 
νε από τις πρώτες ώρες το έργο 
διάσωσης και με μεγάλη αγωνία 
ανέμενε την κάθε επιτυχία των 
ανδρών του.

■
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Στιγμιότυπα από τον αγιασμό 
που έγινε στις αστυνομικές 
σχολές στην οδό Μεσογείων 96, 
με την ευκαιρία της έναρξης 
της νέας εκπαιδευτικής σειράς. 
Παραβρέθηκαν ο γενικός γραμ
ματέας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης, Παναγιώτης Μορ- 
φωπός, η ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας, οι διοικητές των 
Σχολών, ο προϊστάμενος της 
θρησκευτικής υπηρεσίας της 
ΕΑ.ΑΣ. π. Ευσέβιος Πιστολής, 
καθηγητές των σχολών και οι 
δόκιμοι υπαστυνόμοι και των 
τριών εκπαιδευτικών ετών.

Στιγμιότυπο από την κατάσχεση 
1593 κιλών αρνίσιας συκωταριάς 
Αγγλικής προέλευσης και 942 
κιλών εντέρων, που έκανε 
πρόσφατα η Αγορανομία Πει
ραιά σε ψυγεία αποθήκευσης 
κατεψυγμένων προϊόντων στην 
περιοχή του Ρέντη. Τα κατα- 
σχεθέντα προϊόντα καταστρά
φηκαν αργότερα στη χωματερή 
Ανω Λιοσίων, ενώ εναντίον του 
υπεύθυνου της εταιρίας, σχη
ματίστηκε δικογραφία.

Η 8η Συνδιάσκεψη Διευθυντών Αστυνομικών 
Σχολών της Ε.Ο.Κ. στην Αθήνα

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ανέλαβε 
τη διοργάνωσητης 8ης Συνδιάσκεψης 
Διευθυντών Αστυνομικών Σχολών των 
Κρατών - μελών της ΕΟΚ που θα 
πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγα

ρο στις 5 - 7  Νοέμβρη 1986. Σκοπός 
των Συνδιασκέψεων αυτών είναι η α
μοιβαία ενημέρωση και η ανταλλαγή 
απόψεων, σε θέματα που αφορούν τα 
συστήματα και τα προγράμματα που 
εφαρμόζονται στα κράτη - μέλη της

Ε.Ο.Κ., σχετικά με την κατάταξη, εκ
παίδευση και επιμόρφωση του αστυ
νομικού προσωπικού όλων των βαθμι
δών.
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Σχολική Τροχαία στις Σέρρες

Το ανακαλύψαμε στο περιοδικό «Α
γροτικός Συνεργατισμός», έκδοση της 
ΠΑΣΕΓΕΣ, και επειδή το βρίσκουμε 
ενδιαφέρον, το αναδημοσιεύουμε αυτού
σιο:

«Σχολική Τροχαία» δημιουργούν 
στις Σέρρες, γονείς, συγγενείς μαθητών, 
κηδεμόνες και απλοί κάτοικοι της πόλης, 
προκειμένου να προστατεύσουν τους μι
κρούς μαθητές και τις μαθήτριες από τα 
τροχαία ατυχήματα.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον διοιιοιτή 
της Τροχαίας Σερ μ  ον αστυνόμο κ. Λεω- 
νίδη.

Ο διοικητής κάλεσε τους γονείς (άν- 
δρες ή γυναίκες), τους συνταξιούχους, 
παππούδες των μαθητών ή άλλους συγ
γενείς, να επικοινωνήσουν μαζί του προ
κειμένου να συνεργαστούν για την ασφα
λή διακίνηση των μι κριόν μαθητών.

Όπως είπε ο διοικητής, ο «σχολικός 
τροχονόμος» θα βρίσκεται σε διαβάσεις 
κοντά στα δημοτικά σχολεία, απ’ όπου 
περνούν πολλοί μαθητές την ώρα που 
πηγαίνουν στο σχολείο ή αποχωρούν απ' 
αυτό, και θα τους βοηθά στο πέρασμά 
τους. Ο «σχολικός τροχονόμος» θα φορά 
στολή κίτρινου χρώματος με μαύρες ρί

γες και όμοιου χρώματος καπέλο ή ά
σπρο. Στα χέρια του θα κρατά ειδικό 
στοπ με το οποίο θά τον εφοδιάσει η Τρο
χαία, αφού τον εκπαιδεύσει κατάλληλα 
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην 
αποστολή του με αποτελεσματικότητα.

Σε κάθε σχολείο θα υπάρχουν 4 - 5  
«σχολικοί τροχονόμοι» και θα εναλλάσ
σονται (άστε να μη δεσμεύεται κανένας 
για πολύ χρόνο.

Την ερ/γασία αυτή -  λέει ο διοικητής 
κ. Λεωνίδης -  μπορεί να την κάνουν γο
νείς ή άλλοι συγγενείς παιδιιόν, κυρίως 
όμως μη εργαζόμενοι, όπως είναι οι 
παππούδες που δεν έχουν ξεπεράσει τον 
65ο χρόνο της ηλικίας τους, δεν έχουν 
ελαττωματική όραση ή ακοή και η κατά
σταση της υγείας τους είναι γενικά καλή.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη των 
Ελβετών Πυροσβεστών στο Αρχη
γείο Πυροσβεστικού Σώματος. Κα
τά την επίσκεψή τους έγινε ανταλ
λαγή απόψεων πάνω σε πυροσβε

στικά θέματα. Στην φωτογραφία 
διακρίνεται ο αρχηγός του Π.Σ. 
Βασ. Αλάμαρας με τον αρχηγό εθε
λοντών Πυροσβεστών και τον δή
μαρχο της Γενεύης.
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Ελληνοϊταλική συμφωνία 
για τα ναρκωτικά

Διμερής συμφωνία, μεταξύ Ελ
λάδας και Ιταλίας, για την καταπο
λέμηση της τρομοκρατίας, του ορ
γανωμένου εγκλήματος και των 
ναρκωτικών υπογράφτηκε στις 23 
Σεπτεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. από 
τον έλληνα υπουργό Δημόσιας Τά
ξης Αντώνη Δροσογιάννη και τον 
ιταλό υπουργό Εσωτερικών Όσκαρ 
Σκάλφαρο.

Ο κ. Σκάλφαρο έφτασε στην 
Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου για 
επίσημη επίσκεψη προσκεκλημένος 
του κ. Δροσογιάννη που τον υπο
δέχθηκε στον Ανατολικό Αερολιμέ
να του Ελληνικού.

Οι δύο υπουργοί από το πρωί 
της επόμενης μέρας, είχαν συνομι
λίες στο υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης για την αντιμετώπιση της τρο
μοκρατίας, των ναρκωτικών και του 
οργανωμένου εγκλήματος.

Μιλώντας στους δημοσιογρά
φους για τη σημασία της συμφω

νίας ο κ. Δροσογιάννης τόνισε α
νάμεσα στα άλλα ότι το νέο στοι
χείο, που προβλέπει η συμφωνία 
είναι η συγκρότηση διμερούς επι
τροπής από υπηρεσιακούς παρά
γοντες η οποία, θα συνεδριάζει 
υποχρεωτικά δύο φορές το χρόνο, 
υπό την προεδρία του εκάστοτε 
έλληνα υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και του ιταλού υπουργού Εσωτερι
κών.

Από την πλευρά του ο κ.Σκάλ
φαρο τόνισε ότι οι δυο χώρες Ελ
λάδα και Ιταλία έχουν άριστες σχέ
σεις. Αλλά μεταξύ καλών σχέσεων 
και μιας συμφωνίας υπογεγραμμέ
νης είναι ήδη ένα άλμα μεγάλο. Κι 
αυτό το οποίο ήταν μέχρι τώρα μια 
κίνηση που απλώς αισθανόμαστε 
αυθόρμητα, είναι τώρα μια συμβα
τική υποχρέωση γραπτή. Υπογρά
ψαμε μια συμφωνία γιατί είχαμε 
ίδιες απόψεις πάνω στο θέμα και 
είχαμε και πάρα πολύ καλές σχέ

σεις. Και όπως είπα αυτή η σχέση 
ενώνει λαούς, ενώνει κυβερνήσεις, 
ενώνει χώρες ενώ βυθίζει στην α
πομόνωση τους εμπόρους ναρκω
τικών, τους εγκληματίες, τους 
τρομοκράτες και αυτούς που τους 
βοηθούν.

Σε ερώτηση ιταλού δημοσιο
γράφου για τα μέτρα ασφαλείας 
στο αεροδρόμιο Ελληνικού ο κ.
Δροσογιάννης απάντησε:

«Ευχαριστώ για το ερώτημα που 
μου βάλατε. Μου δίνεται η ευκαιρία 
να διαφωτίσω και πάλι την κοινή 
γνώμη για τα μέτρα ασφαλείας στα 
αεροδρόμια της Ελλάδας. Ο μύθος 
ότι στα ελληνικά αεροδρόμια δεν 
υπάρχει επαρκής ασφάλεια έχει 
καταρρεύσει πλήρως.

Τα ελληνικά αεροδρόμια έχουν 
δεχτεί το τελευταίο 4μηνο πάνω 
από 10 ελέγχους από διεθνείς επι
τροπές εμπειρογνωμόνων και μας 
έχουν δώσει εγγράφως και δημόσια 
συγχαρητήρια για τα μέτρα ασφά
λειας. Μάλιστα πολλές εκθέσεις ει
δικών έχουν δημοσιευτεί και στον 
ξένο τύπο.

Όλα τα αεροδρόμια της Ελλά
δας είναι από τα πιο ασφαλή όχι 
μόνο στην Ευρώπη αλλά και σ’ ολό
κληρο τον κόσμο».

764

ΤΛ ΔΙΚΑ ΠΑ2



Ναρκωτική

Π ο λ λ έ ς  και ενδιαφέρουσες πληρο
φορίες δόθηκαν από τον υπουργό Δη
μόσιας Τάξης στους δημοσιογράφους 
κατά τη διάρκεια των βδομαδιάτικων 
ενημερωτικών συναντήσεων τους.

Στο προσκήνιο της επικαιρότητας 
βρίσκεται ακόμα αυτές τις μέρες και 
το νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά που 
δόθηκε στα πολιτικά κόμματα και 
στους εκπροσώπους του Τύπου.

Με σκοπό την πλήρη ενημέρωση 
της κοινής γνώμης, οι συναρμόδιοι 
υπουργοί παρουσίασαν το τόσο σημα
ντικό αυτό νομοθέτημα σε συνέντευξη 
Τύπου όπου εξήγησαν κάθε άρθρο του 
με λεπτομέρειες. Για το θέμα αυτό 
όμως θα επανέλθουμε μετά την επε
ξεργασία του κειμένου από τις κοινο
βουλευτικές επιτροπές και τη συζήτη
σή του στην Εθνική Αντιπροσωπεία.

Σ τ α  πλαίσια του πολύπλευρου αγώ
να (νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά, 
ανιχνευτικές αστυνομικές ομάδες στα 
νησιά, εντατικοποίηση των σχετικών 
με το κυνήγι της εμπορίας ναρκωτι
κών ενεργειών της Αστυνομίας) που 
το υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει 
ξεκινήσει, η Ασφάλεια Αττικής εξά- 
θρωσε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου μια 
από τις πλέον επικίνδυνες σπείρες αλ
λοδαπών λαθρεμπόρων. Πρόκειται για 
εξαμελή σπείρα εμπόρων του λευκού 
θανάτου που δρούσαν κατά τρόπο συ
νωμοτικό με πολλαπλές διασυνδέσεις 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην 
κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν 6,5 κιλά χασίς κατεργασμένα 
(σε 13 πλάκες) προερχόμενο από το 
Αίθανο, 30 γραμμάρια καθαρή ηρωί
νη, 231.000 δραχμές, 120 δολάρια Α
μερικής, 22 λίρες Αγγλίας και μια ζυ
γαριά ακρίβειας.

Τα μέλη της σπείρας ήταν οι:
-  Μαχμούτ Αζχάρ, 40 χρονών Ιρακι- 

νός.
-  Εζάτ Αχμάντ, 48 χρονών από την 

Τάντα της Αιγύπτου, κάτοικος 
Καλλιθέας.

-  Γιοσρί Βαχάμπ - Αμπντέλ, 36 χρο
νών έμπορος από το Κάιρο. Έμενε 
κι αυτός στην Καλλιθέα.

-  Εζάτ Αμπντέλ - Βαχάμπ, 45 χρονών 
από το Κάιρο, κάτοικος Παλαιού 
Φαλήρου.

-  Σαμίρα Ελ Σορμάτζι, σύζυγος του 
Εζάτ Αμπντέλ - Βαχάμπ, 32 χρόνων 
οικιακή βοηθός κάτοικος και αυτή 
Παλαιού Φαλήρου.

-  Αμπντάλα Αμπντέλ Χαλέκ, 34 χρο
νών, από την Αλεξάνδρεια της Αι
γύπτου έμπορος, που έμενε στο 
Ανω Καλαμάκι.
Η Ασφάλεια συνεχίζει τις έρευνες 

για να αποκαλυφθεί ολόκληρο το κύ
κλωμα των λαθρεμπόρων που πιστεύε
ται ότι είναι ευρύτερο με προεκτάσεις 
στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.

Λ ^ ε  αμείωτη ένταση συνεχίζεται η 
δίωξη των ναρκωτικών όχι μόνο στην 
Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Εντυ
πωσιακός είναι ο βδομαδιάτικος απο
λογισμός (από 8-14 Σεπτεμβρίου) που 
έδωσε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης. 
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 49 άτο
μα για παραβάσεις σχετικές με ναρ
κωτικά (38 στην επαρχία, 11 στην 
Αθήνα) και εξακριβώθηκαν 36 παρα
βάσεις (26 στην επαρχία και 10 στην 
Αθήνα).

Κατασχέθηκαν συνολικά 1.456 
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης σχεδόν 
αποκλειστικά στην επαρχία. Εντυπω
σιακό ήταν το γεγονός της σύλληψης 
του 30χρονου Ιταλού μηχανικού Σκά- 
ριοτ Ντάριο που δούλευε στα έργα της 
σήραγγας του Μετσόβου και καλλιερ
γούσε στο σπίτι και το εργοτάξιο 902 
δενδρύλλια.

Επίσης κατασχέθηκαν στην επαρ
χία το αντίστοιχο χρονικό διάστημα:
• 11,18 κιλά χασίς κατεργασμένο.
• 16,5 γραμμάρια χασισέλαιο.
• 416 γραμμάρια σπόροι.
• 55,5 γραμμάρια ηρωίνη, 
β 41 χάπια.

Έγινε μια απόπειρα διάρρηξης 
φαρμακείου και μια κλοπή ναρκωτι
κών φαρμάκων από Κέντρο Υγείας.

Τέλος στην Αθήνα κατασχέθηκαν:
• 570 γραμμάρια χασίς κατεργασμέ

νο.
•  250 γραμμάρια χασισέλαιο.
•  295 γραμμάρια ηρωίνη.
•  139 χάπια.
•  9 σιρόπια.

Έγινε μία διάρρηξη φαρμακείου 
από ναρκομανείς για την εξασφάλιση 
ναρκωτικών φαρμάκων.

Σπείρα εμπορίας

Πενταμελής σπείρα εμπορίας 
κλεμμένων πολυτελών αυτοκινήτων 
ανακαλύφθηκε κι εξαθρώθηκε την 
Παρασκευή 28 Αυγούστου από την 
Ασφάλεια Αττικήξ.

Τα άτομα που συνελήφθησαν είναι 
ο Παναγιώτης Γεωργιάδης -  που θεω
ρείται και ο εγκέφαλος της υπόθεσης 
-  ο Κυριάκος Ντολάκος, ο Πέτρος 
Τσαθλής, ο Σπύρος Ζαμπάζας και ο 
Αντώνης Μποτετζάγιας.

Το δίκτυο είναι ευρύτατο και οι 
διαστάσεις του άγνωστες. Τα κλεμμέ
να αυτοκίνητα όλα πολυτελείας. Κυ
ρίως «Μερσεντές», «Άουντι» και 
«Γκολφ» βρίσκονται παρκαρισμένα 
στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής 
Δ/νσης Αττικής, στη λεωφόρο Αλε
ξάνδρας και περιμένουν τους κατό
χους τους. Ένα μέρος των αυτοκινή
των βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην 
Πάτρα και τα υπόλοιπα -  τα περισσό
τερα -  σε διάφορους δρόμους της Α
θήνας. Ο αριθμός των αυτοκινήτων 
που βρέθηκαν φτάνει τα 29 ενώ υπάρ
χουν στοιχεία ότι συνολικά τα κλεμ
μένα πολυτελή αυτοκίνητα είναι περί
που 100.
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ΕΖΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΙΏ Ν  « 6 »

Επιμέλεια: Μαρία Ροδοπούλου

Ηταν άνοιξη του 1984 όταν πάνω 
στην πρωτοβουλία της Ίντιρα 
Γκάντι και του Όλαφ Πάλμε -  δύο ηγε

τών με πραγματικά παγκόσμιο κύρος 
που είχαν το ίδιο τραγικό τέλος -  μια κί
νηση άρχισε να παίρνει σχήμα μεταξύ 
πεφωτισμένων πολιτικών ηγετών με 
στόχο τις κοινές προσπάθειες για τον 
πυρηνικό αφοπλισμό. Υπήρχαν πολλοί 
λίγοι -  στη Δύση τουλάχιστον -  οι οποίοι 
πίστευαν ότι κάτι το σημαντικό μπορού
σε να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Η 
πρώτη συνάντηση των ηγετών της πρω
τοβουλίας, τον Ιανουάριο 1985, στο Ν. 
Δελχί, περιγράφηκε απλώς σαν ένα καλό 
μήνυμα -  τίποτα περισσότερο -  και έκα
με μικρή εντύπωση σε παγκόσμια κλίμα
κα.

Το μόνο πράγμα που ο παγκόσμιος 
Τύπος θεώρησε άξιο σχολιασμού ήταν το 
γεγονός ότι οι ηγέτες που πήραν μέρος 
στη συνάντηση ήταν αντιπροσωπευτικοί 
-  πολιτικά και γεωγραφικά -  του σύγ
χρονου κόσμου.

Οι 6 με γράμματά τους με το ίδιο πε
ριεχόμενο προς τον Ρήγκαν και Γκορ- 
μπατσώφ, προσφέρθηκαν να αναλάβουν 
την επιβεβαίωση (έλεγχο τήρησης) της 
όποιας απόφασής τους για διακοπή των 
πυρηνικών δοκιμών, γιατί πιστεύουν ότι 
βασική προϋπόθεση για κάθε πρόοδο στο 
θέμα του αφοπλισμού είναι η διακοπή 
των πυρηνικών δοκιμών.

Στη συνάντηση της ΙΧΤΑΡΑ το δεύ
τερο βήμα -  καθορισμένο με περισσότε
ρες λεπτομέρειες -  έγινε προς αυτή την 
κατεύθυνση. Κανένα θέμα δεν είναι πιο ε
πείγον και κρίσιμο -  λέει η διακήρυξη 
του Μεξικό -  από το να τεθεί τέλος σ ’ 
όλες τις πυρηνικές δοκιμές και συνεχίζει 
η ίδια διακήρυξη ότι οι 6 είναι έτοιμοι να 
συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια συνερ
γασίας με τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ για 
την εφαρμογή μέτρων τα οποία ενισχύουν 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη με ένα μορα
τόριουμ ανάμεσα στις 2 υπερδυνάμεις.

Σ ’ ένα δεύτερο κείμενο οι 6 της πρω
τοβουλίας, εξειδίκευσαν τις προτάσεις 
τους για έλεγχο κάθε συμφωνίας, προώ
θησαν ιδέες και παρουσίασαν λεπτομερές 
σχέδιο για τον έλεγχο των δραστηριοτή
των των ΗΠΑ και ΕΣΣΔ στον τομέα 
των πυρηνικών δοκιμών -  ειδικότερα 
στα 2 σοβιετικά και 1 αμερικανικό πεδία 
δοκιμών -  από ένα επιστημονικό και τε
χνολογικό οργανισμό στον οποίο θα 
συμμετέχουν επιστήμονες από τις υπερ- 
δυνάμεις και τις 6 χώρες της πρωτοβου
λίας και αργότερα ίσως και άλλες χώρες 
ή οργανισμούς. Είναι βέβαια νωρίς για να 
κρίνουμε σε ποιά έκταση οι προτάσεις 
των 6 επέφεραν καρπούς ή θα αποφέ
ρουν. Εκείνο που μπορεί να λεχθεί είναι 
ότι όχι μόνο δεν πέρασαν απαρατήρητες 
-  όπως θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί 
ένα χρόνο πριν -  αλλά· ότι «δημιούργη
σαν (καθιέρωσαν) παράγοντα διεθνούς 
σημασίας» για να παραθέσουμε την έκ
φραση του γνωστού αμερικανού οικονο
μολόγου Γκαλμπρέίθ ο οποίος ήταν πα

ρών και μίλησε στη συνάντηση της.Ι- 
ΧΤΑΡΑ. «Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος 
Ρήγκαν απέρριψε την προσφορά των 6, 
όπως έκαμε στην πράξη και 1 χρόνΜ,j 
πριν. Ο Γκορμπατσώφ από την άλλη με
ριά δήλωσε ότι θα ανανεώσει το μορατό
ριουμ τουλάχιστον μέχρι τον προσεχή 
Ιανουάριο, ακριβώς όπως οι 6 ζητούσαν 
στην επιστολή τους.»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε, α
παντώντας σε ερωτήσεις στο Μεξικό, το 
θέμα της διακοπής των πυρηνικών δοκι
μών δεν είναι τεχνικό αλλά πολιτικό. Και 
ίσως σ ’ αυτό εντοπίζεται η σημασία της 
προσφοράς των 6. Οικοδομεί την εμπι
στοσύνη ώστε με λυμένο το τεχνικό πρό
βλημα και εγγυημένη την επιβεβαίωση 
των σύμφωνημένων, οι δυο υπερδυνάμεις 
να μπορεσουν να επικοινωνήσουν σε κα
θαρά πολιτικό επίπεδο και να διακόψουν 
τουλάχιστον τις πυρηνικές δοκιμές.

Η συνάντηση των 6 στην ΙΧΤΑΡΑ  
έδειξε και κάτι άλλο: Τό κύρος και η 
επιρροή της πρωτοβουλίας άρχισε να ε
πηρεάζει και τους ατλαντικούς συμμά
χους (NATO ), j·

Οι προτάσεις να λάβει θέση η πρω
τοβουλία και σε άλλα θέματα, όπως το 
απαρτχάιντ, το παλαιστινιακό, ο ακήρυ
κτος πόλεμος μεταξύ κρατών και ο ρό
λος των μυστικών υπηρεσιών στην Κε
ντρική Αμερική παρ’ όλο που αποτελούν 
κίνδυνο για την ειρήνη απορρίφτηκαν.

Ίσιος αργότερα όταν σημειωθεί 
πρόοδος στον τομέα των πυρηνικών, η 
πρωτοβουλία να μπορέσει να επεκτείνει 
τους στόχους της.



Εκτιμιόντας τη σπουδαιότητα της 
πρωτοβουλίας των 6 τόσο για το πε
ριεχόμενό τους όσο και για το γεγο
νός ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας 
είναι ένας από τους 6 ηγέτες της 
πρωτοβουλίας θα σας παρουσιάσω 
όπως ακριβώς ειπώθηκαν και γρά
φτηκαν ορισμένες δηλώσεις των ηγε
τών της πρωτοβουλίας.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
ΓΙΑ ΠΑΓΩΜΑ 

ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ 
(2 3 - 5 - 84)

Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπαν- 
όρέου και 5 ηγέτες κρατών ή κυβερνή
σει ον έκαναν κοινή έκκληση στις ΗΠΑ, 
ΕΣΣΔ, Βρετανία, Γαλλία και Κίνα «να 
σταματήσουν όλες τις δοκιμές, την πα
ραγωγή και την ανάπτυξη πυρηνικών ό
πλων και ακολούθως να προχωρήσουν 
στην ουσιαστική μείωσή τους.»

Οι 6 ηγέτες τόνισαν ότι θα κάνουν 
ο,τιδήποτε μπορούν για να διευκολύνουν 
τη συμφωνία μεταξύ των πυρηνικών δυ
νάμεων και την πεποίθησή τους ότι είναι 
δυνατή η επίτευξη μιας συμφωνίας που 
θα λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα ό
λων.

Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου σε δήλω
σή του είπε ότι:

«...Πρωταρχικός μας στόχος είναι να 
πείσου με τις πυρηνικές δυνάμεις να ακο
λουθήσουν τη φωνή της λογικής...», λ 
«...Η ομάδα αυτή των ηγετών έχει τη δυ
νατότητα να παίξει καθοριστικό ρόλο 
προς την κατεύθυνση αυτή μέχρι να επι
τύχει....... «...Όλοι οι στόχοι και οι
προσπάθειες θα πρέπει να είναι ισχυρές 
και συνεχείς μέχρις ότου ο ουσιαστικός 
στόχος της μείωσης αρχικά και κατόπιν 
της εξάλειψης του κινδύνου ενός νέου 
πολέμου μεταξύ εθνώα εκπληρωθεί.......
«...Ο κόσμος σήμερα αντιμετωπίζει ένα 
ιδιαίτερα κρίσιμο πρόβλημα το οποίο α
πειλεί ευθέως τον πολιτισμό και την ίδια 
τη ζωή πάνω στον πλανήτη, το οποίο,

από την παράλογη κούρσα των πυρηνι
κών εξοπλισμών μεταξύ των 2 υπερδυ- 
νάμεων, οι οποίες, μέρα με τη μέρα επε
κτείνουν τα οπλοστάσιά τους με σύγχρο
να περισσότερα πολύπλοκα και κατα
στροφικά πυρηνικά οπλικά συστήμα
τα»...

ΚΟΙΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 6

«Προερχόμαστε από διαφορετικά μέ
ρη της υδρογείου με διαφορές στο θρή
σκευμα, στην κουλτούρα και στα πολιτι
κά συστήματα, αλλά μας ενώνει η πεποί
θηση ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ένας 
άλλος παγκόσμιος πόλεμος. Γι ’ αυτό το 
πιο κρίσιμο απ’ όλα θέμα, αποφασίσαμε 
να αναλάβουμε μια κοινή προσπάθεια με 
σκοπό την ειρήνη».

«Η ορμή προς μια παγκόσμια αυτο
κτονία πρέπει να σταματήσει και να ανα
στραφεί. Προτείνουμε σαν ένα αναγκαίο 
πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ κα
θώς και το Η.Β., η Γαλλία και η Κίνα, 
να σταματήσουν τις δοκιμές, την παρα
γωγή και ανάπτυξη των πυρηνικών ό
πλων και των οπλικών του γενικά συ
στημάτων και να ακολουθήσουν αμέσως 
μια ουσιαστική μείωση των πυρηνικών 
οπλοστασίων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι 
είναι δυνατό να επιτευχθεί...

Εχουμε πίστη στην ικανότητα των 
ανθρωπίνων υπάρξεων να αρθούν πάνω 
από τις τρέχουσες διαιρέσεις και να δη
μιουργήσουν ένα κόσμο χωρίς τη σκιά 
του πυρηνικού ολέθρου. Η δύναμη και η 
ευφυΐα της ανθρώπινης φυλής πρέπει να 
χρησιμοποιείται όχι για να τελειοποιεί τα 
όπλα του εκμηδενισμού του αλλά να εκ
μεταλλεύεται τον πλούτο της γης, ώστε 
όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν μια 
ζωή με ασφάλεια και αξιοπρέπεια σ ' ένα 
διεθνές πλαίσιο απαλλαγμένο από το φό
βο του πολέμου και στηριγμένο στην ει
ρήνη και δικαιοσύνη.

ΟΙ 6 ΜΕΛΕΤΟΥΝ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

(2 6 - 1 - 85)

Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπαν
δρέου και οι άλλοι 5 ηγέτες συναντιώνται 
στο Ν . Δελχί να εξετάσουν τις περαιτέρω 
κινήσεις τους για την προώθηση της 
πρωτοβουλίας των χωρών τους για ειρή
νη και αφοπλισμό.

Στο μεταξύ ο Γ.Γ. του ΟΠΕ σε μή
νυμά του προς τους 6 ηγέτες εύχεται 
καρποφόρες συνομιλίες και συνεχίζει: 
«...Η εξάλειψη της τρομερής απειλής της 
πυρηνικής εκμηδένίσης είναι αίτημα τόσο 
της συνείδησης όσο και της λογικής. 
Εδώ βρίσκεται η καλύτερη ελπίδα για 
την ανθρώπινη επιβίωση. Οι ηγέτες του 
κόσμου προοδευτικά συνειδητοποιούν 
αυτό που η ανθριίιπινη λογική απαγορεύ
ει: σ ’ ένα πυρηνικό πόλεμο δεν μπορεί να 
υπάρξουν νικητές. Η συνείδησή μας λέει 
ότι σε μια τέτοια καταστροφή η επανόρ
θωση είναι αδύνατη...».

ΟΙ 6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ Ν. ΔΕΛΧΙ 

(2 8 - 4 - 85)

«...Ο βασικός στόχος των 6 ήταν να 
επικεντριόσουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον 
στο γεγονός ότι ένας περιορισμένος ακό
μη πόλεμος -  καθώς μας διαβεβαιώνουν 
οι επιστήμονες -  θα προκαλέσει ένα «πυ
ρηνικό χειμώνα» ο οποίος θα επηρεάσει 
κάθε σημείο του πλανήτη.

Επιθυμούμε ν’ απευθύνουμε στις υ- 
περδυνάμεις και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και 
ΕΣΣΔ ότι το μέλλον και οι ζωές δισεκα
τομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη δεν 
είναι θέμα που αφορά μόνον αυτές αλλά 
και τον καθένα μας χωριστά, χωρίς 
καμμιά εξαίρεση...».
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Ο  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ 
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ 
(2 9 - 1 -  85)

Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου θα μετα
φέρει την έκκληση των 6 για σταμάτημα 
της κούρσας των πυρηνικών εξοπλισμών 
στην ΕΣΣΔ, όταν τον επόμενο μήνα από 
τη συγκέντρωση στο Δελχί Θα έκανε επί
σημη επίσκεψη στη Μόσχα.

Οι 6 δήλωσαν στο Ν. Δελχί ότι 
«...διακυβεϋεται το μέλλον όλων των αν
θρώπων και σαν αντιπρόσωποι των μη 
πυρηνικών χωρών δεν θα πάψουν να εκ
φράζουν τη νόμιμη απαίτησή τους για ει
ρήνη και να προωθούν τις θέσεις τους 
συνεχώς...».

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ν. ΔΕΛΧΙ

«Σαράντα χρόνια πριν, όταν οι ατο
μικές βόμβες ρίχτηκαν στη Χιροσίμα και 
στο Ναγκασάκι η ανθρωπότητα συνειδη
τοποίησε τον κίνδυνο αυτοκαταστροφής 
της και κυριάρχησε ο φόβος και ο τρό
μος. Σαράντα χρόνια πριν τα έθνη των 
κόσμων συγκεντρώθηκαν για να ιδρύ
σουν τη διεθνή κοινότητα. Με την ίδρυση 
του ΟΗΕ μια αχτίδα ελπίδας φάνηκε για 
όλους.

Σχεδόν ανεπαίσθητα με το πέρασμα 
των τεσσάρων δεκαετιών, τόσο τα έ
θνη όσο και οι άνθρωποι, έχασαν τον έ
λεγχο πάνω στη ζωή και το θάνατό τους. 
Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων και μη
χανών πολύ μακριά μας αποφασίζουν τη 
μοίρα μας. Κάθε μέρα που μένουμε ζω
ντανοί είναι μέρα χάρης, σαν να είμαστε 
φυλακισμένοι και να περιμένουμε την ά
γνωστη στιγμή της εκτέλεσης. Και όπως

ο κάθε αθώος κρατούμενος, αρνούμαστε 
να πιστέψουμε ότι τελικά η εκτέλεση θα 
γίνει».

Οι πυρηνικές δυνάμεις είναι ιδιαίτερα 
υπεύθυνες για το επικίνδυνο επίπεδο του 
ανταγωνισμού των εξοπλισμών. Απευθυ
νόμαστε σ ' αυτές να προχωρήσουν σε 
νέες κατευθύνσεις. Καλωσορίσαμε τη 
συμφωνία στη Γενεύη της 8 - 1 - 85 με
ταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ να αρχί
σουν διαπραγματεύσεις για την ειρήνη, τα 
πυρηνικά και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Απευθυνόμαστε στους λαούς, κοινο
βούλια και κυβερνήσεις του Κόσμου, να 
συμπαρασταθούν σ' αυτή την έκκληση. 
Πρόοδος στον αφοπλισμό θα επιτευχθεί 
μόνο με την άσκηση πίεσης μιας ενημε
ρωμένης κοινής γνώμης πάνω στις κυ
βερνήσεις. Τότε μόνον οι κυβερνήσεις θα 
δείξουν την αναγκαία πολιτική θέληση 
για να ξεπεράσουν τα εμπόδια, που κλεί
νουν το μονοπάτι της ειρήνης.

Για τέσσερες αιώνες άνδρες και γυ
ναίκες πολέμησαν για τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες τους.

Τώρα βρισκόμαστε μπρος στην κο
ρύφωση του αγώνα για το δικαίωμα της 
ζωής για μας τους ίδιους και τις επόμε
νες γενιές.

Σαράντα χρόνια πριν, στη Χιροσίμα 
και το Σαν Φρατζίσκο στη φρίκη του 
πυρηνικού πολέμου αντιπαραβλήθηκε η 
ελπίδα για ειρήνη.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
(31 - 1  - 85)

Στη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα 
οι 6 ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις αναφο
ρικά με τη διακήρυξη του Ν. Δελχί σχε
τικά με τους καλύτερους δυνατούς τρό
πους και μεθόδους διαμέσου των οποίοι 
η πρωτοβουλ.ία αυτή θα προχωρήσει α
ποτελεσματικά προς τους στόχους της.

«Απευθυνόμαστε στις πυρηνικές δυ

νάμεις να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της 
κατάστασης και αυτή τη κρίσιμη στιγμή 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι 
στον πολιτισμό και το παγκόσμιο δι
καίωμα για ζωή.

Εκφράζουμε τη θέλησή μας να υπο
στηρίξουμε την ειρηνευτική πρωτοβουλία 
των 5 ηπείρων στον αγώνα για την ειρή
νη και τον αφοπλισμό με τελικό στόχο 
τον γενικό και πλήρη αφοπλισμό και την 
κατεύθυνση των πολύτιμων επενδύσεων 
από τους στρατιωτικούς ανταγωνισμούς, 
στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυ
ξη·

Έτσι μόνον η ειρήνη, η κατανόηση, η 
διεθνής συνεργασία και φιλία θα επικρα
τήσουν στον κόσμο.

Η επιβίωση της ανθρωπότητας απαι
τεί θετική δράση τώρα.»

Η πρωτοβουλία 
των 6

έχει μέλλον;

Αν η ερώτηση αυτή γινόταν ένα χρό
νο πριν οι περισσότερες εκτιμήσεις θα 
ήταν αρνητικές. Τώρα όμως όχι. Η πρω
τοβουλία καθιερώθηκε σαν θεσμός. Το 
γεγονός ότι αποφασίστηκε η επόμενη σύ
νοδος προς τα τέλη του 1987, στη Στοκ
χόλμη αυτή τη φορά έχει ιδιαίτερο ενδια
φέρον. Φυσικά μια ρεαλιστική προσέγγι
ση στην όλη κατάσταση, όπως εξελίσσε
ται παγκόσμια, δεν μας επιτρέπει να εξη
γήσουμε ότι οι στόχοι της πρωτοβουλίας 
θα συζητηθούν σύντομα. Και αυτό όχι 
τόσο εξαιτίας των αντικειμενικών προ
βλημάτων που υπάρχουν όσο εξαιτίας 
της ρευστότητας των θέσεων των υπερ- 
δυνάμεων οι οποίες συχνά αλλάζουν ανά
λογα με τα εκάστοτε συμφέροντά τους...

Τα στοιχεία πάρθηκαν από το περιο
δικό ATHENA και την έκδοση THE 
PEACE INITIATIVE OF THE 
«SIX» εκδόσεις του Αθηναϊκού Πρα
κτορείου Ειδήσεων.
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«Αποδεικτική δύναμη 
στοιχείων ταυτότητας»

•  Μετά το νόμο 1599/1986 η ταυ
τότητα ως δημόσιο έγγραφο απο
τελεί πλήρη απόδειξη, ως προς τα 
στοιχεία που αναφέρει. Αυτό ση
μαίνει ότι κανένα πιστοποιητικό, 
δικαιολογητικό κλπ. δεν χρειάζεται 
να προσκομίσει ο πολίτης για ν’ 
αποδείξει, σε οποιαδήποτε υπηρε
σία του δημοσίου τομέα, τα στοι
χεία που περιέχονται στο δελτίο 
ταυτότητας. Κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που απαιτεί υποβολή δι- 
καιολογητικών για τα στοιχεία που 
προκύπτουν από το δελτίο ταυτό
τητας έχει καταργηθεί από τις 11 
Ιουνίου 1986, ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του Ν. 1599/1986. Έτσι δεν 
μπορεί να ζητηθεί π.χ. ληξιαρχική 
πράξη γέννησης συνταγμένη μέσα 
σε ενενήντα ημέρες από τη γέννη
ση για την απόδειξη της ηλικίας 
όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρ
θρου 20 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η διάταξη αυτή έχει καταργηθεί. Η 
ηλικία πλέον αποδεικνύεται από 
την ταυτότητα που έχει τα στοιχεία 
της ημερομηνίας γέννησης.

•  Η αποδεικτική ισχύς του δελτίου 
ταυτότητας ισχύει για όλα τα δελ
τία που κυκλοφορούν σήμερα, ο
ποτεδήποτε κι αν εκδόθηκαν και 
βέβαια για όσα θα εκδοθούν στο 
μέλλον.

•  Την ίδια αποδεικτική δύναμη με 
το δελτίο ταυτότητας έχουν: α) Το

διαβατήριο για τους έλληνες της 
αλλοδαπής, β) το διαβατήριο ή άλ
λο έγγραφο βάσει του οποίου επι
τρέπεται η είσοδος στη χώρα, και 
γ) η άδεια παραμονής στην Ελλά
δα, για τους αλλοδαπούς.

•  Αν κάποιο από τα στοιχεία της 
ταυτότητας έχει μεταβληθεί ο κά
τοχος δηλώνει το νέο στοιχείο με 
υπεύθυνη δήλωση του ν.δ. 
105/1969. Μετά την έκδοση των 
εντύπων των δηλώσεων του άρ
θρου 8 του ν. 1599/1986 θα χρησι
μοποιούνται τα νέα έντυπα. Είναι 
προφανές ότι αρκεί μια υπεύθυνη 
δήλωση για να δηλωθούν και πε
ρισσότερα από ένα στοιχεία που 
έχουν μεταβληθεί. Η υπεύθυνη δή- 
λαση επισυνάπτεται στην αίτηση 
ή στο φωτοαντίγραφο της ταυτό
τητας, όπου γίνεται και σχετική 
σημείωση.

•  Ο πολίτης αναγράφει στην αίτη
σή του υποχρεωτικά τα στοιχεία 
της ταυτότητάς του. Δεν αναγρά
φονται τα στοιχεία που αναφέρο- 
νται στο ανάστημα, στο χρώμα ο
φθαλμών, στο σχήμα προσώπου. 
Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να μην 
αναγράψει όλα τα στοιχεία αλλά να 
καταθέσει φωτοαντίγραφο (και των 
δύο όψεων) της ταυτότητάς του το 
οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση. 
Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται 
αυτοπροσώπως, υποβάλλεται μαζί 
με την αίτηση φωτοαντίγραφο της

ταυτότητας επικυρωμένο από ο
ποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή 
κοινοτική αρχή. Είναι προφανές 
ότι, αν τρίτος υποβάλει την αίτηση, 
και έχει μαζί του το δελτίο ταυτό
τητας του ενδιαφερομένου, η επι
κύρωση του φωτοαντιγράφου μπο
ρεί να γίνει από την υπηρεσία στην 
οποία υποβάλλεται η αίτηση, εφό
σον βέβαια είναι δημόσια, δημοτική 
ή κοινοτική.

•  Ο υπάλληλος που είναι αρμόδιος 
να παραλάβει την αίτηση βεβαιώ
νει, αφού ο ενδιαφερόμενος του 
επιδείξει την ταυτότητά του, ότι τα 
στοιχεία που αναγράφονται στην 
αίτηση είναι εκείνα του δελτίου 
ταυτότητας. Επίσης βεβαιώνει ότι 
κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση για 
στοιχεία που έχουν μεταβληθεί πά
νω στην αίτηση ή στο φωτοαντί
γραφο, αν κατατίθεται τέτοιο.

• Υπάλληλος που απαιτεί δικαιο- 
λογητικά για την απόδειξη των 
στοιχείων που αναφέρονται στην 
ταυτότητα τιμωρείται πειθαρχικά 
και ποινικά για παράβαση καθήκο
ντος (άρθρο 7 παρ. 2, άρθρο 22 
παρ. 5 ν. 1599/1986).

•  Όποιος χρησιμοποιεί δελτίο 
ταυτότητας για την απόδειξη στοι
χείου που περιέχεται σ’ αυτό, εν 
γνώσει ότι το στοιχείο έχει μετα- 
θληθεί τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών (άρθρ. 22 
παρ. 2 ν. 1599/1986).
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Αστυνομικό Τμήμα
Κόνιτσας

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κάσσιος

Αφήσαμε για λίγες μέρες τον καύ
σωνα της πολύβουης Αθήνας και βρε
θήκαμε, τον Αύγουστο φέτος, σε δρο
σερότερους τόπους, σε τόπους πιο ή
ρεμους, ησυχαστήρια σώματος και
ψυχής·

Επισκεφτήκαμε χωριά του Πωγω- 
νίου, περάσαμε απ’ το Ζαγόρι, θαυμά
σαμε τα πέτρινα γιοφύρια του Βοϊδο- 
μάτη, ξεδιψάσαμε απ’ το χωνευτικό, 
παγωμένο νερό του και γευτήκαμε τη 
νοστιμιά της πέστροφας.

Α ε π ’ τη «Βίγλα» κατηφορίσαμε στην 
εύφορη πεδιάδα που ποτίζει ο Βοϊδο- 
μάτης, ο παραπόταμος του Αώου, για 
να αντικρύσουμε σε λίγο, αμφιθεατρι
κά κτισμένη, στις πλαγιές της Τύμ- 
φης, σε υψόμετρο 500 με 700 μέτρα, 
την ακριτική Κόνιτσα.

Η καινούργια πόλη συνυπάρχει με

την παλιά, τα σπίτια της οποίας χα
ρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική που 
αναπτύχθηκε σ’ αυτή τη γωνιά της 
Ηπείρου και που δημιούργησαν οι 
χτίστες εκείνοι που έχτισαν τα δεκά
δες πέτρινα γιοφύρια, σ’ όλη την Ή 
πειρο και τα, απαράμιλλης τεχνοτρο
πίας, σπίτια, στην περιοχή Ζαγορίου.

«Τον καιρό της Τουρκιάς, γράφει ο 
Χρηστός Χρηστοβασίλης, στο διήγημα 
«Το αμάρτημα του Παπα-Γιώργη», η 
Κόνιτσα ήταν έδρα καϊμακάμη, είχε πρω
τοδικείο, μοιραρχία χωροφυλακής κι 
Έλληνα μητροπολίτη.

Είχε καμιά εξακοσαριά σπίτια, τα λί
γο πλιότερα ελληνικά και τα λίγο λιγότε
ρο τουρκικά ή το σιοστότερο τουρκοελ- 
ληνικά, τρεις χιλιάδες ψυχές απάνω - 
κάτω, με όψη πλιότερο χωριού παρά πό
λης. Α λλ’ οι Τούρκοι της Κόνιτσας, δια
φορετικοί στην αντίληψη απ' όλον τον 
κόσμο, θεωρούσαν τότε την Κόνιτσα πό
λη και τα Γιάννινα χωριό...

...Η Κόνιτσα είναι και πρωτεύουσα 
των μαστορο-χωριών, δηλαδή της επαρ
χίας που βγάζει τους πλιότερους χτί
στες...».

Στο «κάστρο», τοποθεσία κοντά 
στον Αώο, σώζονται τα ερείπια του 
φρούριου που έχτισε το 1319 ο ηγεμό
νας της Ηπείρου.

Το 15 36 ο σουλτάνος Σουλεϊμάν ο 
Μεγαλοπρεπής, κατά την εκστρατεία 
του εναντίον της Κέρκυρας, παρέμεινε 
για λίγο χρόνο στην Κόνιτσα και στη 
θέση του I. Ναού του Αγίου Ιωάννου 
του Προδρόμου, που κατεδάφισε, ί
δρυσε τέμενος που έφερε το όνομά 
του. Σήμερα, η αρχαιολογική υπηρε
σία άρχισε να αναστηλώνει τα ερείπια 
του κατεδαφισθέντα Ναού, στην Κάτω 
Κόνιτσα.

Απ’ τον τουρκικό ζυγό η πόλη α
πελευθερώθηκε στις 24 Φεβρουάριου 
1913. Στη συνέχεια της ιστορίας της, 
καταλήφθηκε δυο φορές απ’ τους Ιτα
λούς, το 1917 και το 1940.

Η Κόνιτσα έχει παλιούς και ιστο
ρικούς Ναούς που μαζί με τους νεότε
ρους, όπως τον περικαλλή του Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού, εξυπηρετούν τις 
θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων. 
Η «Κόκκινη Παναγιά» χτίστηκε το 
1410, η μονή Στομίου το 1774, η Πα
ναγιά Ανω Κόνιτσας το 1775 και η 
Αγία Παρασκευή το 1790.

Μ ετά τη σύντομη περιήγησή μας 
στα αξιοθέατα της πόλης που μαζί με 
τις φυσικές καλλονές που την περι
βάλλουν, τις χαράδρες του Αώου και 
του Βίκου, την έχουν μεταβάλλει σε 
αξιόλογο τουριστικό κέντρο επισκε- 
φτήκαμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα 
γιατί θεωρήσαμε υποχρέωση της γνω
ριμία μας με τους συναδέλφους που 
υπηρετούν στην ακριτική αυτή περιο
χή·

Στο γραφείο του, σκυμμένο πάνω 
στην «αλληλογραφία» της ημέρας, 
βρήκαμε τον υπαστυνόμο Κωνσταντί
νο Βράκα, αναπλ. διοικητή του τμήμα
τος.

Σε περίοπτη θέση δέσποζαν οι ανα
μνηστικές πλακέτες που, κατά καιρούς, 
έχει απονείμει στο αστυν. τμήμα, «τι
μής ένεκεν», η «ένωση φίλων των ακρι
τών και φρουρών της πατρίδος» «σε έν
δειξη ευγνωμοσύνης και έκφραση ευ
χαριστιών προς τους άνδρες της δύνα
μής του για τις πολλαπλές υπηρεσίες 
που πρόσφεραν προς την πατρίδα και 
την κοινωνία».
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Πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπι
στική υπήρξε η συζήτησή μας με τον 
υπαστυνόμο ο οποίος μας είπε μεταξύ 
των άλλων:

«Με ενδιαφέρον για τα προβλήματα 
του τόπου, συμμετέχουμε στην καθημερι
νή ζωή και κίνηση αυτής της πόλης της 
οποίας αποτελούμε και μεις αναπόσπαστο 
κομμάτι.

Δε μένουμε απαθείς, ούτε αδιάφοροι 
στα προβλήματα των φιλόνομων κατοι
κίαν οι οποίοι, στο πρόσωπο του αστυφύ
λακα, βρίσκουν αμέριστη κατανόηση αλλά 
και συμπαράσταση στην οργάνωση της 
κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομι
κής τους ζωής. Γ ι' αυτό κι ’ ο κόσμος συ
μπαθεί την αστυνομία και δεν τη βλέπει σα 
φόβητρο. Τις περισσότερες φορές, στις 
διενέξεις τους, επεμβαίνουμε συμβιβαστι
κά και έτσι, οι υποθέσεις δε φτάνουν στα 
δικαστήρια.

Η αστυνόμευση στην περιοχή μας έχει 
ορισμένες ιδιαιτερότητες και οι ευθύνες 
μας είναι αυξημένες αφού υπηρετούμε κο
ντά σε παραμεθόριο περιοχή. Το καλοκαί
ρι υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση, 
ενώ η έναρξη της χειμερινής περιόδου μας 
θέτει αυτόματα σε επιφυλακή λόγιο των 
χιονοπτώσειον, των κατολισθήσειυν και 
της διακοπής των συγκοινωνιών.

Η αστυνόμευση είναι συνεχής και σε 
24ωρη βάση, αφού η πόλη αποτελεί εμπο
ρικό κέντρο της περιοχής και έδρα πολιτι
κιάν και στρατιιυτικών αρχών.

Η Μητρόπολη Δρυϊνουπάλεως, Πα- 
γωνιανής και Κονίτσης, το 583 τάγμα πε
ζικού και το φρουραρχείο εδρεύουν στο 
Δήμο Κόνιτσας. Υπάρχει εφορία, Δημόσιο 
Ταμείο, ειρηνοδικείο, γραφείο πολεοδο
μίας, δασαρχείο, γεωπονική υπηρεσία, 
κτηνιατρείο, Ο.Τ.Ε., ΔΕΗ, ΕΔΤΑ. Λει
τουργούν υποκαταστήματα τριών τραπε
ζών (Εμπορικής, Αγροτικής, Εθνικής), 
τεχνική σχολή, γυμνάσιο, δύο λύκεια, τρία 
δημοτικά, οικοτροφείο και κέντρο παιδι
κής μέριμνας αρμένων.

Είμαστε επιφορτισμένοι με γενικά θέ
ματα αστυνομίας, τάξης, ασφάλειας, τρο
χαίας και τουρισμού.

Η δικαιοδοσία μας στην εθνική οδό 
Ιωαννίνιυν - Νεαπόλειος Κοζάνης εκτείνε
ται απ’ το 45 μέχρι το 110 χιλιόμετρο. 
Καθημερινά, τροχονόμος ρυθμίζει την κυ
κλοφορία στην κεντρική πλατεία της πό
λης και διευκολύνει τη στάθμευση των αυ- 
τοκι νήτιυν των επισκεπτών στους χώρους 
που, από κοινού με τη Δημοτική αρχή, 
έχουμε επιλέξει.

Αυτή είναι σε γε,.::ί„ γραμμές η «ταυ
τότητα» της αστυνομικής μας δραστηριό
τητας σε μια πόλη 4.000 κατοικίαν και σε 
μια ευρύτερη περιοχή 40 κοινοτήτων την 
οποία αστυνομεύονιε με τη συνεργασία 
τριών υφιστάμενων αστυνομικών σταθ
μοί ν, Μολιβοσκέπαστου, Δίστρατου και 
Αρίστης».

Λ ^ ε τ ά  το πέρας αυτής της συζήτη
σης, εδραιώθηκε μέσα μας η βεβαιό
τητα ότι η παρουσία του αστυνομικού 
στην Κόνιτσα, ενισχύει το ήδη αυξη
μένο αίσθημα ασφαλείας των κατοί
κων...

Είναι, εξάλλου, κοινή διαπίστωση 
ότι οι αστυνομικοί στις εσχατιές της 
χώρας, εκτός απ’ τα κύρια αστυνομικά 
τους καθήκοντα προσφέρουν μεγάλη 
εθνική και κοινωνική υπηρεσία. Σε συ
νεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις, έ
χουν την ευθύνη ενός ευαίσθητου το
μέα, δηλαδή της ασφάλειας της χώρας.

Η αστυνομία, μαζί με τους άλλους 
κοινωνικούς παράγοντες, τον κοινο
τάρχη, τον ιερέα, το δάσκαλο, το γραμ
ματέα της κοινότητας, το γεωπόνο, το 
δασικό, τον εκπρόσωπο του συνεταιρι-

Η είσοδος στην πόλη απ’ τη νέα γέ
φυρα. Δίπλα της το γραφικό, παλιό, 
μονότοξο γιοφύρι.

σμού κτλ., συμβάλλει στη βελτίωση 
των συνθηκών της ζωής των κατοίκων 
(υλικών, βιοτικών, πνευματικών και 
εκπολιτιστικών).

Τ ο  προσωπικό του Α.Τ. Κόνιτσας 
αποτελείται από 20 άτομα που μοχθούν 
σε 24ωρη βάση, για την ομαλή λει
τουργία της υπηρεσίας τους και είναι 
επιφορτισμένο με κάθε άλλη ειδική υ
πηρεσία όπως όλα τα παρόμοια «μικτά» 
αστυνομικά τμήματα.

Επιτυχία σημείωσε στον τομέα των 
ναρκωτικών, η ομάδα ασφαλείας του 
τμήματος με τη σύλληψη του 29χρονου 
Κωνσταντίνου Δαδιώτη, ιδ. υπαλλή
λου, απ’ τη Λάρισα. Ο Δαδιώτης, σε 
δασική περιοχή της κοινότητας Πά- 
δων, συνελήφθη να μεταφυτεύει στο 
έδαφος 265 δενδρύλλια ινδικής κάν
ναβης που είχε σε γλάστρες και πλα
στικά σακουλάκια.

Γενικά, η εγκληματικότητα στην 
περιοχή του αστυνομικού τμήματος κι
νείται στα χαμηλά και φυσιολογικά 
επίπεδα της ελληνικής επαρχίας.
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Ε κ προοιμίου δεχόμαστε ότι η 
σχέση αστυνομικών και δημοτών δεν 
μπορεί παρά να είναι η ενδεδειγμένη. 
Όμως η συνύπαρξη πολιτών και α
στυνομικών σε μια ακριτική περιοχή, 
φρονούμε ότι δυναμώνει τη σχέση αυ
τή που τείνει προς το απόλυτο...

Η γνώμη του δήμαρχου Κόνιτσας 
Σπόρου Γκότζου, πάνω στις σκέψεις 
μας αυτές, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. 
Ο κ. δήμαρχος μας δέχτηκε στο γρα
φείο του και απάντησε ως εξής στα ε
ρωτήματα που του θέσαμε:
ΕΡΩΤ.: Είναι αναμφισβήτητο ότι η 
αποτελεσματική προσαρμογή της δο
μής της αστυνομίας σε νέες συνθήκες, 
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την 
αποδοτική λειτουργία της. Ηδη η δη
μιουργία της νέας αστυνομίας είναι γε
γονός. Με τα δεδομένα αυτά, πείτε μας 
κ. δήμαρχε, ποιά σχέση υπάρχει μεταξύ 
αστυνομικών και δημοτών σας. 
ΑΠΑΝΤ.: Είναι γ εγονός ότι στα δύο τε
λευταία χρόνια υπήρξε μια βαΟειά αλλαγή 
στ η σχέση μεταξύ δημοτών και αστυνομι
κών Οργάνων σε σημείο που μποριά ανε
πιφύλακτα να πια ότι οι σχέσεις πολιτών 
και αστυνομικιάν αρχιάν είναι φιλακές. Πι- 
στεύο) δε ότι σε λ.ίγα χρόνια με την είσοδο 
όλο και περισσότερον νέον στο Σιάμα, η

Η άψογη εμφάνιση και η εξυπηρετι- 
κότητα είναι απ’ τα βασικά προσόντα 
του σύγχρονου αστυνομικού, στην 
ακριτική Κόνιτσα.

σχέση μεταξύ δη ματιάν και αστυνομικιάν 
οργάναν (Ια είναι στην πλέον φυσιολογική 
κατάσταση.
ΕΡΩΤ.: Υπάρχει σκέψη ίδρυσης Δη
μοτικής αστυνομίας στην πόλη σας; 
ΑΠΑΝΤ.: θεαρώ επίτευγμα την ψήφιση 
του νόμου για την ίδρυση Αστυνομίας στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και βέβαια κάνουμε 
πάντοτε τη σκέψη ότι και για την Κόνιτσα 
είναι απαραίτητη η ίδρυση Δημοτικής Α
στυνομίας η οποία ιδιαίτερα θ' ασχοληθεί 
με το κυκλοφοριακό, τις παράνομες κατα
λήψεις Δημοτικιάν εκτάσεαν, την καθα
ριότητα και την τάξη γενικότερα στην πε
ριφέρεια του Δήμου μας. Με αυτό τον τρό
πο αποδεσμεύομε την Αστυνομία η οποία 
θα μπορεί ν' ασχοληθεί με πολύ πιο σοβα
ρά προβλήματα, όπως ναρκωτικά - κλο
πές - βιασμούς και λοιπές εγκληματικές 
ενέργειες.
ΕΡΩΤ.: Ποιά είναι τα θέματα εκείνα 
που από κοινού με την αστυνομία τα 
επιλύετε ή περιμένουν τη λύση τους; 
ΑΠΑΝΤ.: Στην μικρή μας κωμόπολη 
που οι κάτοικοι είναι περίπου 4.000, έχου
με επανειλημμένα λύσει πάρα πολλά προ
βλήματα που σχετίζονται με το κυκλοφο- 
ριακό, τουρισμό, καθαριότητα, λαϊκή αγο
ρά, τελετές και πολιτιστικές εκδηλιάσεις 
γενικά, χάρη στην άριστη συνεργασία που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μεταξύ 
των Αστυνομικών Οργάνιον του Δήμου.

Συγκινητική είναι η καθημερινή παρα
κολούθηση των μικρών παιδιών του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου από αστυνομικό όρ

γανο το οποίο προστατεύει τους μικρούς 
μαθητές από τα διερχόμενα οχήματα, κα
θόσον ο δημόσιος δρόμος στο συγκεκρι
μένο σημείο είναι επικίνδυνος. Πρέπει το 
ίδιο να γίνει και για τα Ιο και 3ο Δημοτικά 
Σχολεία στα οποία βέβαια η κυκλοφορία 
είναι μικρότερη.

Στόχος μας είναι, στο άμεσο μέλλον, 
να δοθούν μαθήματα κυκλοφορίας σε ό
λους τους μαθητές των Δημοτικών Σχο
λείων από τα Όργανα της Τροχαίας.

Τέλος, θεωρώ ότι η αστυνομική δύνα
μη του Δήμου Κόνιτσας η οποία εποπτεύει 
και την επαρχία γενικότερα είναι μικρή και 
για να αποδόσει άριστα θα πρέπει να αυξη
θεί.

ΙΊγ ν ώ μ η  του δήμαρχου αλλά και η δι
κή μας, προσωπική, διαπίστωση, οδη
γούν στο συμπέρασμα ότι οι αστυνομι
κοί της ακριτικής Κόνιτσας συμθιώ- 
νουν αρμονικά με τους κατοίκους, τους 
οποίους υπηρετούν με ευσυνειδησία, 
εκδηλώνοντας, σε κάθε ευκαιρία, την 
αγάπη που τρέφουν γι’ αυτούς.

Άντληση ιστορικών στοιχείων απ’ το «νεότερο 
εγκυκλοπαιδικό λεξικό ΗΛΙΟΥ».

Το φυτώριο ινδικής κάνναβης, με τις 
πλαστικές γλάστρες, τα γεωργικά 
εργαλεία και την... απαραίτητη κα- 
ραμπίνα που κατάσχεσαν οι αστυνο
μικοί σε περιοχή της κοινότητας Πά- 
δων.
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A.T.T. Ραφήνας

ρεπορτάζ:

να από τα αστυνομικά τμήματα που παρουσιά
ζουν ιδιαίτερη κίνηση και δραστηριότητα τους 

καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, λίγο έξω από τα τείχη 
της πολύβουης Αθήνας, είναι το Αστυνομικό Τμήμα 
Τάξης Ραφήνας, στην ομώνυμη παραλιακή κοινότητα.

Για τη λειτουργία του Τμήματος, τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει και για τη δραστηριότητά του, ο 
διοικητής του αστυνόμος θ' Αντώνης Παυλίδης μας 
είπε: «Υπηρετώ ως διοικητής του Τμήματος εδώ και 
ενάμιση χρόνο. Το Α.Τ.Τ. Ραφήνας αστυνομεύει α) την 
κοινότητα Ραφήνας με πληθυσμό 5.000 κατοίκους 
(απογραφή 1981) που το καλοκαίρι φτάνουν στους
50.000 περίπου. Η έκταση της κοινότητας ανέρχεται 
σε 50.000 στρέμματα και περιλαμβάνει τους συνοικι
σμούς Καλλιτεχνούπολη, Καλλιθέα, Ν. Βουτσά, Πα
νόραμα, Αγία Μαγδαληνή, Μαρίκες και Κάτω Λιμανά-

τα Πικερμίου μαζί με τους 
και Ντράφι. Στην κοινότητα αυτή 

Wαι επτά (7) οικοδομικοί συνεταιρι
σμοί με την ανέγερση εξοχικών κυρίως κατοικιών και 
γ) την περιοχή Νταού Πεντέλης με το ομώνυμο μονα
στήρι. Εδώ βρίσκεται και το Παιδικό Ψυχιατρικό Κέ
ντρο και το Κέντρο Αποτοξίνωσης Ναρκομανών.

Στην περιοχή μας -  εκτός από τη συνεχή τουρι
στική της ανάπτυξη -  υπάρχουν αρκετές βιομηχανίες, 
ενώ η αυξανόμενη καθημερινά κίνηση του λιμανιού 
της Ραφήνας, προσδίδει μια ακόμα επιβάρυνση στο 
έργο της υπηρεσίας μας. Το Τμήμα μας επίσης καλύ
πτει και τα θέματα ασφαλείας των περιοχών που α
στυνομεύει, ενώ τα θέματα τροχαίας καλύπτονται από 
το Α.Τ. Τροχαίας Αγίας Παρασκευής - Χαλανδρίου και 
τα θέματα αγορανομίας από το Α.Τ. Αγορανομίας Α
γίας Παρασκευής.

Η συνεργασία του Τμήματος με όλους τους φορείς 
και την τοπική αυτοδιοίκησης είναι άψογη και αποδο
τική. Προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε με στενή συ-
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κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχέστερη αντι
μετώπιση του όλου προβλήματος.

Στον τομέα των αδικημάτων κατά της ιδιοκτησίας 
αντιμετωπίζουμε το θέμα τόσο με πεζή όσο και με 
εποχούμενη αστυνόμευση σε 24ωρη βάση. Οπωσδή
ποτε η πρόσφατη αύξηση της δύναμης της υπηρεσίας 
μας, θα μας επιτρέψει να αστυνομεύσουμέ αποτελε
σματικότερα την περιοχή μας και να αναβαθμίσουμε 
την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στους κα- π, 
τοίκους της.

Εκτός όμως από τα ειδικότερα αυτά προβλήματα 
που προαναφέραμε, το Τμήμα είναι επιφορτισμένο με 
την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στις τουρι
στικές μονάδες της περιφέρειάς του (8 ξενοδοχεία 
και 4 κάμπινγκ) καθώς και με τη λήψη μέτρων τάξης 
στα δύο γήπεδα που υπάρχουν. Είμαστε όμως ευτυ
χείς γιατί στους αθλητικούς χώρους της περιοχής 
μας, σπάνια δημιουργούνται επεισόδια που να μας 
προβληματίζουν.

Το προσωπικό της υπηρεσίας μας αντιμετωπίζει τα
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νεργασία μαζί τους, όλα τα προβλήματα που κατά 
καιρούς προκύπτουν και δεν θα ήταν υπερβολή αν 
έλεγα ότι η συμπαράστασή τους είναι αποφασιστική.

Οι κάτοικοι της περιοχής μας είναι φιλήσυχοι και 
έτσι τα προβλήματα είναι ελάχιστα. Βέβαια η Ραφήνα 
παρουσιάζει σημαντική επιβατική και διαμετακομιστι- 
κή κίνηση προς όλο σχεδόν το νησιωτικό σύμπλεγμα 
του Αιγαίου, με ανάλογες συνέπειες για το έργο μας.

Προβλήματα

Το 95% της αστυνόμευόμενης έκτασης, βρίσκεται 
εκτός σχεδίου πόλης, με αποτέλεσμα να αντιμετωπί
ζουμε σοβαρά προβλήματα αυθαίρετης δόμησης. 
Αλλο πρόβλημα είναι οι διαρρήξεις, ιδίως τους χει
μερινούς μήνες, εξοχικών κατοικιών, και το καλοκαίρι 
οι κλοπές σε ανασφάλιστα κατά το πλείστον αυτοκί
νητα στις πλαζ.

Η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, απορ
ροφά ένα σημαντικό μέρος από τη δραστηριότητα του 
Τμήματος. Με τη συνεργασία της Πολεοδομικής Υπη
ρεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης καταβάλλουμε



προβλήματα που κάθε φορά προκύπτουν και τα οποία 
είναι αυξημένα ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με τη μεγαλύ
τερη δυνατή αποτελεσματικότητα, υλοποιώντας στην 
πράξη τις επιταγές των νόμων αλλά και τις γενικότε
ρες κατευθύνσεις του Υπουργείου μας, με στόχο πά
ντα την παροχή όλο και υψηλότερης στάθμης υπηρε
σιών στο κοινωνικό σύνολο.

Θα ήταν όμως παράλειψη αν δεν τονίζαμε ότι στο 
έργο μας έχομε άμεσους αρωγούς τις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τους κατοίκους της 

m— περιοχής».

Η Κοινότητα Ραφήνας

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ραφήνας Αντώνης 
Κουζάς μας είπε σχετικά με τη συνεργασία του με το 
Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα:

«Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα στις σχέσεις μας με την Αστυνομία 
της Ραφήνας. Η συνεργασία μας με τον διοικητή και 
το προσωπικό του Τμήματος είναι άριστη, αρμονική
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και αποδοτική. Υπάρχει κατανόηση και συμπαράσταση 
και από τις δύο πλευρές για κάθε πρόβλημα που πα
ρουσιάζεται ιδίως τους θερινούς μήνες που παρατη- 
ρείται έξαρση της τουριστικής κίνησης και φυσιολογι
κά αυξάνονται τα προβλήματα, η Αστυνομία χρειάζε
ται ενίσχυση για την αποδοτικότερη και πληρέστερη 
εκτέλεση των καθηκόντων της.

Στα πλαίσια της αναγνώρισης τής υψηλής προσ
φοράς της αστυνομίας προς το κοινωνικό σύνολο, η 
κοινότητά μας έχει παραχωρήσει στο τοπικό Αστυνο
μικό Τμήμα, οικόπεδο σε κεντρικό σημείο για την α
νέγερση σύγχρονου αστυνομικού κτιρίου, το οποίο 
ελπίζουμε πως σύντομα θα ανεγερθεί».

Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε στους συ
ναδέλφους της Ραφήνας ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία 
στο έργο τους και να τονίσουμε για άλλη μια φορά 
ότι τα προβλήματα τάξης και αντιμετώπισης της κάθε 
μορφής εγκληματικότητας, δεν αφορούν μονάχα την 
Αστυνομία, αλλά όντας φαινόμενα κοινωνικά, απαι
τούν τη στενή συνεργασία όλων των φορέων αλλά 
και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.



ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION (ΙΡΑ)

Του αστυνόμου 0' Ιωάννη ΠΑΝΟΥΣΗ 
μέλους της ΙΡΑ της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επωνυμία της ένω
σης τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσ
σα δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Απλά θα 
πρέπει να διευκρινιστούν τα δυο παρακάτω σημεία, 
που σίγουρα χωρίς πρόθεση δημιουργούν κάποιες 
παρεξηγήσεις:
α) Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών -  που για λόγους 

συντομίας είναι γνωστή με τα αρχικά ΙΡΑ -  δεν έ
χει καμμιά σχέση με την INTERPOL, η οποία απο
τελεί σύντμηση των λέξεων INTERNATIONAL PO
LICE.

6) Τα αρχικά ΙΡΑ, όπως είναι εμφανές, ανταποκρίνο- 
νται στον αγγλικό τίτλο και θα πρέπει να προφέ- 
ρόνται σωστά (άι, πι, έι) και φυσικά το αγγλικό 
γράμμα ρ (πι) δεν έχει κάποια σχέση με το ελληνι
κό ρ (ρω).

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΡΑ

Πριν τριανταπέντε περίπου χρόνια ο άγγλος αρχι- 
φύλακας ARTHUR TROOP συνέλαβε την ιδέα της δη
μιουργίας μιας διεθνούς ένωσης αστυνομικών, που 
θα είχε βασικό στόχο την ανάπτυξη φιλίας μεταξύ 
των αστυνομικών όλων των χωρών. Τα ερεθίσματα εί
χαν δοθεί στον ARTHUR TROOP αφενός από την 
πρόσφατη δημιουργία ενός αστυνομικού διεθνούς 
οργανισμού της INTERPOL -  η οποία βέβαια δη- 
μιουργήθηκε για τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο 
που απέβλεπε στην πρόληψη και καταστολή της ε
γκληματικότητας -  αφετέρου από τη δημιουργία των 
Ηνωμ. Εθνών που την εποχή εκείνη αποτέλεσε τη 
μοναστική όαση ειρήνης ανάμεσα στον ανατολικό και 
δυτικό συνασπισμό.

Το χρόνο που ο ARTHUR TROOP συνέλαθε την 
ιδέα της δημιουργίας της ΙΡΑ είχε κατά νου μόνο την 
ανάπτυξη φιλίας μεταξύ των αστυνομικών διαφόρων 
χωρών αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά

με τις επαγγελματικές τους εμπειρίες. Φαντάζομαι 
πως τότε δεν μπορούσε να σκεφθεί τ ι ρόλο έμελλε 
να παίξει η ΙΡΑ τα μεταγενέστερα χρόνια.

Και για να γνωρίσουμε καλλίτερα την ΙΡΑ με τη 
σημερινή της μορφή απαριθμώ παρακάτω μερικά χα
ρακτηριστικά της γνωρίσματα.
-  Είναι η μεγαλύτερη διεθνής ένωση αστυνομικών με 

περισσότερα από 200.000 μέλη από τις παρακάτω 
χώρες: Αντίλλες, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, 
Α. Μαρίνος, Α. Λουκία, Βέλγιο, Βερμούδες, Βραζι
λία, Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Γουιάνα, Γκάνα, 
Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, ΗΠΑ, 
Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιαπωνία, Ισραήλ, Ισπανία, Ιτα
λία, Καναδάς, Κόστα Ρίκα, Κένυα, Κύπρος, Μ. Βρε
τανία, Μαλαισία, Μπαρμπάντος, Μάλτα, Μαουρί- 
τιους, Νιγηρία, Νορβηγία, Ν. Ζηλανδία, Ουγκάντα, 
Ολλανδία, Περού, Σεϋχέλλες, Σρι Λάνκα, Σουηδία, 
Σουρινάμ, Τουρκία, Τζαμάικα, Χονγκ-Κογκ, Φιλιππί
νες, Φιλλανδία.

-  Είναι η μοναδική ένωση αστυνομικών που δεν δίνει 
σημασία στο βαθμό, το είδος εργασίας, τη γλώσσα, 
τη φυλή, τη θρησκεία και την ιδεολογία των μελών 
της.

-  Είναι προσιτή για την αστυνομία κάθε χώρας, στην 
οποία είναι δυνατή η διεθνής επαφή των αστυνομι
κών και η ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων επί επαγ
γελματικών εμπειριών.

-  Είναι πολιτικά και συνδικαλιστικά ανεξάρτητη και 
χωρίς εξάρτηση από οποιοδήποτε οργανισμό.

-  Είναι μέλος των Η.Ε. και
-  μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με συμβουλευ

τικό χαρακτήρα.
-  Εκπληρεί αποκλειστικά κοινωνικούς και ανθρωπι

στικούς σκοπούς και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη 
των ανθρώπινων σχέσεων. Το σθεναρό στοιχείο 
της συνειδητοποίησης ότι όλα τα μέλη ανήκουν 
στην ίδια ένωση βελτιώνει αναμφισβήτητα τις σχέ
σεις και τη διεθνή αστυνομική συνεργασία και υ
πηρετεί την υπόθεση της ειρήνης.

-  Αποτελεί τον καθρέφτη της αστυνομίας στο εσω
τερικό κάθε χώρας και τον πρεσβευτή της στο ε
ξωτερικό. Έτσι με κατάλληλη εφαρμογή των δημό-
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σιων σχέσεων επιδρά θετικά στη διαμόρφωση της 
εικόνας για την αστυνομία και την βελτίωση των 
σχέσεων κοινού - Αστυνομίας.

-  Προσφέρει τη βοήθειά της στα πλαίσια των δυνα
τοτήτων της στον κοινωνικό τομέα.

-  Στρατολογεί αστυνομικούς εν ενεργεία και ε.α. ύ
στερα από αίτησή τους και τους εφοδιάζει με ο
μοιόμορφα ειδικά δελτία ταυτότητας σε παγκόσμια 
κλίμακα και

-  χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις συνδρομές 
των μελών της και φυσικά δεν έχει κερδοσκοπι
κούς σκοπούς.

« S E R V O  P E R  A M I K E C O »

Η φράση αυτή στην Εσπεράντο είναι το σύνθημά 
μας και αποδίδεται στα Ελληνικά «υπηρετώ δια της 
φιλίας».

Αλήθεια, πρέπει να ήταν μια από τις πιο ευτυχείς 
στιγμές της ΙΡΑ, όταν ο ιδρυτής της καθιέρωσε το 
σύνθημα αυτό. Καλλίτερο και γνησιότερο σύνθημα 
δεν θα μπορούσε να βρεθεί. Θα πρέπει να σκεφθεί 
κανείς ότι ιδιαίτερα σήμερα που όλο και περισσότερο 
τα κράτη ενώνονται, τουλάχιστον η ένωση ανθρώπων 
που προέρχονται από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο 
βρίσκει όλο και περισσότερο αποδοχή. Φυσικά δεν 
είμαστε εκκεντρικοί εγωιστές, αλλά ιδεαλιστές κι 
επιδιώκουμε την επιτυχία του μεγάλου σκοπού μας 
με μεγάλες προσπάθειες και τη βοήθεια της ειλικρι
νούς συνεργασίας.

«Υπηρετώ δια της φιλίας»: Δυο μεστές περιεχο
μένου λέξεις.

«Υπηρετώ»: Το ρήμα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα συ
μπαθές σήμερα. Δεδομένου ότι το προσωπικό συμ
φέρον δίνει τη θέση του στο συμφέρον των πολλών, 
όλο και λιγότεροι θιασώτες του υπάρχουν. Η έλλειψη 
των ανθρώπων που θα αναλάβουν τα πραγματικά λει
τουργήματα, που απαιτούν αφιέρωση στο κοινό συμ
φέρον, είναι σήμερα πιο αισθητή. Η ανθρωπιά και η 
διάθεση για προσφορά υπηρεσίας, που παλιότερα εί
χαν μεγάλη αξία, στον καιρό μας έχουν σχεδόν ε- 
κλείψει.

Όμως, νομίζω πως ο αστυνομικός μπορεί να παί
ξει υποδειγματικό ρόλο στο σημείο αυτό. Ο αστυνο
μικός γνωρίζει πολύ καλά ότι η έννοια της «υπηρε
σίας» προς τον συνάνθρωπο δεν είναι χωρίς περιε
χόμενο. Έτσι μπορεί να έχει μεγαλύτερη κατανόηση 
στην έννοια της υπηρεσίας προς τον ίδιο τον συνά
δελφό του απ’ όπου κι αν κατάγεται.

«Υπηρεσία»: σημαίνει την ανιδιοτελή προσφορά 
από άτομο προς άτομο. Αυτή η υπηρεσία πραγματο
ποιείται μέσω της φιλίας.

«Φιλία»: είναι κάτι περισσότερς από τη συναδελ
φικότητα. Ο Αριστοτέλης είπε ότι η φιλία συνίσταται 
στην αμοιβαία καλή διάθεση, με την οποία πάρα πολ
λά γίνονται εν ονόματι του καλού. Άραγε μέσα σ' αυ
τές τις λέξεις δεν βρίσκεται όλη η έννοια της φιλίας

στα πλαίσια της ΙΡΑ; Αυτή η φιλία που πηγάζει από 
τον αμοιβαίο σεβασμό και την αμοιβαία καλή θέληση, 
θα πρέπει να είναι το κίνητρο της υπηρεσίας στην 
κοινωνία μας.

Μ’ αυτή την έννοια το κάθε μέλος προσφέρει στη 
μεγάλη διεθνή κοινωνία μας, την ΙΡΑ, την υπηρεσία 
του και συμβάλλει στην προαγωγή του μόνιμου στό
χου της, δηλαδή της ανθρωπιάς.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΙΡΑ

Η ΙΡΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα 
«άνθρωπο». Είναι ίσως η μόνη που αντιμετωπίζει τον 
αστυνομικό σαν άνθρωπο και όχι σαν όργανο. Έτσι 
προσπαθεί να του προσφέρει ό,τι εκείνος προσφέρει 
με τόση αφοσίωση στην κοινωνία.

Αναφέρω παρακάτω ενδεικτικά τι προσφέρει σή
μερα η ΙΡΑ.
•  Τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς εκ

παιδευτικές συναντήσεις ή συναντήσεις γνωριμίας 
και στις πέντε ηπείρους.

• Διευκολύνσεις διαμονής αστυνομικών στο εξωτε
ρικό για την βελτίωση της επαγγελματικής τους 
κατάρτισης.

•  Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό και εκδρομές 
στο εσωτερικό.

•  Ποικίλες πληροφορίες μέσω των περιοδικών, που 
διανέμονται δωρεάν και εκδίδονται από ερασιτέ
χνες δημοσιογράφους -  μέλη της ΙΡΑ.

•  Φτηνή διαμονή μελών που βρίσκονται σε άδεια σε 
όμορφα αναγνωρισμένα σπίτια της ΙΡΑ. Βέβαια, 
σήμερα μόνο ένας περιορισμένος αριθμός χωρών 
διαθέτει αυτού του είδους σπίτια, όπως η Δ. Γερ
μανία, η Δανία, η Σκωτία, η Αγγλία και η Σουηδία, 
αλλά δεν αποκλείεται μελλοντικά όλες ή τουλάχι
στον οι χώρες - μέλη ν’ αποκτήσουν τα δικά τους 
σπίτια.
(Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για τις 
διευκολύνσεις αυτές μπορούν να δοθούν από το 
Ελληνικό Τμήμα της ΙΡΑ, Βεραντζέρου 13, 5ος ό
ροφος τηλ. 3601180).

• Μια διεθνή συνάντηση νέων, που γίνεται κάθε 
χρόνο σε διαφορετική χώρα και συμμετέχουν παι
διά μελών της ΙΡΑ.

•  Οικονομική συνδρομή σε μέλη της ΙΡΑ προς αντι
μετώπιση μιας απρόσμενης δυσμενούς κατάστα
σης.

• Εκδρομές στο εσωτερικό και εξωτερικό.
•  Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
• Διευκολύνσεις επικοινωνίας μελών που έχουν συ

γκεκριμένα χόμπυ, όπως π.χ. ανταλλαγή αστυνομι
κών σημάτων, γραμματοσήμων, νομισμάτων κλπ.

• Διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων (σκι, ποδό
σφαιρο κλπ.).

• Διευκολύνσεις για την επικοινωνία μελών με αλλη
λογραφία.
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A IEB N H IEN D IH  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
INTERNATIONAL P Il iC E  ASSOCIATION-GHEER SECTION

Μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών μπο
ρούν να γίνουν μόνον αστυνομικοί (άνδρες - γυναί
κες) εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, συμπληρώνοντας 
μια απλή αίτηση. Η ετήσια συνδρομή είναι 400 δρχ.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΙΡΑ

Χωρίς αμφιβολία δεν χρειάζεται να είναι κανείς 
από τη φύση του αισιόδοξος για να προβλέψει ότι το 
μέλλον της ΙΡΑ θα είναι λαμπρό. Κι αυτό γιατί η γνη
σιότητά της, ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της και 
οι κρυστάλλινες θέσεις της εκμηδενίζουν τις πιθανό
τητες αποπροσανατολισμού της.

Όμως δεν αρκούν αυτές οι ιδιότητες της ένωσης 
για να εξασφαλίσουν την πρόοδό της, αφού η ένωση 
δεν είναι κάτι που ζει και αναπτύσεται μόνο του. Η 
ένωση είμαστε εμείς, όλα τα μέλη της και όχι μόνο τα 
μέλη του κάθε Εθνικού Τμήματος ή της τοπικής 
διοίκησης. Η ιστορία μας λέει ότι μπορούμε μόνο ή 
να πάμε μπροστά ή πίσω -  όχι στάσιμοι. Αν δεν προσ
παθήσει κανείς φυσικά θα καταρρεύσει.

Έτσι εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς κι όχι απ’ 
όλους τους άλλους εκτός από εμάς, αν η ένωση θα 
συνεχίσει με γοργό ρυθμό την πορεία της προς την 
επιτυχία και τη θέση που της αξίζει.

Και για να γίνει πιο σαφής ο τρόπος με τον οποίο 
το κάθε μέλος μπορεί να βοηθήσει την ένωση ουσια
στικά και αποφασιστικά, θ' αναφερθώ σε ό,τι δεν 
πρέπει να κάνουμε.
α. Όταν κάποιος πρόκειται να γίνει μέλος της ένω

σης να μην απευθύνει την κλασική ερώτηση: «εγώ 
τι έχω να οφεληθώ;». Κατά τη γνώμη μου αυτοί 
που κάνουν πρώτα αυτή την ερώτηση δεν είναι 
κατάλληλοι να γίνουν μέλη και η αίτησή τους θα 
πρέπει ν’ απορρίπτεται.

β. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν κι όσοι σπεύδουν να 
εφοδιαστούν με το ειδικό δελτίο ταυτότητας της 
ένωσης λίγες μέρες πριν την αναχώρησή τους για 
το εξωτερικό. Η κλασική τους ερώτηση που θα

πρέπει ν’ αποφεύγεται είναι: «Την άλλη εβδομάδα 
φεύγω για την Αγγλία. Μπορώ να γίνω μέλος της 
ένωσης; Έχουμε κάποιον γνωστό στην Αγγλία;». 
Όποιος λοιπόν έρχεται στην ένωση για να μπορεί 
μόνο να ταξιδεύει καλύτερα, φθηνότερα και ανε
τότερα στο εξωτερικό ή για να αποκτήσει άλλα 
πλεονεκτήματα δεν θα πρέπει κατά τη γνώμη μου 
να γίνεται δεκτός, αφού είναι προφανές ότι δεν 
είναι πρόθυμος να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες 
προς τους συναδέλφους που επισκέπτονται την 
χώρα του και ν’ αποτελέσει ο ίδιος τον «κάποιο 
γνωστό». Γι' αυτόν η έννοια του υπηρετώ, όπως 
εμείς την εννοούμε είναι ξένη. Δεν μπορεί να συ- 
μπορευτεί μαζί μας. Τα μέλη αυτά είναι διεθνώς 
γνωστά ως (ID members), δηλαδή τα μέλη της ταυτό
τητας.

γ. Να μην ασκούμε στείρα και ανεύθυνη κριτική και 
να αποφεύγουμε τις ερωτήσεις: α) Πάλι ο κ. X εί
ναι Πρόεδρος ή μέλος της Ένωσης; β) γιατί καθυ
στέρησε η έκδοση του περιοδικού; γ) γιατί δεν 
ενημερωθήκαμε έγκαιρα για την εκδήλωση ή για 
την άφιξη συναδέλφων;
Στα παραπάνω ερωτήματα θα έδινα πρόχειρα τις 

παρακάτω απαντήσεις: α) Ναι, πάλι ο κ. X είναι Πρόε
δρος. Εσείς λάβατε μέρος στις εκλογές για να κατα
λάβει τη θέση του κάποιο μέλος της προτίμησής σας; 
β) Ναι, καθυστέρησε το περιοδικό. Εσείς κάνατε κάτι 
για να βοηθήσετε τους σαμαρίτες - εκδότες του; (π.χ. 
δώσατε κάποιο υλικό, βοηθήσατε για την προώθησή 
του στα μέλη;) γ) Ναι, δεν ενημερωθήκατε, εσείς τη
λεφωνήσατε ή επισκεφθήκατε ποτέ τα γραφεία της 
Ένωσης για να ενημερωθείτε;

Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι τα πάντα χρειάζο
νται τη βοήθεια όλων μας και τήν ενεργή συμμετοχή 
μας. Βέβαια υπάρχει ένας αριθμός μελών που προσ
φέρουν πρόθυμα πολλές υπηρεσίες κι όχι μόνο κα
τορθώνουν να διατηρήσουν την ΙΡΑ ζωντανή αλλά να 
της δώσουν σφρίγος και αίγλη. Χωρίς να περιμένουν 
κάποιο έπαινο ή χρηματική αμοιβή. Αυτοί όμως δεν 
είναι δυστυχώς πολλοί. Όμως μια καθολική συμμετο
χή -  έστω και σε περιορισμένη κλίμακα -  όλων των 
μελών, θα σήμαινε αυτόματη άνοδο της θέσης της 
ΙΡΑ, με φυσιολογικά ευεργετικά αποτελέσματα προς 
εμάς τους ίδιους.

Η ΙΡΑ αποτελεί μόνη της ένα πολύτιμο μέταλλο 
που είναι στη διάθεσή μας. Σε μας απομένει, λοιπόν, 
να το σφυρηλατήσουμε ανάλογα.

Ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θ’ αποτε
λούσε η ανταπόκρισή σας στην παρακάτω έκλιση: 

Χωρίς να έχει σημασία αν είστε μέλος της ΙΡΑ ή 
όχι, αν σας πλησιάσει κάποιο άτομο που κατέχει το 
ειδικό δελτίο ταυτότητας της ΙΡΑ, που φέρει το πα- 
ρουσιαζόμενο έμβλημα και ζητήσει τη συνδρομή σας, 
δείξτε τουλάχιστον τη διάθεση να τον εξυπηρετήσε
τε, αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο, ή 
παραπέμψτε το στα γραφεία της ΙΡΑ ή σε κάποιο μέ
λος της ΙΡΑ που τυχόν γνωρίζετε ή εργάζεται στον 
ίδιο χώρο με σας.

778



Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης 
Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης - Κ. Μακεδο
νίας που φιλοδοξεί να δώσει νέα 
πνοή στον τομέα της.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Η Ι.Ρ.Α.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με στόχο να δραστηριοποιηθεί 

και να υλοποιήσει όσο καλύτερα 
γίνεται τους σκοπούς της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών Ι.Ρ.Α. στον 
τομέα της δικαιοδοσίας του, ανα
λαμβάνει καθήκοντα το νέο Διοικη
τικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοί
κησης Θεσσαλονίκης -  Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Σαν πρώτο βήμα για τις παρα
πέρα δραστηριότητες τέθηκε η 
στέγαση των γραφείων της Ένω
σης στο κτίριο της Γεν. Αστ. Διευθ. 
Θεσ/νίκης, χάρη στον Γεν. Αστυν. 
Διευθ. Λάμπρο Παπαδημητριού, ο 
οποίος συνέβαλε σημαντικά και 
διευκόλυνε την παραχώρησή τους.

Το Δ.Σ., που εκπροσωπεί 800 
μέλη εκφράζει τις ευχαριστίες του 
για το ενδιαφέρον που έδειξε.

Ήδη τα νέα γραφεία λειτουρ
γούν στον 7ο'όροφο με τηλέφωνο 
εξυπηρέτησης το 533-900, κάθε 
εργάσιμη μέρα και τις ώρες: 08.00' 
- 14.00' και 18.30' - 20.30'.

Το νέο Δ.Σ. που ανέδειξαν οι 
αρχαιρεσίες του καλοκαιριού είναι 
συγκροτημένο σε Σώμα με την α
κόλουθη σύνθεση:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αστυν. Υπ/ντής Στεφ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Αρχιφύλακας Γεωργ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. Υπαστυνόμος Γεώργ. 
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΔΗΣ.
ΒΟΗΘ. Γ.Γ. Αστυφύλακας Θεοχ. 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ.
ΤΑΜΙΑΣ: Αρχιφύλακας Γεώργ. Α- 
ΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ.
ΒΟΗΘ. ΤΑΜ. Αστυφύλακας Κώστας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Υπαστυνόμος Ιωάννης ΡΑΧΩΒΙΤ- 
ΣΑΣ.
Αρχιφύλακας Σταύρος ΙΟΡΔΑΝΙ- 
ΔΗΣ.
Αρχιφύλακας Πασχάλης ΓΙΑΓΚΙ- 
ΔΗΣ.

779



Έ λ ε γ χ έ

σ χ ο λ ι κ ώ ν

λεωφοΡε*ων
η των μαθητών με

διάθεση συνοδού.

Μ ^ ^ - « ^ Γ 6 μ 0 ' " α , °

■ " ° :  α π α , ^  ”  ^ Γ π ρ ο β ^ ν η  « ">

= = c r « - * - " i s ' r - - — ·
-  Επίσης- » των ^αθητ , ιητ·.θενται αστυ-

θηΤών πΤ Δημοτικών ΙΧ0^ 1ω̂  κυκλοφ θΡ ^νείων και Δημ ρύθμιση της όπ0ψης

« Τ ί Λ ϊ  «  »* ■ " S K S w » ·»κοντά στα οχ λψ ο ρ ίας σημε των μαθη-
ασφαΚεΙας της KQl αΠ0χωρηση

αϋτο, κατα n ^ . . Q περισσότερο φε-
τών απο τα οχ ^  και πολύ Ρ ασφαΚειας

τηςΕ-Ο ^  ’ *  ύν διαλέξεις κυ ώτνση των
ω κ ω φ 0 Ρ « "  * οφω

ρ«ορένοϋ γ »  την
μαθητών.

780



781





Εμπρηστής 
για λόγους 
εκδίκησης

Από αυτοψία που έγινε από το 
ανακριτικό τμήμα του Π.Σ. συνελή- 
φθη ο Ποσειδώνας Χάλας γιός του 
ιδιοκτήτη του εργαστηρίου αποθή
κης παλαιός ξυλείας στην Ιερά Οδό 
αριθμ. 120, συνοικία Βοτανικός. Ο 
Ποσειδώνας Χάλας ομολόγησε ότι 
από πρόθεση στις 3 Αυγούστου 
1981 και ώρα 18.00 στην Ιερά Οδό 
131 σε ξυλουργικό εργαστήριο του 
πατέρα του, έβαλε φωτιά με απο
τέλεσμα να επεκταθεί η πυρκαγιά 
σε παρακείμενη αποθήκη της Αθη
ναϊκής Χαρτοποιίας, σε εργοστάσιο 
αρωματικών φυτών, σε αποθήκη 
τροφίμων MARKET HELLAS ΕΠΕ, 
στην εταιρία IRIS ΕΠΕ και στο 
προαύλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΥΘΟ
ΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. με α
ποτέλεσμα να προκληθούν σοβα
ρότατες υλικές ζημιές και να απη- 
ληθεί ολόκληρη η βιομηχανική πε
ριοχή.

Στις 9 Ιουνίου 1983 και ώρα 
12.32 στην Ιερά Οδό και στον αριθ
μό 120 πάλι από πρόθεση έβαλε 
φωτιά στο ξυλουργικό εργαστήριο 
του πατέρα του με αποτέλεσμα να 
καταστραφεί ολοσχερώς και να 
προκόψει κίνδυνος σε ξένα πράγ
ματα. Σχηματίσθηκε και υποβλήθη
κε δικογραφία.

Στις 21 Αυγούστου 1985 και ώρα 
14.58 στην Ιερά Οδό 120 στο εργα
στήριο των Ντουρούκη - Καούκη 
έβαλε φωτιά με αποτέλεσμα να 
προκληθούν ζημιές και να απηλη- 
θούν οι γύρω αποθήκες. Εκτός από 
τους παραπάνω εμπρησμούς όπως 
προέκυψε από τήν ανάκριση πι
στεύουμε ότι, το ίδιο άτομο έχει 
κάνει κλοπές στο εργαστήριο του 
πατέρα του καθώς επίσης και των 
γύρω ξυλουργικών εργαστηρίων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής 
στοιχεία πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
η πυρκαγιά που έγινε την 18 Ιου
λίου ί985 και ώρα 11.38 στην Ιερά 
οδό και στον αριθμό 120 σε ξυ
λουργικό εργαστήριο του Τζανό-

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

πουλου Γεωργίου είναι εμπρησμός 
από πρόθεση από το ίδιο άτομο 
/ιατί προηγουμένως τον είχε κλέ
ψει. Από την πυρκαγιά αυτή για την 
οποία σχηματίσθηκε και δικογρα
φία, καταστράφηκε ολοσχερώς το 
ξυλουργικό εργαστήριο. Επίσης 
την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 
1981 στην Ιερά οδό 120 πάλι σε α
ποθήκη του πατέρα του είναι πρά
ξη του ιδίου ατόμου.

Στουπί και 
βενζίνη 

εναντίον του 
αυτοκινήτου

Αφού έσπασε το τζάμι της αρι
στερής πόρτας του αυτοκινήτου 
πέταξε μέσα σ’ αυτό ένα τετράκιλο 
βενζίνης και ένα στουπί αναμμένο. 
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα πίσω 
καθίσματα του αυτοκινήτου και σε 
χρόνο που αυτό βρισκόταν σταθ- 
μευμένο. Από την πυρκαγιά προ- 
κλήθηκαν ζημιές στα πίσω καθί
σματα και στον ουρανό του αυτοκι
νήτου.

Ο καφές ήταν., 
φαρμάκι

Εμπροστής ο ίδιος ο καταστη
ματάρχης. Καφέ έφτιαξε και ξέχα- 
σε αναμμένο το ηλεκτρικό μάτι πά
νω στην ψάθινη καρέκλα, έκλεισε 
το καπνοπωλείο το μεσημέρι και 
έφυγε. Η καρέκλα όμως υπερθερ- 
μάνθηκε και έπιασε φωτιά κατα- 
στρέφοντας ολοσχερώς το εμπό
ρευμα του καταστήματος. Το κατά
στημα ήταν καπνοπωλείο - ψιλικα- 
τζίδικο και ανήκε στον Βασίλη Δα- 
νικλίδη και βρισκόταν στην οδό 
Μυκάλης στη Ν. Σμύρνη. Την πυρ
καγιά έσβησε η Πυροσβεστική Υ
πηρεσία πριν επεκταθεί. Κατά την

αποκάθαρση βρέθηκαν και παρα- 
δώθηκαν στον ενοικιαστή 5.400.000 
δρχ. σε μετρητά και 7.200.000 σε 
βιβλιάρια καταθέσεων.

Λόγοι εκδίκησης

Αφού περιέβρεξε με εύφλεκτο 
υγρό (βενζίνη) το υπνοδωμάτιο έ
βαλε φωτιά με αναπτήρα ο Αλέξαν
δρος Τσίπας. Αυτά συνέβησαν για 
λόγους εκδίκησης στον Ν. Κόσμο, 
οδός Κάρπου 58 σε διαμέρισμα πο
λυκατοικίας όπου έμενε η Ζαχα- 
ρούλα Παναγιωτοπούλου μαζί με 
τον Αλέξανδρο Τσίπα.'

Η πυρκαγιά σβήστηκε από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν επε
κταθεί στα γύρω διαμερίσματα.

Από την αυτοψία που πραγμα
τοποιήθηκε από το ανακριτικό τμή
μα του Π.Σ. βρέθηκαν δυο πλαστικά 
δοχεία του ενός λίτρου που το ένα 
περιείχε βενζίνη και ήταν τοποθε
τημένο πάνω στο τραπέζι της κου
ζίνας. Το δε άλλο ήταν άδειο και 
κάτω στο δάπεδο του κομμένου 
υπνοδωματίου.

Ο δράστης, αφού συνελήφθη 
και ανακρίθηκε ύστερα από σύμ
φωνη γνώμη ανακριτού και εισαγ
γελέα προφυλακίστηκε στον Κορυ
δαλλό.

Κλοπή
και εμπρησμός

Αφού μπήκαν από την κύρια εί
σοδο του υπόγειου διαμερίσματος 
πολυκατοικίας στην οδό Κλαπάδου 
15 στα Πατήσια χρησιμοποιώντας 
αντικλείδι έψαξαν το χώρο του κα
θιστικού και στην αποχώρισή τους 
έβαλαν φωτιά στο στρώμα του 
κρεβατιού και σε μια καρέκλα.

Κατά την αυτοψία που έγινε από 
το ανακριτικό Π.Σ. διαπιστώθηκε 
πως οι δυο πλαστικές βαλίτσες με 
είδη ρουχισμού που βρίσκονταν 
στο καθιστικό ήταν ανοικτές όπως 
επίσης και οι τσάντες της ενοικιά- 
στριας και σκορπισμένα τα χρυσα
φικά πάνω σε μια καρέκλα.
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 
ΑΠΟ/ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ 

ΜΕ ΑΦΡΟ
Ενας αριθμός έκτακτων περιστατικών προσγειώ

σεων αεροσκαφών (τα περισσότερα από τα ο
ποία χωρίς το σύστημα προσγείωσης, ή χωρίς να είναι 

ασφαλισμένο το ρηναίο σκέλος) έχει συμβεί σε δια
δρόμους προσγειώσεων στους οποίους είχε γίνει 
επίστρωση με αφρό πρωτεΐνης, με τη γνώμη ότι μια 
τέτοια ενέργεια θα μείωνε την έκταση της κατα
στροφής που θα μπορούσε να είχε συμβεί και την πι
θανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά την πρόσκρου
ση.

Παρά το γεγονός ότι μερικές Επιχειρήσεις της 
μορφής αυτής είχαν επιτυχία, μερικές άλλες δεν εκ
πλήρωσαν το σκοπό τους, γιατί στις περισσότερες 
περιπτώσεις ο κυβερνήτης απέτυχε να οδηγήσει το 
αεροσκάφος του πάνω στο στρώμα του αφρού.

Παρόμοια έκτακτα περιστατικά προσγειώσεων αε
ροσκαφών έχουν συμβεί σε διαδρόμους που δεν εί
χαν καλυφθεί με αφρό και σε μερικά δεν προκλήθη- 
καν μεγάλες πυρκαγιές και οι καταστροφές που έπα- 
θε το αεροσκάφος ήταν μέτριες.

Η αποτελεσματικότητα της επίστρωσης του δια
δρόμου απο/προσγείωσης με αφρό δεν έχει αποδει- 
χθεί πλήρως από τις μελέτες των πραγματικών στοι

χείων των επιχειρησιακών συμβάντων.
Σε κάθε αερολιμένα μπορεί να υπάρχει ο εξοπλι

σμός επίστρωσης διαδρόμου για την ικανοποίηση των 
ειδικών αιτήσεων των κυβερνητών των αεροσκαφών, 
αλλά θα πρέπει να εκτιμηθούν τελείως όλα τα επιχει
ρησιακά προβλήματα.

Υπήρξαν μερικές θεωρίες, αν έπρεπε να γίνεται 
επίστρωση διαδρόμου με αφρό σε περιπτώσεις προσ
γειώσεων αεροσκαφών εφοδιασμένων με κινητήρες 
αεροπροώθησης, γιατί ο αφρός δεν μπορεί να προσ
βάλλει το σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Μια μελέ
τη όμως, που πραγματοποίησε ο I.C.A.O. απέδειξε ότι 
οι χώρες που διαθέτουν τον ειδικό εξοπλισμό επί
στρωσης διαδρόμου απο/προσγείωσης με αφρό πρέ
πει να τον χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε περιστα
τικό προσγείωσης αεροσκάφους, χωρίς το σύστημα 
προσγείωσης, εφόσον ο κυβερνήτης θεωρεί ότι ο 
αφρός θα αυξήσει την ασφάλεια της προσγείωσης.

Όπου στο κείμενο αυτό αναφέρεται ο όρος «αφρός» εννοείται ο 
αφρός πρωτεΐνης, επειδή ο A.F.F.F. και ο αφρός φθοροπρωτεΐνης 
δεν θεωρούνται κατάλληλοι για επίστρωση εξαιτίας του μικρού χρο
νικού διαστήματος αποστράγγισής τους.
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Θεωρητικά πλεονεκτήματα της 
επίστρωσης του διαδρόμου 
απο /προσγείωσης με αφρό

Θεωρητικά, κατά τη μελέτη της επίστρωσης του 
διαδρόμου απο/προσγείωσης με αφρό φαίνονται να 
υπάρχουν τα πιο κάτω τέσσερα πλεονεκτήματα:
•  Μείωση των ζημιών του αεροσκάφους:

Ο αφρός θα μειώσει πιθανώς την έκταση των ζη
μιών του αεροσκάφους που θα πραγματοποιήσει 
προσγείωση χωρίς το σύστημα προσγείωσης, ή σε 
περίπτωση κατά την οποία δεν ασφαλίζει το ρηναίο 
σκέλος.

•  Μείωση των δυνάμεων επιβράδυνσης:
Ο αφρός θα μειώσει τον συντελεστή τριβής του 
διαδρόμου και έτσι θα μειωθούν, λόγω της ολίσθη
σης, οι δυνάμεις τριβής που θα ασκηθούν στο αε
ροσκάφος και τους επιβαίνοντες, ή οι τάσεις από
κλισης του αεροσκάφους.

• Μείωση του κινδύνου παραγωγής σπινθήρων τρι
βής:
Ο αφρός ή το νερό που συγκροτείται από τον αφρό 
πάνω στην επιφάνεια του διαδρόμου θα μειώσει 
τον κίνδυνο παραγωγής σπινθήρων τριβής, τους 
οποίους δημιουργούν μερικά μέταλλα πάνω σε 
στεγνούς διαδρόμους και οι οποίοι αποτελούν μια 
ενδεχόμενη πηγή ανάφλεξης του αεροσκάφους, 
εφόσον προκληθεί καταστροφή των δεξαμενών, ή 
του συστήματος καυσίμου του.

•  Μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στα 
καύσιμα που έχουν διαρρεύσει:
Ο αφρός θα μειώσει την έκταση του κινδύνου εκ
δήλωσης πυρκαγιάς σε περίπτωση κατά την οποία 
θα προκληθεί διαρροή καυσίμου, λόγω της κατα
στροφής των δεξαμενών, ή του συστήματος καυ
σίμου του αεροσκάφους.
Η ανάλυση των πιο πάνω, βασικά πιθανών, ή 

θεωρητικών πλεονεκτημάτων οδηγεί στα επόμενα 
συμπεράσματα:
• Μείωση των ζημιών του αεροσκάφους:

Ένας αριθμός καλά εκτελεσμένων έκτακτων περι
στατικών προσγειώσεων αεροσκαφών πάνω σε δια
δρόμους στους οποίους είχε γίνει επίστρωση α- 
φρού έχουν γίνει με τις λιγότερες δυνατές ζημιές 
των αεροσκαφών. Δυστυχώς, τα ατυχήματα αυτά 
δεν απέδειξαν ότι αντίθετα οι ζημιές θα ήταν κατά 
πολύ μικρότερες αν δεν είχε χρησιμοποιηθεί α
φρός. Διευθυνόμενες επιχειρήσεις έκτακτων περι
στατικών προσγειώσεων που πραγματοποιήθηκαν 
πάνω σε στεγνούς διαδρόμους, είχαν σχετικά μι
κρές ζημιές των αεροσκαφών.
Ενδεικτικά, οι μεταβλητές παράμετροι, που υπει
σέρχονται σε ένα ατύχημα είναι οι εξής:
-Η  σχεδίαση του αεροσκάφους, π.χ. η αντοχή της 

ατράκτου σε συντριβή, αν το αεροσκάφος είναι 
υψηλοπτέρυγο, ο κίνδυνος θρυμματισμού της

έλικας, κλπ.
-  Η ικανότητα του κυβερνήτη, π.χ. η δεξιότητά του 

να προσγειώνει το αεροσκάφος σε συνθήκες κα
τάστασης ανάγκης, λόγω της εκπαίδευσης, της 
ψυχολογικής ή της φυσικής κατάστασής του κατά 
το χρόνο της έκτακτης ανάγκης.

-Τ ο  είδος και η κατάσταση του διαδρόμου.
-  Η έκταση της επιφάνειας προσγείωσης.
-Ο ι καιρικές συνθήκες (καιρός, θερμοκρασία, ορα

τότητα, κλπ.).
Οι διαθέσιμες πληροφορίες μιας μελέτης έκτα
κτων περιστατικών προσγειώσεων που πραγματο
ποιήθηκαν με και χωρίς επίστρωση αφρού δείχνει 
ότι δεν υπήρξε μείωση σε μεγάλο βαθμό του κιν
δύνου πυρκαγιάς, ή της έκτασης των ζημιών, σε 
εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες είχε γίνει 
επίστρωση αφρού. Στοιχεία τα οποία να αποδει- 
κνύουν ότι οι κυβερνήτες των αεροσκαφών βελ
τίωσαν, κατά οποιρνδήποτε βαθμό, την ψυχολο
γική τους κατάσταση, λόγω της επίστρωσης του 
διαδρόμου με αφρό, δεν υπάρχουν.

• Μείωση των δυνάμεων επιβράδυνσης:
Η δράση πέδησης ενός διαδρόμου απο/προσγείω
σης στον οποίο έχει γίνει επίστρωση αφρού κανο
νικά θα είναι μικρότερη από εκείνη που επιτυγχά
νεται όταν ο διάδρομος είναι υγρός και κατά συνέ
πεια θα υπάρχει πιθανότητα ενδεχόμενης ολίσθη
σης του αεροσκάφους. Από τη γνώση που υπάρχει 
μέχρι σήμερα πάνω στο θέμα αυτό, η δράση πέδη
σης ενός αεροσκάφους σε διάδρομο στον οποίο 
έχει γίνει επίστρωση αφρού είναι μόνο λίγο μικρό
τερη από τη δράση σε υγρό διάδρομο, όχι όμως σε 
παγωμένο.

• Μείωση του κινδύνου δημιουργίας σπινθήρων 
τριβής:
Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε Εργαστήρια 
Ερευνών απέδειξαν ότι οι ενώσεις μετάλλων αλου
μινίου δεν παράγουν σπινθήρες τριβής ικανούς να 
αναφλέξουν ατμούς καυσίμου, στις εξομοιωμένες 
σχέσεις πιέσεων και ταχυτήτων που αναμένεται να 
αντιμετωπισθούν σε πραγματικές καταστάσεις α
νάγκης αεροσκαφών, πάνω σε στεγνούς, ή καλυμ
μένους με αφρό διαδρόμους απο/προσγειώσεων, 
κατασκευασμένους από τσιμέντο, ή άσφαλτο. 
Σύμφωνα με τα πιο πάνω πειράματα, ο αφρός, η 
επίστρωση του οποίου έχει γίνει σωστά, συγκρατεί 
μια ποσότητα νερού η οποία δημιουργεί ένα στρώ
μα ακριβώς πάνω στην επιφάνεια του διαδρόμου, 
το οποίο είναι ικανό να καταπνίξει σπινθήρες σε 
αναλογία 57 - 100%, εκείνων των πειραμάτων στα 
οποία ενώσεις μαγνησίου, ανοξείδωτου χάλυβα και 
άλλων ενώσεων χάλυβα αεροσκαφών δημιούργη
σαν σπινθήρες τριβής πάνω σε στεγνούς διαδρό
μους, κατασκευασμένους από τσιμέντο, ή άσφαλ
το, ικανούς να αναφλέξουν τους ατμούς των αε
ροπορικών καυσίμων. Οι σπινθήρες τριβής του τι-
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τανίου, ικανοί να αναφλέξουν τους ατμούς των 
αεροπορικών καυσίμων, δεν καταπνίγηκαν αποτε
λεσματικά από τον αφρό, που είχε επιστρωθεί ο 
διάδρομος, σε όλα τα πειράματα που πραγματο
ποιήθηκαν και αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο κίνδυ
νο. Η ανωμαλία των επιφανειών των διαδρόμων 
διαπιστώθηκε ότι αποτελεί ένα παράγοντα στην 
παραγωγή εμπρηστικών σπινθήρων που παράγο- 
νται από τη λείανση όλων των μετάλλων, πλην του 
αλουμινίου και της δράσης της τριβής κατά την 
πρόσκρουση με εκτόξευση τεμαχίων μεταξύ των 
πλακών του τσιμέντου, βρέθηκε να έχει σαν απο
τέλεσμα τη στιγμιαία αύξηση της ενέργειας, που 
απελευθερώνεται από τους σπινθήρες.

•  Μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στα 
καύσιμα που έχουν διαρρεύσει:
Από ό,τι μέχρι σήμερα γνωρίζουμε σχετικά με τις 
κατασβεστικές ιδιότητες του αφρού και τα πειρά
ματα των εργαστηρίων ερευνών, είναι προφανές 
ότι ένας διάδρομος στον οποίο έχει γίνει επίστρω
ση αφού θα μπορούσε να μην έχει αξιόλογο απο
τέλεσμα στον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς των 
ατμών καυσίμου πάνω από το στρώμα του αφρού, 
από μια πυρκαγιά κινητήρα, ηλεκτρικούς σπινθή
ρες, εκφορτίσεις στατικού ηλεκτρισμού, ή άλλες 
πηγές ανάφλεξης. Τυχόν καύσιμα που θα διαρρεύ- 
σουν πάνω από το στρώμα του αφρού, θα το δια
περάσουν και θα σκορπισθούν κάτω από αυτό, 
μειώνοντας έτσι την παραγωγή εύφλεκτων ατμών. 
Σε περίπτωση ανάφλεξης, η έκταση της πυρκαγιάς 
μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με το χρόνο και τις 
συνθήκες της επίστρωσης. Τα μέλη της Δύναμης 
επέμβασης πρέπει να είναι προετοιμασμένα να α
ντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές της μορφής αυτής.

Επιχειρησιακά προβλήματα

Υπάρχουν μερικοί παράγοντες, που πρέπει να 
αξιολογηθούν, ώστε να προσδιορισθεί η δυνατότητα 
επίστρωσης του διαδρόμου απο/προσγείωσης με α
φρό, για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτου περιστα
τικού προσγείωσης. Οι παράγοντες αυτοί είναι:
• Η πραγματική φύση της κατάστασης ανάγκης, π.χ. 

αν δεν κατεβαίνει το κύριο σκέλος προσγείωσης, 
αν μόνο ένα σκέλος έχει κατέβει και δεν μπορεί να 
ανασυρθεί, αν ένα ή περισσότερα ελαστικά επίσω- 
τρα ή τροχοί έχουν καταστραφεί ή χαθεί, αν το ρη- 
ναίο σκέλος είναι κατεβασμένο, αν υπάρχει ένας 
συνδυασμός δύο ή περισσοτέρωναπό τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, ή αν υπάρχουν κάποιες άλλες σχετι
κές με το σύστημα προσγείωσης βλάβες.

•  Ο χρόνος που είναι διαθέσιμος για την ολοκλήρω
ση της επίστρωσης του αφρού, η πραγματοποίηση 
της οποίας απαιτεί χρόνο μιας (1) ώρας, ή περισσό
τερο. Ο παράγοντας αυτός σχετίζεται με το είδος

της κατάστασης ανάγκης, τους παράγοντες ασφά
λειας του αεροσκάφους κατά την παραμονή του 
στον αέρα κατά τη διάρκεια της επίστρωσης του 
αφρού, το είδος και τον αριθμό των διαθέσιμων 
μέσων επίστρωσης. Συνήθως ο χρόνος που απαι
τείται για την επίστρωση του αφρού επιτρέπει την 
απόρριψη του καυσίμου, σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η ενέργεια αυτή είναι αναγκαία, ή δυνατή, 
ώστε να είναι μικρότερος ο κίνδυνος κατά τη διάρ
κεια της προσγείωσης.

•  Η ακρίβεια των πληροφοριών για την τεχνική 
προσγείωσης που θα χρησιμοποιηθεί. Ο παράγο
ντας αυτός σχετίζεται με τον άνεμο και την ορατό
τητα, την πείρα και την ικανότητα του κυβερνήτη, 
τα οπτικά και ραδιο-βοηθήματα προσέγγισης και 
προσγείωσης του αερολιμένα και τα επιχειρησιακά 
προβλήματα του αεροσκάφους, κάτω από τις ειδι
κές συνθήκες της κατάστασης έκτακτης προσ
γείωσης.

•  Η ικανότητα παραγωγής αφρού και η επάρκεια του 
εξοπλισμού που υπάρχει στον αερολιμένα για την 
επίστρωση του διαδρόμου απο/προσγε ίωσης με 
αφρό μέσα στον μικρότερο δυνατό χρόνο που 
μπορεί να παραμείνει στον αέρα το αεροσκάφος 
στο οποίο συνέβει το ατύχημα. Σε όσους αερολι
μένες δεν υπάρχει επάρκεια εξοπλισμού δεν πρέ
πει να επιχειρείται επίστρωση διαδρόμου με αφρό. 
Ο εξοπλισμός διάσωσης και καταπολέμησης πυρ
καγιών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην επιχεί
ρηση επίστρωσης, γιατί θα μειωθεί η ικανότητά του 
για την αντιμετώπιση μιας ταυτόχρονης, ή επακό
λουθης κατάστασης ανάγκης. Σε όσους αερολιμέ
νες υπάρχει η δυνατότητα επίστρωσης διαδρόμου 
απο/προσγείωσης με αφρό, είναι βασικό να υπάρ
χει εφεδρική ποσότητα αφρού για χρήση στην επι
χείρηση αυτή.

•  Η επίδραση που θα έχουν στις κινήσεις των αερο- 
σκαφών^του αερολιμένα οι επιχειρήσεις επίστρω
σης του διαδρόμου απο/προσγείωσης με αφρό και 
καθορισμού του, ιδιαίτερα σε εκείνους τους αερο
λιμένες οι οποίοι έχουν ένα μόνο διάδρομο α
πο/προσγείωσης, ή σε αερολιμένες με ένα μόνο 
διάδρομο σε λειτουργία και πώς οι επιχειρήσεις 
αυτές θα επηρεάσουν την ασφάλεια των α
πό/προσγειώσεων των αεροσκαφών, που θα εκτε- 
λεσθούν.

•  Αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την πραγμα
τοποίηση της επίστρωσης. Επίστρωση διαδρόμου 
απο/προσγ6Μυ«Λ$με αφρό δεν πρέπει να επιχειρεί- 
ται κατά τη διάρκεια μεγάλης νεροποντής, ή χιο
νόπτωσης. Κατά τη διάρκεια παγωνιάς, η παγο- 
ποίηση του νερού του αφρού μπορεί να δημιουρ
γήσει ένα ανεπιθύμητο σοβαρό πρόβλημα, σε πε
ρίπτωση κατά την οποία ήθελε επιχειρηθεί κανονι
κή προσγείωση αεροσκάφους σε διάδρομο στον 
οποίο είχε γίνει προηγούμενα επίστρωση αφρού.
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•  Το μήκος του διαδρόμου, η μορφή και η κατάσταση 
της επιφάνειάς του κατά το χρόνο που θα συμβεί η 
κατάσταση ανάγκης. Η κλίση του διαδρόμου α- 
πο/προσγείωσης και η θερμοκρασία της επιφά- 
νειάς του επιδρούν επίσης δυσμενώς στον χρόνο 
αποστράγγισης του νερού από τον αφρό. 
Δεδομένων των παραγόντων που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω, είναι αυτονόητο, ότι η απόφαση για την επί
στρωση του διαδρόμου απο/προσγείωσης με αφρό, 
σε οποιαδήποτε κατάσταση ανάγκης αποτελεί ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ. Για το λόγο αυτό η 
αίτηση για την ανάληψη μιας επιχείρησης της μορ
φής αυτής πρέπει να προέρχεται από τον κυβερνήτη, 
ή χειριστή του αεροσκάφους, με την προϋπόθεση ότι 
αυτός γνωρίζει όλους τους παράγοντες που αναφέρ
θηκαν πιο πάνω.

Προτείνεται ο προσδιορισμός των αερολιμένων 
κατά περιοχή, ή κατά γεωγραφικό χώρο, γενικότερα, 
στους οποίους πρέπει να κατευθύνονται τα αερο
σκάφη σε περίπτωση αίτησης επίστρωσης διαδρόμου 
απο/προσγείωσης με αφρό, λόγω βλάβης. Η επιλογή 
των αερολιμένων αυτών δεν πρέπει να γίνεται μόνο 
με βάση την επάρκεια του εξοπλισμού που διατίθεται 
για τον σκοπό αυτό και της ποσότητας του αφρού, 
την ύπαρξη αξιόπιστης Υπηρεσίας διάσωσης και κα
ταπολέμησης πυρκαγιών και την ύπαρξη μέσων εξυ
πηρέτησης του αεροσκάφους (γερανοί και συνεργεία 
επισκευής), αλλά επίσης και με βάση τη φυσική κα
τάσταση των διαδρόμων απο/προσγείωσης, που χρη
σιμοποιούνται, τις κλιματολογικές συνθήκες που επι
κρατούν, την επίδραση που θα έχει μια επιχείρηση 
της μορφής αυτής στην παρακώλυση της εναέριας 
κυκλοφορίας και την ύπαρξη στον αερολιμένα Αστυ
νομικής δύναμης, που θα εξασφαλίζει την απομά
κρυνση όλων των περίεργων θεατών, σε περίπτωση 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με την επικείμενη 
προσγείωση έκτακτης ανάγκης. Κατά την επιλογή ε
νός αερολιμένα, στον οποίον θα υπάρχει η δυνατό
τητα επίστρωσης του διαδρόμου απο/προσγείωσης 
με αφρό, αποτελεί βασικό παράγοντα ο υπολογισμός 
της ύπαρξης άλλων υπηρεσιών, εκτός αερολιμένα, 
που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην υπηρεσία 
διάσωσης και καταπολέμησης πυρκαγιών, ή άλλες 
υπηρεσίες του αερολιμένα, σε περίπτωση που θα 
συμθεί αεροπορικό ατύχημα. Κατά τον υπολογισμό 
των εκτός του αερολιμένα υπηρεσιών πρέπει να πε
ριλαμβάνονται: Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Αστυνο
μικά Τμήματα, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες άμεσηςμετα- 
φοράς τραυματιών. Ο υπολογισμός, σε τέλειο βαθμό, 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει ιατρούς, Υγειονομικές 
ομάδες και οχήματα μεταφοράς νεκρών.

Ο καθορισμός της δυνατότητας πραγματοποίησης 
της επίστρωσης με αφρό σε ένα καθορισμένο, για το 
σκοπό αυτό, αερολιμένα αποτελεί απόφαση του αε- 
ρολιμενάρχη, ή του νόμιμου εκπροσώπου του, μετά 
από σύσκεψη που θα έχει με τον επικεφαλής της υ

πηρεσίας διάσωσης και καταπολέμησης πυρκαγιών, 
απόφαση, που θα παρθεί μετά τη λήψη της επίσημης 
αίτησης για επίστρωση από τον κυβερνήτη, ή χειρι
στή του αεροσκάφους και αφού αξιολογηθούν η Πυ
ροπροστασία και άλλα σχετικά επιχειρησιακά προ
βλήματα του αερολιμένα.

Λόγω των γεγονότων ότι οι κινήσεις των αερο
σκαφών θα συνεχίζονται κανονικά σε άλλο χώρο του 
αερολιμένα και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν αυτές οι 
καταστάσεις ανάγκης, πέρα από τον έλεγχο του κυ
βερνήτη του αεροσκάφους που κινδυνεύει, ενδέχε
ται να αιτηθεί προσγείωση, πριν ολοκληρωθεί η επί
στρωση του διαδρόμου απο/προσγείωσης με αφρό, ή 
πριν αναπληρωθούν τα οχήματα που χρησιμοποιήθη
καν για την επίστρωση με νερό και αφρό, είναι βασι
κό να διατηρείται ο μικρότερος δυνατός αριθμός 
Διασωστικών και Πυροσβεστικών οχημάίων, με τη μι
κρότερη δυνατή ποσότητα κατασβεστικών υλικών, σε 
πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, για την αντιμετώπι
ση οποιοσδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 
ΑΠΟ/ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΦΡΟ

Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την αξιολόγη
ση των θεωρητικών και επιχειρησιακών προβλημάτων 
που αναφέρθηκαν πιο πάνω πραγματοποιηθεί επί
στρωση διαδρόμου απο/προσγείωσης με αφρό, ώστε 
να εκτελεσθεί μια έκτακτη προσγείωση με μεγαλύτε
ρη ασφάλεια, πρέπει να μελετηθούν, από τον επικε
φαλής της Υπηρεσίας διάσωσης και καταπολέμησης 
πυρκαγιών, οι πιο σημαντικές βασικές αρχές που α- 
ναφέρονται πιο κάτω, επειδή καμιά επίστρωση δια
δρόμου απο/προσγείωσης με αφρό δεν είναι όμοια 
με άλλη, λόγω των πολυάριθμων παραγόντων που 
σχετίζονται με αυτή:
•  Πρέπει να υπάρχει ραδιο-επικοινωνία μεταξύ του 

προσωπικού της Υπηρεσίας διάσωσης και καταπο
λέμησης πυρκαγιών, που ασχολείται με την επί
στρωση και του κυβερνήτη του αεροσκάφους, που 
βρίσκεται σε κίνδυνο, ώστε να εξασφαλίζεται κα
τανόηση, σε τέλειο βαθμό, του επιχειρησιακού 
σχεδίου που ακολουθείται και του είδους της 
προστασίας που θα εφαρμοσθεί.

•  Τα κύρια Διασωστικά και Πυροσβεστικά οχήματα 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την επί
στρωση, εκτός αν υπάρχουν και άλλα εφεδρικά 
κύρια Διασωστικά και Πυροσβεστικά οχήματα τα 
οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την μικρότερη 
ποσότητα κατασβεστικών υλικών, που προβλέπεται 
για τον Αερολιμένα αυτόν. Κατά την επίστρωση 
πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως βοηθητικά υ
δροφόρα οχήματα, τα οποία παράγουν και εκτο
ξεύουν αφρό από αυλούς σάρωσης και προστασίας 
του οχήματος, άλλου είδους αυλούς (= BOOM
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NOZZIES), ή άλλο ρυμουλκούμενο, ειδικά κατα
σκευασμένο για επίστρωση αφρού, συγκρότημα 
(βλέπε παρακάτω σχήμα).

•  Πρέπει να μελετηθεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί 
για την εάίστρωση και την αναπλήρωση των οχημά
των με κατασβεστικά υλικά. Κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες πρέπει να υπάρχει αρκετή ποσότητα υ
γρού παραγωγής αφρού και σε προ-σχεδιασμένη 
διάταξη, για τη γρήγορη αναπλήρωση των οχημά
των. Ο υπολογισμός του χρόνου που απαιτούν οι 
πιο πάνω ενέργειες (επίστρωση και αναπλήρωση 
οχημάτων) πρέπει να είναι γνωστός εκ των προτέ- 
ρων.

e Η πείρα έχει αποδείξει ότι σε περιπτώσεις εκτέλε
σης προσγείωσης χωρίς το σύστημα προσγείωσης, 
το αεροσκάφος έρχεται σε επαφή με το διάδρομο 
σε απόσταση, από το κατώφλι προσγειώσεων, κατά 
πολύ μεγαλύτερη από εκείνη της κανρνικής προσ
γείωσης, λόγω της αυξημένης άντωσης που προκα- 
λείται από τον παράγοντα έδαφος και σε μερικές 
περιπτώσεις από τη μειωμένη ταχύτητα (κάτω από 
το κρίσιμο όριο) του αεροσκάφους που δεν έχει 
σύστημα προσγείωσης. Το σημείο επαφής του αε
ροσκάφους με το διάδρομο μπορεί να είναι κατά 
150 - 600 μέτρα πιο μακρυά από το σημείο επαφής 
κατά την κανονική προσγείωση και εξαρτάται από 
το μέγεθος και την ταχύτητα του αεροσκάφους. Η 
τοποθεσία επίστρωσης του διαδρόμου απο/προσ- 
γείωσης με αφρό πρέπει να υποδειχθεί από τον κυ
βερνήτη. Γενικά η τοποθεσία της επίστρωσης κα
θορίζεται ως εξής:

Σχήμα 5.1. -  ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ 
ΑΦΡΟΥ

1. Ρυμουλκό όχημα, με αντλία.
2. Ρυμουλκούμενο μεταφοράς νερού/αφρού, ικανότητας 

20.000 - 40.000 λίτρων.
3. Ρυμουλκούμενο επίστρωσης αφρού, με ρυθμιζόμενη επί

στρωση μέχρι 15 μέτρα και δυνατότητα επίστρωσης, περί
που, 30 μέτρα το λεπτό.

-Γ ια  βλάβη του ρηναίου σκέλους, η επίστρωση 
πρέπει να αρχίζει σε απόσταση από το κατώφλι 
προσγειώσεων ίση με το μισό της απόστασης που 
διατίθεται για προσγείωση.

-  Για προσγείωση χωρίς το σύστημα προσγείωσης, 
η επίστρωση πρέπει να αρχίζει σε απόσταση από 
το κατώφλι προσγειώσεων ίση με το ένα τρίτο 
(1/3) της απόστασης που διατίθεται για προσ
γείωση.

•  Το μήκος, πλάτος και ύψος του αφρού που θα επι
στρωθεί είναι ανάλογο του είδους της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, του τύπου του αεροσκάφους, 
της ποσότητας του αφρού που υπάρχει και του πα
ράγοντα «χρόνος». Ο Πίνακας που ακολουθεί μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό, κατά 
προσέγγιση, των ποσοτήτων νερού και υγρού πα
ραγωγής αφρού, που θα απαιτηθούν για την πραγ
ματοποίηση της επίστρωσης του διαδρόμου α- 
πο/προσγείωσης με αφρό, για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων περιστατικών προσγειώσεων. Οι α
παιτήσεις για μεγαλύτερου μήκους και πλάτους 
επιστρώσεις μπορούν να υπολογισθούν αμέσως 
από τις τιμές του Πίνακα.

•  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνθήκες ορα
τότητας δεν επιτρέπουν στον κυβερνήτη να δια
κρίνει, από τον αέρα, σε ποιό ακριβώς σημείο του 
διαδρόμου αρχίζει η επίστρωση του αφρού, πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ένα ευδιάκριτο σημείο αναφο
ράς, που θα δείχνει την αρχή της επίστρωσης, ώ
στε να θοηθηθεί ο κυβερνήτης στην εξακρίβωσή 
του σημείου προσγείωσης του αεροσκάφους του.

•  Όλο το μη αναγκαίο προσωπικό, οι δημοσιογράφοι 
και οι φωτογράφοι πρέπει να παρακληθούν να α
πομακρυνθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η απελευθέ
ρωση όλων των μελών του πληρώματος και των 
επιβατών από το αεροσκάφος, γίνει η καταμέτρησή 
τους και η πυρκαγιά τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, ή έ
χουν παρθεί όλα τα προληπτικά μέτρα.



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ν Ε Ρ Ο Υ  ΚΑΙ Υ Γ Ρ Ο Υ  Π Α ΡΑ ΓΩ ΓΗ Σ  ΑΦ ΡΟ Υ  ΓΙΑ ΕΠ ΙΣΤΡΩΣΗ  Δ ΙΑ Δ ΡΟ Μ Ο Υ  

Α Π Ο /Π ΡΟ ΣΓΕΙΩ ΣΕΩ Ν  Μ Ε  ΑΦΡΟ

Π ΡΟ ΣΓΕΙΩ ΣΗ  Χ Ω Ρ ΙΣ Τ Ο  ΣΥΣΤΗ Μ Α  Π ΡΟ ΣΓΕΙΩ ΣΕΩ Σ

Β ΛΑ Β Η  ΤΟΥ 
ΡΗΝΑΙΟΥ Τ ΡΟ ΧΟ Υ

2-κ ινητήρ ιο

ελ ικοφ όρο
2, 3-κ ινητήρ ιο  

αεροπροώ θησης
4 -κ ινητήρ ιο

ελ ικοφ όρο
4-κ ινητήρ ιο

αεροπροώ θησης

Μ ήκο ς επ ίστρω σης 450 μέτρα 600 μέτρα 750 μέτρα 750 μ έτρα 900 μέτρα

Πλάτος επ ίστρω σης 8 μέτρα 12 μέτρα 12 μέτρα 23 μέτρα 23 μέτρα

Ε π ιφ ά νε ια  επ ίστρω σης 3.600 τ. μέτρα 7.200 τ. μέτρα 9.000 τ. μ έτρα 17.250 τ. μέτρα20.700 τ. μ έτρα

Α π α ιτού μ ενο  νερό 14.400 λ ίτρα 28.800 λ ίτρα 36.000 λ ίτρα 69.000 λ ίτρα 82.800 λ ίτρα

Α π α ιτο ύ μ ενο ς  αφρός: 

τύπ ο ς 3% 

τύπος 6%
432 λ ίτρα  
864 λ ίτρα

864 λ ίτρα  
1.728 λ ίτρα

1.080 λ ίτρα  
2.160 λ ίτρα

2.070 λ ίτρα  
4.140 λ ίτρα

2.484 λ ίτρα  
4.968 λ ίτρα

Η απομάκρυνση όλων των πιο πάνω ατόμων αποτε-
•  λεί αρμοδιότητα της Αστυνομικής Αρχής, ή της Υπη

ρεσίας Ασφάλειας του αερολιμένα, με τη βοήθεια του 
προσωπικού της Υπηρεσίας διάσωσης και καταπολέ
μησης πυρκαγιών, αν υπάρχει διαθέσιμο.

•  Η ολοκλήρωση της επίστρωσης του διαδρόμου α- 
πο/προσγείωσης με αφρό και η παραμονή του εκεί 
για χρονική περίοδο 1 0 - 1 5  πρώτων λεπτών της 
ώρας, πριν από την προσγείωση του αεροσκάφους 
επιτρέπει την αποστράγγιση του νερού που περιέ
χει ο αφρός και τη δημιουργία ενός αποτελεσματι
κού στρώματος νερού πάνω στην επιφάνεια του 
διαδρόμου, ακριβώς κάτω από το στρώμα του α- 
φρού. Αντίθετα, η παραμονή του αφρού πάνω στον 
διάδρομο απο/προσγείωσης, για πολύ μεγάλη χρο
νική περίοδο πριν από την προσγείωση (π.χ. 2xh  
ώρες) και μάλιστα κατά τη διάρκεια των θερμών 
καλοκαιρινών ημερών μπορεί να αποδειχθεί επιζή
μια, εξαιτίας της εκτεταμένης αποστράγγισης και 
απορροής του νερού κάτω από το στρώμα του α
φρού.

• Για να είναι αποτελεσματικό το στρώμα του αφρού 
είναι βασικό να μην παρουσιάζει κενά, καθιζήσεις, 
κλπ. τα οποία ενδέχεται να επιτρέψουν τη δη
μιουργία σπινθήρων μεγάλης χρονικής διάρκειας 
και έντασης, ικανών να προκαλέσουν την ανάφλε
ξη των οποιωνδήποτε εύφλεκτων ατμών.

•  Το πάχος αφρού πρέπει να είναι πέντε (5) εκατο
στά, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη επίστρω
ση, έτσι ώστε ο αφρός να μπορεί να διατηρεί το 
νερό πάνω στην επιφάνεια του διαδρόμου χωρίς 
αποστράγγιση μεγάλης έκτασης, εξαιτίας της κλί
σης που παρουσιάζει ο διάδρομος. Ιδιαίτερη προ- 
σοχή πρέπει να δίνεται στην ύπαρξη αυλακώσεων 
του διαδρόμου, ή τμημάτων του διαπερατών από 
υγρά, γιατί αυτά θα επιδράσουν στην αποστράγγι
ση του νερού. Αν το στρώμα του αφρού που θα 
επιστρωθεί ο διάδρομος απο/προσγείωσης έχει 
πάχος, τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστά θα είναι 
αποτελεσματικό, αν είναι συνεχές, αν αποστραγγί
ζει κανονικά και αν έχει την ικανότητα να διατηρεί 
το νερό που περιέχει στην επιφάνεια του διαδρό
μου. Ο αφρός του τύπου 8-12% είναι αποτελεσμα
τικός για το σκοπό αυτό.

• Παρακολουθώντας την επιχείρηση επίστρωσης του 
διαδρόμου απο/προσγείωσης με αφρό, το προσω
πικό των Διασωστικών και Πυροσβεστικών οχημά
των πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και 
σε απόσταση, από τον διάδρομο απο/προσγείωσης, 
που να αποκλείεται σύγκρουση του αεροσκάφους 
με τα οχήματα. Αμέσως μετά την επαφή του αερο
σκάφους με τον διάδρομο τα Διασωστικά και Πυ
ροσβεστικά οχήματα ακολουθούν το αεροσκάφος, 
έτοιμα για επέμβαση.
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Συνέδριο C.T.I.F.

Συνέδριο της Διεθνούς Τεχνι
κής Επιτροπής Πρόληψης και κατά
σβεσης Πυρκαγιών (COMITE TE
CHNIQUE INTERNATIONAL DE 
PREVENTION ET D’ EXTINCTION 
DU FEU) πραγματοποιήθηκε στη 
Βουδαπέστη Ουγγαρίας από 4 - 7 
Σεπτεμβρίου. Η επιτροπή αυτή είναι 
διεθνής τεχνική και σκοπό έχει να 
ενθαρρύνει, να διευκολύνει και να 
αναπτύσει τη διεθνή τεχνική και 
επιστημονική συνεργασία στους 
τομείς της πρόληψης και της κατά
σβεσης των πυρκαγιών και στη διά
σωση ανθρώπινων ζωών, καθώς 
επίσης και στη παροχή τεχνικής 
βοήθειας κατά τις πυρκαγιές και τις 
φυσικές καταστροφές. Μέλη του 
C.T.I.F. είναι όλες οι χώρες της Ευ
ρώπης ακόμα δε και η Αίγυπτος, η 
Τυνησία, το Μαρόκο, το Σουδάν, το 
Ισραήλ, η Αργεντινή και η Βραζιλία. 
Η χώρα μας έγινε μέλος του Οργα
νισμού αυτού το 1986 και εκπρο
σωπήθηκε στο Συνέδριο από τον 
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώμα
τος Βασίλειο Αλάμαρα. Μάλιστα δε 
από τον Πρόεδρο και τους Αντι
προέδρους δόθηκε ξεχωριστή έμ
φαση στην είσοδο της Ελλάδας 
στην οργάνωση.

Στιγμιότυπο από το συνέδριο της 
C.T.I.F. Διακρίνονται ο έλληνας αρ
χηγός του Π.Σ. Βασίλειος Αλάμα- 
ρας και ο πρόεδρος C.T.I.F. Γάλλος 
συντ/ρχης δ/ντής Π.Τ. Στρασβούρ
γου ROBERT POLLINGEFl.

Τις άλλες χώρες εκπροσώπησαν 
επίσης οι αρχηγοί των Χωρών Με
λών και συζητήθηκαν τα εξής θέμα
τα:
-  Πυρασφάλεια Αεροδρομίων.
-  Υγειονομική Υπηρεσία στις Πυ

ροσβεστικές Υπηρεσίες.
-  Προτεραιότητες κατά την επέμ

βαση σε πολυώροφα κτίρια.
-  Πυροπροστασία ξενοδοχείων.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 
οι μετέχοντες αρχηγοί των Χωρών 
μελών είχαν την ευκαιρία να συζη
τήσουν κατ’ ιδίαν διάφορα θέματα 
πυροπροστασίας.

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των 
Συνέδρων για την ενημέρωσή τους 
σε θέματα που αφορούν το Πυρο
σβεστικό Σώμα στην Χώρα μας, και 
ο αρχηγός του Σώματος κ. Αλάμα- 
ρας έδινε κάθε σχετική πληροφο
ρία.

Επίσης όπως συμφωνήθηκε 
προσεχής Σύνοδος του C.T.I.F. θα 
πραγματοποιηθεί το δεύτερο 
15νθήμερο του Οκτωβρίου του 
1987 στη Λισαβώνα της Πορτογα
λίας.



ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Των Harry Soderman 
και John J. O’Connell

Απόδοση στα ελληνικά: 
Φρέντη ΤΣΙΡΟ Υ

Η αξιοπιστία της ανθρώπινης μαρτυρίας αποτέλεσε 
τα τελευταία χρόνια αντικείμενο εμπεριστατωμέ
νων νομικών, ψυχιατρικών, ψυχολογικών και 

εγκληματολογιών μελετών, αφού όπως έχει αποδειχθεί 
στο παρελθόν, η απόδειξη με μάρτυρες έχει οδηγήσει 
πολλές φορές την ποινική δικαιοσύνη σε σοβαρές πλάνες.

Το γεγονός ότι, παρά την υιοθέτηση της αρχής της 
«ηθικής απόδειξης», η μαρτυρία αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα αποδεικτικά στοιχεία, επιβάλλει ιδιαίτερη 
προσοχή κστά την εξέταση των υπόπτων, των εγκλημαπών 
και των μαρτύρων και τονίζει τη σπουδαιότητα της 
προσπάθειας του ανακριτή να ταυτισθεί με το άτομο που 
εξετάζει ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Σε μια ιδανική εξέταση, ο ανακριτής θα πρέπει να είναι 
ικανός να εισχωρήσει στην εξέλιξη της εγκληματικής 
ενέργειας όσο το δυνατόν πιο πολύ. Υπάρχει βέβαια 
κάποιος συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα πραγματικά 
γεγονότα και τον αυτόπτη μάρτυρα. Δεν έχει σημασία πόσο 
καλά ο ανακριτής προσαρμόζεται με τον αυτόπτη μάρτυρα 
και με πόση ακρίβεια τον καταφέρνει να περιγράφει τα όσα 
παρακολούθησε, σημασία έχει πως ακόμα και τότε μπορεί 
να γίνουν λάθη. Τα λάθη που γίνονται από ένα πεπειραμένο 
ανακριτή ίσως a ναι συγκριτικά λίγα, αλλά ο δρόμος του 
είναι γεμάτος παγίδες. Η σύγχρονη ψυχολογία του αυτόπτη 
μάρτυρα έχει δείξει ότι ακόμα και οι πιο τίμιοι και αξιόπιστοι 
μάρτυρες είναι ικανοί να κάνουν θανάσιμα λάθη με καλή 
πίστη. Είναι, γι’ αυτό το λόγο, απαραίτητο, ο ανακριτής να 
αντιληφθεί τους χαλαρούς συνδετικούς κρίκους στην 
κατάθεση, ώστε να τους ελέγξει σε περίπτωση που κάτι 
φαίνεται παράξενο ή όχι αρκετά ικανοποιητικό.

Δυστυχώς η σύγχρονη ψυχολογία της μαρτυρίας δεν μας 
προσφέρει κανένα μέσο για τον άμεσο, ευθύ, έλεγχο της 
αξιοπιστίας μιας κατάθεσης. Παρουσιάζει έλλειψη ακρί
βειας και μεθόδου παρά τις αξιόλογες προσπάθειες ανδρών 
όπως του Μπινέτ, Γκρός, Στέϊν, Λίπμαν, Γκόρφ, Αόκαρντ 
και άλλων. Δεν οδηγεί, επομένως, σε προκαθορισμένους 
τρόπους για να πετύχθ τη βεβαιότητα. Ταυτόχρονα, με τη 
συγκέντρωση πολλών εμπειριών πάνω στις αδυναμίες της 
ανθρώπινης μαρτυρίας, αποδείχθηκε ανεκτίμητη βοήθεια 
στην εγκληματολογία.

Η κατάθεση παρουσιάζει τρία διαφορετικά στάδια. Ο 
αυτόπτης μάρτυρας βλέπει το περιστατικό, το αποτυπώνει 
στη μνήμη του και το εκφράζει. Σύμφωνα με τον Αόκαρντ η 
μαρτυρία μπορεί να χωρισθεί στα επόμενα στάδια: 
1) αντίληψη- 2) παρατήρηση- 3) συγκράτηση στη μνή
μη όσων θ'δε να γίνοντο, όπου συμμετέχουν η φαντασία, οι 
ιδέες και η προσωπική κρίση- 4) ' Εκφραση σε προφορικό 
ή γραπτό λόγο, όπου η μαρτυρία μεταφέρεται από ένα 
μάρτυρα σε άλλον ή τον ανακριτή.

Κάθε ένα από αυτά τα στάδια προσφέρει αναρίθμητες 
δυνατότητες διαστρέβλωσης της μαρτυρίας. Αμέσως 
παρακάτω θα μελετήσουμε μερικές από αυτές τις πιθανό
τητες ακολουθώντας κύρια τις ιδέες Αόκαρντ, Γκόρφ,και 
Στέρνακ, που έχουν εξετάσει το πρόβλημα από μια εξ’ 
ολοκλήρου πρακτική σκοπιά.

Αντίληψη
Αυτό είναι ένα στάδιο της μαρτυρίας που μπορεί να 

επαληθευθεί από τη μελέτη των κινήσεων του μάρτυρα. 
Π.χ. κάποιος μάρτυρας καταθέτει ότι ένα ορισμένο 
περιστατικό συνέβη σ’ ένα υφαντουργείο σε κάποια 
συγκεκριμένη ώρα.
«Πως γνωρίζετε την ακριβή ώρα;»
«' Ακόυσα ένα ρολόι να χτυπάει την ώρα».

Μια μελέτη της σκηνής του εγκλήματος δείχνει όπ ο 
θόρυβος που έρχεται από το υφαντουργείο καλύπτει 
τελείως τον ήχο του ρολογιού, ακόμη σε πολύ ευαίσθητα 
αυτιά. Ο μάρτυρας τότε θυμάται ότι άκουσε το ρολόι να 
χτυπά μόνο φεύγοντας από το υφαντουργείο.
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Ο Λακασάν, φημισμένος γάλλος ειδικός, αναφέρει μια 
περίπτωση αυτού του είδους όπου ένα άνδρας κατηγορείτο 
για κάποιο αριθμό σεξουαλικών επιθέσεων. Ο Λακασάν 
απέδειξε ότι από τη θέση που ο κατήγορος είπε ότι είδε το 
περιστατικό, ήταν αδύνατο ακόμα και να δει του 
κατηγορούμενο. Πολλές παρόμοιες υποθέσεις θα μπορού
σαν να αυαφερθούυ. Αυτό το παράδειγμα δείχνει καθαρά 
ότι κάποιος θάπρεπε να βάλει του εαυτό του σε μια απόλυτα 
όμοια κατάσταση, ώστε να είναι σε θέση να επαληθεύσει τη 
μαρτυρία.

Π α ρ α τ ή ρ η σ η
Ο Μπερτιγιόυ έχει πολύ σοφά πει: «Κάποιος μπορεί μόνο 

να δει ό,τι παρατηρεί, και παρατηρεί μόνο πράγματα που 
είναι ήδη στο μυαλό του». Δυστυχώς, συχνά υπάρχουν 
πολλές λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την έρευνα, 
αλλά που ήταν χωρίς ενδιαφέρον για το μάρτυρα τη στιγμή 
που τις είδε. Απλά λοιπόν δεν τους έδωσε καμιά σημασία 
και κατά κανόνα δεν τις ξέρει, ή το πολύ -πολύ, έχει αμυδρή 
γνώση αυτών των λεπτομερειών. Είναι πράγματι πολύ 
σπάνιο να αυαλογισθεί κάποιος κατά το χρόνο της 
παρατήρησης ότι ίσως κληθεί να παρουσιασθεί σαν 
μάρτυρας αργότερα και να γίνει πιο προσεκτικός.

Η αίσθηση της αφής είναι μία από τις απατηλές αι
σθήσεις. Στα περισσότερα άτομα είναι πολύ 

ελαφρά ανεπτυγμένη εκτός αν ελέγχεται από την όραση. 
Αυτή η δικαιολογημένα απατηλή αίσθηση μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρά λάθη. Αν ο μάρτυρας , για 
παράδειγμα, παραδέχεται ότι αναγνώρισε κάποιο αντικεί
μενο στο σκοτάδι σχεδόν μόνο ακουμπώντας το, η 
μαρτυρία του πρέπει να αντιμετωπισθεί πολύ επιφυλακτι
κά. Είναι εντελώς διαφορετικό θέμα όταν ο μάρτυρας είναι 
τυφλός γιαπ τότε η αίσθηση της αφής μπορεί να είναι τόσο 
υψηλά ανεπτυγμένη που η μαρτυρία του να είναι αποδεκτή 
σαν αξιόλογη και ισχυρή.

Οι αισθήσεις της όσφρησης και της γεύσης είναι επίσης 
αναξιόπιστες. Σε υποθέσεις δηλητηρίασης, ο μάρτυρας 
βρίσκει δυσκολία στο να καθορίσει τις διάφορες αισθήσεις 
που είχε. Είναι επίσης δύσκολο γι’ αυτόν να εκφρασθεί 
καθαρά με ακριβή ορολογία. Η αίσθηση της γεύσης ή της 
όσφρησης εύκολα αντικαθίσταται από την καλή ή κακή 
γεύση που δοκίμασε ο μάρτυρας. Είναι πασίγνωστο ότι η 
γεύση είναι υποκειμενική και ο Λάκαρντ είπε ότι «Εξαρτά- 
ται από τη γεύση του ατόμου αν η μυρωδιά ενός σάπιου 
φασιανού τον κάνει να θυμηθεί πτώματα ή τον φέρνει σε μια 
κατάσταση απόλυτης ευτυχίας».

Είναι επίσης δυνατό να υπάρχει η αίσθηση της όσφρησης 
χωρίς την παρουσία οποιοσδήποτε γεύσης. Ο Σνέϊκερτ 
ανέφερε μια περίπτωση στο Βερολίνο όπου ένα κορίτσι η 
Λούση Μπερλίν, ενιά χρόνων, είχε δολοφονηθεί και 
ακρωτηριασθεί σ’ ένα σπίτι της οδού Άκερστράσσε No 
190. Στις 16 Ιουνίου μερικά αγόρια που έπαιζαν στις όχθες 
της λίμνης Πλάτζενσε βρήκαν το κεφάλι και τα χέρια του 
κοριτσιού και στις 17 Ιουνίου τα πόδια της και το κορμί. Στις 
17 Ιουνίου, πριν την ανακάλυψη των ποδιών και του

κορμιού, διάφορα άτομα ανέφεραν στην αστυνομία ότι 
είχαν αισθανθεί μια δυνατή αποφορά κομμένου δέρματος 
στη γειτονιά που έγινε το έγκλημα και ειδικά από το 
νούμερο 125 ως 130 της Άκερστράσε. Σκέφθηκαν ότι 
πρέπει να ήταν ο δολοφόνος που έκαψε τα μέρη του 
σώματος που έλειπαν. Η αίσθηση της μυρωδιάς ήταν 
λοιπόν μια υποβολή που είχε την προέλευσή της στο 
γεγονός ότι ένα χρόνο πριν είχε γίνει ένα παρόμοιος φόνος 
και το σώμα είχε απανθρακωθεί.

' Ενα παρόμοια περιστατικό συνέβη πριν μερικά χρόνια 
στη βόρεια Σουηδία. Μια υπηρέτρια συνελήφθη και 
κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε το νεογέννητο μωρό της. Η 
κατηγορία βασίσθηκε κυρίως στις αναφορές διαφόρων 
γεγονότων που μια συγκεκριμένη μέρα είχαν εντοπίσει μια 
φοβερή μυρωδιά κομμένης σάρκας να έρχεται από το 
δωμάτιο της υπηρέτριας. Η υπηρέτρια εθεωρείτο έγκυο, 
αλλά και μετά την ημέρα του υποτιθέμενου φόνου δεν 
φαινόταν πια να είναι... Μια ανάλυση των κομμένων 
αποθεμάτων της σόμπας ήταν αδύνατη γιαπ είχαν 
πεταχτεί. Όμως μια ιατρική εξέταση απέδειξε ότι η 
κοπέλλα δεν ήταν ποτέ έγκυος. Η ίδια η κοπέλλα δεν είχε 
παρατηρήσει καμμιά ιδιαίτερη μυρωδιά και δεν μπορούσε 
να δώσει καμιά εξήγηση σε ότι συνέβη. Φυσικά, απελευθε
ρώθηκε αμέσως.

Η ακοή έχει μια μέση θέση ανάμεσα στις αισθήσεις 
της αφής, γεύσης, οσμής και της όρασης, που είναι 

η πιο αντικειμενική απ’ όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις. 
Είναι απαραίτητο, εντούτοις, να γίνεται προσεκτικός 
διαχωρισμός μεταξύ μηχανικών θορύβων και του ήχου της 
ανθρώπινης φωνής. Επίσης η ανπληψη κάποιου ήχου είναι 
συχνά ασαφής και υποκειμενική. ' Ενας δυνατός θόρυβος 
μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι προήλθε από κάπου 
κουτά, ενώ ένας αδύνατος ήχος μπορεί να φαίνεται ότι 
μεταδόθηκε από κάποια απόσταση. Αυτή η δυσκολία να 
εκτιμηθεί η απόσταση του σημείου, όπου παράχθηκε ο ήχος 
και του μέρους όπου ακούσθηκε αυξάνεται υπολογίσιμα αν 
ο ήχος είναι άγνωστης φύσης για του ακροατή.

Η κατεύθυνση του ήχου είναι ένα θέμα που ο μάρτυρας 
ποτέ δε μπορεί να προσδιορίσει ολοκληρωτικά. Ο ήχος που 
αντιλαμβάνεται ο μάρτυρας συγκρίυεται υποσυνείδητα με 
μια ολόκληρη σειρά από μνήμες ήχων ακουσμέυωυ 
πρωτύτερα, που προσπαθεί να τους κατατάξει στο μυαλό 
του. Ο Αόκαρντ λέει για έναν άνθρωπο που μια νύχτα 
άκουσε ένα περίεργο ήχο και με θαυμάσιο αν και γελοίο 
τρόπο εξέφρασε αυτή τη σειρά ανακατεμένων μνημών 
δηλώνοντας, «Αυτός ο σκύλος δεν είναι βάτραχος, είναι 
τροχός καροτσιού!!»

Ένας μάρτυρας συνήθως ερωτάται αν μπορεί υ’ 
αναγνωρίσει τη φωνή κάποιου προσώπου, τι γλώσσα 
χρησιμοποιήθηκε, να επαναλάβει όσο το δυνατόν προσε
κτικότερα τις αναφωνήσεις και τελικά να καταθέσει 
τουλάχιστον σε γενικές γραμμές τα όσα λέχθηκαν. Αυτό 
τοποθετεί το μάρτυρα σε πολύ μειονεκτική θέση. Π.χ., για 
να αναγνωρίσει τη φωνή, απαιτείται μια πολύ περίπλοκη 
λειτουργία, που συμπεριλαμβάνει και μια ανάλυση της
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κλίμακας της φωνής, έντασης και τόνου, μια σύγκριση 
μεταξύ αυτών των στοιχείων με προηγούμενες αναμνήσεις 
ήχων και τελικά την πραγματική εξακρίβωση. Αν το 
πρόσωπο είναι γνωστό στο μάρτυρα, τότε, η εξακρίβωση 
είναι μάλλον βέβαιη.

Για να καθορισθεί η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε σε μια 
συζήτηση δεν είναι απαραίτητο να κατέχει τέλεια τη 
γλώσσα. Επαρκεί η γνώση ορισμένων χαρακτηριστικών 
φράσεων. Παρόλα αυτά, δεν συνιστάται η αποδοχή 
τέτοιων εντυπώσεων χωρίς επαλήθευση.

Όταν ζητάμε από ένα μάρτυρα να αναφέρει το 
περιεχόμενο μιας συζήτησης, αντιμετωπίζουμε ένα από τα 
πιο επικίνδυνα σημεία της κατάθεσης. Δεν ακούμε όλους 
τους ήχους που σχηματίζουν μια πρόταση, και είτε 
συγκρίνουμε ασυναίσθητα αυτά που ακούμε με εικόνες 
ήχων που ήδη διαθέτουμε, είτε αναλαμβάνουμε να κάνουμε 
την πιο περίπλοκη εργασία του να σχηματίσουμε παραστά
σεις που ανταποκρίνονται στις λέξεις. ' Οταν ακούμε μια 
συζήτηση, επομένως, δεν καταγράφουμε μια μακριά σειρά 
ήχων αλλά μάλλον επανασυνθέτουμε την ομιλία με βάση 
μεμονωμένα αποσπάσματα που συγκρατήσαμε συμπλη
ρώνοντας τα κενά με τη βοήθεια της δυνατότητας μας να 
κάνουμε συνδυασμούς. Όταν ένας αυτόπτης μάρτυρας 
επαναλαμβάνει μια συζήτηση που είχε γίνει, δεν περιγράφει 
τι άκουσε αλλά ότι ξαναδημιούργησε το μυαλό του. Αν είχε

Ο εξιχνιαστής ψεύδους, ένα επί
τευγμα της σύγχρονης τεχνολο
γίας, που ακόμη δεν έχει γίνει πλή
ρως αποδεκτό.

λανθασμένη εντύπωση για τη συζήτηση από την αρχή, την 
ξαναφτιάχνει ανάλογα και η μαρτυρία του είναι τελείως 
ψευδής.

Η θεωρία των τμηματικών παρατηρήσεων βασίζεται και 
στις οπτικές εντυπώσεις. Η απλή περιγραφή ενός αντικει
μένου δεν αντιπροσωπεύει μια λεπτομερή ανάλυση του 
σχήματος και του χρώματός του. Αντιλαμβανόμαστε μόνο 
λίγα χαρακτηριστικά σημεία και υποσυνείδητα συμπληρώ
νουμε την εικόνα. Ο αυτόπτης μάρτυρας, για παράδειγμα, 
που βλέπει ένα πολύ γνωστό πρόσωπο ή μια μύτη 
ασυνήθιστου σχήματος δεν διστάζει κατόπιν να συμπλη
ρώσει τα κενά ως προς την ταυτότητα του ατόμου. Αλλά, 
παρά όλες αυτές τις πιθανότητες λάθους, η παρατήρηση με 
την όραση θεωρείται ακόμα η πιο ακριβής. Είναι επίσης η 
πιο μελετημένη από την ψυχολογία του αυτόπτη μάρτυρα.

Τ α χρώματα παρατηρούνται και περιγράφονται με 
έναν ασαφή τρόπο και πολλές περιπτώσεις που το 
αποδεικνύουν μπορούν να αναφερθούν. Σε μια περίπτωση, 

για παράδειγμα, όπου ένας άνδρας κακοποιήθηκε σεξουα
λικά, μπόρεσε να δει το βιαστή του μόνο για μια στιγμή στο 
φεγγγαρόφωτο. Είχε την εντύπωση πως φορούσε μια 
φανέλα και μαύρο καπέλο. Αποδείχθηκε αργότερα ότι ο
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βιαστής φορούσε μπλούζα νοσοκόμου σε ανοιχτό γαλάζιο 
και ένα άσπρο καπέλο τύπου Παναμά.

Πολλά πειράματα έχουν γίνει από ερευνητές. Αν και τα 
πειράματα έγιναν στο σύνολό τους από καθαρά επιστημο
νική σκοπιά και σε περιστάσεις, που έχουν αμυδρή σχέση με 
την πραγματικότητα, μερικά απέφεραν πολύ ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα. Ο Ντώμπερ έδειξε σε 369 μαθητές την 
φωτογραφία ενός μικρού αγοριού με καστανά μαλλιά, μπλέ 
παντελόνι, καφέ παλτό και καφέ παπούτσια και τους 
ζήτησε λίγο αργότερα να αναφέρουν τα χρώματα των 
διάφορων σημείων της φωτογραφίας.

Το μπλε παντελόνι περιγράφηκε:

Από τ’ αγόρια:

15 φορές σαν μπλε 
20 φορές σαν καφέ 
5 φορές σαν κίτρινο 
4 φορές σαν γκρι

Από τ ’ κορίτσια:

8 φορές σαν πράσινο 
19 φορές σαν καφέ 
3 φορές σαν κίτρινο 
7 φορές σαν γκρι 
3 φορές σαν κόκκινο 
3 φορές σαν μαύρο

Το καφέ παλτό περιγράφηκε:

Από τ’ αγόρια:

28 φορές σαν μπλέ 
18 φορές σαν πράσινο 
13 φορές σαν γκρι 
20 φορές σαν κόκκινο 
2 φορές σαν κίτρινο

Από τα κορίτσια:

21 φορές σαν μπλέ 
12 φορές σαν πράσινο 
19 φορές σαν γκρι 
9 φορές σαν κόκκινο

Τα καστανά μαλλιά περιγράφηκαν:
Από τ’ αγόρια: Από τα κορίτσια:

35 φορές σαν μαύρα 12 φορές σαν μαύρα
2 φορές σαν ανοιχτόχρωμα 2 φορές σαν ανοιχτόχρωμα

Δεκαοχτώ παιδιά περιέγραψαν τα καφέ παπούτσια σαν 
μαύρα, και πολλά ισχυρίσθηκαν ότι το αγόρι της 
φωτογραφίας ήταν ξυπόλυτο. Τέτοια πειράματα συντελούν 
στη διαφώτιση των πολλών παγίδων που συναντώνται στις 
ανακρίσεις εγκλημάτων, όταν ο ύποπτος αναγνωρίζεται 
από ανεκπαίδευτο αυτόπτη μάρτυρα.

' Ομως ακόμα και εκπαιδευμένοι παρατηρητές μπορα να 
κάνουν λάθη. Οι αρχές έκαναν μερικά ενδιαφέροντα 
πειράματα πάνω σ’ αυτό. Σ ’ ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο 
για εισαγγελείς, που έγινε από τη Σουηδική Αστυνομία, 
περίπου 70 μαθητές μεταξύ των οποίων υπήρχαν πολλοί 
πεπειραμένοι αστυνομικοί, υποβλήθηκαν στο ακόλουθο 
πείραμα. Ενώ άκουγαν μια ομιλία, μια νεαρή κυρία μπήκε 
στην αίθουσα και παρέμεινε για 5 λεπτά περίπου. Κατόπιν 
σηκώθηκε, εξήγησε ότι είχε μπει σε λάθος αίθουσα και 
βγήκε έξω. Φυσικά, τα μάτια των ανδρών ήταν καρφωμένα 
πάνω στην εμφανίσιμη νεαρή κυρία για πέντε λεπτά. Την 
επόμενη μέρα τους ζητήθηκε να δώσουν μια περιγραφή της 
και μόνο ένας από τους εβδομήντα ήταν σε θέση να δώσει 
μια περιγραφή ικανοποιητική για αστυνομικούς σκοπούς. 
Πολλά άλλα τέτοια πειράματα εδώ και στο εξωτερικό, 
θα μπορούσαν να αναφερθούν.

Πολύ συχνά είναι επίσης τα λάθη στις περιγραφές 
σχεπκά με τη θέση ανθρώπων και αντικειμένων. Ο 
μάρτυρας μπορεί να αλλάξει τη θέση του χωρίς να 
προσανατολισθεί και όταν ερωτηθεί αν κάποιο άτομο ήταν 
σ’ αυτή ή την άλλη πλευρά ή αν ένα όχημα περνούσε από 
δεξιά ή αριστερά, μπορεί εύκολα να κάνει λάθος και να 
μπερδέψει τη σωστή θέση. Τέτοια λάθη είναι ιδιαίτερα 
κοινά όταν ο μάρτυρας δεν έχει σταθερά σημεία να 
χρησιμοποιήσει σαν οδηγούς. Ο Λόκαρντ αναφέρει μια 
περίπτωση όπου ένα νεαρό κορίτσι δολοφονήθηκε κατά τη 
διάκεια μιας συναυλίας από έναν άνδρα από το ακροατή
ριο. Αυτός αμέσως συνελήφθη και ομολόγησε. Κατά τη 
διάρκεια της δίκης 6 μάρτυρες δήλωσαν ότι το κορίτσι και η 
μητέρα του κάθονταν στη τέταρτη σειρά. Το αίμα, εν 
τούτοις, βρέθηκε στην πέμπτη σειρά. Δύο μάρτυρες 
ισχυρίσθηκαν ότι ο δολοφόνος τράβηξε το όπλο του από 
την αριστερή εσωτερική τσέπη του παλτού του, αλλά ο 
ίδιος ο δολοφόνος —που φυσικά ήξερε καλύτερα— είπε ότι 
το είχε στη δεξιά εξωτερική τσέπη.
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Αποτύπωση στο μυαλό των 
παρατηρούμενων περιστατικών

Η ανάμνηση 6εν υπόκειται σε πολλές διαφοροποιήσεις 
αν μπορέσει να τοποθετηθεί σε κάποιο τμήμα του 
εγκεφάλου που χρησιμοποιείται σπάνια. Αντίθετα αν η 
ανάμνηση γίνει αντικείμενο πολλής σκέψης, και ειδικά αν 
ανασύρεται, είτε γραπτά είτε προφορικά, διαφέρει κάθε 
φορά, έτσι ώστε τελικά να έχει ελάχιστη ομοιότητα με την 
αρχική εντύπωση. Με τον καιρό θα διαφοροποιηθεί και θα 
γίνει αμυδρή έστω και αν παραμείνει σε λανθάνουσα 
κατάσταση.

' Εκφραση
Αυτό είναι το πιο σπουδαίο μέρος της μαρτυρίας κατά 

την άποψη του ανακριτή και σ’ αυτό απαντιόνται γενικά 
πολλά λάθη που τα πιο κοινά είναι ανακρίβειες ως προς το 
γεγονός, υπερβολές και ανακριβείς εκφράσεις.

Η ροπή του μάρτυρα να διηγείται μόνο όσα αυτός νομίζει 
σπουδαία, ευνοεί πολλές ανακρίβειες. Δεν θα ήταν τόσο 
άσχημο αν ο μάρτυρας ανέφερε μόνο ενδιαφέρουσες 
λεπτομέρειες, αλλά συχνά παραλείπει πράγματα πολύτιμα 
για την έρευνα.

Οι υπερβολές είναι,όπως υπογραμμίζει ο Λόκαρντ, 
ακόμα πιο κοινές από τις υποτιμήσεις των γεγονότων. Ο 
μάρτυρας συχνά θα πολλαπλασιάζει αριθμούς και θα 
εκτιμήσει τα γεγονότα μεγαλοποιώντας τα. Αν έχει λάβει 
μέρος σε μια διαδήλωση, θα εξογκώσει τον αριθμό των 
παρευρισκομένων. Αν έχει κακοποιηθεί από ένα ή δύο 
άτομα, αυτά αυτόματα θα γίνουν ολόκληρη συμμορία. Αν 
έχει δει να πίνει κάποιος που κατηγορείται, τα ποτήρια θα 
μεταβληθούν σε πολλά μπουκάλια. Αν γνωρίζει ότι
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■*— Σε πολλές οπτικές εντυπώσεις υπάρχει μια κίνηση του 
αντικειμένου ή του ανθρώπου, που επίσης παρατηρσ'ται 
τμηματικά. Η ολική εικόνα ενός αντικειμένου ευ κινήσει 
είναι η σύνθεση μιας σειράς εικόνων της κάθε διαδοχικής 
κίνησης. Σπάνια παρατηρούμε όλες τις κινήσεις στη σειρά, 
αλλά συμπληρώνουμε τα κενά με τη φαντασία ή τη λογική. 
Γ ία παράδειγμα, σε μια περίπτωση που αναφέρει ο Χάυς 
Γκρος, ένας άυδρας διώχθηκε ποινικά, γιατί χτύπησε το 
κεφάλι ενός άλλου με ένα ποτήρι. Οι μάρτυρες δεν 
συμφωνούσαν αν ο επιτιθέμενος είχε πετάξει το ποτήρι στο 
θύμα ή το είχε χρησιμοποιήσει για να το χτυπήσει. Κάθε 
ένας ξανάφτιαχνε τη σκηνή σύμφωνα με τη δική του άποψη 
για τη συμπλοκή και η φαντασία του συμπλήρωνε τα κενά 
της κίνησης που υπήρχαν στην εικόνα της μνήμης. Αυτό το 
φαινόμενο μπορεί κάλιστα να εξηγηθεί περιγράφουτας τις 
διαδοχικές θέσεις του ποτηριού σαν A, Β, Γ, Δ, κ.λπ. Κάθε 
μάρτυρας είχε δει μερικές μόνο από τις διαδοχικές κινήσεις 
που απ’ αυτές σχημάτιζε μια εικόνα του όλου περιστατικού. 
' Ενας για παράδειγμα είδε μόνο τις Α, Γ, Δ, Η, άλλος μόνος
τις Γ, Ε, Θ, I, κ.λπ.
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κάποιος έχει ερωμένη, αυτή θαπολλαπλασιασθεί σε πολλές 
γυναίκες. Υπερβάλλοντας, ο μάρτυρας θεωρεί πως 
ενισχύει όχι μόνο την αξία των παρατηρήσεων του αλλά και 
τη σπουδαιότητα του εαυτού του. Εδώ παίζουν σπουδαίο 
ρόλο τα φυλετικά χαρακτηριστικά και η προσωπικότητα 
του μάρτυρα.

Ομόφωνες μαρτυρίες
Η αξία της ομαδικής μαρτυρίας δεν είναι ανάλογη προς 

τον αριθμό των μαρτύρων που επιβεβαιώνουν ο ένας τις 
ιστορίες των άλλων. Όπως θα δούμε στην παρακάτω 
συζήτηση, ένας αριθμός μαρτύρων μπορεί να καταθέσει 
παρόμοιες μαρτυρίες που όμως να μην αντιπροσωπεύουν 
πραγματικά ένα περιστατικό.

Ένας μάρτυρας γενικά δεν παραμένει μόνος από τη 
στιγμή που κάνει τις παρατηρήσεις του ως τη στιγμή που 
ερωτάται από του ανακριτή. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
χρονική περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ παρατήρησης και 
ανάκρισης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να έχει 
επηρεασθεί από άλλους. Συζητώντας για το θέμα με άλλα 
πρόσωπα, ακούσια εμπλουτίζει την ιστορία του με δικές του 
επινοήσεις. Αν κατά τύχη βάλουν μαζί διάφορους μάρτυρες 
ενός περιστατικού, μπορεί με την ανταλλαγή πραγματική 
και φανταστικών λεπτομερειών να δημιουργήσουν μια 
μαρτυρία που θα μπορούσε να ληφθεί σα μέσος όρος των 
επιλεγμένων αληθινών και φανταστικών εμπειριών. Η 
συλλογική μαρτυρία, παρασκευασμένη από αυτή την 
ασυνείδητη και φαινομενικά αβλαβή συνομωσία μπορεί να 
διαφέρει πάρα πολύ από την αρχική εμπειρία. Ο κίνδυνος 
αυτής της σύγχισης βρίσκεται στο γεγονός ότι η ομόφωνη 
μαρτυρία θα ληφθεί σαν ακράδαντη απόδειξη.

Όταν ο μάρτυρας τύχει να βρίσκεται σε κάποια ομάδα 
ατόμων την ώρα της παρατήρησης, ασυνείδητα γίνεται 
δέκτης μαζικής υποβολής (ένα θέμα που θα συζητήσουμε 
παρακάτω). Σε μια τέτοια περίπτωση η μαρτυρία του τοπίο 
πιθανόν είναι να σύμφωνά με αυτή των άλλων ατόμων του 
πλήθους. Το πλήθος, λέει ο Ντυπρέ, παρατηρεί και εξηγεί 
το γεγονός και αντιδρά διαφορετικά από το άτομο. Ο 
Ντυπρέ θάπρεπε να άχε προσθέσει, λέει ο Λόκαρντ, ότι ο 
μάρτυρας μέσα σ’ ένα πλήθως συνήθως παρατηρεί, 
ερμηνεύει και αντιδρά ακριβώς όπως τα κατώτερα 
πνευματικά άτομα του πλήθους.

Παρόμοιες ροπές, που σ’ ένα ορισμένο βαθμό βρίσκο
νται σ’ όλα τα άτομα, ακόμα κι αν είναι πολύ διαφορετικές, 
μπορεί να προκαλέσουν ομαδικά λάθη έστω κι αν οι 
μάρτυρες άναι τελάως ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Η 
ακόλουθη επεξήγηση θα κάνει κατανοητό το σημάο αυτό. 
Ο καθηγητής X είχε μαύρα μαλλιά και ο καθηγητής Ζ 
ξανθά. Κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την τάξη, 
ζητήθηκε από 153 μαθητές που τους ήξερα πολύ καλά να 
καταγράψουν το χρώμα μαλλιών των δύο καθηγητών. Τα 
μαλλιά του καθηγητή X για 125 μαθητές ήταν μαύρα, για 16 
καστανά, για 9 ξανθά και για 3 γκρίζα. Τα μαλλιά του 
καθηγητή Ζ για 77 μαθητές ήταν ξανθά, για 16 κόκκινα, για 
5 κίτρινα, για 3 άσπρα, για 2 γκρίζα, για 18 μαύρα, για 21 
καστανά, για 18 ανοιχτά καστανά και για 3 αδύνατον να 
θυμηθούν το χρώμα. Το εκπληκτικό αποτέλεσμα του

ερωτηματολόγιου ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι από τους μαθητές είχαν μαύρα μαλλιά, ένα 
κοινό χαρακτηριστικό σ’ αυτό το μέρος της χώρας. Είχαν 
δώσει μαρτυρία σύμφωνα με ότι είχαν συνηθίσει να 
βλέπουν.

Η υποβολή της μάζας δεν εξηγεί ικανοποιητικά τέτοια 
φαινόμενα αλλά η προσεκτική ανάλυση ειδικών περιπτώ
σεων ενισχύει την άποψη ότι η συνήθεια και η αυθυποβολή 
παίζουν ένα μεγάλο ρόλο.

Η περιγραφή
' Ενα από τα πιο δύσκολα καθήκοντα του μάρτυρα είναι 

να περιγράφει το δραπέτη εγκληματία και πολλές φορές 
μάλιστα γίνονται λάθη. Αν ο μάρτυρας έχει δει ένα άτομο 
μετρίου αναστήματος π.χ. συνοδευόμενο από δύο η τρία 
άλλα κοντά, το ζητούμενο θα περιγράφει σα ψηλό. Η 
μαρτυρία όσον αφορά τα χρώματα είναι συχνά πολύ θετική 
αλλά και πολύ ανακριβής.

Ο Χέίντλ, έχει μελετήσει ιδιαίτερα ορισμένα μέρη της 
περιγραφής ατόμων (ύψος, ηλικία, χρώμα μαλλιών και 
σχήμα προσώπου). Σε δύο σειρές πειραμάτων, συλλέχθη- 
καν 20.000 απαντήσεις, που περιείχαν 80.000 μέρη της 
περιγραφής. Στη πρώτη σειρά περιγραφόταν ένα άτομο 
που όσοι λάμβαναν μέρος στο πείραμα a'6av για τέσσερα 
λεπτά. Στη δεύτερη σειρά τα εξεταζόμενα άτομα περιέγρα- 
φαν ένα πολύ γνωστότερο πρόσωπο που ήταν απών 
μαθητές του δημοτικού περιέγραφαν τους δασκάλους τους, 
στρατιώτες τις γυναίκες τους κ.λπ. Το ύψος είχε υπερεκτι- 
μηθεί σε γενικές γραμμές κατά 5 πόντους και η ηλικία κατά 
8,2 χρόνια. Η περιγραφή του σχήματος του προσώπου 
έδωσε πολύ λανθασμένα αποτελέσματα. Οι άνδρες είχαν 
καλύτερη σύλληψη του σχήματος από τις γυναίκες και τα 
παιδιά από τους ενήλικες. Το χρώμα των μαλλιών κατά 
κανόνα δεν το πέτυχαν, καθώς το 83% των εξεταζομένων 
προσώπων έκανε λάθος. Οι ενήλικες είχαν καλύτερη 
σύλληψη του χρώματος, των μαλλιών από τα παιδιά και οι 
γυναίκες από τους άνδρες.

Πειράματα τέτοιου είδους μπορεί να τείνουν να καλλιερ
γήσουν την πίστη ότι οι περισσότερες περιγραφές φυγάδων 
εγκληματιών είναι ψεύτικες και αποπροσανατολιστικές. 
Είναι γεγονός, όμως, ότι κάθε μέρια συλλαμβάνονται από 
την αστυνομία διάφορα άτομα με τη βοήθεια περιγραφών 
που δόθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες. Ο Γκόρφ λέει 
σχετικά μ’ αυτό, και πολύ σωστά, ότι το πρόβλημα είναι πιο 
περίπλοκο από όσο πιστεύουν οι ψυχολόγοι. Οι ψυχολόγοι 
σύμφωνα με τις εμπειρίες τους έχουν φτιάξει μέσους όρους 
σφαλμάτων που έχουν συμβεί. Ένας ανακριτής όμως, δεν 
έχει μεγάλη βοήθεια από τις εμπειρίες του, γιατί 20% των 
εξεταζομένων προσώπων θα κάνουν λάθος σε μια υπόθεση 
και 40% σε μια άλλη. Βέβαια, αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο κ. 
Σμίθ κάνει λάθος όταν λέει σαν μάρτυρας ότι ο κλέφτης είχε 
καστανά μαλλιά, ένα μουστάκι σαν οδοντόβουρτσα και 
φορούσε ένα γκρι καπέλο με γείσο. Κανένας καθηγητής 
της λογικής δεν θα έφθανε σ’ ένα τέτοιο συμπέρασμα μέσα 
από τυχαίες περιστάσεις μιας ορισμένης υπόθεσης.

Τα πειράματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, αν μη τι 
άλλο, θα διδάξουν τους ανακριτές ή τους αστυνομικούς να 
μην αποδέχονται περιγραφές χωρίς τον ανάλογο σκεπτικι-
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σμό, ειδικά όταν πρόκειται για χρώμα μαλλιών, ύψος του 
ατόμου, σχήμα προσώπου και αμφίεση. Πολλά εξαρτώνται 
από το πόσο κοντά ήταν ο μάρτυρας, το φωτισμό, κ.λπ.

Αναγνώριση υπόπτου από αυτόπτες 
μάρτυρες

Τα λάθη που γίνονται στις αντιπαραθέσεις είναι 
αμέτρητα. Οι ακόλουθοι παράγοντες ειδικά, τείνουν ν ’ 
αυξήσουν τα λάθη: ομοιότητα με άλλους, κακός φωτισμός, 
έξαψη του μάρτυρα, μη ικανοποιητική ετοιμότητα του 
μάρτυρα, υποβολές και παρέλευση πολύ χρόνου από την 
μέρα του συμβάντος.

Συνηθίζεται στις αντιπαραθέσεις να βάζουν το μάρτυρα 
να μπει σε μια αίθουσα όπου διάφορα πρόσωπα στέκονται 
στη σειρά μαζί με τον ύποπτο. Ο μάρτυρας ζητθ'ται να δείξει 
τον ένοχο. Φυσικά, δεν θάπρεπε να παρέχονται περιγραφές 
ή φωτογραφίες του υπόπτου στο μάρτυρα.

Μερικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η αναγνώριση ενός 
ατόμου από ένα μάρτυρα, συνήθως αποφέρει ψεύτικα ή 
αρνητικά αποτελέσματα. Μια τέτοια άποψη μπορεί να είναι 
υπερβολική, αλλά είναι αλήθεια ότι το άτομο που πρέπει να 
αναγνωρισθεί αναμφισβήτητα θάπρεπε, αν είναι δυνατόν, 
να τοποθετηθεί στις ίδιες συνθήκες κάτω από τις οποίες το 
είδε ο μάρτυρας, για παράδειγμα, στην ίδια στάση, τον ίδιο 
φωτισμό κ.λπ. Η καλύτερη μέθοδος είναι να επιχειρηθεί η 
αναγνώριση στον τόπο του εγκλήματος και περίπου την 
ώρα που διαπράχθηκε το έγκλημα.
Αναγνώριση πτωμάτων

Όπως και σε μια συνηθισμένη αναγνώριση, κατά τον 
ίδιο τρόπο, ο ανακριτής μπορεί να αντιμετωπίσει ψευδή 
μαρτυρία τελείως ασυνείδητα δοσμένη, στην αναγνώριση 
πτωμάτων. Δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωρισθεί ένα 
πτώμα, ειδικά όταν έχει υποστεί σήψη ή αποσύνθεση και 
πολλά λάθη προκύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο 
ΧέλγουΤκ αναφέρει μια ενδιαφέρουσα υπόθεση που δείχνει 
ότι ακόμα και συγγενείς μπορεί να κάνουν λάθος ακόμα και 
κάτω από τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. Ένας γερμανός 
σιδηροδρομικός, ο κ. Κίρστεΐν καυγάδισε ένα βράδυ με τη 
σύζυγό τους. Η σύζυγος έφυγε από το δωμάτιο. Λίγο 
κατόπιν, ο Κίρστεΐν πληροφορήθηκε ότι μια γυναίκα είχε 
ριχτεί στο γειτονικό ποτάμι και είχε πνιγεί. Πήγε γρήγορα 
εκεί, βέβαιος ότι η σύζυγός του είχε αυτοκτονήσει. Κάτω 
από το φως μιας λάμπας νόμισε ότι αναγνώρισε το πτώμα, 
και άρχισε να κλαίει και να θρηνεί. Ο αδελφός και η αδελφή 
του, που του είχαν συνοδεύσει, επιβεβαίωσαν την αναγνώ
ριση. Το πτώμα μεταφέρθηκε σπίτι και του έκανε τεχνητή 
αναπνοή για λίγη ώρα. Αφότου ελαττώθηκε λίγο η 
αναστάτωσή του, ξαφνικά ο Κίρστεΐν θυμήθηκε πως η 
σύζυγός του είχε περισσότερα χρήματα επάνω της και 
φορούσε διαφορετικά ρούχα. Καθώς ανέβαινε βιαστικά τις 
σκάλες για το επάνω πάτωμα για να εξακριβώσει αν είχε 
αλλάξει τα ρούχα της αυαλογίσθηκε με δυνατή φωνή 
« Άραγες τι ρούχα φορούσε σήμερα;» Μπορεί να φαντα
στεί κανείς το σοκ του όταν άκουσε τη φωνή της συζύγου 
του να απαντά, «Τα ρούχα που φορούσα σήμερα κρέμονται 
εδώ». Ο Κίρστέΐυ έτρεξε κάτω τρομοκρατημένος φωνάζο-

ντας: «Τώρα πιστεύω το Θεό. Το φάντασμα της Έμμα είναι 
στην κρεβατοκάμαρα». Κανείς δε τόλμησε να μπει στο 
δωμάτιο ώσ που η κ. Κίρστεΐν βγήκε από εκά. Αμέσως 
έγινε φανερό ότι δεν υπήρχε η παραμικρή ομοιότητα 
μεταξύ αυτής και της πνιγμένης. Η περίπτωση αυτή μπορεί 
να εξηγηθεί μόνο αν υποτεθεί ότι ο κ. Κίρστεΐν έπεσε θύμα 
ισχυρής αυθυποβολής. Το παράξενο είναι ότι ο σύζυγος δεν 
αντελήφθη τη δια φορά ανάμεσα στη νεκρή γυναίκα και τη 
σύγυγό του ούτε την ώρα που της έκανε τεχνητή αναπνοή. 
Η ταραχή και προκατάληψη του προφανώς επισκίασαν 
κάθε άλλη αντίληψη.
Αναγνώριση από φωτογραφίες

Δεν θάπρεπε ποτέ να δείχνεται μόνο μια φωτογραφία 
στον αυτόπτη μάρτυρα και να ερωτάται αν αναγνωρίζει το 
πρόσωπο. Ανπ'θετα, η φωτογραφία πρέπει να είναι 
τοποθετημένη ανάμεσα σε διάφορες άλλες και να ζητηθεί 
από του αυτόπτη μάρτυρα να δείξει το ζητούμενο 
πρόσωπο. Βέβαια, μια τέτοια διαδικασία δεν ελαττώνει την 
πιθανότητα λάθους, εφόσον ο μάρτυρας μπορεί να έχει δει 
από πριν κάποια φωτογραφία του υπόπτου στις εφημερίδες 
ή οπουδήποτε αλλού.

Η αναγνώριση από φωτογραφίες περικλείει και ένα άλλο 
κίνδυνο. Αν η εικόνα του εγκληματία που έχει στη μνήμη 
του ο μάρτυρας είναι αόριστη και συγκεχιμένη, μπορεί να 
τη συμπληρώσει λανθασμένα κοιτώντας τη φωτογραφία 
κάποιου που έχει μια ελαφριά ομοιότητα με τον ύποπτο. 
Όταν αυτή η εικόνα εντυπωθεί στο μυαλό του, σε μια 
μετέπειτα αντιπαράσταση, ο μάρτυρας μπορεί υ’ αναγνω
ρίσει λάθος πρόσωπο ή ν’ αποτύχει ν’ αναγνωρίσει το 
σωστό πρόσωπο γιατί μοιάζει ή δε μοιάζει με το πρόσωπο 
της φωτογραφίας.
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α

Από όσα διεξοδικά αναπτύχθηκαν ανωτέρω γίνονται, 
νομίζω, απόλυτα καταφανείς οι δυσκολίες που παρουσιάζει 
για τον αυακριτικό υπάλληλο αλλά και για το δικαστήριο η 
εκτίμηση της ανθρώπινης μαρτυρίας.

Θεωρόται ιδιαίτερα διακινδυνευμένο να εκληφθεί η 
κατάθεση ενός μάρτυρα «υπεράνω πόσης υποψίας» ή η 
ομολογία ενός κατηγορουμένου σαν δεδομένο υψηλής 
αποδεικτικής αξίας. Σκοπός εκείνου που διευθύνει την 
ανάκριση δεν a ναι να κλείσρ εύκολα την υπόθεση αλλά να 
την εξιχνιάσει πλήρως. Αυτό επιβάλλει να αντιμετωπίζει 
πάντοτε με σκεπτικισμό τις ανθρώπινες μαρτυρίες και να 
φροντίζει να διασταυρώνει τις εκτιμήσεις του.

Βέβαια ο δικαστής, σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, οφείλει να αποφασίζει κατά την πεποίθησή 
του, ακούγοντας τη φωνή της συνα'δησής του και 
οδηγούμενος από την απροσωπόληπτη κρίση του για την 
αξιοπιστία των μαρτύρων. Η εκτίμηση όμως της αξιοπι
στίας αυτής περνάει μέσα από δρόμο δύσκολο και 
ολισθηρό, δρόμο που απαιτεί από τον ανακριτικό υπάλλη
λο και το δικασιή υψηλή συναίσθηση του καθήκοντος, 
ανάλογη επαγγελματική κατάρτιση και σχετική πείρα.

Από το βιβλίο τους: 
MODERN CRIMINAL INVESTIGATION
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Λάθος το παίξιμο στη διαχωρι· 
στική νησίδα όπως _λάθος είναι 
και το Λέρασμα ανάμεσα στα 
αυτοκίνητα.

____________________________________w. . . —...............................................  I— 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

του Σωτήρη ΤΣΕΝΕ 
αστυνόμου Β' Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής

Στην ιεράρχηση των προληπτικών στόχων για τον 
περιορισμό των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων, κυ
ριαρχική θέση κατέχει η κυκλοφοριακή αγωγή.

Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η ασφάλεια στους 
δρόμους εξαρτάται βασικά από τη συμπεριφορά ο
δηγού και πεζού.

Χωρίς αμφιβολία, ένας κακός οδηγός είναι πολύ 
επιρεπής σε ατυχήματα ακόμα και αν το όχημά του 
είναι από τα πλέον ασφαλέστερα και αν έχει στη διά
θεσή του τον πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Τις ίδιες πιθανότητες να γίνει παιχνίδι των τροχών 
έχει και ο απρόσεκτος πεζός και ιδιαίτερα το παιδί.

Ο ανθρώπινος παράγοντας εκτιμάται διεθνώς ότι 
ευθύνεται στη δημιουργία του τροχαίου ατυχήματος 
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (πάνω από 80%) και 
συνεπώς η προσοχή των υπευθύνων είναι ανάγκη να 
συγκεντρωθεί σ' αυτόν (οδηγό - πεζό - επιβάτη), προ- 
κειμένου να εξουδετερωθούν οι αιτίες που προκαλούν 
το σύνολο σχεδόν των ατυχημάτων. Αυτό και για τον

πρόσθετο λόγο της διαφοράς και υπεροχής του αν
θρώπου από τους άλλους παράγοντες που επηρεά
ζουν την οδική κυκλοφορία (όχημα - δρόμος), επειδή 
αποτελεί το μόνο έμψυχο και δυναμικό στοιχείο, με 
βούληση και πρωτοβουλία για προσαρμογή στις ο- 
ποιεσδήποτε συνθήκες και προπαντός λογική και 
σκέψη για επιβίωση.

Από στατιστικής πλευράς, τα στοιχεία της Διε
θνούς Οργάνωσης για την πρόληψη του Ατυχήματος 
(P.R.I.) επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα του ρόλου 
της κυκλοφοριακής αγωγής.

Συγκεκριμένα, το έτος 1980, στις Χώρες Δανία, Φι
λανδία και Νορβηγία που η ενημέρωση του Κοινού 
ήταν σωστά σχεδιασμένη και άρτια οργανωμένη, αλ
λά και επιστημονικά τεκμηριωμένη, η μείωση του 
αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων ήταν σημαντικά 
αισθητή και συνεχής για κάθε επόμενο χρόνο.

Μοναδική οδός για την υπέρβαση της κατάστασης 
t*iS αποσπασματικής αντιμετώπισης που επικρατεί 
στον τομέα της κυκλοφοριακήβδιαφώτισης, είναι η 
άμεση χάραξη μιας εθνικής εφικτής στρατηγικής, για 
την εποικοδόμηση του επιθυμητού αποτελέσματος.

Η δραστηριοποίηση των συναρμόδιων φορέων
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πρέπει να εστιαστεί στις παράμετρους βελτίωσης της 
συμπεριφοράς γενικά, που σχετίζεται με το πλέγμα 
άνθρωπος - αυτοκίνητο - δρόμος, οι οποίες διαμορ
φώνονται, συνήθως, στις μικρές ηλικίες.

Είναι αυτονόητο ότι ο νεανικός πληθυσμός διανύει 
τη δυσβατότερη εξελικτική πορεία της προσωπικότη
τάς του και τα πρότυπα σχηματισμού του μεταβάλ
λονται ευχερέστερα, από ό,τι στις μεγαλύτερες ηλι
κίες, που η ανάκληση μιας καταστρεπτικής συνήθειας 
(κάπνισμα), παρουσιάζει σοβαρές δυσχέρειες.

Άλλωστε, η τραγική διαπίστωση ότι αυξήθηκε ο 
ειδικός δείκτης θνησιμότητας των παιδιών από τρο
χοφόρα (από 4,6 σε 7,0) και το γεγονός ότι οι νεκροί 
μέχρι 24 χρόνων από μεταφορικά μέσα καλύπτουν το 
40% των θανατηφόρων ατυχημάτων, δικαιολογεί 
απόλυτα την ταχεία ευαισθητοποίησή μας προς την 
κατεύθυνση αυτή.

Από την άλλη πλευρά ο νέος, σε σύγκριση με τον 
ενήλικο υιοθετεί ευκολότερα κατά την οδήγηση ενέρ
γειες με αυξημένη την πιθανότητα ατυχήματος, π.χ. 
αδιαφορεί για την επικινδυνότητα της οδικής κατά
στασης, γίνεται επιθετικός για ασήμαντο λόγο, υπε
ρεκτιμά τις ικανότητες του μέσου που οδηγεί κλπ.

Μάλιστα πολλοί οδηγοί δίτροχων που επιδίδονται 
σε χαρακτηριστικές παραβάσεις είναι κατά κανόνα 
νεαρά άτομα με πηγαία ορμή και ζωτικότητα που 
τροφοδοτείται από τη σύμφυτη με την ηλικία τους 
έπαρση και υποδαυλίζεται από την ανάγκη αυτοεπι- 
βεβαίωσης και αναγνώρισής τους από το κοινωνικό 

Ιτ -  σύνολο.
Η καλλιέργεια στους νέους της συναίσθησης της 

κοινωνικής ευθύνης θα οδηγήσει στη συνετή χρήση 
των οχημάτων τους, τόσο σαν μέσων ψυχαγωγίας, 
όσο και σαν μέσων δουλειάς και θα μειώσει τις πιθα
νότητες εμπλοκής τους σε ατυχήματα.

Ακόμα πρέπει με διάλογο και επιχειρήματα να αγ
γίξουμε τον δικό τους τρόπο ευαισθητοποίησης, για 
να αντιστρέφουμε την απροθυμία τους και την ενα
ντίωσή τους στα κατά καιρούς θεσπισθέντα περιορι
στικά μέτρα και να ενδυναμώσουμε τις αναστολές 
τους για γεύση του οδηγητικού κινδύνου.

Μελετώντας το ιδιόμορφο πρόβλημα της ακίνδυ
νης διακίνησης των παιδιών στο δρόμο, καταλήγουμε 
στο βασικό συμπέρασμα ότι η κυκλοφοριακή διαφώ
τιση πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι και να ολοκλη
ρώνεται στην συνέχεια στο Σχολείο (Παιδικό Σταθμό -

Νηπιαγωγείο - Σχολεία και Σχολές στοιχειώδους μέ
σης και Τεχνικής Εκπαίδευσης).

Αν σκεφθούμε ότι στο Νομό Αττικής φοιτούν στα 
Σχολεία της Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης 
περίπου 600.000 μαθητές, τότε μόνο μπορούμε να κα
τανοήσουμε πόσο μεγάλες και μακροχρόνιες προσ
πάθειες χρειάζονται για την αποτελεσματική απόδο
ση της ιδιόμορφης αυτής αποστολής.

Βέβαια, την ευθύνη για το σχεδίασμά και την κα
τάρτιση σχετικών προγραμμάτων, εκπόνηση αναλο
γών βοηθημάτων κλπ. έχει η Πολιτεία με το επιστη
μονικό προσωπικό της, που γνωρίζει τη μεθοδολογία 
της διδασκαλίας, την προσωπικότητα, την ψυχολο
γία και τα προβλήματα των παιδιών, τα ενδιαφέρο
ντα και τις ανησυχίες τους, καθώς την ικανότητα α
φομοίωσης και ανταπόκρισης στα διδασκόμενα.

Όμως, εξίσου, με τους δασκάλους, την ίδια, ίσως 
και μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι γονείς, στις βασικές 
υποχρεώσεις των οποίων περιλαμβάνεται και η οδική 
προστασία των ανήλικων τέκνων τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία, ως το σπουδαιότερο 
πρωτογενές μέτρο για να είναι επιτυχής πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις καθιερωμένες παιδαγωγικές με
θόδους (αυτενέργεια, εποπτεία, συναισθηματική 
συμμετοχή στο μάθημα) και παράλληλα να διαθέτει 
όλες τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και μέσα δι
δασκαλίας, όπως είναι τα εποπτικά μέσα, η εκπαι
δευτική τηλεόραση, οι προβολές ταινιών, το κυκλο- 
φοριακό πάρκο, τα ανάλογα βιβλία κλπ., που εναρ
μονίζουν τη θεωρία με την πράξη και αποβάλλουν 
κάθε καθυστερημένη αντίληψη από την πραγματικό
τητα και τις σημερινές ανάγκες της ζωής.

Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η ευθύνη για την 
υλοποίηση του στόχου αυτού, εντάσσεται στις βασι
κές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο δίνο
ντας τις κατευθυντήριες οδηγίες και αναλαμβάνοντας 
συντονιστικές εργασίες βοηθά στο ξεπέρασμα όλων 
των δυσχερειών, για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 
σκοπού.

Με βάση ότι υπάρχει επείγουσα κοινωνική ανά
γκη, για την καθιέρωση του μαθήματος της κυκλο- 
φοριακής αγωγής στα Σχολεία, πιστεύουμε ότι θα 
δοθεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα αυτό για να 
ανατραπεί το σημερινό status στην κυκλοφοριακή εκ
παίδευση και σύντομα να οδηγηθούμε σε καλλίτερες 
και ασφαλέστερες συνθήκες κυκλοφορίας.
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Στις φωτογραφίες τα δενδρύλλια 
του χασίς όπως ανακαλύφθηκαν 
από την αστυνομία και το χρηματο
κιβώτιο τη στιγμή που ανασύρεται 
από το πηγάδι.

ματοκιβώτιό του το οποίο είχαν 
επισημάνει μέρες πριν. Ο Χατζα- 
ρούλας πήδησε μέσα από τον ανοι
χτό φεγγίτη της πόρτας και την ά
νοιξε για να μπει και ο συνεργάτης 
του. Στη συνέχεια προσπάθησαν να 
σηκώσουν το χρηματοκιβώτιο αλλά, 
λόγω του μεγάλου βάρους του, δεν 
το κατόρθωσαν. Μπροστά στον κίν
δυνο να γίνουν αντιληπτοί από 
διερχόμενους πολίτες, αναζήτησαν 
σε μπαρ της παραλίας τον Νίκο Μ έ
ξη που δέχτηκε να τους βοηθήσει 
και έτσι οι τρεις μαζί έβγαλαν το 
χρηματοκιβώτιο από το παράθυρο 
και το φόρτωσαν στο αυτοκίνητό 
τους. Στο σπίτι του Χατζαρούλα, λί
γο αργότερα, το τρύπησαν ανενό
χλητοι με καλέμι, πήραν τις 130.000 
δραχμές που περιείχε και τις μοι
ράστηκαν στα τρία. Αντίθετα αδια
φόρησαν για τα γραμμάτια και τις 
συναλλαγματικές που επίσης πε
ριείχε και τα άφησαν μέσα σ’ αυτό. 
Το άδειο χρηματοκιβώτιο πέταξαν 
σε ξεροπήγαδο βάθους 7 μέτρων.

Η Αστυνομία της Κω κινητο
ποιήθηκε αμέσως μετά την καταγ
γελία της διάρρηξης. Αργά τη νύ
χτα της ίδιας μέρας εντόπισε το 
χρηματοκιβώτιο και στη συνέχεια 
συνέλαβε τους δράστες που ομο
λόγησαν όχι μόνο τη συγκεκριμένη 
αλλά και άλλες παρόμοιες αξιόποι

νες πράξεις που είχαν κάνει στο 
παρελθόν (διάρρηξη σε δύο πολυ
καταστήματα και σε μια κάβα ποτών 
απ’ όπου συνολικά κλάπηκαν περί
που 1 εκατομμύριο δραχμές).

Τέλος στη σκεπή ακατοίκητου 
σπιτιού κοντά στο σπίτι του Χατζα
ρούλα ανακαλύφθηκαν 12 δεν
δρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους 
από 1,05 ως 1,70 μ. και βάρους 7 κι
λών τα οποία καλλιεργούσε -  όπως 
ομολόγησε -  σε πλαστικά μισοβά- 
ρελα.

Από την προανάκριση προέκυψε 
ότι και οι τρεις δράστες έκαναν 
χρήση ναρκωτικών.

Στη μεγάλη αυτή επιτυχία της 
τοπικής αστυνομίας αφιέρωσαν 
πρωτοσέλιδες περιγραφές όλες οι 
εφημερίδες του νομού.

ΞΑΝΘΗ

Το υλικό που ήρθε και πάλι 
πλούσιο από την ακριτική Ξάνθη 
επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρό
πο πως οι προσπάθειες της Αστυ
νομίας της δεν μετριάζονται καθό
λου σε ρυθμό.

Στα πλαίσια του «Έτους Οδικής 
Ασφάλειας» και πάλι, μετά τα ενη
μερωτικά φυλλάδια με οδηγίες 
στους μαθητές, η Τροχαία Ξάνθης 
απευθύνει χρήσιμες συμβουλές σε 
πεζούς και οδηγούς μέσω του τοπι
κού τύπου για τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να κυκλοφορούν στο 
δρόμο.

Επί πλέον τύπωσε εννέα φυλ
λάδια που έχουν σκοπό να βοηθή
σουν τους κατοίκους στη σωστή 
κυκλοφορία τους μέσα στην πόλη. 
Αυτά περιέχουν συμβουλές για πε
ζούς, μοτοσυκλετιστές, γονείς, ο
δηγούς αυτοκινήτων και παιδιά. Για 
τη σωστότερη διανομή τους έστησε 
καλαίσθητα περίπτερα σε κεντρικά 
σημεία της Ξάνθης απ’ όπου τρο
χονόμοι προσκαλούν χαμογελαστά 
τους ενδιαφερομένους να τα πά
ρουν και να τα μελετήσουν. Το ίδιο 
κάνουν και σε κεντρικές αρτηρίες 
του εθνικού οδικού δικτύου.

ΚΩΣ

Το χρηματοκιβώτιο αποδείχτηκε 
«βαρύ» για τους τρεις διαρρήκτες, 
που είχαν διαπράξει στη δίμηνη 
καριέρα τους τρεις ακόμα κλοπές 
και μία απόπειρα. Παράλληλα καλ
λιεργούσαν με επιμέλεια χασίς. Οι 
αστυνομικοί του Α.Τ.Τ. Κω διέκοψαν 
«απότομα» τη «σταδιοδρομία» της 
σπείρας και συνέλαβαν τα μέλη της 
μέσα στα όρια του αυτόφωρου.

Πρόκειται για τον 24χρονο Κώ
στα Χατζαρούλα από το Περιστέρι, 
τον 28χρονο Κώστα Χριστόπουλο 
από την ίδια συνοικία και τον 
23χρονο Νίκο Μέξη από τη Ν. Ιωνία 
που το βράδυ της 4ης Ιουλίου 
διέρρηξαν το τουριστικό γραφείο 
«Ιαλυσός». Συγκεκριμένα στις 1.30' 
τα μεσάνυχτα οι δύο πρώτοι πήγαν 
με αυτοκίνητο στο τουριστικό γρα
φείο με σκοπό να κλέψουν το χρη



Στη διάρκεια του σχολικού έ
τους οι μικροί μαθητές γνώρισαν 
μέσα από τα απλά λόγια των αστυ
νομικών και την προβολή διαφα- 
νειών τους κινδύνους από τη λαθε
μένη κίνηση στους δρόμους και την 
ανάγκη της σωστής κυκλοφορίας 
και της προσοχής. Εφοδιάστηκαν 
με σήματα, χάρτες, κυκλοφοριακό 
υλικό και ενθουσιάστηκαν όταν

Περίπτερο του Τμήματος Τροχαίας 
Ξάνθης απ’ όπου διανέμεται το ε
νημερωτικό υλικό.

φεύγοντας, οι τροχονόμοι χάρισαν 
σε κάθε σχολείο μια εξάρτηση τρο
χονόμου και μια ειδική πινακίδα 
STOP για να τη χρησιμοποιούν οι 
μαθητές των ανώτερων τάξεων.

Για τις τόσο αποτελεσματικές 
τους προσπάθειες ο Διδασκαλικός 
Σύλλογος Ξάνθης με ιδ.αίτερα ε
γκάρδια επιστολή τους ευχαριστεί 
και τους συγχαίρει γιατί για πρώτη 
φορά στο νομό γίνεται, μια τόσο 
καλά οργανωμένη παρέμβαση στον 
σημαντικό αυτό τομέα.

Επισφραγίζοντας την κοινωνική 
τους αποστολή οι τροχονόμοι συ
γκέντρωσαν με πρωτοβουλία και 
από το υστέρημά τους 8.000 δραχ
μές για τα άτομα που πάσχουν από 
μεσογειακή αναιμία.

·«► - " '

ΤΡΙΚΑΛΑ

Σαν αστακοί ήταν οπλισμένοι οι 
κακοποιοί, όταν πήγαν να ποτίσουν 
τη χασισοφυτεία τους στην αγροτι
κή περιοχή Βουνταριά της κοινότη
τας θήκης Τρικάλων. Οταν διαπί
στωσαν πως τους είχαν κυκλώσει οι 
αστυνομικοί προσπάθησαν να δια
φύγουν ανοίγοντας πυρ και τραυ
μάτισαν σοβαρά τον 32χρονο α
στυφύλακα Δημήτρη Λευτέρη.

Μα ας πάρουμε την ιστορία απ’ 
την αρχή.

Το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων 
πληροφορείται την ύπαρξη της χα
σισοφυτείας που αριθμεί 70 περί
που δενδρύλλια. Πυκνή βλάστηση 
και θάμνοι από βατομουριές εξα
σφάλιζαν τις καλύτερες προϋποθέ
σεις για άνετη, αθέατη και χωρίς 
κινδύνους περιποίηση των δεν
δρυλλίων από τους καλλιεργητές. 
Από εκείνη τη στιγμή αστυνομικοί 
του Τμήματος παρακολουθούν κα- 
μουφλαρισμένοι σε 24ωρη βάση 
την περιοχή. Μετά από 15νθήμερη 
άγρυπνη παρακολούθηση τη νύχτα 
της 5ης Αυγούστου βλέπουν τους 
«ιδιοκτήτες» της φυτείας Αθανάσιο 
Καπλάνη 25 χρόνων και Παναγιώτη 
Φράγκο 42 χρόνων, κάτοικους θή
κης να μπαίνουν με χίλιες δυο 
προφυλάξεις σ’ αυτή για τη συνη
θισμένη περιποίηση των δενδρυλ
λίων. Σε κάποια στιγμή ο Καπλάνης 
υποπτεύθηκε πως παρακολουθού- 
νται και κινήθηκε προς την έξοδο 
της φυτείας, ενώ ταυτόχρονα πε- 
τάχτηκαν απ’ τις κρυψώνες τους οι 
τέσσερις αστυνομικοί καλώντας τον

Ο τραυματισμένος αστυφύλακας 
και το όπλο που χρησιμοποίησε ο 
σεσημασμένος κακοποιός.

να μείνει ακίνητος. Αυτός ήδη κρα
τούσε ένα 38άρι Cold που το πρό- 
τεινε προς την πλευρά των αστυνο
μικών απειλώντας τους «θα σας 
φάω όλους». Με αστραπιαία ταχύ
τητα οι αστυνομικοί ορμούν πάνω 
του για να τον αφοπλίσουν, ενώ ε
κείνος πιέζει τη σκανδάλη και 
τραυματίζει στην ωμοπλάτη τον α
στυφύλακα Δημήτρη Λευτέρη. Πριν 
προλάβει να πυροβολήσει ξανά, 
συλλαμβάνεται και αφοπλίζεται. 
Εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση ο 
συνεργός του τρέπεται σε φυγή και 
εξαφανίζεται μέσα στο σκοτάδι, για 
να παραδοθεί αυθόρμητα, μετά από 
δεκαπέντε μέρες, στις αστυνομικές 
αρχές.

Λίγο αργότερα οι γιατροί του 
νοσοκομείου Τρικάλων αφαιρούν 
με επιτυχία τη σφαίρα από το κορμί 
του αστυφύλακα που ήδη βρίσκεται 
στο στάδιο της ανάρρωσης.

Στο χώρο της χασισοφυτείας 
βρέθηκαν μετά από επιτόπια έρευ
να δύο κυνηγετικά όπλα, ένα στιλέ
το και 63 φυσίγγια, ολοκληρώνο
ντας την τόσο επιτυχημένη για την 
Αστυνομία ανακάλυψη και εξάρ
θρωση ενός ακόμα θύλακα παρα
νομίας.
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Εθελοντική
Πυροσβεστική

ομάδα

Ο ιερέας Θεοχάρης Μέγγας, 40 
χρόνων, με δική του πρωτοβουλία 
δημιούργησε Πυροσβεστική Ομάδα 
στο ιστορικό Πολύστυλο της Καβά
λας. Το εθελοντικό «Πυροσβεστικό 
Σώμα» αποτελείται από νέους και 
νέες της περιοχής που έχουν εκ
παιδευτεί σε θέματα πυρόσβεσης 
και άμεσης επέμβασης σε κάθε εκ
δήλωση πυρκαγιάς στην Καβάλα.

Η ομάδα αποτελείται από 20 
νέους και νέες, οι οποίοι, θα βρί
σκονται σε επιφυλακή όλη την πε
ρίοδο του καλοκαιριού.

Ο ιερέας, ο οποίος ήταν 20 χρό
νια πιλότος θα πετά με ιδιωτικό 
αεροσκάφος πάνω απ’ όλες τις δα
σικές περιοχές της Καβάλας και 
των γειτονικών νομών. Όταν αντι
λαμβάνεται κάτι το ύποπτο θα ει
δοποιεί μέσω ασυρμάτου το Δα
σαρχείο Καβάλας, την Πυροσβε
στική Υπηρεσία και την ομάδα του. 
Η ομάδα θα μετακινείται με τρα
κτέρ, πλατφόρμες και αυτοκίνητα. 
Φυσικά διαθέτει και όλα τα απαραί
τητα σύνεργα.

Οι φασολιές... 
παρανομούσαν

Ποιος δεν θυμάται το παραμύθι 
«ο Γιαννάκης κι η φασολιά»; Το τό
σο χρήσιμο αυτό φυτό ήταν ο φύ
λακας - άγγελος του μικρού και τον 
οδηγούσε σε υπερφυσικά κατορ
θώματα.

Στην περίπτωση όμως που θα 
μας απασχολήσει στις επόμενες 
αράδες, η φασολιά παίζει ένα τε
λείως διαφορετικό ρόλο. Γίνεται 
άθελά της κρυψώνα για 131 δεν
δρύλλια χασίς. Καλλιεργητής ο 
34χρονος ηλεκτρολόγος Μιχάλης 
Κατσάνος, κάτοικος Πολυπλάτανου 
Κιλκίς. Στις τσέπες του βρέθηκαν 
ακόμα 600 γραμμάρια χασίς σε 
φούντα.

Στον ίδιο νομό, στην περιοχή 
Γοργόπης συνελήφθησαν επίσης 
δύο εργάτες - καλλιεργητές δεν
δρυλλίων ινδικής κάνναβης. Πρό
κειται για τους Κων. Δαγαλέα και 
τον γαμπρό του Β. Παμπούκη.

Το κατσαβίδι 
δεν βρήκε 
το στόχο του

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας 
Χαλανδρίου κύκλωσαν τη μονοκα
τοικία της οδού Δωδεκανήσου λίγα 
λεπτά μετά την ειδοποίηση που 
πήραν από περίοικους ότι κάποιοι 
άγνωστοι μπήκαν σ’ αυτήν. Και δεν 
είχαν πέσει έξω. Οι διαρρήκτες εί
χαν «αρχηγό» τους τον 29χρονο 
Δημήτρη Ζεϊμπέκη, σεσημασμένο 
και επικίνδυνο κακοποιό «φορτω
μένο» με πλήθος καταδικαστικές 
αποφάσεις για κλοπές.

Όταν οι δύο συνεργάτες του 
αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς 
προσπάθησαν με επιτυχία να δια
φύγουν. Ο ίδιος, πήδησε από τοίχο 
ύψους έξι μέτρων και χτύπησε στα 
πόδια του. Παρ’ όλα αυτά προσπά
θησε να σηκωθεί και να τρέξει, ό
ταν ο αστυφύλακας Γιάννης Ψω- 
μιάδης βρέθηκε φραγμός στο δρό
μο του και έπεσε πάνω του για να 
τον συλλάβει. Σε κλάσματα του 
δευτερολέπτου και με πρωτοφανή 
μανία ο κακοποιός έβγαλε από την 
τσέπη του ένα κατσαβίδι και το 
κάρφωσε στο λαιμό του αστυνομι
κού, αριστερά, λίγο πιο κάτω από 
την καρωτίδα. Η συνέχεια οδηγεί 
τον μεν αστυφύλακα στο νοσοκο
μείο, όπου χρειάστηκαν τέσσερα 
ράμματα για να κλείσουν την πληγή 
και τον διαρρήκτη στην Ασφάλεια 
για τα περαιτέρω.

Τι κρυβόταν πίσω 
απ’ το μέντιουμ

Το επάγγελμα - μέντιουμ ήταν 
«προπέτασμα καπνού». Στην πραγ
ματικότητα η 39χρονη Αναστασία 
Τσοπέη ήταν ο εγκέφαλος σπείρας 
ναρκωτικών που διακινούσε ποσό
τητες η ρωίνης στις πιάτσες των το

ξικομανών. Η Ασφάλεια Αττικής την 
παρακολούθησε και τη συνέλαβε.

Μέσα στο αυτοκίνητό της βρέ
θηκαν είκοσι φακελάκια ηρωίνης, 
ενώ άλλα δεκαεπτά ανακαλύφθη
καν στο σπίτι της, έτοιμα για υπο
ψήφιους αγοραστές. Ακόμα στην 
κατοχή της υπήρχαν 266 δολάρια,
1.065.000 δραχμές, μία χρυσή λίρα 
Αγγλίας, δύο μεγάλα μαχαίρια, δύο 
ζυγαριές ακρίβειας, χάπια υπνο- 
στεντόν και επτά παλιές εικόνες.

Στο σπίτι της μέντιουμ πιάστη
καν ακόμα δυο άτομα που φέρο
νται σαν συνεργάτες της και που 
μαζί της παραπέμφθηκαν στη δι
καιοσύνη.

Τον γνώριζαν με 
τ ’ όνομα «Τζε»

«Και τ ’ όνομα αυτού Τζε». Έτσι 
γνώριζαν τον προμηθευτή του αρ
γού τους θανάτου οι τοξικομανείς 
που σύχναζαν κοντά στο νυχτερινό 
κέντρο «Τοξότης» του Χαϊδαρίου. 
Από τη στιγμή όμως που στα ίχνη 
του βρέθηκε και η αστυνομία, άρ
χισε γ ι’ αυτόν η αντίστροφη μέτρη
ση. Με έφοδο στο αυτοκίνητό του, 
έξω από το κέντρο σε απογευματι
νή ώρα πιάστηκαν ο ίδιος (Ιωάννης 
Τζενεμπής, 24 χρόνων) και οι συ
νεργάτες του Αναστάσιος Τζούδας 
26 χρόνων και Νίκος Τσέλιος 23 
χρόνων. Σε μια απεγνωσμένη 
προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί η 
δράση του ο «Τζε» κατάπιε ένα φα
κελάκι ηρωίνης και έκρυψε κάτω 
από το κάθισμα του αυτοκινήτου 
του ένα κουτάκι από σπίρτα που 
μέσα του βρίσκονταν τέσσερα φα
κελάκια ηρώίνης.
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Τα σχολεία θα... 
ησυχάσουν

Είχε πονοκεφαλιάσει με τη δρά
ση του όχι μόνο τα όργανα της τάξης 
αλλά γονείς, δασκάλους, καθηγητές 
και παιδιά. Γιατί αγαπημένη του α
πασχόληση ήταν η καταστροφή 
σχολείων στην Αθήνα, τον Πειραιά 
και τα Προάστια. Με πρωτοφανείς 
σε μανία βανδαλισμούς έκανε γυα
λιά - καρφιά ό,τι έβρισκε μπροστά 
του, σε γυμνάσια, λύκεια και δημο
τικά.

Περισσότερα από σαράντα σχο
λεία είχαν δοκιμάσει την καταστρο- 
φικότητά του, σε τζάμια, θρανία, 
εποπτικά μέσα και τις ταυτόχρονες 
διαρρηκτικές του ικανότητες.

Οι ζημιές που προκάλεσε στα εκ
παιδευτήρια ξεπερνούν τα 
15.000.000 δραχμές, χωρίς να έχουν 
ακόμα εκτιμηθεί τα χρυσαφικά, 
χρήματα και άλλα αντικείμενα που 
έκλεψε από δέκα σπίτια και τα τριά
ντα αρνιά από σταύλο του Σχηματα- 
ρίου.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας 
Αττικής τον συνέλαβαν. Και η στα
διοδρομία του 28χρονου Γιώργου 
Γεώργα, λιποτάκτη στρατιώτη, από 
την Πύλη της Θήβας είχε άδοξο 
τέλος.

Έκλεβε
την εκκλησία του

Έντεκα χρόνια υπηρετούσε 
στην εκκλησία του χωριού του ο 
παπα Λάζαρος. Πίσω απ’ το σεβά
σμιο ράσο του κρυβόταν ένας άλ
λος ρόλος πέρα απ' τον ποιμένα 
της πίστης. Κι αποκαλύφθηκε όταν 
έπεσε στην παγίδα που του είχε 
στήσει η αστυνομία. Τρεις εικόνες 
του 18ου αιώνα κλεμμένες από την 
εκκλησία του Καλλιφωνίου Καρδί
τσας πριν τέσσερα χρόνια προσπά
θησε να πουλήσει σε υποψήφιο α
γοραστή που ήταν... αστυνομικός 
της Ασφάλειας, αντί του ποσού του
1.700.000 δραχμών. Ο παπάς ήταν

ακριβής στο νυχτερινό ραντεβού. 
Το ίδιο και οι αστυνομικοί που τον 
συνέλαθαν.

Στο σπίτι του βρέθηκαν μετά 
από έρευνα τρία χειρόγραφα εκ
κλησιαστικά βιβλία του 17ου και 
18ου αιώνα.

Ο καμικάζι 
δεν διέφυγε

Κυκλοφορούσε με μοτοσυκλέτα 
χωρίς πινακίδα έχοντας πάνω του 
πτυσσόμενο στιλέτο και μια σύριγ
γα. Πρόκειται για τον 31χρονο κα
μικάζι Τ. Αμπατζόγλου που εντοπί
στηκε από περιπολικό της Άμεσης 
Δράσης. Όταν το πλήρωμα του πε
ριπολικού του έκανε σήμα αντί να 
σταματήσει ανέπτυξε ταχύτητα. 
Έτσι άρχισε η καταδίωξή του. Σε 
γκαράζ της οδού Αδμήτου σταμά
τησε και κατέβηκε από τη μοτοσυ
κλέτα, χτυπώντας με σίδερο στο 
πόδι τον αστυνομικό Σ. Καντά που 
τον ακολουθούσε. Η επιχείρηση 
διαφυγής όμως είχε άδοξο γι’ αυ
τόν τέλος. Λίγα μέτρα πιο κάτω συ- 
νελήφθη από τους αστυνομικούς 
που δεν είχαν χάσει τα ίχνη του.

Οι τύψεις του 
τον σκότωσαν

Όλα φαίνονταν ρόδινα στη ζωή 
του 27χρονου αστυφύλακα Περικλή 
Κούκου. Λίγες μέρες πριν είχε μετα
τεθεί στον αστυνομικό σταθμό της 
γενέτειράς του, Παλαιοκώμης Σερ
ρών. Οι γονείς του είχαν επί τέλους 
κοντά τους τον μοναχογιό τους που 
κατά γενική ομολογία ήταν εξαιρε
τικός χαρακτήρας και καλόκαρδος. 
Τη ζωή του ομόρφαινε ακόμα περισ
σότερο η παρουσία της 17χρονης 
Σιμέλας Παπαδοπούλου, μαθήτριας 
γυμνασίου. Αυτήν πήγε να πάρει με 
το αυτοκίνητο του πατέρα του από 
το λύκειο μετά τον καθιερωμένο 
αγιασμό. Θα της έκανε το τραπέζι 
στο σπίτι μαζί με τους γονείς του.

Είχε όμως την απρονοησία να 
της εμπιστευθεί το τιμόνι του αυτο
κινήτου, αν και γνώριζε ότι δεν είχε 
δίπλωμα οδηγού. Σε κάποιο σημείο 
της διαδρομής η κοπέλλα έχασε τον 
έλεγχό του, μπήκε στο αντίθετο 
ρεύμα και έπεσε μαζί του στο γκρε
μό. Ταυτόχρονα ο αστυφύλακας τι
νάχτηκε έξω πριν το όχημα «του
μπάρει» και τραυματίστηκε ελαφρά. 
Με όσες δυνάμεις διέθετε πλησίασε 
το αυτοκίνητο και διαπίστωσε πως η 
φίλη του ήταν νεκρή. Συγκλονισμέ
νος από το γεγονός έβγαλε από τη 
θήκη το υπηρεσιακό του περίστρο
φο, το στήριξε στον κρόταφό του και 
πυροβόλησε γράφοντας τον τραγι
κά αναπάντεχο επίλογο στη ζωή, τη 
νιότη, τη χαρά της δημιουργίας 
τους.

Οι φλόγες 
εξαφάνισαν 
τα ίχνη των 

κλεφτών

Για να εξαφανίσουν τα ίχνη 
τους από το κλεμμένο αυτοκίνητο 
του έβαλαν φωτιά και κάηκε ολο- 
σχερώς. Μέσα σε μάντρα οικοδο
μών με την επωνυμία «ΦΘΙΝΕ» 
στην οδό Πάρνηθας 45 στη Μετα
μόρφωση Αττικής εγκατέλειψαν οι 
δράστες το κλεμμένο αυτοκίνητο 
με τα στοιχεία ΡΙΑ 822-. (Το τελευ
ταίο στοιχείο δεν ήταν δυνατό να 
προσδιοριστεί σε τι αριθμό είχε με
τατραπεί). Το αυτοκίνητο είχε κλα- 
πεί από τη Λάρισα στις 24 Ιουλίου 
1986 και έγινε η δήλωσε κλοπής 
από τον ιδιοκτήτη του.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε 
ένας τενεκές ελαίου αυτοκινήτου 
όπου κατά πάσα πιθανότητα χρησι
μοποιήθηκε για τη μεταφορά εύ
φλεκτου υγρού βενζίνης ή πετρε
λαίου για το κάψιμο του αυτοκινή
του από το άγνωστο μέχρι στιγμής 
άτομο.

Το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο 
ήταν ασφαλισμένο αντί του ποσού 
των 400.000 δρχ.



Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού 
Προσωπικού
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
είναι ήδη μια πραγματικότητα.

Πρόσφατα ιδρύθηκε η Πανελ
λήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προ
σωπικού του Υ.Δ.Τ. και συγκροτή
θηκε από τους Συλλόγους Πολιτι
κών Υπαλλήλων Αθήνας, Πειραιά 
και Πάτρας.

Για το ιστορικό, τη φιλοσοφία, 
τους στόχους και τις προτεραιότη
τες που βάζει στις διεκδικήσεις 
της, μιλάμε με το προεδρείο της 
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής 
της.
Ερωτ.: Ποιο ήταν το έναυσμα και η 
αναγκαιότητα που επέβαλε την ί
δρυση της Πανελλήνιας Ομοσπον
δίας Πολιτικού Προσωπικού του 
Υ.Δ.Τ.;
Απάντ.: Με αφετηρία την ψήφιση 
του νόμου για την ενοποίηση των 
Σωμάτων Ασφαλείας ξεκίνησε η 
προσπάθεια για την αναβάθμιση 
του ρόλου και της φυσιογνωμίας 
του συνδικαλιστικού κινήματος στο 
χώρο του Υ.Δ.Τ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πο
λιτικού Προσωπικού του Υ.Δ.Τ. είναι 
δευτεροβάθμια συνδικαλιστική ορ
γάνωση, που συγκροτήθηκε από τις 
πρωτοβάθμιες οργανώσεις χώρου 
δουλειάς της Αθήνας, του Πειραιά 
και της Πάτρας. Η Ομοσπονδία κα
λύπτει όλους τους συναδέλφους 
πολιτικούς υπαλλήλους, ανεξάρτη
τα από κατηγορία ή σχέση εργα
σίας με το υπουργείο. Επίσης κα
λύπτει όσους συμμετέχουν σε κλα
δικές οργανώσεις με πανελλαδικό 
χαρακτήρα, αφού τα μέλη της είναι 
ενιαίες πρωτοβάθμιες οργανώσεις 
χώρου δουλειάς σε Νομαρχιακό ή 
Περιφερειακό επίπεδο.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πο
λιτικού Προσωπικού είναι η μοναδι
κή νόμιμη συνδικαλιστική έκφραση 
του υπουργείου, με εκπροσώπηση 
στην ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με τον Ν.

1264/82, που αγωνίζεται για την 
ενότητα, μαζικοποίηση, αυτονομία 
και πολιτικοποίηση του συνδικαλι
στικού κινήματος, που αντιτίθεται 
στον εργατοπατερισμό και την κάθε 
είδους ατενοπαραταξιακή ηγεμονί- 
στικη αντίληψη, που μάχεται ενά
ντια στον κομματικό και εργοδοτικό 
συνδικαλισμό και αναγνωρίζει ότι ο 
αγώνας για τη δημιουργία συμμε
τοχικών θεσμών καθώς και η διεύ
ρυνση και αποτελεσματική λει
τουργία των ήδη κατοχυρωμένων, 
αποτελεί κυρίαρχο στόχο του συν
δικαλιστικού κινήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κατοχύρωση της φυσιογνωμίας, τον 
προσδιορισμό και την ανάπτυξη του 
συνδικαλιστικού κινήματος αποτε
λεί η ενεργός συμμετοχή των ερ
γαζομένων στη διαδικασία λήψης 
και υλοποίησης των αποφάσεων 
που τους αφορούν.

Η Ομοσπονδία, στα πλαίσια της 
δραστηριοποίησής της, έχει εκτι
μήσει ότι η περιθωριοποίηση και ο 
παραγκωνισμός των πολιτικών υ
παλλήλων στη λειτουργία των υπη
ρεσιών, αποτελεί κοντόφθαλμη και 
συντηρητική επιλογή, η οποία δη
μιουργεί αναπόφευκτα την ανάγκη 
προσδιορισμού ενός νέου πλαίσιου 
λειτουργίας και απόδοσης των υ
πηρεσιών, το οποίο θα βασίζεται 
κύρια στην ισότιμη συμμετοχή και 
συνεργασία προς όφελος της Δη
μόσιας Διοίκησης και της εξυπηρέ
τησης του πολίτη, όπως αυτή εκ
φράζεται στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Ομο
σπονδία θεωρεί αναγκαία την άμε
ση και ουσιαστική παρέμβαση σ’ 
όλες τις βαθμίδες της διοίκησης 
και λειτουργίας των υπηρεσιακών 
μονάδων για συμμετοχή στην κα

τάρτιση των προγραμμάτων δρά
σης, τον έλεγχο αποδοτικότητας, 
τον ανακαθορισμό στις σχέσεις 
προϊσταμένων -  υφισταμένων, την 
πλήρη ενημέρωση του προσωπικού 
με παράλληλη νάρκωση της απορ
ρητομανίας και των παρωχημένων 
μορφών ελέγχου της παραγωγικό
τητας του υπουργείου.

Η αντιπαλότητα που συντηρείται 
με τον αυταρχισμό και τις διακρί
σεις, είναι εντελώς αδικαιολόγητη 
και δεν προάγει την ισότιμη συνερ
γασία και την ομαλή απόδοση των 
υπηρεσιών.
Ερώτ.: Για την εκπλήρωση των 
στόχων που αναφέρατε πριν, τι έ
χει προγραμματίσει η προσωρινή 
διοικούσα στο άμεσο μέλλον;
Απάντ.: Η Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή της Ομοσπονδίας έχει 
προγραμματίσει τη δημιουργία όσο 
το δυνατόν περισσότερων πρωτο
βάθμιων οργανώσεων στην περιφέ
ρεια. Στην προσπάθεια υλοποίησης 
του στόχου της, ήδη έχει ξεκινήσει, 
με πρωτοβουλίες συναδέλφων σε 
περιφερειακό και νομαρχιακό επί
πεδο, η σύσταση πρωτοβάθμιων 
συλλόγων (Θεσ/νίκη, Θεσσαλία, 
Κρήτη, Ν. Πελοπόννησο κ.λ.π.).

Με το πλάτεμα της Ομοσπον
δίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, 
αξιοποιείται η συνοχή, η ενότητα 
και η αξιοπιστία του συνδικαλιστι
κού φορέα στο υπουργείο και δυ
ναμώνει η φωνή των πολιτικών υ
παλλήλων, ώστε από καλλίτερες 
θέσεις να αγωνιζόμαστε για:

• Αμεση αξιοποίηση του υπάρ- 
χοντος στελεχιακού δυναμικού των 
πολιτικών υπαλλήλων σε θέσεις α
νάλογες με τις ικανότητες και τα 
προσόντα τους, με παράλληλη α
ποδέσμευση του αστυνομικού προ
σωπικού από διοικητικά καθήκοντα,
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τα οποία θα αναλάβουν στο σύνολό 
τους οι πολιτικοί υπάλληλοι.

• Ουσιαστική συμμετοχή των 
πολιτικών υπαλλήλων στις διαδικα
σίες για τη διεκδίκηση των αιτημά
των τους σ’ όλα τα επίπεδα, με 
στόχο την αμφίδρομη πληροφόρη
ση και ενημέρωση, τη βελτίωση των 
εργασιακών σχέσεων έτσι ώστε η 
Αστυνομία να μετασχηματισθεί σε 
μηχανισμό στήριξης της λαϊκής κυ
ριαρχίας και εξυπηρέτησης του πο
λίτη.

•  Προώθηση όλων των επί μέ
ρους αιτημάτων των πρωτοβάθμιων 
οργανώσεων του κέντρου και της 
περιφέρειας, με συγκεκριμένο 
στόχο - διάγραμμα και χρονικό 
πλαίσιο.

Η αγωνιστική πορεία και η κα
θημερινή αποφασιστική πάλη για 
την κατοχύρωση και διεύρυνση των 
κεκτημένων δικαιωμάτων του δη
μοσιοϋπαλληλικού κινήματος και η 
διεκδικητική στάση απέναντι στα 
οξυμένα προβλήματα του χώρου 
μας είναι υποχρέωση όλων, ώστε να

συμβάλλουμε ο καθένας με το δικό 
του μερίδιο προσφοράς στην επι
τυχία των στόχων μας.

Η σύνθεση της Προσωρι
νής Διοικούσας 
Επιτροπής της Ομοσπον
δίας Πολιτικού Προσωπι
κού του Υ.Δ.Τ.

Πρόεδρος: Βαγγέλης Μαλακάτας. 
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Δερμιτζά- 
κης.
Γεν. Γραμματέας: Νίκος Χρήστου. 
Οργαν. Γραμματέας: Γιώργος Κο
λοβός.
Ταμίας: Ρούλα Καλογεροπούλου. 
Δημ. Σχέσεις - Τύπος: Ντάνα Μα- 
γκλάρα.
Μέλη: Γιώργος Βαγιωνάκης

Κώστας Θεοδωρόπουλος 
Βλάσσης Κίτσιος 
Γιώργος Τριανταφυλλόπου- 
λος
Χαράλαμπος Τσιρώνης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πολιτικών Υπαλλήλων του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης ύ
στερα από έκτακτη εισφορά 
των μελών της κατέθεσε στον 
ειδικό λογαριασμό της Εθνικής 
Τράπεζας -  αριθμός λογαρια
σμού 104/48353-10- που άνοιξε 
η ΑΔΕΔΥ σαν πρώτη δόση το 
ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000) δραχμών σε ένδειξη 
αλληλεγγύης καί συμπαράστα
σης στο δοκιμαζόμενο από τους 
πρόσφατους σεισμούς λαό της 
Καλαμάτας.

Η Διοικούσα Επιτροπή

Η σχολή γλυπτικής 
της Τήνου

Η έννοια 
«τρομοκρατία»

Έχει πολυακουστεί από διάφο
ρες πλευρές στις μέρες μας και οι 
απόψει ς γι ’ αυτήν δ ιχάζο νται συχνά.

Για να ξεκαθαριστεί σε παγκό
σμια κλίμακα η έννοια της τρομο
κρατίας ο έλληνας πρωθυπουργός 
πρότεινε την πραγματοποίηση διε
θνούς διάσκεψης υπάτην αιγίδα του 
Ο.Η.Ε. που θα ασχοληθεί με αυτό και 
μόνο το θέμα.

Με απόφαση του υπουργείου πολιτι
σμού μετατρέπεται σε «Ανωτέρα Σχο
λή Μαρμάρου Γιαννούλη Χαλεπά» η 
Σχολή Μαρμαρογλυπτικής του Πύργου 
της Τήνου, επισφραγίζοντας πολύχρο
νους αγώνες όχι μόνο των Τηνιακών 
αλλά και των ανθρώπων που αγαπούν 
την τέχνη σ ’ όλη τη χώρα.

Ετσι συνεχίζεται και διευρύνεται μια 
παράδοση που γεννήθηκε στο νησί από 
την αρχαιότητα και ,ανέδειξε αμέτρη
τους μαρμαρογλύπτες με πλούσιο 
έργο.

Η σχολή της Τήνου λειτουργούσε 
από το 1955 σαν προπαρασκευαστικό 
και επαγγελματικό Σχολείο Καλών 
Τεχνών με σκοπό τη δημιουργία φυτώ
ριου νέων, ειδικευμένων στη μαρμαρο
γλυπτική.

Πότε αλλάζει 
ένα επώνυμο

Πρέπει να δημιουργεί στον κά
τοχό του ψυχολογικό πρόβλημα. 
Και κάτι τέτοιο είναι σίγουρο, όταν 
το επώνυμο είναι κακόηχο, δυσκο- 
λοπρόφερτο ή προκαλεί θυμηδία. 
Στην περίπτωση αυτή, όπως αναφέ
ρει πρόσφατη εγκύκλιος του υ-· 
πουργείου Εσωτερικών, και μόνο, 
είναι δυνατή η αλλαγή του

Αυτή προϋποθέτει πως οι κάτο
χοι τέτοιων επωνύμων άνδρες ή 
γυναίκες, είναι έγγαμοι.
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Παιδί και ττροβλή 
σχολικής ηλικία

ΓΓ όλα υπάρχει 
μια

Η σχολική ηλικία αρχίζει με 
την είσοδο, του παιδιού στο 
Δημοτικό και είναι μια πε

ρίοδος της ζωής που χρειάζ^αι ιδιαί
τερη προσοχή. Στις πρωτε&β^ις του 
σχολείου νοιώθει έντονα τ^Λογικές 
και συναισθηματικές πιέι^^^ου σχο
λικού περιβάλλοντος. Το σχολείο εί
ναι συναισθηματικά ουδέτερο και έχει 
πολλές απαιτήσεις, έτσι το παιδί είναι 
αναγκασμένο να προσαρμοστεί γρή
γορα στο καινούριο του περιβάλλον.

επιμέλεια: ΐνίαρίά Ρ

Η ψυχολογία;ενός'ε|ά5(. 
εφτάχρονου παιδιού είναι ‘wi 
κον-Λ^το παιχνίδι και στηΑΡΓδλαυ- 
ση^Η^ά στη σκέτη μάθηση και τις
υποχρεώσεις.

Σιγά - σιγά όμως θα πρέπει να μπει 
στον κόσμο των κανόνων.

Σαν γονείς, μπορεί να σας δοθούν 
αρκετές ευκαιρίες ν’ ανησυχήσετε για 
τα παιδιά σας καθώς θα μεγαλώνουν.

μαντος και εξαφανίζεται απ 
του. Άλλοτε πάλι ίσως σας α

πασχολήσει περισσότερο. Θα ’ταν 
πολύ ασυνήθιστο αν δεν είχατε ποτέ 
λόγο ν’ ανησυχείτε για τα παιδιά σας. 
Ίσως αισθανθείτε καλύτερα, λοιπόν, 
αν μάθετε ότι και άλλα παιδιά αντιμε
τωπίζουν παρόμοια προβλήματα και 
πως κι άλλοι γονείς μοιράζονται τις 
ίδιες ανησυχίες με σας.

Πώς θα καταλάβετε αν το 
παιδί σας έχει 
προβλήματα;

Επειδή πολλοί από τους τρόπους 
συμπεριφοράς των παιδιών μπορούν 
να δημιουργήσουν ανυσυχίες, θα 
χρειαστεί να κατανοήσετε τη διαφορά

σμέ- 
πρό-
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Τι είναι όμως ανησυχία: είναι
κάτι που βασανίζει το μυαλό και απα
σχολεί συνέχεια τη σκέψη. Πρόκειται 
για μια ήπια μορφή άγχους, που απο;
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γκεκριμένη κατάσταση και συνήθως 
| είναι δικαιολογημένος, π.χ. όταν περ

νάμε ένα δρόμο με μεγάλη κίνηση. Οι 
ανησυχίες, το άγχος και οι φόβοι εί
ναι φυσιολογικά και δείγμα υγείας. 
Ένα άφοβο παιδί έχει πολύ μεγαλύτε
ρες πιθανότητες να τραυματιστεί. Με
ρικοί από τους πιο συνηθισμένους 
φόβους στα παιδιά σχολικής ηλικίας 
αφορούν το σκοτάδι, τους δράκους, 
διάφορα ζώα, τους γιατρούς, τους ο- 
δοντογιατρούς, την αρρώστια και το 
θάνατο.

Οι φοβίες αποτελούν υπερβολικούς 
και συχνά παραλυτικούς φόβους. Ο 
φόβος τείνει να γίνει δυσανάλογος με 
την πραγματική κατάσταση. Οι φο
βίες γίνονται συχνά παραλυτικές, για
τί το παιδί ίσως προσπαθήσει να απο- 
φύγει εντελώς κάθε επαφή με το αντι
κείμενο του φόβου του. Για παράδειγ
μα, πιθανό να μη θελήσει να βγει ποτέ 
από το σπίτι. Οι συνηθισμένες φοβίες 
στα παιδιά σχολικής ηλικίας αφορούν 
το σχολείο, τη βροντή, τους γιατρούς, 
τους οδοντογιατρούς και τις ενέσεις, 
καθώς και διάφορα ζώα και έντομα, 
όπως σκύλους ή αράχνες.

* -
Το άγχος αποχωρισμού, δηλαδή ο 
φόβος μήπως βρεθεί το παιδί μακριά 
από το γονιό του (συνήθως τη μητέρα) 
είναι κάτι το φυσιολογικό σ’ ένα νή
πιο δεκαοχτώ μηνών, αλλά αδικαιο
λόγητο σ’ ένα παιδί σχολικής ηλι
κίας. Ωστόσο, πέντε περίπου στα εκα
τό παιδιά ηλικίας πέντε με έντεκα ε
τών υποφέρουν από άγχος χωρισμού. 
Τα παιδιά αυτά έχουν συνήθως ένα ι 
στορικό προσκόλλησης στους γονείς 
τους. Φοβούνται πάρα πολύ το χωρι
σμό σε κάποιο στάδιο της σχολικής 
τους ζωής ίσως όταν πρωτοαρχίσουν 
ή όταν αλλάξουν σχολείο. Το άγχος 
μπορεί να εκφραστεί ανοιχτά με μια 
φοβισμένη προσκόλληση ή και γοε- 
ρές κραυγές όταν το παιδί χρειάζεται 
να αποχωριστεί το γονιό ή όταν πρέ
πει να φύγει ο γονιός. Μερικές φορές 
το άγχος παίρνει τη βορφή πονοκεφά
λων ή στομαχόπονων. Πιθανό να υ
πάρχει κάποια σοβαρή εξήγηση για 
την επιδείνωση του προβλήματος, 
όπως αρρώστια ή κάποιο πρόβλημα 
στο σχολείο ή την οικογένεια. Άλλες 
φορές όμως, είναι μυστήριο πώς πα
ρουσιάζεται.

Δειλία: Πολλά παιδιά είναι ντροπα
λά, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. 
Ενώ το φαινόμενο είναι φυσιολογικό 
στα νήπια, μπορεί να δημιουργήσει 
στενοχώρια και προβλήματα σε πολύ 
ντροπαλά παιδιά σχολικής ηλικίας.

Γύρω στο 5 τα εκατό των παιδιών 
σχολικής ηλικίας υποφέρουν από έν
τονη δειλία. Τα ντροπαλά παιδιά είναι 
συνήθως αγχώδη, αλλά τα αγχώδη 
παιδιά δεν είναι πάντα ντροπαλά. Δεν 
υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτία γι’ 
αυτή τη δειλία, που συνήθως χαρα
κτηρίζει ένα συγκεκριμένο είδος προ
σωπικότητας. Τα παιδιά αυτά συνήθως 
υστερούν σε αυτοπεποίθηση και δεν 
έχουν καλή ιδέα για τον εαυτό τους.

«Εκλεκτική αλαλία»: Μερικά ι 
διαίτερα ντροπαλά και αγχώδη παιδιά, 
δυσκολεύονται να μιλήσουν μπροστά 
σε ξένους. Το πρόβλημα αυτό, γνωστό 
σαν «εκλεκτική αλαλία», είναι πολύ 
σπάνιο. Παρουσιάζεται ανάμεσα στην 
ηλικία των τεσσάρων και δώδεκα. Τα 
παιδιά αυτά είναι συνήθως πολύ ντρο
παλά, αγχώδη, δειλά και αντικοινωνι
κά. Συχνά έχουν μεγάλα προβλήματα 
στο σπίτι και το σχολείο. Μιλάνε μό
νο σε ορισμένες περιστάσεις, συνήθως 
στο σπίτι ή με πολύ στενούς φίλους. 
Στο σχολείο ή με ξένους μένουν συ
χνά εντελώς σιωπηλά ή, καμιά φορά, 
μιλάνε ψιθυριστά.

Είναι αινιγματικά παιδιά, γιατί 
συχνά, όταν βρίσκονται στο σπίτι με 
την οικογένειά τους, συμπεριφέρονται 
τελείως φυσιολογικά και φαίνονται 
αρκετά χαρούμενα. Το πρόβλημα 
μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, αλλά 
συνήθως έρχεται σιγά σιγά.

Τι είναι φυσιολογικό;

Θέλω να τονίσω ότι πολλές απ’ αυ
τές τις αντιδράσεις παιδιών σχολικής 
ηλικίας, είναι συχνά φυσιολογικές. 
Αυτό που ξεχωρίζει την ανώμαλη συ
μπεριφορά είναι ο βαθμός στον οποίο 
παρεμποδίζει το παιδί να ζήσει κανο
νικά. Για να πάρουμε μερικά ακραία 
παραδείγματα, αν είναι πολύ ντροπα
λό για να δημιουργήσει φιλίες ή αν 
δεν βγαίνει από το σπίτι επειδή φοβά
ται μήπως συναντήσει κανένα σκύλο 
ή αν δεν μπορεί να μπει στη σχολική 
τάξη ή αν πλένει τα χέρια του κάθε

τρεις και λίγο επειδή φοβάται τα μι
κρόβια, τότε έχει πραγματικό πρό
βλημα και είναι φανερό ότι υποφέρει.

Γιατί δημιουργούνται τα 
προβλήματα;

Σπάνια τέτοια προβλήματα οφεί
λονται σε ένα και μοναδικό λόγο. 
Παιδιά με τέτοιες ανησυχίες είναι συ
χνά μάλλον ευαίσθητα. Από τη φύση 
τους έχουν την τάση ν’ ανησυχούν και 
συχνά κυκλοφορούν γύρω τους στενοί 
συγγενείς με παρόμοια προσωπικότη
τα. Είναι γνωστό, ότι ορισμένες δυσά
ρεστες εμπειρίες μπορούν να δημιουρ
γήσουν τέτοια προβλήματα'και οι α
πειλές πιθανό να τα επιδεινώσουν. Αν 
αποφεύγουν καθετί που τους φοβίζει, 
η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμα 
χειρότερη.

Η Κάρεν, έντεκα ετών, φοβόταν να 
βγει έξω μόνη της, να ταξιδέψει με λειο
φορεία ή τρένα και ένιωθε έναν ψυχανα
γκασμό να πλένει τα χέρια της κάθε μισή 
ώρα περίπου. Ζούσε με τη μητέρα της 
και τη γιαγιά της, οι οποίες, και οι δυο, 
ήταν γυναίκες που «τρώγονταν με τα 
ρούχα τους». Η μητέρα της <5εν μπορού
σε να μείνει σπίτι μόνη και η γιαγιά της 
φοβόταν πλήθος από θορύβους. Η Κάρεν 
ήταν σίγουρη πως ο πατέρας της είχε πε- 
θάνει από καρδιακή προσβολή που την 
έπαθε επειδή εκείνη δεν έπλενε τα χέρια 
της αρκετά συχνά.

Τι γίνεται μετά;

Αν μπορέσετε να χειριστείτε σω
στά την κατάσταση, τα περισσότερα 
από τα προβλήματα αυτά εξαφανίζο
νται. Ωστόσο, τα ντροπαλά ή αγχώδη 
παιδιά συνήθως γίνονται ντροπαλοί ή 
αγχώδεις ενήλικες. Αν οι φόβοι ή η 
δειλία του παιδιού σας δεν είναι τόσο 
σοβαρά (άστε να το κάνουν δυστυχι
σμένο. δεν υπάρχει λόγος να κάνετε 
τίποτα. Αν η αγχώδης συμπεριφορά 
του παιδιού σας προκαλεί μεγάλη α
νησυχία ή αν το απασχολεί τόσο ώστε 
να μην μπορεί να ζήσει μια φυσιολο
γική ζωή. τότε θα χρειαστεί να κάνετε 
κάτι περισσότερο από το να προσπα
θείτε ήρεμα να το καθησυχάσετε.
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Τι πρέπει να κάνετε;

Με τα τόσα προβλήματα που έχει 
ένα τέτοιο παιδί, θα ξεκινήσετε καθη- 
συχάζοντάς το με ήρεμο τόνο. Η δική 
σας ενθάρρυνση μπορεί να του δώσει 
αρκετή αυτοπεποίθηση για ν’ αντιμε
τωπίσει και να ξεπεράσει τις κατα
στάσεις που το ανησυχούν. Μην 
προσπαθήσετε να αποφύγετε το πρό
βλημα, γιατί υπάρχει φόβος να το χει
ροτερέψετε. Αν, για παράδειγμα, το 
παιδί σας φοβάται να μείνει μακριά 
σας, τότε κρατώντας το συνέχεια μαζί 
σας δε θα μάθει ποτέ να αντιμετωπίζει 
το χωρισμό. Το άγχος αυτό αυξάνεται 
με το χρόνο και, κάποια στιγμή, μπο
ρεί να γίνει παραλυτικό.

Για να μην αυξηθεί το άγχος, να 
ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να αντιμε
τωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση. Αν 
είστε ήρεμοι, καθησυχαστικοί, ενθαρ
ρυντικοί και σταθεροί, το παιδί έχει 
μεγάλες πιθανότητες να ξεπεράσει τις 
χειρότερες από τις δυσκολίες του.

Η Σάλι, εννέα ετών, πάντα φοβόταν 
να πάει σχολείο και αρνί όταν επίμονα. 
ΠροσπάΟειες για να την οδηγήσουν εκεί, 
κατέληγαν σε φωνές, προσκόλληση στη 
μητέρα της, πονοκεφάλους, στομαχόπο
νους, ακόμα και εμετό. Οι γονείς της δο
κίμασαν να την πείσουν με κάθε τρόπο, 
αλλά χωρίς επιτυχία. Ο ψυχίατρος 
Μπράϊαν Λάσκ, σύμβουλος στο πασί
γνωστο Νοσοκομείο για Άρρωστα Παι
διά Γκρέίτ Όρμοντ Στρητ του Λονδίνου 
και επίτιμος Λέκτορας του ινστιτούτου 
Υγείας του Παιδιού του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου συμβούλεψε πως ο μόνος 
τρόπος για να την πάνε σχολείο ήταν να 
επιμείνουν ήρεμα αλλά σταθερά πως έ
πρεπε να πάει και, αν τα πράγματα έφτα
ναν ως εκεί, θα αναγκάζονταν να την πά
νε παρά τη θέλησή της. Νόμιζαν πως η 
συμβουλι'ι αυτή ήταν πολύ σκληρή, δίχως 
κατανόηση, μα έχοντας αποτύχει επί 
τέσσερα χρόνια, ακολούθησαν τη συμ
βουλή του. Μέσα σε τρεις μέρες η Σάλι 
είχε τακτοποιηθεί καλά στη σχολική της 
τάξη, σαν να μι/ν υπήρχε ποτέ πρόβλημα.

Μια παρόμοια τεχνική μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε παιδιά που δυσκο
λεύουν τη ζωή τους με έμμονες ιδέες ή 
ψυχαναγκασμούς.

Ο Πήτερ, έντεκα χρόνων, έπλενε τα 
χέρια του κάθε μισή <ορα, όλη τη μέρα, 
γιατί φοβόταν πως θα κολήσει μικρόβια. 
Λεν μπορούσε να βγει έξω, ούτε να κάνει

παρέα με άλλα παιδιά, εξαιτίας αυτού του 
άγχους. Η συμβουλή του Δρ. Λασκ προς 
τους γονείς του ήταν να τον εμποδίσουν 
να πλένεται τόσο συχνά και να του επι
τρέψουν μόνο να πλένει τα χέρια του 
πριν το φαγητό και μετά την τουαλέτα. 
Αν χρειαζόταν θα έπρεπε να τον εμποδί
σουν οι ίδιοι. Πολύ γρήγορα, ο Πήτερ 
έχασε την επιθυμία να πλένεται συνέχεια 
και μια βδομάδα αργότερα δεν υπήρχε 
πρόβλημα.

Μια άλλη 
αντιμετώπιση

Μερικά ανήσυχα παιδιά δεν μπο
ρούν να βοηθηθούν με τόσο α

πλό τρόπο. Αν το παιδί σας βομβαρδί
ζεται με τις ανησυχίες του σε σημείο 
που να νοιώθετε εξουθενωμένοι και 
αγανακτιομένοι, είναι απίθανο να 
σταματήσει μόνο και μόνο επειδή θα 
του το πείτε. Μια τεχνική που θεωρεί 
χρήσιμη ο Δρ Λασκ σ’ αυτή την περί
πτωση, είναι εκείνη που ονομάζουμε 
«Η ώρα για ανησυχίες».

Η δεκάχρονη Τζέιν συνέχεια ανησυ
χούσε για διάφορα πράγματα. Από την 
ώρα που ξυπνούσε, μέχρι το βράδυ που 
έπεφτε για ύπνο, οι γονείς της δέχονταν 
σωστό καταιγισμό από αγχώδεις ερωτή
σεις: «Τι θα συμβεί αν δεν μπορέσω να 
καθίσω δίπλα στην Αγγελική;», «Τι θα 
κάνω αν βρέξει;», «Πώς θα διαλέξω τι 
να φορεσιά;». Η συμβουλή του Δρ. Λάσκ 
ήταν να βρουν μια ώρα βολική για εκεί
νους και για την Τζέιν, που να καθίσουν 
μαζί χωρίς να τους ενοχλήσει κανένας. 
Την ώρα αυτή, η Τζέιν θα μιλούσε για τις 
ανησυχίες της όσο ήθελε, χωρίς να τη 
διακόπτει κανείς. Π ώρα αυτή θα ήταν 
αφιερωμένη αποκλειστικά στις ανησυχίες 
της. Σαν αντιστάθμισμα, ωστόσο, δε θα 
της επιτρεπόταν να κουβεντιάσει τις α
νησυχίες της καμιά άλλη ώρα της μέρας. 
Αν δοκίμαζε, θα της απαντούσαν αυστη
ρά πως έπρεπε να περιμένει την «ώρα 
των ανησυχιών». Επί δυο βδομάδες, η 
Τζέιν χρησιμοποιούσε όλη την ώρα αυτή 
μιλώντας για τις ανησυχίες της, αλλά σι
γά σιγά διαπίστωσε πως της χρειαζόταν 
μόνο μισή ώρα και κατόπιν ένα τέταρτο. 
Μετά από ένα μήνα, η Τζέιν και οι γονείς 
της συμιριονησαν πως δεν ήταν πια απα
ραίτητο.

Η τεχνική αυτή αποδείχτηκε πολύ 
χρήσιμη και μπορείτε να την χρησι
μοποιήσετε και σεις αν το παιδί σας 
παρουσιάζει αυτό το πρόβλημα.

Πώς αντιμετωπίζονται οι φόβοι 
για τα ζώα

Παιδιά που φοβούνται ορισμένα 
ζώα, όπως τα σκυλιά, μπορούν να 
βοηθηθούν αν εκτεθούν σταδιακά στο 
φόβο τους. Ένας τρόπος για να το κά
νετε αυτό, είναι να φέρετε ένα μικρό 
και ήρεμο σκυλί στο σπίτι. Το παιδί 
σας θα συνηθίσει σιγά σιγά να βρί
σκεται κοντά σε σκύλο κι έτσι θα χά
σει το φόβο του. Καταλαβαίνω πως 
δεν είναι πάντα δυνατό ούτε πρακτικό 
να έχετε διάφορα είδη ζώων μέσα στο 
σπίτι! Τι θα κάνετε αν το παιδί σας 
έχει π.χ., φοβία με τα άλογα; Τότε 
μπορείτε να το βοηθήσετε δείχνοντάς 
του εικόνες. Αρχίστε δείχνοντάς του 
τη ζωγραφιά ενός πολύ μικρού αλό
γου, μετά ενός λίγο μεγαλύτερου 
κ.ο.κ. Οι ζωγραφιές μπορούν ν’ αντι- 
κατασταθούν με φωτογραφίες. Μετά 
από μερικές μέρες, πηγαίνετε το παιδί 
σας να δει ένα άλογο από μακριά. 
Όταν περάσουν λίγες μέρες ακόμα, 
πηγαίνετε όλο και πιο κοντά, μέχρι 
που στο τέλος να μη φοβάται πια και 
να μπορεί να το χαϊδέψει.

Γιατροί και οδοντογιατροί

Μια παρόμοια τεχνική μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε παιδιά που φοβού
νται να πάνε στο γιατρό ή τον οδο
ντογιατρό:

Ο Λιουκ ήταν δέκα ετών και δεν 
άντεχε την ιδέα να του πάρουν αίμα, 
να του κάνουν ενέσεις ή να του εξε
τάσουν τα δόντια. Οι γονείς του επι- 
σκέφτηκαν το Δρ. Λασκ επειδή 
χρειαζόταν να κάνει ένα οδοντιατρι
κό τσεκ-απ, και μερικά εμβόλια. 
Πρώτα, του έμαθε να χαλαρώνει. Για 
να γίνει αυτό, του ζητήσε να σφίξει 
τους μυς του όσο περισσότερο γινό
ταν, ξεκινώντας από τα δάχτυλα των 
ποδιών και φτάνοντας μέχρι το μέ
τωπο. Τους κράτησε έτσι σφιγμένους 
για δέκα δευτερόλεπτα, μετά τους 
χαλάρωσε για δέκα δευτερόλεπτα κι 
επανέλαβε όλη την άσκηση άλλες δυο 
φορές. Όταν χαλάρωσε καλά, ο πα
τέρας του προσποιήθηκε πως ήταν ο 
οδοντογιατρός και έβαλε ένα κουτάλι 
στο στόμα του παιδιού, κάνοντας 
πως εξετάζει τα δόντια του. Η διαδι
κασία επαναλήφθηκε και μετά χρη-
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σιμοποιήθηκε μολυβί αντί για ένεση. 
Σύντομα ο Λιονκ ήταν έτοιμος να 
του εξετάσουν τα δόντια, να του πά
ρουν αίμα και να κάνει τις απαραίτη
τες ενέσεις.

Είναι σίγουρο όμως ότι υπάρχει 
μια ατέλειωτη ποικιλία τέτοιων τεχνι
κών για κάθε είδους φόβο και φοβία.

Συμβουλή για τη δειλία

Η δειλία και η έλλειψη αυτοπεποί- 
θησης χρειάζονται διαφορετικό είδος 
βοήθειας. Πρώτα πρώτα, ποτέ μη 
μειώνετε το ντροπαλό παιδί σας, γιατί 
αυτό θα χειροτερέψει την κατάσταση. 
Επαινείτε κάθε πρόοδο που σημειώνει 
ή και ανταμείψτε το ακόμα. Ενθαρρύ
νετε μια πολύ βαθμιαία επαφή με άλ
λους. Καλέστε ένα ήσυχο πάιδί της 
ηλικίας του στο σπίτι, επιτρέποντας 
στο δικό σας παιδί να έρθει σιγά σιγά 
σε επαφή με άλλους. Το ντροπαλό σας 
παιδί είναι σίγουρο πως έχει ικανότη
τες που θα πρέπει να ενθαρρύνετε. Για 
παράδειγμα, αν σχεδιάζει καλά ή αν 
παίζει κάποιο μουσικό όργανο, εν- 
θαρρύνετέ το και ενισχύστε την αυτο
πεποίθησή του δείχνοντας το θαυμα
σμό σας για τις ικανότητές του.

Πότε να ζητήσετε βοήθεια;

Αν τα προβλήματα του παιδιού σας 
παραμείνουν κι όταν ακόμα εφαρμόσα
τε μερικές από τις τεχνικές που ανέ
φερα ή αν το εμποδίζουν να κάνει μια 
φυσιολογική ζωή ή το ανησυχούν τό
σο ώστε και σεις οι ίδιοι στενοχωριέ
στε υπερβολικά, τότε συζητήστε το 
πρόβλημα με τον παιδίατρο.

Σ τ ε ν ο χ ώ ρ ι α  κ α ι  
κ α τ ά θ λ ι ψ η

Ο λα τα παιδιά, από καιρό σε και
ρό, νιώθουν λυπημένα ή δυστυ

χισμένα, συναισθήματα που εκφράζο
νται φυσιολογικά με το κλάμα. Όπως 
με τόσες άλλες μορφές συμπεριφοράς, 
εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν 
συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, αλλά 
μάλλον πόσο συχνά συμβαίνουν και 
πόση ένταση έχουν.

Αν το παιδί σας λέει ή σας δείχνει 
συχνά πως είναι λυπημένο ή δυστυχι
σμένο ή αν μοιάζει να βρίσκεται σε 
μια συνεχή μιζέρια ή αν κλαίει πολύ,

τότε κάτι δεν πάει καλά. Η κατάθλιψη 
μέχρις αυτό το βαθμό, ενώ δεν αποτε
λεί πραγματική αρρώστια, είναι πολύ 
δυσάρεστη για όλους και θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα.

δες για να τα επηρεάσουν όσα συμ
βαίνουν. Συχνά η συμπεριφορά των 
παιδιών αποτελεί δείκτη για το πόσο 
ευτυχισμένη ή δυστυχισμένη είναι η 
οικογένειά τους.

Τι δημιουργεί αυτά 
τά προβλήματα;

Καμιά φορά το παιδί νιώθει δυ
στυχισμένο επειδή είναι άρρωστο ή 
επειδή πονάει. Συνήθως φαίνεται όταν 
κάτι δεν πάει καλά οργανικά, οπότε ο 
παιδίατρος μπορεί να εξετάσει το θέ
μα. Τα παιδιά παθαίνουν μερικές φο
ρές κατάθλιψη μετά από κάποια μο
λυσματική αρρώστια, όπως μια βαριά 
γρίπη. Ωστόσο, αυτό διαρκεί μόνο δύο 
ή τρεις βδομάδες. Αν δεν υπάρχει ορ
γανική αιτία που να δικαιολογεί τη 
συμπεριφορά του παιδιού σας, είναι 
σχεδόν σίγουρο πως αντιδρά σε κάτι 
δυσάρεστο στη ζωή του. Αυτό μπορεί 
να έχει σχέση με το σχολείο ή την οι
κογένεια. Ίσως συναντάει δυσκολίες 
στα μαθήματα ή με κάποιο συγκεκρι
μένο δάσκαλο, ή πιθανό να δυσκο
λεύεται ν’ αποκτήσει ή να κρατήσει 
φίλους. Ίσως το στενοχωρούν εντά
σεις ή προβλήματα μέσα στην οικογέ
νεια. Πάντα υπάρχει κάποια αιτία γι’ 
αυτά τα προβλήματα:

Ο Γουόρεν, εφτά ετών, έκλαιγε συ
χνά για αρκετούς μήνες. Πολλές φορές 
έμοιαζε δυστυχισμένος, δεν έτρωγε καλά 
και δύσκολα τον έπαιρνε το βράδυ ο ύ
πνος. Οι γονείς του είχαν μιλήσει στη 
δασκάλα του, που είπε πως ο Γουόρεν 
παρουσίαζε τελευταία παρόμοια συμπερι
φορά και στην τάξη, μα απ’ ό,τι ήξερε, 
το παιδί δε φαινόταν ν’ αντιμετωπίζει 
προβλήματα με το σχολείο.

Από τη συνάντηση που έγινε του Δρ. 
Λασκ, του Γουόρεν και με τους γονείς 
του, διαπιστώθηκε πως υπήρχαν συζυγι
κές δυσκολίες τον τελευταίο χρόνο, με 
πολλούς καβγάδες. Μια φορά μάλιστα, ο 
πατέρας του είχε φύγει από το σπίτι για 
μερική μέρες. Η στενοχώρια του Γουό
ρεν ήταν μια φανερή αντίδραση στα προ
βλήματα των γονιών του.

Πολλοί γονείς λένε πως δεν τα πά
νε πολύ καλά μεταξύ τους, αλλά το 
κρύβουν από τα παιδιά τους. Όμως τα 
παιδιά είναι πολύ ευαίσθητα στην α
τμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο 
σπίτι τους. Δε χρειάζεται να βρίσκο
νται μπροστά όταν γίνονται οι καθγά-

Τι πρέπει να κάνετε;

Φυσικά θέλετε να ξέρετε τι δεν 
πάει καλά. Έχει σημασία να ελέγξετε 
αν υπάρχουν προβλήματα στο σχο
λείο. Θα πρέπει ακόμα να βρείτε κά
ποια ώρα, που να μπορείτε να καθίσε
τε ήσυχοι με το παιδί σας και να 
προσπαθήσετε να το βοηθήσετε ώστε 
να σας πει τι το στενοχωρεί. Αν μι
λάει για ορισμένες ανησυχίες, τότε 
δεχτείτε τις σαν σημαντικές, έστω κι 
αν μοιάζουν σχετικά ασήμαντες. Θυ
μηθείτε ότι πράγματα που μοιάζουν 
λεπτομέρειες για σας, μπορεί να έχουν 
ανυπολόγιστη σημασία για το παιδί 
σας. Για παράδειγμα, αν σας πει πως ο 
φίλος του σταμάτησε να του μιλάει, 
νιώθετε ίσως τον πειρασμό να το κα
θησυχάσετε ανάλαφρα με τη φράση 
«υπάρχουν πολλά άλλα αγόρια και 
κορίτσια για να κάνεις φίλους» -  αλλά 
δεν είναι πάντα αυτή η σωστή απά
ντηση. Βοηθήστε το να μιλήσει για 
τις στενοχώριες του όσο περισσότερο 
μπορεί, δείξτε του πως τις καταλαβαί
νετε κι ότι το αγαπάτε. Μετά, ίσως 
αρχίσετε να λύνεται το πρόβλημα.

Ο Μπομπ ήταν εννέα ετών όταν άρ
χισε για πρώτη φορά ν’ αποσύρεται από 
τον κόσμο και να κλαίει, παρουσιάζοντας 
ταυτόχρονα κρίσεις μελαγχολίας και 
βρέχοντας από καιρό σε καιρό το κρεβά
τι του. Σιγά σιγά, μάθαμε πως νόμιζε ότι 
έφταιγε εκείνος επειδή ο παππούς του 
έπασχε από μια σοβαρή αρρώστια. Α
φορμή γι’ αυτό στάθηκε το γεγονός ότι 
μια μέρα ο Μπομπ ήταν κάπως άτακτος, 
κι ο παππούς του είχε χρησιμοποιήσει 
ανάλαφρα τη συνηθισμένη φράση, «Εσύ 
θα με πεθάνεις!». Όταν ο παππούς αρ- 
ρώστησε πραγματικά μετά από λίγο, ο 
Μπομπ ήταν σίγουρος πως.έφταιγε εκεί
νος. Επειδή ήταν μάλλον εσωστρεφής 
χαρακτήρας, δεν είχε πει τίποτα σε κανέ
να. Όταν τον βοηθήσαμε να μιλήσει γι’ 
αυτό με τη μητέρα του, που του εξήγησε 
την πραγματική αιτία της αρρώστιας, ο 
Μπομπ ξεπέρασε γρήγορα το πρόβλημά 
του.

Αν δεν καταφέρετε να βρείτε την 
αιτία της στενοχώριας του παιδιού
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σας ή αν δυσκολεύεστε να την ξεπε- 
ράσετε, ζητήστε βοήθεια από το για
τρό. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν 
λύσεις, γιατί αλλιώς το πρόβλημα 
μπορεί να εξακολουθήσει* για πολύ 
καιρό και να στενοχωρήσει πολλούς.

Α τ α ξ ί ε ς  κ α ι  
α ν υ π α κ ο ή

Ο πως τόσες άλλες μορφές συμπε
ριφοράς, έτσι και η ανυπακοή 

και οι αταξίες του πάιδιού αποτελούν, 
ως ένα σημείο, μέρος της φυσιολογι
κής ανάπτυξης. Όλα τα παιδιά είναι 
άτακτα κατά καιρούς, συχνά καβγα- 
τζίδικα και μερικές φορές πεισματά
ρικα. Το είδος αυτό της συμπεριφοράς 
παρατηρείται συνήθως γύρω στην 
ηλικία των δύο και στην αρχή της ε
φηβείας. Τότε τα παιδιά ζουν την ε
μπειρία μιας καινούριας ανεξαρτησίας 
και έχουν ανάγκη να την καθιερώ
σουν. «Γιατί να το κάνω;» ή «Δε θα το 
κάνω» είναι φράσεις οικείες σε όλους 
τους γονείς. Στα πολύ μικρά παιδιά, 
είναι ένας πειραχτικός τρόπος να αμ
φισβητήσουν τους κανόνες και να βά
λουν σε δοκιμασία την υπομονή σας. 
Ένα παρόμοιο είδος εξερεύνησης εί
ναι ανάγκη να γίνει στην αρχή της 
εφηβείας. Μην ανησυχείτε λοιπόν 
πολύ για μια τέτοια συμπεριφορά σ’ 
αυτές τις ηλικίες.

Στα παιδιά μεταξύ πέντε ετών και 
εφηβείας, και πάλι είναι φαινόμενα 
φυσιολογικά ως ένα σημείο, η απει
θαρχία και οι αταξίες. Συνήθως όμως 
ελέγχονται.

Πώς να βρείτε την 
ισορροπία

Τέτοια συμπεριφορά είναι πιο συ
νηθισμένη σε παιδιά επίμονα και σ’ 
αυτά ξεπερνιέται δυσκολότερα. Τα 
παιδιά αυτά συνήθως έχουν γονείς με 
παρόμοιες προσωπικότητες και συχνά 
η θέληση του ενός συγκρούεται με του 
άλλου. Από την άλλη, υπάρχουν γο
νείς πολύ επιεικείς που δε χαλιναγω
γούν αρκετά το παιδί τους ώστε να 
μάθει τι είναι σωστό και τι όχι. Οι γο
νείς δε θα πρέπει να είναι ούτε πολύ 
καταπιεστικοί, ούτε πολύ επιεικείς, 
όπως διαπίστωσαν οι γονείς του Σαμ 
και της Τζένι.
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Ο Σαμ, εφτά ετών, ήταν ένα θηρίο. 
Έσπαζε πιάτα, ουρούσε στο χαλί, χτυ
πούσε τον αδελφό του και την αδερφή 
του, έβριζε τους γονείς του, τσακωνόταν 
συνέχεια και ποτέ δεν έκανε ό,τι του έλε
γαν. Οι γονείς του είχαν και οι δύο ανα
τραφεί από αυστηρούς γονείς και είχαν 
αποφασίσει να δώσουν στα δικά τους 
παιδιά μεγαλύτερη ελευθερία. Δυστυχώς, 
όμως, αποδείχτηκαν πολύ επιεικείς.

Η Τζένι όταν ήταν έξι χρόνων αρ- 
νιόταν να κάνει ο,τιδήποτε της έλεγαν. 
Δε συνεργαζόταν όταν την έπλεναν ή την 
έντυναν και πάντα χάζευε και χασομε
ρούσε. Οι γονείς της ήταν αρκετά κατα
πιεστικοί και δεν της επιτρέπανε τις φυ
σιολογικές αταξίες της ηλικίας της. Ό
ταν το παιδί ήταν κουρασμένο ή στενο
χωρημένο, δυσκολεύονταν να της επι
τρέψουν ορισμένα πράγματα. Όταν οι 
γονείς της έμαθαν να είναι λιγότερο αυ
στηροί και χαλαρώσανε τα ηνία, η Τζένι 
η ίδια ηρέμησε και έγινε πιο συνεργάσι- 
W-

Η λύση είναι να βρει κανείς τη 
σωστή ισορροπία, ώστε να επιτρέψει 
στο παιδί να δοκιμάσει μέχρι πού 
μπορεί να φτάσει, όμως ταυτόχρονα 
εμποδίζοντάς το, ήρεμα αλλά σταθε
ρά, να ξεπεράσει ορισμένα όρια. Συ
χνά, η πολύ βίαιη ή η πολύ μαλακή 
αντίδραση των γονιών χειροτερεύει τα 
πράγματα αντί να τα εξομαλύνει. Για 
το λόγο αυτό, αν ο συνηθισμένος τρό
πος που χειρίζεστε το παιδί σας μοιά
ζει να μην οφελεί, αντί να διπλασιά
σετε τις προσπάθειές σας προς αυτή 
την κατεύθυνση, προσπαθήστε να κά
νετε κάτι διαφορετικό, ίσως το αντίθε
το. Αν καταφέρετε να βρείτε τη σωστή 
ισορροπία, το παιδί θα πρέπει να βελ
τιωθεί. Αν τίποτε δε φέρει αποτέλε
σμα, ζητήστε τη βοήθεια ειδικών.

Ψ έ μ α τ α

Ο ι γονείς συχνά ανησυχούν με 
την τάση του παιδιού τους να 

λέει ψέματα, να πλάθει με το νου του 
ιστορίες, να αρνείται τη συμμετοχή 
του σε κάποια αταξία κ.ο.κ. Αυτό δεν 
αποτελεί απαραίτητα πρόβλημα, γιατί 
όλα τα παιδιά κάνουν τέτοια πράγματα 
από καιρό σε καιρό. Θα γίνει όμως 
πρόβλημα αν τα ψέματα του παιδιού 
καταντήσουν συνήθεια.

Θα πρέπει να μπορείτε να ξεχωρί
ζετε τη φαντασίωση από το προσχε- 
διασμένο ψέμα. Όλα τα παιδιά ζουν 
πολύ με τη φαντασία τους. Είναι κάτι 
αντίστοιχο με την ονειροπόληση των 
μεγάλων, μόνο που συχνά το κάνουν 
με λόγια ή παιχνίδι. Η φαντασίωση 
είναι απαραίτητο και φυσιολογικό μέ
ρος της ανάπτυξης.

Μια υπερβολική, αλλά φυσιολογι
κή ωστόσο μορφή της φαντασίωσης 
είναι ο φανταστικός σύντροφος. Με
ρικά παιδιά μιλάνε για ένα ανύπαρκτο 
πρόσωπο σαν να υπάρχει στην πραγ
ματικότητα -  ένα σύντροφο που μοι- ^  
ράζεται μαζί τους πολλές δραστηριό
τητες και γίνεται καλός φίλος. Τέτοιοι 
σύντροφοι εμφανίζονται στο προσκή
νιο γύρω στην ηλικία των τριών ή 
τεσσάρων και συνήθως χάνονται στην 
ηλικία των έξι. Καμιά φορά, εμφανί
ζονται ξανά για μερικές περιόδους, 
ιδιαίτερα σε στιγμές έντασης. Θα 
πρέπει να ανησυχήσετε μόνο όταν ο 
φανταστικός φίλος απασχολεί ακόμα 
το παιδί σας μετά την ηλικία των ε
φτά. Αυτό θα σήμαινε πως το παιδί 
νιώθει ανασφάλεια ή μοναξιά.

Ο Γκίντεον και ο Άνταμ, όταν ή
ταν δύο και τεσσάρων ετών αντίστοιχα, 
έγιναν φίλοι με ένα φανταστικό πρόσωπο 
που είχε το όνομα «μικρό μπουκάλι».  ̂
Συχνά έπαιζαν παιχνίδια μαζί του και 
όταν ένας τους ήταν στενοχωρημένος ή 
ανήσυχος, «το μικρό μπουκάλι» αποτε
λούσε μεγάλη παρηγοριά. Σ ’ αυτόν, βέ
βαια, έριχναν και το φταίξιμο όταν έσπα
γαν ή έχυναν κάτι.

Όταν το παιδί σας λέει πολλά ψέ
ματα και γενικά δείχνει μια διάθεση

Φαντασιώσεις

Προσχεδιασμένα ψέματα



να σας εξαπατάει, θα πρέπει να υπο
ψιαστείτε πως είναι στενοχωρημένο, 
φοβισμένο ή ότι βρίσκεται σε από
γνωση. Προσπαθήστε ν’ ανακαλύψετε 
τι το στενοχωρεί και ενεργήστε για να 
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Θυμη
θείτε ακόμα, πως ίσως το παιδί σας 
φοβάται τον τρόπο που θα αντιδράσε- 
τε αν παραδεχτεί ότι έκανε κάποια α
ταξία.

Σ χ ο λ ι κ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α

Τ α παιδιά κερδίζουν πολύ περισ
σότερα από τη σχολική ζωή πα

ρά από την εκπαίδευση καθαυτή. Δη
μιουργούν φιλίες (που συχνά διαρκούν 
ολόκληρη ζωή), μαθαίνουν ν’ αντιμε
τωπίζουν τους άλλους και να τα βγά
ζουν πέρα με τις εντάσεις της ζωής. 
Για πολλά παιδιά, το σχολείο αποτε
λεί μια ευχάριστη και χρήσιμη εμπει
ρία. Άλλα, όμως, βρίσκουν μερικούς 
τομείς της σχολικής ζωής προβλημα
τικούς.

Τα αγχώδη ή ντροπαλά παιδιά ί 
σως δυσκολευτούν ν’ αποχωριστούν 
τους γονείς τους ή να κάνουν παρέα με 
άλλα παιδιά. Παιδιά χωρίς αυτοπεποί
θηση συχνά ανησυχούν μήπως δεν πε- 
τύχουν. Άλλα, πιθανό να μην τα πη
γαίνουν καλά με συγκεκριμένους δα
σκάλους ή να δυσκολεύονται σε μερι
κά ή σε όλα τα μαθήματα.

Σε οποιαδήποτε απ’ αυτές τις κα
ταστάσεις, το παιδί σας είναι πιθανό 
να δείξει την απόγνωσή του. Ο τρόπος 
που θα τη δείξει, εξαρτάται από διά
φορους παράγοντες, που περιλαμβά
νουν το ταμπεραμέντο του και τις δι
κές σας αντιδράσεις. Επειδή υπάρχουν 
τόσοι πολλοί λόγοι για να δείξει το 
παιδί σας σημάδια του στρες, θα πρέ
πει πάντα να θεωρείτε το σχολείο σαν 
μια πιθανή αιτία των προβλημάτων 
του.

Μειωμένη απόδοση

Πολλά παιδιά δεν τα καταφέρνουν 
τόσο καλά στο σχολείο όσο ελπίζανε 
οι γονείς τους ή όπως θα περίμενε κα
νείς από το επίπεδο νοημοσύνης τους. 
Παιδιά που αποδίδουν λιγότερο από 
τις δυνατότητές τους το κάνουν για 
διάφορους λόγους. Μερικά είναι στε
νοχωρημένα, ανήσυχα ή ταραγμένα. 
Όταν συμβαίνει αυτό, δεν είναι σε 
θέση να συγκεντρώσουν την προσοχή 
τους στη μάθηση. Οι δάσκαλοι συχνά 
θεωρούν τα παιδιά αυτά «τεμπέλικα» ή 
ότι «δεν καταβάλουν προσπάθειες», 
«δεν συγκεντρώνονται», «δεν είναι 
πρόθυμα να μάθουν» κ.ο.κ. Το πρό
βλημα θα λυθεί αν προσπαθήσετε να 
εντοπίσετε και να καταπολεμήσετε το 
αίτιο της στενοχώριας, πράγμα που 
έγινε στην περίπτωση της Μαριάννας:

Η Μαριάννα, δέκα ετών, άρχισε να 
μην τα πηγαίνει καλά στο σχολείο, σε 
όλα τα μαθήματα. Η δασκάλα της παρα
τήρησε πως ήταν νευρική, ο νους της έ
τρεχε αλλού και συχνά βρισκόταν σ’ ένα 
δικό της κόσμο. Κουβεντιάζοντας μαζί 
της, ανακαλύφτηκε πως ανησυχούσε πά
ρα πολύ για την ηλικιωμένη γιαγιά της, 
που την αγαπούσε πολύ και πρόσφατα εί
χε μπει σ’ έναν οίκο ευγηρίας. Από τη 
στιγμή που οι γονείς της, της εξήγησαν τι 
είχε συμβεί και γιατί, και κανόνισαν ώ
στε η Μαριάννα να επισκέπτεται τη για
γιά της τακτικά. Μετά από δυο τρεις 
επισκέψεις φάνηκε να χαλαρώνει και η 
σχολική απόδοσή της βελτιώθηκε.

Ιδιαίτερες μαθησιακές 
δυσκολίες

Ένας άλλος λόγος μειωμένης 
σχολικής απόδοσης είναι κάποια ι
διαίτερη μαθησιακή δυσκολία (όπως 
δυσλεξία).

Αν δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά να 
χαρακτηρίζετε το παιδί σας τεμπέλικο 
ή του λέτε συνέχεια ότι δεν καταβάλ
λει αρκετή προσπάθεια, δε θα το βοη
θήσετε πολύ. Πάντα υπάρχει κάποια 
αιτία για μια τέτοια συμπεριφορά και 
είναι σημαντικό να την ανακαλύψετε. 
Αν το παιδί σας αποδίδει λιγότερο 
από τις δυνατότητές του, συζητήστε 
το θέμα με το δάσκαλο ή τη δασκάλα 
του και προσπαθήστε να σκεφτείτε τι 
ανησυχίες ή στενοχώριες θα μπορού
σαν να το ενοχλούν.

Κατευθυντήριες γραμμές 
για να είστε 
όσο γίνεται, 
καλοί γονείς

•  Να είατε σταθεροί, αλλά όχι άκα
μπτοι.

•  Να προσαρμόζεσθε χωρίς να δη
μιουργείτε χαώδεις καταστάσεις.

•  Επαινείτε και ανταμείβετε το παιδί 
συχνότερα απ’ ό,τι το αγνοείτε και 
το τιμωρείτε.

•  Δημιουργήστε κανόνες μέσα στα 
όρια της λογικής.

• Μένετε σταθεροί στην εφαρμογή 
των κανόνων.

•  Δίνετε προστασία, μα όχι υπερ
προστασία.

•  Έχετε το νου σας για καταστάσεις 
που προκαλοΰν στρες.

• Όταν το παιδί σας είναι πολύ στε
νοχωρημένο, αναγνωρίστε το πρό
βλημα, παρηγορήστε το και προσ
παθήστε να το βοηθήσετε.

• Βοηθάτε το παιδί να προσαρμόζε
ται στην αλλαγή και να γίνει σιγά 
σιγά ανεξάρτητο.

Πού θα βρείτε 
ειδική βοήθεια

Είναι λυπηρό ότι πολλοί γονείς 
αποφεύγουν να καταφύγουν σε ειδικό 
επειδή δε θέλουν να τραβήξουν την 
προσοχή στο παιδί τους από φόβο μη 
θεωρηθεί «παράξενο» ή «ανίκανο» ή 
επειδή ανησυχούν μήπως το πρόβλη
μά του χειροτερέψει.

Στην πραγματικότητα όμως αν υ
πάρχουν προβλήματα είναι πολύ προ
τιμότερο να ξεδιαλυθούν όσο γίνεται 
πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Ζη
τήστε λοιπόν βοήθεια αφού έτσι και 
αλλιώς θέλετε το καλό του παιδιού 
σας.

Αν είστε σχεδόν σίγουροι πως το 
πρόβλημα πηγάζει από το σχολείο, 
συζητήστε το θέμα πρώτα με τον αρ
μόδιο δάσκαλο. Αλλιώς, ένα χρήσιμο 
βήμα είναι να συζητήσετε το πρόβλη
μα με τον οικογενειακό γιατρό, ή τον 
παιδαγωγικό ή σχολικό ψυχολόγο που 
ασχολείται ιδιαίτερα με τις μαθησια-
κές δυσκολίες στο σχολείο.________

Τα στοιχεία πάρθηκαν από το βιβλίο 

«Προβλήματα των παιδιών» του 
Μπράϊαν Λασκ.
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Παγκόσμια
ημέρα

Διατροφής
Γράφει η Αγγελική Ρήγα

Στις 16 Οκτώβρη «γιορτάζεται» η παγκόσμια ημέρα 
διατροφής. Μια ακόμη παρένθεση παραλογισμού στην ιστο
ρία της ανϋρο'ιπινης κοινωνίας. Οι προθέσεις για τον ορισμό 
μιας τέτοιας επετείου ήταν σίγουρα καλές, το αποτέλεσμα ό
μως, -  για όσους τουλάχιστον αισθάνονται και σκέπτονται 
ανθρώπινα -  είναι η ανακάλυψη μιας αποτρόπαιος πραγματι
κότητας. Μιας πραγματικότητας ενδεικτικής του οψελιμιστι- 
κού και ατομικιστικού πνεύματος που διέπει την εποχή μας 
μακριά και πέρα από οποιοδήποτε ίχνος αλληλεγγύης και μη 
εμπορευματικοποιημένης συνύπαρξης των ανθρώπων (εκτός 
βέβαια κάποιων εξαιρέσεων).

Μη μου πείτε πως υπάρχει κανενός είδους λογική στο γε
γονός ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο 
από αιτίες που σχετίζονται με την πείνα. Όταν μάλιστα τα 15 
εκατομμύρια είναι παιδιά. Η βόμβα της Χιροσίμα συγκλόνισε 
την ανθρωπότητα κατά το Β' παγκόσμιο πόλεμο, ο θάνατος 
40.000 παιδιών καθημερινά από πείνα μας αφήνει ασυγκίνη
τους και ανεπηρέαστους. Βλέπεις γι’ άλλους χτυπά η καμπάνα! 
Εμείς απέχουμε πολύ ακόμη από τον κίνδυνο. Ίσιος και να μη 
μας αγγίξει ποτέ.

Και να σκεφθεί κανείς ότι τα ετήσια έξοδα διατροφής κάθε 
παιδιού είναι μόνο 12 δολάρια περίπου, κι ότι αν οι στρατιω
τικές δαπάνες ήταν λιγότερες κατά 6% μόνο, δεν θα πέθαινε 
κανένα παιδί από πείνα στον κόσμο...

Πολλοί άνθρωποι θα έλεγαν ότι η βοήθεια με τη μορφή 
αποστολής δωρεάν τροφίμων στις φτωχές χώρες θα έλυνε το 
πρόβλημα. Οπωσδήποτε είναι ένα πρώτο και ουσιαστικό βήμα 
για την κατεπείγουσα λύση του προβλήματος.
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Για τα παιδιά του Τρίτου Κόσμου 
κάθε μέρα μοιάζει περισσότερο μ ’ 
εφιάλτη που επαναλαμβάνεται.

Η ζωή του εξαρτάται από τη βοή
θεια που θα σταλεί.

Ένα πλάνο - σχέδιο κατά της πείνας σύμφωνα με την ά
ποψη της FAO (Παγκόσμια Οργάνωση Διατροφής) πρέπει
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

•  Να ενισχύει το αίσθημα αυτοδυναμίας στις χώρες που 
υποφέρουν από την πείνα, ελαττώνοντας την εξάρτη
ση από τις εισαγωγές.

•  Να επανεξετάζει την αγροτική πολιτική στις ανα
πτυσσόμενες χώρες, έτσι ώστε να ενθαρρύνει παρά να 
αποθαρρύνει τους αγρότες να παράγουν τροφή σε μια 
ανεξάρτητη βάση.

•  Να βελτιώνει τα συστήματα μεταφοράς, αγοράς και 
αποθήκευσης των τροφίμων.

•  Να εξασφαλίζει το φθάσιμο των τροφίμων στον τόπο 
προορισμού.

•  Να εξασφαλίζει καλύτερη συνεργασία μεταξύ ανε
πτυγμένων και υπανάπτυκτων χωρών.

•  Να βοηθάει στην αποφυγή της υπερκατανάλωσης και 
της σπατάλης των τροφών σ’ όλες τις χώρες.

•  Να προσεγγίζει ρεαλιστικά τα προβλήματα του Τρί
του Κόσμου και να εξετάζει τα θέματα των μεγάλων 
χρεών στις ξένες χώρες.

815



•  («Κουβαλώντας βλήματα στ’ αδιά- 
;θατα» υδατογραφία του ζωγράφου 
Αλέξανδρου Αλεξανδράκη.
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Οι πρώτες μέρες του
του ’40 

στην Αθήνα

έπους

μέσα από τις αυθόρμητες αντιδράσεις
του λαού

και τις σελίδες των λογοτεχνών μας

«Η Κυριακή 27 Οκτωβρίου 1940 στην Αθήνα, είναι όπως 
οι άλλες Κυριακές. Μια μέρα αργίας, μ ’ ένα καιρό αρκετά ζε
στό για την εποχή (είχε το θερμόμετρο ανέβει στους 28 βαθ
μούς ) , με την καθιερωμένη κίνηση στους χώρους του αθηναϊ
κού περιπάτου στο Ζάππειο και στο Σύνταγμα και με το διά
βασμα των κυριακάτικων εφημερίδων, που είχαν πολλά και 
ενδιαφέροντα νέα. Ο πόλεμος που άρχισε στην Ευρώπη-, απει
λεί και την Ελλάδα...1».

Κι όμως, το ξημέρωμα της επόμενης μέρας ήταν κάτι 
αλλοιώτικο. Σαν την πλημμύρα που άξαφνα αναποδογυρί
ζει τα πάντα και τα κυριεύει με μια δύναμη θεϊκή, πρωτό
φαντη. Είναι ένα ξέσπασμα, που ξεπηδάει απ’ τις ψυχές, 
ξεσηκώνει τα κορμιά, βάζει φτερά στα πόδια.

«Από της 6ης πρωινής τα Ιταλικά στρατεύματα θα κινη
θούν εναντίον της Ελλάδος. Τελεσίγραφο στον Έλληνα πρω
θυπουργό από τον Ιταλό πρέσβυ Γκράτσι -  οι εφημερίδες.

Το μεγάλο νέο διαδίδεται σαν αστραπή. Στο κέντρο της 
Αθήνας γρηγορότερα. Στις συνοικίες αργότερα. Τα παιδιά έ
χουν ξεκινήσει με τις ποδιές τους για τα σχολεία. Το ίδιο κι οι 
υπάλληλοι για τα γραφεία τους. Πολλά μαγαζιά δεν έχουν α

κόμα ανοίξει. Στις 7 το πρωί όμα>ς κι αυτοί ακόμα που δεν 
έχουν πάρει είδηση τι γινόταν, κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό 
συμβαίνει. Χτυπάνε εκείνη την ώρα οι σειρήνες και φυσικά 
κανείς δεν πιστεύει πια ότι μπορεί να είναι δοκιμαστικά τα 
σφυρίγματα. Οι δρόμοι γεμίζουν κι από άλλο κόσμο. Ξεχύνο
νται όλοι από τα σπίτια τους και τραβάνε για το κέντρο της 
πόλης... Για πότε γέμισαν τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου 
κόσμο, κανείς δεν κατάλαβε. Οι περισσότεροι από το πλήθος 
είναι φοιτητές. Τα συνθήματα γεμάτα ενθουσιασμό. Οι φωνές 
γεμάτες δύναμη και παλμό... Επί ώρες ολόκληρες το παλλό- 
μενο από ενθουσιασμό πλήθος (μονάζει: «Ζήτω η Ελλάδα», 
«Ελευθερία ή Θάνατος»... Χαλάει ο κόσμος. Η Αθήνα βρί
σκεται κυριολεκτικά στο πόδι... Έχουν φανεί τα πρώτα ιτα
λικά αεροπλάνα και χωρίς πανικό οι Αθηναίοι τα υποδέχο
νται. Είναι τόσος ο ενθουσιασμός που οι περισσότεροι όχι μό
νο δεν κλείνονται στα υπόγεια καταφύγια, αλλά ανεβαίνουν 
στις ταράτσες και σε άλλα υψηλά σημεία, σε λόφους και βου
ναλάκια, για να παρακολουθήσουν καλύτερα τα αντιαεροπορι
κά βλήματα που σπάνε γύρω από το σμήνος των εχθρικών 
αεροπλάνων... b>.



Η £ΠΐχτροφΗ TOM /WHOM.

Η ουδετερότητα της φιλειρηνικής Ελλάδας σ’ αυτή 
την πολεμική λαίλαπα που έχει κυριεύσει, με την καθο
δήγηση του φασισμού τον πλανήτη, τελειώνει εδώ, ορι
στικά. Η ωμή ιταλική επίθεση φέρνει αντιμέτωπο τον ελ
ληνικό λαό, που δεν πόθησε ποτέ τίποτα περισσότερο 
από την ειρήνη, με τις κολοσσιαίες δυνάμεις του άξονα. 
Σ’ αυτή την άνιση μάχη τα μόνα που έχει ν’ αντιτάξει 
είναι η ψυχή του, η αγάπη για τη λευτεριά, η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, ο πόθος για ζωή. Μ ’ αυτά τα όπλα, που απο
δείχνονται στην πορεία ακαταμάχητα, ρίχνεται στη φωτιά 
και τη φρίκη του πολέμου.

«Στο εθνικό προσκλητήριο η παρουσία όλων είναι συγκι
νητική. Οταν έγινε η επίταξη των υποζυγίων με διαταγή του 
επιτελείου, παρουσιάστηκαν μαζί με τ' άλογα, τα μουλάρια και 
τα γαϊδούρια όλοι οι κάτοχοί τους στο Άλσος Παγκρατίου. 
Εκεί είχε οριστεί να τα παραδώσουν για να βοηθήσουν στις 
ανάγκες του στρατού. Πριότοι και καλύτεροι οι μανάβηδες της 
Αθήνας, που είχαν άλογα και γαϊδουράκια για να μεταφέρουν 
τα λαχανικά και τα φρούτα...1».

Η αστείρευτη έμπνευση των πνευματικών δημιουργών 
επιστρατεύεται για μια ακόμα φορά για να τονώσει το 
ηθικό του λαού, στην αρχή. Γρήγορα όμως η τόνωση γί
νεται αμφίδρομα. Η σάτυρα «χρωματίζει» τον φασισμό 
και τους εκπροσώπους του με τα «τελειότερα» χρώματα. 
Γελιογράφοι, επιθεωρησιογράφοι, τραγουδιστές, ηθοποι
οί, συναγωνίζονται σε πρωτοτυπία. Κατεβαίνουν τα νεοα- 
νεθασμένα θεατρικά έργα και τη θέση τους παίρνουν επί
καιρες πολεμικές επιθεωρήσεις. Οι ελληνικός στρατός με 
τις επιτυχίες του στ’ αλβανικά βουνά τις τροφοδοτεί με 
άφθονο υλικό. Τα ανέκδοτα κυκλοφορούν από στόμα σε 
στόμα. Κάθε Αθηναίος γίνεται ένας μικρός δημιουργός με 
αυτοσχέδια λογοπαίγνια, στιχάκια, μεταγλωτίσεις τρα- 
γουδιών.

Είναι η πρώτη, επίκαιρη καλλιτεχνική αντίδραση στη 
ροή των γεγονότων.

«Με το χαμόγελο στα χείλη» οι Αθηναίοι και οι Αθη
ναίες ψάχνουν για καταφύγια, ψωνίζουν στα μαγαζιά, 
φροντίζουν για τη συσκότιση στα παράθυρά τους τα θρά- 
δυα. Τα «κάλτσεν - πάρτυ» όπου με συγκινητική συμμε
τοχή οι γυναίκες κάθε ηλικίας συναγωνίζονται για να ε
φοδιάσουν με ζεστές μάλλινες κάλτσες τους έλληνες μα

χητές, μένουν ιστορικά και αναφέρονται στις εφημερίδες 
της εποχής. Δίνουν για τον αγώνα τις βέρες, τα δαχτυλί- 
δια, τα οικογενειακά κειμήλια στον κοινό κορβανά και 
αντιγράφουν σ’ αυτό τις προγιαγιάδες τους που έκαναν το 
ίδιο, έναν αιώνα πριν, το 1821.

Στα μετόπισθεν ο λαός σύσσωμος αγωνίζεται. Όμως 
όλη η ανείπωτη φρίκη, οι κακουχίες, οι ταλαιπωρίες α
νταμώνονται καθημερινά με τον έλληνα φαντάρο. Το χιό
νι έχει πια σκεπάσει τα βουνά κι η πορεία του γίνεται 
έργο τιτάνιο, υπεράνθρωπο. Μακριά από το οικείο περι
βάλλον, το σπίτι, τους αγαπημένους του, παλεύει με τα 
στοιχεία της φύσης, του πολέμου, της μοναξιάς.

«Την εξοικείωση με το μακάβριο περιβάλλον των πολεμι
κών επιχειρήσεων την άρχισα από την πρώτη μέρα που ξημε
ρώθηκα εκεί πάνω στην προωθημένη θέση του Μηχανικού 
της 13ης Μεραρχίας, κατά τούτον εδώ τον τρόπο. Φεύγοντας 
το πρωί απ’ τον καταυλισμό μας μαζί με τη διμοιρία μου, για 
να πάμε στη δουλειά μας, παράγγειλα στο βοηθό μου, που έμε
νε στο αντίσκηνό μου όλη την ημέρα και με βοηθούσε στα 
μικροθέματα της διοίκησης της διμοιρίας, καθώς και σε διά
φορα άλλα μικροπροβλήματα που με αφορούσαν, να προσπα
θήσει να βγάλει έναν σκληρόν όγκο, που βρισκόταν κάτω από 
το κεφάλι μου τη νύχτα όταν πάσχιζα να κοιμηθώ. Κι αν ο 
όγκος αυτός ήτανε βράχος, τότε να μετακινήσει το κρεβάτι 
μου σε άλλη θέση μέσα στο αντίσκηνο. Ο σκληρός όγκος που 
βρισκόταν κάτω από το κεφάλι μου δεν φαινόταν, γιατί το 
αντίσκηνό μου καθώς και όλες οι σκηνές των αντρών της 
διμοιρίας μου, ήταν στημένο πάνω σε χοντρό στρώμα χιονιού, 
που κάλυπτε όλη την περιοχή σε μεγάλο πάχος. Γυρίζοντας το 
μεσημέρι στον καταυλισμό, βλέπω έξω απ’ το αντίσκηνό μου, 
ένα σωρό από φρεσκοσκαμμένο χιόνι και πάνω το πτώμα ε
νός σκοτωμένου Ιταλού. Αντικρίζοντάς το λέω στο βοηθό 
μου.

-  Τι μου τον κουβάλησες αυτόν εδώ;
-  Κύριε ανθυπολοχαγέ, δεν σου τον κουβάλησα εγώ αυτόν. 

Εκείνος ήταν εδώ. Κι αν θέλεις να μάθεις την ακριβή του θέ
ση, σε πληροφορώ πως βρισκότανε κάτω από σένα. Ο όγκος 
που έλεγες πως σ’ ενοχλούσε τη νύχτα, ήτανε το κεφάλι του 
σκοτωμένου Ιταλού, που βρισκότανε ακριβώς κάτω από το 
δικό σου το κεφάλι. Και συ όλη τη νύχτα ήσουνα ξαπλωμένος 
πάνω στο πτώμα του Ιταλού...
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Μουσσολίνι ι Έγώ παιδευόμουν δεκαοκτώ χρόνια νά τούς μά
θω νά σηκώνουν τό ένα χέρι, καί αυτός τούς έμα
θε άμέσως νά σηκώνουν καί τά δύο!...

...Το φοβερό πολικό κρύο των αλβανικών βουνών ήτανε, 
μετά απ’ το εχθρικό βόλι, ο τρομερότερος εχθρός του έλληνα 
στρατιώτη, που βρισκόταν εκεί πάνω. Τα κρυοπαγήματα κά
νανε τρομακτική θραύση και χτύπησαν όλους όσους πήραν 
μέρος στην Αλβανική εκστρατεία. Πολλοί τα πλήρωσαν με 
ακροηηριασμό, άλλοι με την ίδια τους τη ζωή...2».

Ο στρατός μας μετά το πρώτο ξάφνιασμα ορμάει ακά
θεκτος προς τα εμπρός. «Ο περίπατος των Ιταλών στην 
Αθήνα» κινδυνεύει να μεταβληθεί σε «περίπατο των φα
ντάρων μας στη Ρώμη». Οι σελίδες των εφημερίδων γεμί
ζουν με την εικόνα του τσολιά, του «θαυματουργού» τσα
ρουχιού και το βροντόφωνο αέρα. Κάθε λογής ενθουσια
στικό χαριτολόγημα επιστρατεύεται καθώς ο στρατός κα
ταλαμβάνει την Κορυτσά, τ>ς Φιλιάτες, τη Μοσχόπο' π

«Οι φρατέλλοι παρελαύνουν, όταν βρίσκουν όρόμο 
ίσο
Κι όταν πάλι δεν τον βρίσκουν παρελαύνουν προς 
τα πίσω
Γισ να δοξαστούν γυρεύουν πάλι νέαν ευκαιρία 
δεν μπορεί να τους αφήσει όμως η κακοκαιρία.
Ο κακός καιρός νομίζουν είναι πράγμα τρομερόν 
Τον κακό τους τον καιρόν...3».

«Στην Αθήνα μεταφέρονται εκείνες τις μέρες πολλοί Ιτα- 
~λοί αιχμάλωτοι. Οι Αθηναίοι δείχνουν όλη την ανθρωπιά 
τους. Τους μοιράζουν τσιγάρα και σοκολάτες και δεν τους 
βλέπουν σαν εχθρούς. Είναι αξιολύπητοι. Περπατάνε στους 
δρόμους με τη φάλαγγα, πηγαίνοντας στα ειδικά στρατόπεδα 
που θα παραμείνουν και φαίνονται σαν χαμένοι. Τους έλεγαν 
κάποτε ότι θα έμπαιναν νικητές και τροπαιούχοι στην Αθήνα. 
Αλλά τώρα είναι κουρελιασμένοι, πεινασμένοι, ταλαίπωροι κι 
αιχμάλωτοι...'».

Έτσι, κάπως, πέρασε μέσα σ’ ένα κλίμα συγκινησια
κό, εύθυμο, ηρωικό, γεμάτο περηφάνεια κι αυταπάρνηση 
ο πρώτος μήνας του πολέμου. Τα γεγονότα εκείνων των 
ημερών κι όσων ακολούθησαν είναι λίγο - πολύ γνωστά

σε όλους. Με την συγκεκριμένη, εδραιωμένη πια. μορφή 
τους ασχολήθηκε κι αργότερα η ποιητική, συγγραφική 
και ιστορική πέννα δίνοντάς του την ολοκληρωμένη τους 
διάσταση και αξία.

«...Κείνοι που επράξαν το κακό -  τους πήρε μαύρο 
σύγνεφο
ζωή δεν είχαν πίσω τους μ’ έλατα και με κρύα νερά 
μ’ αρνί, κρασί και ντουφεκιά, βέργα και κληματό- 
σταυρό,
παππού δεν είχαν από δρυ κι απ’ οργισμένο άνεμο 
στο καραούλι δεκαοχτώ μερόνυχτα 
με πικραμένα μάτια-
τους πήρε μαύρο σύγνεφο -  δεν είχαν πίσω τους 
αυτοί
θείο μπουρλοτιέρη, πατέρα γεμιτζή 
μάνα που νάχη σφάξει με τα χέρια της 
ή μάνα μάννας που με το βυζί γυμνό 
χορεύοντας νά ’χει δοθεί στη λευτεριά του Χάρου! 
...Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ’ όνειρο μες στο αί
μα
του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει 
Ελευθερία
Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο 
Ελευθερία
για σένα θα δακρύση από χαρά ο ήλιος!4».

Κ.Σ.

Σημειώσεις - Βιβλιογραφία

1. Γιάννη Καιροφνλλα «Η Αθήνα τον '40 και της Κατοχής», εκδοσ. 
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2. Κώστα Δ. Οικονόμου «Η δεκαετία 1940 - 1950» εκδ. 1984.
3. Αλέκον Σακελλάριον, στίχοι για σατυρική επιθεώρηση.
4. Οδυσσέα Ελύτη «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπο- 

λοχαγό της Αλβανίας».
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2ΠΟ Ρ

A . ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1986 - 87.ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 8ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16η 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21η 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26η

Παναθηναϊκός -  Αρης Αρης -  ΑΕΚ Παναθηναϊκός -  ΑΕΚ
Βέροια -  Ηρακλής Ολυμπιακός -  Απόλλω ν Κ. Βέροια -  Λάρισα
Διαγόρας -  ΟΦΗ Λάρισα -  ΠΑΟΚ Εθνικός -  Δόξα
Πανιώνιος -  ΑΕΚ Ηρακλής -  Εθνικός Απόλλω ν Α . -  Γιάννινα

Ολυμπιακός -  Απόλλω ν Α. Βέροια -  Δόξα Άρης -  Πανιώνιος
Λάρισα -  Εθνικός Διαγόρας -  Γιάννινα Ολυμπιακός -  Διαγόρας

ΠΑΟΚ -  Δόξα Πανιώνιος -  Παναθηναϊκός ΟΦΗ -  Απόλλω ν Κ.
Απόλλω ν Κ . -  Γ ιάννινα Απόλλω ν -  ΟΦΗ Ηρακλής -  ΠΑΟΚ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17η 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22η 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27η

Αρης -  Ολυμπιακός Παναθηναϊκός -  ΠΑΟΚ Λάρισα -  Διαγόρας
ΑΕΚ -  Γιάννινα Γιάννινα -  Πανιώνιος ΠΑΟΚ -  Βέροια

ΟΦΗ -  Πανιώνιος Δόξα -  Διαγόρας Απόλλων Κ. -  Ηρακλής
Ηρακλής -  Διαγόρας Εθνικός -  Βέροια Α Ε Κ -Ο Φ Η

Βέροια -  Παναθηναϊκός Απόλλω ν Κ. -  Λάρισα Πανιώνιος -  Ολυμπιακός
Δόξα -  Απόλλων ΑΕΚ -  Ολυμπιακός Γιάννινα -  Άρης
Εθνικός -  ΠΑΟΚ Ο Φ Η - Αρης Δόξα -  Απόλλω ν Α.

Απόλλων -  Λάρισα Ηρακλής -  Απόλλω ν Α. Εθνικός -  Παναθηναϊκός

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18η 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23η 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28η

Παναθηναϊκός -  Ολυμπιακός Αρης -  Ηρακλής Παναθηναϊκός -  ΟΦΗ
Διαγόρας -  Βέροια Ολυμπιακός -  ΟΦΗ Βέροια -  Απόλλων

Πανιώνιος -  Ηρακλής Λάρισα -Α Ε Κ Διαγόρας -  ΠΑΟΚ
Γιάννινα -  ΟΦΗ ΠΑΟΚ -  Απόλλω ν Κ. Απόλλω ν Α. -  Εθνικός
Λάρισα -  Αρης Βέροια -  Απόλλω ν Α. Άρης -  Δόξα

ΠΑΟΚ -Α π ό λ λ ω ν  Α. Διαγόρας -  Εθνικός Ολυμπιακός -  Γιάννινα
Απόλλω ν Κ. -  Εθνικός Πανιώνιος -  Δόξα Λάρισα -  Πανιώνιος

Α Ε Κ -Δ ό ξ α Γιάννινα -  Παναθηναϊκός Ηρακλής -Α Ε Κ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19η 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24η 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29η

Αρης -  ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός -  Απόλλω ν ΠΑΟΚ -  Πανιώνιος
Ολυμπιακός -  Λάρισα Δόξα -  Γιάννινα Απόλλω ν Κ. -  Διαγόρας

ΟΦΗ -  Δόξα Εθνικός -  Πανιώνιος ΑΕΚ -  Βέροια
Ηρακλής -  Γ  ιάννινα Απόλλων Α. -  Διαγόρας ΟΦΗ -  Ηρακλής
Βέροια -  Πανιώνιος Αρης -  Βέροια Γιάννινα -  Λάρισα

Διαγόρας -  Παναθηναϊκός ΑΕΚ -  ΠΑΟΚ Δόξα -  Ολυμπιακός
Εθνικός -  ΑΕΚ ΟΦΗ -  Λάρισα Εθνικός -  Άρης

Απόλλων Α. -  Απόλλω ν Κ. Ηρακλής -  Ολυμπιακός Απόλλω ν -  Παναθηναϊκός

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20η 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25η 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30ή

Παναθηναϊκός -  Λάρισα Ολυμπιακός -  Βέροια Παναθηναϊκός -  Ηρακλής
Πανιώνιος -  Διαγόρας Λάρισα -  Ηρακλής Βέροια -  ΟΦΗ

Γιάννινα -  Βέροια ΠΑΟΚ -  ΟΦΗ Διαγόρας -  ΑΕΚ
Δόξα -  Ηρακλής Απόλλω ν Κ . - Α Ε Κ Πανιώνιος -  Απόλλω ν Κ.

ΠΑΟΚ -  Ολυμπιακός Διαγόρας -  Άρης Άρης -  Απόλλω ν Α.
Απόλλων Κ. -  Αρης Πανιώνιος -  Απόλλω ν Α. Ολυμπιακός -  Εθνικός
ΑΕΚ -  Απόλλων Α. Γιάννινα -  Εθνικός Λάρισα -  Δόξα

ΟΦΗ -  Εθνικός Δόξα -  Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ -  Γιάννινα
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Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(άρχιοε στις 14 Σεπτεμβρίου)

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 32α

Πανσεραϊκός -  Τρίκαλα 
Κόρινθος -  Ατρόμητος Π. 
Μακεδονικός -  Ιωνικός Ν. 

Ξάνθη -  Παναχαϊκή 
Καβάλα -  Αιγάλεω ■ 

Αθηναϊκός -  Λεβαδειακός 
Αχαρναϊκός -  Ολυμπ. Βόλου 
Προοδευτική -  Παναιτωλικός 

Καστοριά -  Χαραυγιακός 
Πιερικός -  Κιλκισιακός

1π ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20ή 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26η 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 33η

Τρίκαλα -  Προοδευτική  
Καστοριά -  Αχαρναϊκός 
Πιερικός -  Αθηναϊκός 
Κιλκισιακός -  Καβάλα 
Χαραυγιακός -  Ξάνθη 

Παναιτωλικός -  Μακεδονικός 
Ολυμπ. Βόλου -  Κόρινθος 

Λεβαδειακός -  Πανσερραϊκός 
Αιγάλεω -  Ατρόμητος Π. 

Ιωνικός -  Παναχαϊκή

Τρίκαλα -  Ολυμπ. Βόλου  
Λεβαδειακός -  Παναιτωλικός 

Αιγάλεω -  Χαραυγιακός 
Παναχαϊκή -  Κιλκισιακός 

Ιωνικός -  Πιερικός 
Ατρόμητος -  Καστοριά 

Πανσεραϊκός -  Προοδευτική  
Κόρινθος -  Αχαρναϊκός 

Μακεδονικός -  Αθηναϊκός 
Ξάνθη -  Καβάλα

Τρίκαλα -  Κόρινθος 
Πανσεραϊκός -  Μακεδονικός 

Ατρόμητος Π. -  Ξάνθη 
Ιωνικός Ν. -  Καβάλα 

Παναχαϊκή -  Αθηναϊκός 
Αιγάλεω -  Αχαρναϊκός 

Λεβαδειακός -  Προοδευτική  
Ολυμπ. Βόλου -  Καστοριά 
Παναιτωλικός -  Πιερικός  

Χαραυγιακός -  Κιλκισιακός

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21 π 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27η 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 34η

Καστοριά -  Τρίκαλα 
Προοδευτική -  Πιερικός 

Αχαρναϊκός -  Κιλκισιακός 
Αθηναϊκός -  Χαραυγιακός 

Καβάλα -  Παναιτωλικός 
Ξάνθη -  Ολυμπ. Βόλου  

Μακεδονικός -  Λεβαδειακός 
Κόρινθος -  Αιγάλεω  

Πανσεραϊκός- Παναχαϊκή 
Ατρόμητος -  Ιωνικός Ν.

Λεβαδειακός -  Τρίκαλα 
Ολυμπ. Βόλου -  Αιγάλεω  

Παναιτωλικός -  Παναχαϊκή 
Χαραυγιακός -  Ιωνικός Ν. 

Κιλκισιακός -  Ατρόμητος Π. 
Πιερικός -  Πανσερραϊκός 

Καστοριά -  Κόρινθος 
Προοδευτική -  Μακεδονικός 

Αχαρναϊκός -  Ξάνθη 
Αθηναϊκός -  Καβάλα

Μακεδονικός -  Τρίκαλα 
Ξάνθη -  Κόρινθος 

Καβάλα -  Πανσερραϊκός 
Αθηναϊκός -  Ατρόμητος Π. 
Αχαρναϊκός -  Ιωνικός Ν. 

Προοδευτική Ν. -  Παναχαϊκή 
Καστοριά -  Αιγάλεω  

Πιερικός -  Λεβαδειακός 
Κιλκισιακός -  Ολυμπ. Βόλου  
Χαραυγιακός -  Παναιτωλικός

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28η 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 35η

Τρίκαλα -  Πιερικός 
Κιλκισιακός -  Καστοριά 

Χαραυγιακός -  Προοδευτική 
Παναιτωλικός -  Αχαρναϊκός  
Ολυμπ. Βόλου  -  Αθηναϊκός 

Λεβαδειακός -  Καβάλα 
Αιγάλεω -  Ξάνθη 

Παναχαϊκή -  Μακεδονικός 
Ιωνικός Ν. -  Κόρινθος 

Ατρόμητος -  Πανσερραϊκός

Τρίκαλα -  Αιγάλεω  
Παναχαϊκή -  Λεβαδειακός 
Ιωνικός Ν. -  Ολυμπ. Βόλου  

Ατρόμητος Π. -  Παναιτωλικός 
Πανσερραϊκός -  Χαραυγιακός 

Κόρινθος -  Κιλκισιακός 
Μακεδονικός -  Πιερικός 

Ξάνθη -  Καστοριά 
Καβάλα -  Προοδευτική  

Αχαρναϊκός -  Αθηναϊκός

Τρίκαλα -  Ξάνθη 
Μακεδονικός -  Καβάλα 
Κόρινθος -  Αθηναϊκός 

Πανσεραϊκός -  Αχαρναϊκός 
Ατρόμητος Π. -  Προοδευτική  

Ιωνικός Ν. -  Καστοριά 
Παναχαϊκή -  Πιερικός 
Αιγάλεω -  Κιλκισιακός 

Λεβαδειακός -  Χαραυγιακός 
Ολυμπ. Β. -  Παναιτωλικός



4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23η 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29η 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 36η

Κιλκισιακός -  Τρίκαλα 
Πιερικός -  Χαραυγιακός 

Καστοριά -  Παναιτωλικός 
Προοδευτική -  Ολυμπ. Βόλου  

Αχαρναϊκός - ·  Λεβαδειακός 
Αθηναϊκός -  Αιγάλεω  
Καβάλα -  Παναχαϊκή 

Ξάνθη -  Ιωνικός 
Μακεδονικός -  Ατρόμητος Π. 

Κόρινθος -  Πανσερραϊκός

Παναχαϊκή -  Τρίκαλα 
Αιγάλεω -  Ιωνικός Ν. 

Λεβαδειακός -  Ατρόμητος 
Ολυμπιακός Β. -  Πανσερραϊκός 

Παναιτωλικός -  Κόρινθος 
Χαραυγιακός -  Μακεδονικός 

Κιλκισιακός -  Ξάνθη 
Πιερικός -  Καβάλα 

Καστοριά -  Αθηναϊκός 
Προοδευτική -  Αχαρναϊκός

Καβάλα -  Τρίκαλα 
Αθηναϊκός -  Ξάνθη 

Αχαρναϊκός -  Μακεδονικός 
Προοδευτική -  Κόρινθος 

Καστοριά -  Πανσερραϊκός 
Πιερικός -  Ατρόμητος Π. 
Κιλκισιακός -  Ιωνικός Ν. 

Χαραυγιακός -  Παναχαϊκή 
Παναιτωλικός -  Αιγάλεω  

Ολυμπ. Β όλου -  Λεβαδειακός

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24η 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30ή 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 37η

Τρίκαλα -  Χαραυγιακός 
Παναιτωλικός -  Κιλκισιακός 
Ολυμπ. Βόλου -  Πιερικός 
Λεβαδειακός -  Καστοριά 
Αιγάλεω -  Προοδευτική 

Παναχαϊκή -  Αχαρναϊκός  
Ιωνικός Ν. -  Αθηναϊκός 
Πανσερραϊκός -  Ξάνθη 

Κόρινθος -  Μακεδονικός

Τρίκαλα -  Ιωνικός Ν. 
Ατρόμητος -  Παναχαϊκή 
Πανσερραϊκός -  Αιγάλεω  
Κόρινθος -  Λεβαδειακός 

Μακεδονικός -  Ολυμπ. Βόλου  
Ξάνθη -  Παναιτωλικός 
Καβάλα -  Χαραυγιακός 
Αχαρναϊκός -  Πιερικός  

Προοδευτική -  Καστοριά

Αθηναϊκός -  Τρίκαλα 
Καβάλα -  Αχαρναϊκός 
Ξάνθη -  Προοδευτική  

Μακεδονικός -  Καστοριά 
Κόρινθος -  Πιερικός 

Πανσερραϊκός -  Κιλκισιακός 
Ατρόμητος Π. -  Χαραυγιακός 
Παναχαϊκή -  Ολυμπ. Βόλου  

Αιγάλεω -  Λεβαδειακός

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25η 12 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 31η 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 38η

Παναιτωλικός -  Τρίκαλα 
Χαραυγιακός -  Ολυμπ. Βόλου  

Κιλκισιακός -  Λεβαδειακός 
Πιερικός -  Αιγάλεω  

Καστοριά -  Παναχαϊκή 
Προοδευτική -  Ιωνικός Ν. 
Αχαρναϊκός -  Ατρόμητος 

Αθηναϊκός -  Πανσερραϊκός 
Καβάλα -  Κόρινθος 

Ξάνθη -  Μακεδονικός

Τρίκαλα -  Ατρόμητος Π. 
Ιωνικός Ν. -  Πανσερραϊκός 

Παναχαϊκή -  Κόρινθος 
Αιγάλεω -  Μακεδονικός 

Λεβαδειακός -  Ξάνθη 
Ολυμπ. Βόλου -  Καβάλα 

Παναιτωλικός -  Αθηναϊκός 
Χαραυγιακός -  Αχαρναϊκός 
Κιλκισιακός -  Προοδευτική  

Πιερικός -  Καστοριά

Τρίκαλα -  Αχαρναϊκός 
Προοδευτική -  Αθηναϊκός 

Καστοριά -  Καβάλα 
Πιερικός -  Ξάνθη 

Κιλκισιακός -  Μακεδονικός 
Χαραυγιακός -  Κόρινθος 

Παναιτωλ. -  Πανσερραϊκός 
Ολυμπ. Βόλου -  Ατρόμητος 
Λεβαδειακός -  Ιωνικός Ν.

Αιγάλεω -  Παναχαϊκή

Μικροπωλητές βιβλίων
Χρόνια τώρα μικροί και μεγάλοι, ξένοι και Έλλη

νες συγγραφείς πουλιώνται στα καροτσάκια με το κι
λό. Και επειδή όπως λέει η λαϊκή σοφία «η φτήνια 
τρώει τον παρά» βλέπουμε πολλούς να αγοράζουν 
βιβλία από τους πλανόδιους πωλητές. Έχει κα
ταντήσει πληγή για τον Έλληνα αναγνώστη λογο
τεχνικών βιβλίων η πώλησή τους κατ’ αυτό το τρόπο. 
Και τούτο γιατί τα περισσότερα απ’ αυτά είναι κλεψί- 
τυπα ή το λιγότερο τα κακέκτυπα των κανονικών εκ
δόσεων.

Από διάφορους εκδοτικούς οίκους διαλέγονται 
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έργα συγγραφέων που δεν έχουν δικαιώματα πνευ
ματικής ιδιοκτησίας και τα αναπαράγουν πρόχειρα και 
αβασάνιστα. Κοινό χαρακτηριστικό των εκδόσεων αυ
τών είναι η πρόχειρη μετάφραση -  αν πρόκειται για 
ξένη λογοτεχνία -  καθώς και η κακή γλώσσα που 
χρησιμοποιείται. Σε πολλά απ' αυτά λείπουν σελίδες, 
είναι ανάποδα τυπωμένες ή λευκές. Τελικά ποιός χά
νει απ' αυτό; Θα λέγαμε ο αναγνώστης. Αλλά μόνον 
αυτός; Μάλλον χάνει και το βιβλίο. Η κακή έκδοση, 
ασφαλώς είναι δυσφήμιση για το βιβλίο.

Για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι



εκδότες και οι βιβλιοπώλες καταστηματάρχες:
Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν ανοίξει αλληλογρα

φία με το υπουργείο Εμπορίου. Με έγγραφά τους κατ' 
επανάληψη ζητούν να προστατευθεί το βιβλίο και τα 
καταστήματά τους από το παρεμπόριο όπως χαρα
κτηριστικά άποκαλούν την πώληση των βιβλίων στα 
καροτσάκια. Επιχειρήματα σ’ αυτό το θέμα έχουν την 
άνιση κατάσταση που δημιουργείται αφ' ενός με τους 
καταστηματάρχες βιβλιοπώλες που έχουν έξοδα ό
πως ενοίκια, μισθούς, έξοδα παραγωγής, φόρους και 
τέλη, αφ' ετέρου με τους πλανόδιους βιβλιοπώλες 
που δεν τους ελέγχει κανείς και που πολλές φορές 
έχουν το θράσος να πωλούν τα βιβλία τους ακόμα και 
έξω από βιβλιοπωλεία. Έτσι οι καταστηματάρχες - βι
βλιοπώλες μειονεκτούν. Επίσης κάτι που κάνει επιτα
κτική την παρέμβαση της πολιτείας είναι και το αμφί
βολο της προέλευσης και νομιμότητας των βιβλίων 
αυτών που πωλούνται στα καροτσάκια. Πολλές φορές 
έχουν επισημανθή βιβλία με φοβερά λάθη στην εκτύ
πωση.

Σε έγγραφο του συλλόγου εκδοτών - βιβλιοπωλών 
Αθηνών που στάλθηκε τελευταία στο υπουργείο Ε
μπορίου διαβάζουμε: «Ζητάμε να περιορισθούν δρα
στικά οι άδειες πλανοδίων και να προσδιορίζεται αυ
στηρά ο τόπος και ο χρόνος ασκήσεως εμπορίας. Κάθε 
χορηγούμενη άδεια να επιβαρυνθεί με τέλη που θα 
καταβάλλονται με την έκδοσή της, ή τουλάχιστον κα
τά την εκπνοή της επί ποινή μη ανανεώσεως».

Επίσης: «Οι "νόμιμοι" πλανόδιοι να λειτουργούν 
στο συνηθισμένο ωράριο των καταστημάτων, να δη
λώνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορεία, να α
σφαλίζονται στο οικείο Ταμείο και να ελέγχονται για 
την ποιότητα και τις τιμές».

Έτσι έχουν τα πράγματα απ’ τη μια πλευρά. Ζητή
σαμε όμως και την άποψη των πλανόδιων πωλητών 
και να τι μας είπαν:

«Λέγομαι Γιάννης Παπαδάκης, είμαι απ’ το Ηρά
κλειο Κρήτης και κάνω αυτή τη δουλειά για να ζήσω. 
Το κέρδος μου είναι 30% όσο είναι και του καταστη
ματάρχη. Μόνο που αυτός επιβαρύνει τη τιμή του βι
βλίου με τα έξοδα που έχει. Έτσι εμείς πουλάμε φτη
νότερα βιβλία.

Αδεια δε μου δίνουν και αναγκάζομαι να παρανο
μώ : Κλεψίτυπα βιβλία δεν έχω και δεν πουλώ».

Ένα άλλο πωλητή βιβλίων, πλανόδιο τον συναντά
με στην οδό Ακαδημίας. Αυτός μας είπε:

«Κάνω τη δουλειά αυτή από το 1948. Άνοιξα τρεις 
φορές βιβλιοπωλείο. Για διάφορους λόγους απέτυχα 
και αναγκάστηκα να δουλεύω μ ' αυτό τον τρόπο. Οι 
περισσότεροι βιβλιοπώλες έχω τη γνώμη ότι δεν ξέ
ρουν από βιβλίο, κάτι που το θεωρώ βασικό για το ε 
πάγγελμα. Κλεψίτυπα δεν υπάρχουν. Κι αν υπάρξει 
κανένα,γρήγορα ανακαλύπτεται και δεν αγοράζεται. 
Εγώ τα βιβλία που πουλώ τα παίρνω από τους εκδοτι
κούς οίκους».

Αυτά λένε οι μικροπωλητές βιβλίων. Στη διαμάχη 
αυτή μπαίνει η Αστυνομία. Τα αστυνομικά όργανα ε
λέγχουν τη νομιμότητα της παρουσίας τους σε κά
ποιο πεζοδρόμιο. Και επειδή δεν τους έχει δοθεί 
σχετική άδεια -  δίνεται απ' το Δήμο -  τους πηγαίνουν 
αυτόφωρο. Οι μικροπωλητές βιβλιοπώλες διώκονται 
συνήθως με το νόμο 1080/80 που αναφέρεται στην 
παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και προ
σόδων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Η αστυνομία κάνει το 
καθήκον της. Όμως το βασικό επιχείρημα των μικρο- 
πωλητών βιβλιοπωλών είναι ότι κάνουν αυτή τη δου
λειά για να ζήσουν. Και κάπου εδώ η ανθρώπινη κρίση 
προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή. Κάτι που μας κάνει 
όμως να αισιοδοξούμε είναι η πρόταση του Συλλόγου 
των βιβλιοπωλών - Εκδοτών.

«Να νομιμοποιηθούν με άδεια της τοπικής αυτο
διοίκησης μερικοί απ’ αυτούς, ελεγχόμενοι για την 
τήρηση κανονικού ωραρίου, για τον τόπο και για τα 
τέλη που πρέπει να καταβάλουν στις αρμόδιες αρ
χές».

Για τον αναγνώστη υπάρχει και ίσως και τώρα να 
υπάρχει το πρόβλημα της κακής έκδοσης. Κάπου 
πρέπει να γίνεται έλεγχος και σ’ αυτό. Γιατί μπορεί να 
δικαιωθούν και οι καταστηματάρχες και οι μικροπω- 
λητές βιβλίων αλλά ο αναγνώστης περιμένει τη δική 
του δικαίωση. Θέλει φτηνό και καλό βιβλίο. Ας ελπί
σουμε ότι θα το έχει στο μέλλον.

Αντώνης Γαλανόπουλος
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Νέα Κέντρα 
Τεχνικού Ελέγχου

Τρία ακόμα Κέντρα Τεχνικού 
Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) άρχι
σαν να λειτουργούν απ’ το Σεπτέμ
βρη, στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και 
τη Χαλκίδα.

Εγκαινιάζοντας το Κ.Τ.Ε.Ο. Α
γρίνιου ο υπουργός Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Γιώργος Πάπαδη- 
μητρίου, αναφέρθηκε στην αναμ
φισβήτητη χρησιμότητα του τεχνι
κού ελέγχου οχημάτων.

«Βασικοί στόχοι του θεσμού», 
τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. υπουρ
γός, «είναι η αύξηση της οδικής 
ασφάλειας, η μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων και της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και η εξασφάλιση σημα
ντικών οφελών για την εθνική οι
κονομία (μείωση της συναλλαγμα
τικής αιμορραγίας απ’ την αύξηση- 
του ορίου ζωής των οχημάτων, οι
κονομία στη χρήση ενέργειας κτλ.

Απ’ τον Σεπτέμβρη 1984 μέχρι 
και τον Ιούλη 1986 πραγματοποιή
θηκαν 120.000 έλεγχοι οχημάτων. 
Τα ποσοστά των αυτοκινήτων που 
παρουσίασαν σοβαρές ή επικίνδυ
νες ελλείψεις στους αρχικούς ε
λέγχους είναι κατά κατηγορία, για 
την περίοδο από 1.9.85 μέχρι 
31.7.86: 
επ ιβα τ ικά  Δ.Χ.
50% περ ίπου
λεω φ ορε ία  Δ .Χ . (πλην αστικών)

55% περ ίπου
αστικά  λεω φ ορε ία  16,5% π ερ ίπου  
λεω φ ορε ία  Ι.Χ. 50% π ερ ίπου
φ ορτηγά  μ έχρ ι 3,5 τόν. 78% π ερ ίπου  
βυτιοφ όρα  68% περ ίπου».

Υπενθυμίζουμε ότι για την οφε- 
λιμότητα των Κ.Τ.Ε.Ο., τη διαδικα
σία ελέγχου των οχημάτων και τις 
υποχρεώσεις των οδηγών, το πε
ριοδικό μας, στο τεύχος 13 - 14, 
αναφέρεται διεξοδικά, με σχετικό 
ρεπορτάζ.

Δ.Κ



Ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων 
με κιβώτιο που να περιέχει υγειο
νομικό υλικό πρώτων βοηθειών εί
ναι υποχρεωτικός.

Όμως, πολλοί οδηγοί δεν δί
νουν τη σημασία που πρέπει σ’ αυτή 
την υποχρέωσή τους και δεν εφόδιά-

Κιβώτιο πρώτων βοηθειών
νεώνουν με αποτέλεσμα η χρησιμο
ποίησή του να είναι επισφαλής.

Ας δούμε όμως τι προβλέπει η 
σχετική υπουργική απόφαση για το 
περιεχόμενο του κιβωτίου. Κάθε 
κιβώτιο πρώτων βοηθειών θα πρέ
πει να περιέχει τα εξής είδη «επι- 
δεσμικού» υλικού:

α) Ένα πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο 
των 100 γραμμαρίων, τουλάχι
στον.

β) Τέσσερα κουτιά αποστειρωμέ
νες γάζες.

γ) Ένα καρούλι λευκοπλάστη.
δ) Τέσσερις ατομικούς επιδέ

σμους.
ε) Δύο αιμοστατικούς επιδέσμους, 

στ) Ένα φιαλίδιο με 200 γραμμά
ρια, τουλάχιστο, οινόπνευμα 
και

ζ) Ένα φιαλίδιο με 50 γραμμάρια, 
τουλάχιστο, Mercurochrome.
Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών, 

πρέπει να τοποθετείται στ' αυτοκί
νητο, σε θέση που ναεξασφαλίζει, σε 
περίπτωση ανάγκης, ευχέρεια άμε
σης χρησιμοποίησής του και δεν 
πρέπει να αποθηκεύεται σ’ αυτό άλ
λο αντικείμενο εκτός απ’ το υγειο
νομικό υλικό.

Το φαρμακευτικό υλικό θαπρέπει 
να συμπληρώνεται έγκαιρα μετά την 
κατανάλωσή του και να ανανεώνεται 
σε μικρά χρονικά διαστήματα γιατί, 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών δια
τήρησής του, αλλοιώνεται.

Το φαρμακευτικό υλικό που έ
χεις στ’ αυτοκίνητό σου, μπορεί να 
σώσει ζωές σε κάποιο τροχαίο ατύ
χημα.



ΕΙΚΑ2ΤΙΚΑ

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Μια σύγχρονη, λειτουργική κι 
ενημερωμένη Βιβλιοθήκη είναι το 
καινούριο δώρο του Δήμου Αθη
ναίων προς το φιλοαναγνωστικό κοι
νό της πόλης. Η νέα Δημοτική βι
βλιοθήκη -  τη λειτουργία της οποίας 
στερήθηκαν οι κάτοικοι της Αθήνας 
για πολλές δεκαετίες -  αποδόθηκε 
στο λαό της Αθήνας την Πέμπτη στις 
18 Σεπτεμβρίου από το δήμαρχο της 
πόλης Δημήτρη Μπέη.

Η στέγαση της βιβλιοθήκης έγινε 
στο πρώην Δημαρχιακό Μέγαρο (της 
οδού Αθηνάς) σ’ ένα ενιαίο χώρο 
1.200 τετραγωνικά. Ο σχεδιασμός, η 
μελέτη και η εκπόνηση του έργου 
ξεκίνησαν από το Πνευματικό Κέ
ντρο του Δήμου Αθηναίων το 1984.

Στόχος του Δήμου είναι η νέα 
Δημοτική Βιβλιοθήκη να λειτουργή
σει πέρα απ’ το συνηθισμένο πρότυ
πο βιβλιοθήκης -  αυτοσκοπού ή

Μουσείου -  σαν «ανοιχτό κέντρο 
πληροφόρησης και γνώσης», χρησι
μοποιώντας για την οργάνωση και 
λειτουργία της, τα πιο σύγχρονα μέ
σα βιβλιοθηκονομίας και εξειδι- 
κευμένο προσωπικό.

Στην κατεύθυνση αυτή το Πνευ
ματικό Κέντρο ιτροχωράει με:

-  Διοργάνωση ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΙ
ΒΛΙΟΥ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
που θ' αναφέρονται σε ενότητες - 
θέματα, πάνω σε επίκαιρα θέματα 
του καιρού μας, με την παρουσία 
συγγραφέων και εκδοτών, σε μια 
άμεση επαφή τους με το κοινό.

-Δημιουργία ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ
ΘΗΚΩΝ, με δανειστικό τμήμα και 
στα 7 Διαμερίσματα της Αθήνας.

-  Έκδοση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ (εξάμηνου στην αρχή και 
τρίμηνου αργότερα) για την ενημέ
ρωση των δημοτών, για τις νέες εκ

δόσεις.
-  Δημιουργία ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙ

ΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στο χώρο της Δημοτι
κής Βιβλιοθήκης για τους μικρούς 
αναγνώστες.
Η κατάλληλη διακόσμηση, η επίπλω
ση, η μουσική και τα επιτραπέζια 
παιχνίδια και φυσικά το παιδικό ανα
γνωστήριο, θ’ αποτελούν τα στοιχεία 
ενός «ζωντανού» και ιδιαίτερου χώ
ρου για τα παιδιά, που θα εποπτεύο
νται και θα βοηθιούνται από εξειδι- 
κευμένο προσωπικό. Η παιδική βι
βλιοθήκη θα λειτουργήσει στο ισό
γειο του κτιρίου, σ’ ένα χώρο εντε
λώς ανεξάρτητο από τ’ άλλα τμήματα 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

-Δημιουργία «ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕ
ΖΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», ξεκινώντας 
με το τμήμα ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙ
ΚΗΣΗΣ.
Εδώ, θα παρέχεται κάθε πληροφο
ρία σε σχέση με την θεσμική πραγ
ματικότητα (ιστορική, νομική) και 
κάθε στοιχείο για την παραγωγική, 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστι
κή διάσταση του θεσμού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (και των τριών βαθ
μιδών της). Θ’ ακολουθήσουν κι’ άλ
λα «ειδικά τμήματα»: για την Παι
δεία, την Οικονομία κλπ.

-  Δημιουργία «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙ
ΣΚΟΘΗΚΗΣ» με ελληνική και ξένη 
μουσική για επί τόπου ακρόαση και 
στο μέλλον δανειστική.

Η χρησιμοποίηση οπτικοακου- 
στικών μέσων συμπληρώνεται με VI
DEO, προβολές ταινιών και σλάίτς 
για προβληματισμό και ενημέρωση 
των δημοτών, οργανώνοντας «ανοι
χτές συζητήσεις», πάνω σε «καυτά» 
κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.

Προοπτικά, η εξασφάλιση ηλε
κτρονικής υποδομής στη Βιβλιοθή
κη, θα μπορεί να τη συνδέσει με το 
Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης, στο 
Εθνικό Κέντρο Ερευνών.

-  Τέλος δημιουργία του ΤΜΗ
ΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του υλικού, 
με στοιχειώδη τυπογραφικά, φωτο
τυπικά και βιβλιοδετικά μηχανήμα
τα, καθώς και ειδικό προσωπικό. Σε
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πρώτη φάση, το τμήμα θα ασχοληθεί 
με τη συντήρηση των πολύτιμων και 
σπάνιων βιβλίων και σταδιακά με το 
υπόλοιπο υλικό.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, στις 
σημερινές της διαστάσεις, φέρνει 
στο φως ανεκτίμητα κειμήλια της ι
στορικής και πνευματικής μας ζωής. 
Τέτοια δείγματα συναντάμε στα Αρ
χεία Τύπου και Περιοδικού Τύπου, 
καθώς και στις συλλογές των Δω
ρεών της. Τα Αρχεία και οι Δωρεές 
αποτελούν ιδιαίτερους χώρους - αί
θουσες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Στα έντυπα των Αρχείων Τύπου, 
πέρα από τον καθημερινό και περιο
δικό Τύπο που «κρατιέται» σήμερα, 
υπάρχουν εκδόσεις καθημερινές, 
εβδομαδιαίες και περιοδικές, πολύ
τιμο υλικό που εκδόθηκε πριν το 
1900. Εντελώς ενδεικτικά αναφέ
ρουμε, την «ΕΥΝΟΜΙΑ» του 1862 - 
65, «ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» απ’ το 1884 - 
1900, «ΤΟ ΑΣΤΥ» από το 1889 - 1900, 
«Ο ΑΓΩΝ» του 1899 - 1902 και πολλά 
άλλα.

Με δέκα έργα ελλήνων συγγρα
φέων και έξη ξένων καταρτίστηκε το 
πρόγραμμα παραστάσεων του Εθνι
κού Θεάτρου για την χειμερινή πε
ρίοδο:
Συγκεκριμένα:
■ Η Κεντρική Σκηνή θα παρουσιά
σει τα έργα:
•  «Μαρία Στούαρτ» του Φρειδερί
κου Σίλερ (επανάληψη της περσινής 
παράστασης του Γ. Μιχαηλίδη.
•  «Αχ αυτά τα φαντάσματα» του 
Εντουάρντο ντε Φίλιππο σε σκηνο
θεσία Ανδρέα Βουτσινά.
•  «Ο θάνατος του βασιλικού επι
τρόπου» του Γιώργου Σεβαστίκο-

Απ' τις δωρεές, αξίζει ν’ αναφέ
ρουμε του Γ. Χαριτάκη (3.500 τόμου), 
του Δ. Καμπούρογλου (780 τόμοι), 
του Ηλία Τσιριμώκου (3.500 τόμοι).

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα λει
τουργήσει τώρα με το σύστημα του 
εσωτερικού δανεισμού και στο άμε
σο μέλλον με το σύστημα του εξωτε
ρικού δανεισμού.

Οι ώρες λειτουργίας της, όπου 
κάθε δημότης θα μπορεί να επισκέ
πτεται τα αναγνωστήριά της, είναι 
από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεση
μέρι. Πρόθεση του Δήμου, είναι να 
αυξηθούν οι ώρες υποδοχής των 
δημοτών στο άμεσο μέλλον.

Γίνεται σαφές, ότι η σύνδεση και 
άλληλοενημέρωση της Κεντρικής 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τις Ειδι
κές Βιβλιοθήκες (Αθηναϊκή, Λαο- 
γραφική, Εικαστική), καθώς και με 
τις Περιφερειακές, συνθέτουν ένα 
Δημοτικό Ιστό Πληροφόρησης, που 
συμβάλει στην ανάπτυξη του πνευ
ματικού επιπέδου του Αθηναϊκού 
Λαού.

γλου.
• «Η δούκισα του Μάλφι» του Τζων 
Γουέμπστερ, σε σκηνοθεσία Σπό
ρου Ευαγγελάτου.
•  «Θεϊκά λόγια» του Ραμόν Βάλιε 
Ιγκλάν.
■ Η Νέα Σκηνή θα ανεβάσει τα έρ
γα:
•  «Η εξορία» του Παύλου Μάτεσι.
• «Οι γάμοι» του Βασίλη Ζιώγα.
•  «Οι Κερκεμέζοι» του Γιώργη Χρι- 
στοφιλάκη.
• «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλ- 
μπα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρια.
•  «Ο δρόμος προς τη Μέκκα» του
Άθολ Φούγκαρτ.

Οι εκθέσεις 
του

Νοεμβρίου
Συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθμό 

την προσφορά του στον τομέα των 
εικαστικών τεχνών, το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων πα
ρουσιάζει το Νοέμβριο:
•  την «εβδομάδα Αιγιοπελαγίτικης 

Τέχνης και Παράδοσης» με τη 
συνεργασία της Συντονιστικής 
Επιτροπής Πολιτιστικών Συλλό
γων Αιγαίου και υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Αιγαίου, στο Κέ
ντρο Τεχνών του Πάρκου Ελευ
θερίας 3 - 9 Νοεμβρίου.

•  τον ετήσιο θεσμό «Αθήνα - Εικα
στικά ’86». Πρόκειται για ομαδική 
έκθεση με έργα νέων ζωγράφων 
και θα πραγματοποιηθεί στο Κέ
ντρο Τεχνών του Πάρκου Ελευ
θερίας από 15 Νοεμβρίου - 31 
Δεκεμβρίου.

•  την ατομική έκθεση ζωγραφικής
της Μελίνας Παπαγεωργίου, στην 
αίθουσα Μπουζιάνη (Σύνταγμα) 
10-22 Νοεμβρίου

• την ατομική έκθεση ζωγραφικής
του Γιώργου Πίτσιου, στο κεντρι
κό Πνευματικό Κέντρο (Ακαδη
μίας 50) -  αίθουσα Βάρναλη 13 - 
25 Νοεμβρίου

•  την αναδρομική ατομική έκθεση
ζωγραφικής του Νίκου Γιαλούρη, 
στο κεντρικό Πνευματικό Κέντρο 
(Ακαδημίας 50) -  αίθουσα Βάρ
ναλη 27 Νοεμβρίου - 9 Δεκεμ
βρίου.

• την έκθεση σύγχρονης ελληνι
κής ζωγραφικής με τη συμμετο
χή 41 καλλιτεχνών σε συνεργα
σία με το Σωματείο Καλλιτεχνι
κών Ανταλλαγών Ελλάδας, στο 
κτίριο της Δημοτικής Πινακοθή
κης (οδός Πειραιώς).

Το πρόγραμμα 
του Εθνικού Θεάτρου 

για το φετεινό χειμώνα
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

«Τα αρχικά όλων των οριζοντίων 
λέξεων μας δίνουν τη σωστή σειρά 
τριών μεγάλων εικαστικών καλλιτε
χνών μας».

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Το πρωί στην καθαρεύουσα -  
Υπάρχει και θαλασσινή.

2. Θεότητα.-  Ο σοβάς, το ταβάνι.
3. Η επιμελητεία στην Εθνική Αντί

σταση (αρχικά). -  Δείχνει. -  Αμε
ρικανός Βιολόγος (1879- 1938).

4. Κόσκινο. -  Ταμείο υγειονομικών 
(αρχικά).

5. Δ ίφθογγος.-Όμοια σύμφωνα.
6. Την ταλαιπώρησαν πιλότοι. -  

Νότα. -  Μέτρο επιφάνειας (ξενι
κά).

7. Ποδοσφαιρική εταιρεία (αρχ.). -  
Μερικοί (καθ. - αιτιατική).

8. Γυναικείο υποκοριστικό. -  Αρχη
γός του ο Πενθερουδάκης 
(αρχ.).

9. Μέρος του 24ώρου. -  Χορτο
ζωοτροφή.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Αμερικανός ποιητής και διηγη- 
ματογράφος (1809 - 1849). -  
Παλιά πρωτεύουσα της Παλαι
στίνης.

2. Ιδιωματική προφορά των Κρητι
κών. -  Ποιότητα δηλώνουν.

3. Όχι άσχημη. -  Πρόγονος ση
μερινού πολιτικού κόμματος.

4. Άνθη. -  Ποιος. -  Ξενικό σύμ
φωνο.

5. 51. -  Πόλη της Α. Γερμανίας 
στη Θουρυγγία.

6. Υπόσχεται.-Ένδειξη ανέμου.
7. Ένας όμιλος.-Αφέψημα.
8. Περιοδικό ποικίλης.... -  Πιπίλα 

των μωρών.
9. Αργεντινός δικτάτορας (1835 - 

1852). -  Αρχικά νευραλγικού 
υπουργείου μας.

10. Αθήνα, το κλεινόν... -  Και έτσι 
ο Κίσσαθος.

Γιάννης Στυλιανίδης 
Στρατώνι Χαλκιδικής

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
2. ΡΑΜΥ-ΣΤΕΜΑ
3. ΙΑΜ(Β)ΟΥ -  ΤΕΥΧΩΝ
4. NT A -  ΜΑΡΣ
5. ΙΙ-ΚΛΑ
6. ΒΩΜΟΥ-ΑΣ
7. ΟΒΑΛ -  ΙΚΑ
8. ΛΑ -  ΙΣΤΑΜΑΙ
9. ΟΣΤΑ-ΑΙΝΙΓΜΑ

10. ΓΑΡ-ΝΟΡΑ
11. Ο Ν -Ο Σ-Ω Ν Α
12. ΣΑΜΑΤΑ -  ΝΑΣΑ

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ
2. ΑΤΙ -  ΒΑΣΑΝΑ
3. ΙΡΜΑ -Β Α -Τ Ρ
4. ΜΑΟ -  ΦΩΛΙΑ -  ΟΑ
5. ΟΜΥΡ-ΙΣΤ
6. Δ.Υ. -  ΚΟΙΤΑ
7. ΛΥΚΑΙΝΑ
8. ΤΣΕ-ΑΜΝΟ
9. ΗΤΥΜ-ΑΙΡΩΝ

10. ΣΕΧΑΙ- ΣΙΓΑΝΑ
11. ΗΜΏΡ-ΑΣ
12. ΣΑΝΣ -  ΣΤΡΑΣ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

• δ. Μαρία Κωστοπούλου Θεσ/νίκη. Σας ευχαριστού
με για τα καλά βας λόγια. Για το ερώτημά που έχετε 
σας πληροφορούμε πως για να γίνει μια γυναίκα 
αστυφύλακας πρέπει να δώσει γραπτές εξετάσεις 
στην έκθεση και την πρακτική αριθμητική και προ
φορικές σε ελεύθερες ερωτήσεις για τη διαπίστω
ση των ψυχικών και διανοητικών προσόντων. Η εκ
παίδευση διαρκεί ένα (1) χρόνο. Η εξέλιξη των γυ
ναικών είναι η ίδια με των ανδρών συναδέλφων 
τους, μετά την είσοδό τους στη Σχολή Αξιωματικών. 
Περισσότερες πληροφορίες για τα λοιπά προσόντα 
και άλλες λεπτομέρειες μπορείτε να ξητήσετε από 
το αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς σας. Τα τεύχη 
που μας ζητήσατε θα σας τα στείλουμε ταχυδρομι
κά.

• δρ. Τιμόθεο Τιμοθεάδη, Γιαννιτσά. Σας ευχαρι
στούμε θερμά για τα καλά σας λόγια και για το τό
σο όμορφο κείμενο για την Μικρασιατική Κατα
στροφή. Δυστυχώς το λάβαμε όταν ήδη το τεύχος 
Σεπτεμβρίου του περιοδικού βρισκόταν στο τυπο
γραφείο (για κάθε τεύχος η ύλη ετοιμάζεται δύο 
περίπου μήνες πριν). Ελπίζουμε πως θα μπορέσου
με να το χρησιμοποιήσουμε την επόμενη χρονιά 
και περιμένουμε νέες συνεργασίες σας, αν φυσικά 
και σεις το επιθυμείτε.

• κ. Χρίστο Στυλιανίδη, Σταυρούπολη. Το περιοδικό 
μας δέχεται πάντα πρόθυμα κάθε συνεργασία ανα
γνώστη του και την επιδιώκει πάντα. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κάνουμε σοβαρές προσπάθειες και θα 
θέλαμε με υποδείξεις και προτάσεις των αναγνω
στών μας να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την 
ύλη του και ν' ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις 
τους.

• αρχ/κα Νικόλαο Μητρετώδη. Σας ευχαριστούμε, 
κατ’ αρχήν, για τα καλά σας λόγια. Δυστυχώς δεν 
μπορέσαμε να σας απαντήσουμε νωρίτερα στα ποί
κιλλα ερωτήματα που βάζετε στο γράμμα σας, για 
τα οποία πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου.

•  αστ/κα Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Για περισσότερες 
πληροφορίες πάνω στο θέμα που σας απασχολεί 
απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του υ
πουργείου.

• αρχ/κα Εμμανουήλ Χρυσοστόμου. Ευχαριστούμε 
για τα καλά σας λόγια σ’ ό,τι αφορά το περιοδικό. 
Δυστυχώς για τα θέματα που μας αναφέρετε δεν 
μπορούμε να δώσουμε, εμείς, σαν περιοδικό, λύση.

• κ. Παναγιώτη Αντωνιάδη, φοιτητή, Γραμπιά Καρύ
στου. Η αλλαγή της διεύθυνσής σας επιβεβαιώθηκε 
στη διεκπεραίωση του περιοδικού και πιστεύουμε

πως τώρα το παίρνετε κανονικά. Οι προτάσεις σας 
είναι ενδιαφέρουσες και θα τις μελετήσουμε. Για 
ό,τι έχει σχέση με εισαγωγή στις Σχολές Αξ/κών 
κλπ. απευθυνθείτε στη Δ/νση Εκπαίδευσης του Υ
πουργείου ή το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών.

Ευχαριστήρια

Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν 
οι πιο κάτω επιστολογράφοι:

•  Ο κ. Στέλιος Κουφουδάκης, Αθήνα, στους τροχονό
μους κ.κ. Κουράκο και Καρά της Α.Δ. Λακωνίας που 
του πρόσφεραν αμέριστη βοήθεια όταν ακινητοποιή- 
θηκε στην περιοχή τους λόγω βλάβης το αυτοκίνητό 
του.
• Ο δ/ντής και οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολεί
ου Κομοτηνής στους άνδρες της Τροχαίας της πόλης 
που τους ενημέρωσαν με ομιλίες, έντυπα και πρακτι
κή εφαρμογή πάνω στο θέμα της κυκλοφοριακής α
γωγής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός 
Υπαξιωματικών και Αστυφυλά
κων Ελληνικής Αστυνομίας 
(Συν.Π.Ε.) καλεί τα εν ενεργεία 
μέλη να περάσουν από τα γρα
φεία του συνεταιρισμού, Στα
δίου 43 5ος όροφος, ή να επι
κοινωνήσουν τηλεφωνικά στα 
τηλ. 3244827 και 133 εσωτ. 544 
για να γνωρίσουν την υπηρεσία 
που υπηρετούν προκειμένου να 
ενημερωθούν οι κατάλογοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Κων/νος Γκούμας 

Γεν. Γραμ.: Δημήτρης Κατσα-
δράμης
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Μέτρα πρόληψης και 
καταστολής της βίας 

στους αθλητικούς χώρους
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ

Του Σχεδ ίου  Νόμου «Μ έτρα  πρόληψ ης κα ι κατασ τολής της 
β ία ς  στους αθλητ ικού ς χώ ρους κα ι ά λλ ε ς  δ ια τά ξε ις» .

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στ ις  μ νήμ ες όλων ε ίνα ι βαθ ιά  χαρα γμ έν ε ς  ο ι ε ικ ό ν ε ς  του 
Σταδ ίου «ΧΕΫΖΕΛ» των Β ρυξελλώ ν, καθ ρ επ τ ίζο ν τα ς  τη 
τραγ ική  κορύφωση τη ς  β ίας . Μ ια ς β ία ς που στ ις  μ έρ ε ς  μας 

π α ίρ ν ε ι τ ις  δ ιασ τάσ ε ις  ε ν ό ς  καθόλου  ενδημ ικού  φ α ινομέ
νου , καθώς τα κρούσματά  τη ς  πολλαπλασ ιά ζοντα ι, χω ρ ίς 
δ ιάκρ ιση , ακόμη κα ι σε χώ ρ ες  με παράδοση στα ομαδ ικά  
αθλήματα.



Ο κατακερματ ισμό ς του κο ινω ν ικού  ιστού στ ις  σύγχρο

ν ε ς  μ εγα λο υ π ό λε ις  κα ι η αποστασ ιοπο ίηση  του σύγχρονου  
ανθρώ που από το φ υσ ικό  π ερ ιβάλλον  κα ι φ υσ ικό τρόπο 

ζω ής, επ ηρ εά ζου ν  τη  συμπερ ιφ ορά  ιδ ια ίτερα  των νέω ν και 
συντελούν  στην εκδήλω ση  πράξεω ν β ίας.

Π ρ ιν  κατά κ α ι μ ετά  τ ις  α θ λη τ ικ έ ς  εκδη λώ σε ις , οργανω 

μ έν ε ς  α ντ ικο ινω ν ικ ές  ο μ ά δ ες  χο ύ λ ιγ κα ν ς  αναπτύσσουν 

δραστηρ ιότητα  που  δ η μ ιο υ ρ γε ί κ ίνδυνο  γ ια  τη σωματική α

κερα ιότητα , όσο  κα ι σ οβ α ρ ές  φ θορές ξ ένη ς  ιδ ιοκτησ ία ς, 
κύρ ια  πολ ιτώ ν που  δ εν  έχου ν  συμμετοχή  στ ις  σ υγκεκρ ιμ έ 
ν ε ς  εκδηλώ σε ις.

Η β ία  που έ χ ε ι θ ιασώ τες στα γήπ εδα  κύρ ια  του πο δ ο 

σφα ίρου αλλά  κα ι των άλλω ν αθλημάτω ν, αν δ ε ν  χτυπηθε ί, η 
ίδ ια  που γ εν ν ιέ τα ι αρχ ικά  στο γ ή π εδ ο  τη ς  γ ε ιτ ο ν ιά ς , αναπα- 

ρά γετα ι φ υσ ιολογ ικά  κα ι στο μ εγάλο  γήπεδο . Έ τσ ι φτάσαμε 

στο σημείο  ο ι έστω  κα ι σ ποραδ ικά  εμφ α ν ιζό μ εν ες  π ρά ξε ις  

β ία ς  στη χώρα μας να  απ ε ιλούν , να  φ θείρουν το  π νεύμ α  τη ς 

αθλητ ική ς ιδ έα ς  κα ι του  Ολυμπ ισμού .
Η ανάπτυξη  του κ ινήματος του μαζικού  λα ϊκού  αθλητ ι

σμού κα ι η δ ια  μέσου αυτού  δραστηρ ιοπο ίηση  των νέω ν σε 
ομαδ ικά  προγράμματα , που  θα τους προσφ έρουν  ένα  α ί
σθημα  άμεση ς συμμετοχής σε μ ια  συλλογ ική  προσπάθεια , η 
ενημέρω ση  κα ι η αθλητ ική  αγωγή στα π λα ίσ ια  Εθν ικού  α
θλητ ικού  σ χεδ ιασμού , ε ίν α ι τα μακροπρόθεσμα  μέτρα  που η 
Κυβέρνηση  π ισ τ εύ ε ι πω ς θα μειώ σουν σημαντ ικά  τ ις  πρά 
ξ ε ις  β ίας . Π έρα  απ ’ αυτά  απα ιτούντα ι κα ι μέτρα  άμεση ς α
πόδοση ς γ ια τ ί δυστυχώ ς η β ία  αποκτά  α να ιτ ιο λόγητα  θ ιασώ
τες .

Επ ίσ η ς  η π ο λ ιτ ε ία  στα π λα ίσ ια  τη ς προσ πά θ ε ιά ς  τη ς  να 

ξεπ ερ ά σ ε ι τον  τυπ ικό  έλ εγ χο  τη ς υ γ ε ία ς  των αθλουμένω ν, 
μ ερ ιμ νά  γ ια  την υ γε ία  των αθλητώ ν, με τον προληπτ ικό  έ 
λεγχο  λήψ ης απαγορευμένω ν  φαρμάκων δ ιέγ ερσ η ς , ντόπι- 
γκ , προβ λέπ οντα ς  κα ι τη σύσταση σχετ ικού  ερευνητ ικού  
κέντρου.

Ε ιδ ικό τερα : Μ ε το  άρθρο  1 θ εσ π ίζοντα ι σαν ε ιδ ικά  αθλη 

τ ικά  αδ ικήματα , που δ εν  καλύπτουν ο ι δ ια τά ξε ις  του  ισχύο- 

ν το ς ε ιδ ικο ύ  πο ιν ικού  δ ικα ίου , εκδη λώ σε ις  κα ι π ρ ά ξε ις  β ία ς  
τόσο θερμόα ιμω ν οπαδών κα ι παραγόντω ν κατά τη δ ιά ρκε ια  
του  αγώνα, όσο κα ι π ρ ά ξε ις  β ία ς  αντ ικο ινω νικώ ν ομάδω ν 
εντό ς  κα ι ε κ τό ς  του γηπέδου .

Μ ε το  άρθρο  2 θ εσ π ίζετα ι η απαγόρευση  τη ς χρηματ ική ς 
μ ετατροπή ς τη ς  πο ινή ς  κα ι κατ' επέκταση  η δυνατότητα  
σ υ λλογ ική ς  ε ξα γο ρά ς από τ ις  παραπάνω  οργανω μένες ομά
δ ε ς . Μ ε  το άρθρο 3 ο ρ ίζε τα ι η πο ινή  ό τα ν  τα  π ιο  πάνω  αδ ι
κήματα  έ γ ινα ν  σε συναυτουργ ία .

Μ ε τ ις  δ ια τά ξε ις  του άρθρου 4 θ εσ π ίζετα ι κα ι π α ρ επόμ ε 
νη π ο ινή  με την  οπο ία  ό π ο ιο ς  κα ταδ ικασθ ε ί γ ια  π ρ ά ξε ις  β ία ς  

θα σ τερ ε ίτα ι του δ ικα ιώ ματος παρακολούθηση ς αγώνων γ ια  
κάπο ιο  χρο ν ικό  δ ιάστημα.

Η πο ινή  αυτή έ χ ε ι εφ αρμ ο σ θ ε ί με μ εγάλη  επ ιτυ χ ία  σε 

ά λλ ε ς  χώ ρες τη ς  Ευρώ πης. Ε ίνα ι υποχρέω ση τη ς  π ο λ ιτ ε ία ς  

να  α πομακρύνε ι, έστω  προσω ρ ινά  άτομα  α π ο δ εδ ε ιγ μ ένα  
επ ικ ίν δυ να  που θα μπορούσαν να γ ίνο υ ν  η α ιτ ία  γ ια  θύματα 

ή ζημ ιές .
Μ ε το άρθρο  5 ρυθμ ίζο ντα ι δ ικ ο νομ ικά  θέματα  κα ι συ

γ κεκρ ιμ ένα  λαμ βάνετα ι π ρόνο ια  γ ια  την άμεση ε ισαγωγή 

των δραστώ ν των παραπάνω  αδ ικημάτω ν στο ακροατήρ ιο .
Μ ε τη δ ιά τα ξη  του άρθρου  6 α π α γο ρ εύ ετα ι πρ ιν  από  κά

θε αγώ να η έκφ ραση δημόσ ια ς κρ ίση ς, εμπ ρησ τ ική ς γ ια  την 

ομαλή  δ ιεξαγω γή  του, ο ρ ίζο ν τα ς  επ ίσ η ς  κα ι τ ις  α νά λογες  
δ ιο ικ η τ ικ έ ς  π ο ιν έ ς , δ εδομ ένου  ό τ ι κάθε πρόσωπο μ π ο ρ ε ί να  
κάνε ι έστω  κα ι λ α θ εμ έν ες  ή ανυπόσ τα τες γ ια  δ ια ιτη τ έ ς  ή 
κρ ιτέ ς  των αγώνων, σύμφωνα με τα  συνταγματ ικά  του δ ι
κα ιώ ματα μ ετά  τον  αγώνα. Η π ροκαταβολ ική  όμω ς κα ι ε
μπρηστική κρ ίση ιδ ίω ς από  πρόσω πα τα οπο ία  μ πο ρ ε ί να  ε

πηρεάσουν  τους φ ιλάθλου ς μ πορ ε ί να  πυροδοτή σ ε ι σε τέ 

το ιο  βαθμό ένα  αγώνα, ώστε σε περ ίπτω ση κάπο ιου  λάθου ς 
δ ια ιτητή  ή κρ ιτή να  προκληθούν  θύματα  κα ι υ λ ικ έ ς  ζη μ ίε ς  
τεράσ τ ιες .

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  Β '

Μ ε τ ις  δ ια τά ξε ις  του  άρθρου  7 δ ίν ετα ι ο ορ ισ μό ς  κα ι ε ν 

τοπ ίζο ντα ι π ο ιά  φ άρμακα  έχου ν  σχέση με τη δ ιέγερσ η  των 
αθλητών (ντόπιγκ).

Μ ε τ ις  δ ια τά ξε ις  του άρθρου  8 αναφ έροντα ι ο ι π ο ιν έ ς  
που επ ιβά λλοντα ι μ ετά  από  α υ τεπ άγγελτη  δ ίω ξη γ ια  τ ις  π ε 
ρ ιπ τώ σε ις ε κ ε ίν ε ς  που μετά  από έλεγχο  δ ιαπ ισ τώ νετα ι η 
χρήση δ ιεγερ τ ικώ ν  ουσ ιών. Μ ε ανάλογη  δ ιάταξη  προβλέπο- 
ν τα ι κα ι δ ιο ικ η τ ικ έ ς  π ο ιν ές .

Στο άρθρο  9 π ρ ο β λ έπ ετα ι η δ ια δ ικασ ία  του εργασ τηρ ια 

κού ελέγχου  φ α ρμα κο δ ιέγ ερσ η ς (ντόπιγκ) των αθλουμένω ν 
στο ερα σ ιτεχν ικό  κα ι επ αγγελμ ατ ικό  ποδόσφ α ιρο  κ α ι στους 
αθλητ ικού ς α γώ νες μ έχρ ι τη ς  δ η μ ιο υ ρ γ ία ς  του Κέντρου  

Ελέγχου .

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  Γ

Μ ε τ ις  δ ια τά ξε ις  του  άρθρου  10 π ροβ λέπ οντα ι α υ σ τηρ ές 
π ο ιν έ ς  σ ’ α υ τού ς που χορηγούν  ο υ σ ίε ς  ή χρησ ιμοπο ιούν  
μ εθόδου ς γ ια  τη δ ιέγ ερσ η  των ίππων κα ι έτσ ι δ ιασφ αλ ίζετα ι 
ο ουσ ιαστ ικό ς έ λ ε γ χο ς  τη ς  φ αρμακοδ ιέγ ερση ς τόσο  των 
αναβατών όσο κα ι των ίππων. Τα σ χετ ικά  αδ ικήματα  δ ιώ κο 
ντα ι αυτεπάγγελτα . Το άρθρο  11 π ρο β λ έπ ε ι δε κα ι π ε ιθ α ρ χ ι
κ ές  π ο ιν έ ς  σ τους από  πρόθεση  π α ραβ ά τες  των δ ια τά ξεω ν  

του άρθρου 10 ιδ ιο κ τή τες  ίππων, α ναβάτες κα ι π ροπονητές.

Ν Ο Μ ΑΡΧ ΙΑΚΕΣ  ΑΘ ΛΗ ΤΙΚΕΣ  ΕΠ ΙΤΡΟ Π ΕΣ  (Ν.Α.Ε.)
Η δ ιο ικητ ική , η ο ικο νομ ική , κο ινω ν ική  κα ι πολ ιτ ισ τ ική
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αποκέντρω ση , α π ο τελ ε ί ένα  από του ς βασ ικούς στόχους 

τη ς  Κυβέρνησης.
Η αποκέντρω ση δ εν  ε ίνα ι απλά  μ ια  δ ιο ικη τ ική  μεταρρύθ 

μ ιση σε γεω γραφ ικό  επ ίπ εδο . Ε ίνα ι δ εμ ένη  αναπόσπαστα  με 
την  α ναπτυξ ιακή  προσ πά θ ε ια  κα ι το  προγραμματ ισμό . Απο
τ ε λ ε ί το κύρ ιο  μ έσο  γ ια  την  εξά λε ιψ η  τη ς  γραφ ε ιο κρα τ ία ς , 
αλλά  κ α ι το  μ εγαλύ τερο  εφ όδ ιο  γ ια  τη ν  αποτελεσματ ικότη - 

τα.
Τα προγράμματα  του  μαζικού  λα ϊκού  αθλητ ισμού , θ ε

σμός πρω τόγνω ρος στη χώρα μας, κατάφ εραν να  εδρα ιω 
θούν στη συνε ίδηόη  του  λαού  μας. Δ ιαπ ισ τώ θηκε η ανάγκη  
λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς  αθλητ ική ς επ ιτροπ ή ς σε νομαρχ ια κό  επ ίπ εδο , 
ανάγκη  που καλύπ τε ι η παρούσα  δ ιάταξη  με τη θ εσ μοθ έτη 
ση των Ν ομαρχιακώ ν Αθλητ ικώ ν Επ ιτροπώ ν (Ν.Α.Ε. άρθρο 

12). Ο ι Ν.Α.Ε. με τη π ροβλεπ όμ ενη  ρύθμ ιση λ ε ιτουργούν  στα 

π λα ίσ ια  των Νομαρχ ιακώ ν Συμβουλίων, προγραμματ ίζουν , 
συντον ίζουν  κα ι ε ισ η γο ύ ντα ι σ χετ ικά  γ ια  την  καλύτερη  ε 
φ αρμογή των Μ αζικώ ν Προγραμμάτω ν Λα ϊκού  Αθλητ ισμού  
κα ι γ εν ικ ό τερα  γ ια  την  ανάπτυξη  του αθλητ ισμού  στο Νομό.

ΥΠΟΤΡΟΦ ΙΕΣ

Μ ε την τροποπο ίηση  του  άρθρου 43 του Ν. 75/75 «περ ί 

οργανώ σεω ν του εξω σχολ ικού  αθλητ ισμού  κα ι ρυθμ ίσ εω ς 
συναφών θεμάτων» όπω ς αυτό αντ ικαταστάθηκε με το  άρ
θρο 1 του  Ν. 665/1977, ρυθμ ίζοντα ι τα  θ έματα  των υποτρο
φ ιών σε μ αθητές, όσο  κα ι σε π τυχ ιούχου ς ΑΕΙ κα ι ΤΕΙ. Προ- 
θ λέπ ετα ι 6ε γ ια  πρώτη φ ορά  η χορήγηση  υποτροφ ιώ ν μετά  

από δοκ ιμα σ ία  ενώ π ιον  ε ξετα σ τ ική ς  Επ ιτροπής κα ι σε πτυ
χ ιο ύ χο υ ς  που  δ εν  έχου ν  επ ίδοση , αλλά  θα ε ξυ π ηρετούν  τ ις  

α νά γ κ ε ς  του Εθν ικού  αθλητ ικού  σχεδ ιασμού  τη ς  χώ ρας μας.
Επ ίσ η ς  με τ ις  δ ια τά ξε ις  τη ς  παραγράφ ου 4 δ ιασφ αλ ίζετα ι 

η α ξ ιοπο ίηση  των υποτρόφων από το Δημόσ ιο .

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  Δ '

Μ ε  το  π ρο τε ινό μ ενο  νομοσ χέδ ιο , π ρο β λέπ ετα ι η σύστα

ση Ν.Π. Ιδιωτικού Δ ικα ίου  με τον  τ ίτλο  ΟΑΚΑ. Το νομ ικό  αυ
τό πρόσω πο τ ε λ ε ί υπό τον έλεγχο  κα ι την  εποπτε ία  του  αρ
μόδ ιου  γ ια  θ έματα  αθλητισμού  Υπουργού  (άρθρο 14).

Η σύστασή του  επ ιβά λλετα ι τόσο γ ια  τη δημ ιουργ ία  ε νό ς  
αυ το τελού ς φ ορέα  δ ιο ίκησ η ς κα ι δ ια χ ε ίρ η σ η ς όλων τω ν ε 
γκαταστάσεω ν του χώρου αυτού , όσο κα ι την οργάνω ση και 
παρακολούθηση  του εργατοτεχν ικού  κα ι υπαλληλ ικού  προ

σω πικού που απασχολε ίτα ι. Σ κοπό ς του  ε ίνα ι η ανάπτυξη  
του αθλητισμού  κα ι οργάνω ση εκδηλώ σεω ν στους χώ ρους 

αυτούς (άρθρο 15).
Στην κυρ ιότητα  του υπό σύσταση νομ ικού  προσώπου, 

π ερ ιέρ χο ν τα ι ό λα  τα αθλητ ικά  κα ι γ εν ικ ά  κ ινητά πράγματα  
ε ίτ ε  αυ τά  συνδ έοντα ι με το  έδαφ ος ε ίτ ε  ό χ ι (άρθρο 16).

Το άρθρο 18 ο ρ ίζε ι ό τ ι η επ ιχορήγηση  του  Ο.Α.Κ.Α. γ ίν ε 
τα ι από τον  προϋπολογ ισμό  του αρμόδ ιου  Υ φ υπουργε ίου  
Αθλητ ισμού , καθώ ς κα ι από ά λλ ες  πηγές.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 το Νομ ικό Πρόσωπο Ο.Α.Κ.Α. 
δ ιο ικ ε ίτ α ι από το Δ ιο ικη τ ικό  Συμβούλ ιο  7 μ ελ έ ς , τα  4 μέλη 
του οπο ίου  προ έρ χο ντα ι από την  Επ ιτροπή  Ο λυμπ ιακώ ν Α 
γώνων κα ι τα  άλλα  τρ ία  δ ιο ρ ίζο ν τα ι από τον αρμόδ ιο  γ ια  θ έ
ματα αθλητισμού  Υπουργό .

Μ ε το  άρθρο  22 π ρ ο β λ έπ ετα ι η δυνατότητα  κατάρτ ισης 
Κανονισμώ ν από το Δ ιο ικη τ ικό  Συμβούλ ιο , που θα δημ οσ ιε 
ύοντα ι στην Εφ ημ ερ ίδα  τη ς  Κ υ β έρνηση ς κα ι θα ρυθμ ίζουν  
θέματα  εκμ ετά λλ ευ σ η ς γ εν ικ ά  των χώρων του ‘Ο λυμπ ιακού  
Σταδ ίου .

Μ ε τη σύσταση του Νομ ικού  αυτού  προσώπου δ εν  θ ίγ ε 

τα ι η ακ ίνητη  π ερ ιου σ ία  τη ς  Ε.Ο.Α. στο χώρο αυτό  κα ι γ ε ν ι
κ ό τ ερ α  το ιδ ιοκτησ ιακό  καθεστώ ς τη ς έκτασ η ς όπου  έχουν  
κτ ισ τε ί ο ι εγκα τασ τάσ ε ις  του Ο λυμπ ιακού  Σ ταδ ίου , η κυρ ιό 
τητα  τη ς ο π ο ία ς  π α ρ α μ ένε ι στην Ε.Ο .Α. κα ι π ρ ο β λ έπ ετα ι η 
άρση τη ς  τυχόν προσ τασ ία ς των κυλ ικε ίω ν  από τ ις  δ ια τά ξε ις  

του  Ν. 813/78.
Μ ε τ ις  δ ια τά ξε ις  του  άρθρου  24 εκσ υ γχρο ν ίζετα ι το Δ ιο ι

κητικό  Συμβούλ ιο  του  ΟΔΙΕ π ρο κε ιμ ένο υ  να  ε π ιτ ευ χθ ε ί η 
εύρρυθμη  λ ε ιτο υ ρ γ ία  του Ο ργαν ισμού .

Επ ίσ η ς  γ ια  να  ε ξασφ αλ ισ τε ί η ευ έλ ικ τη  λ ε ιτο υ ρ γ ία  του ο 
Γ εν ικό ς  Δ ιευ θ υ ντή ς  σ υ μ μ ετέχ ε ι στο Δ ιο ικ . Συμβούλ ιο  χω ρ ίς  
ψήφο.

Μ ε το  άρθρο  26 ρυθμ ίζετα ι ο  τρ όπο ς μ ον ιμ οπο ίηση ς του 
προσω π ικού  που  υ π ηρ ετε ί με απόσπαση στη Γεν ική  Γραμ 
μ ατε ία  Ν έα ς Γ εν ιά ς  κα ι Γ.Γ.Α. Η ρύθμ ιση κ ρ ίν ετα ι απαρα ίτη 
τη  μετά  το  δ ιαχω ρ ισμό  του Υ φ υπουργε ίου  Ν έα ς  Γ εν ιά ς  κα ι 

Αθλητ ισμού  σε δύο  αυτοτελή  Υφ υπουργε ία . Τ έλο ς  το άρθρο  
27 π ρ ο β λ έπ ε ι την πρόσληψ η ε ιδ ικο ύ  επ ισ τημον ικού  προσω 
π ικού  με σύμβαση ιδ ιω τ ικού  δ ικα ίου  ω ς Δ ιευ θ υ ν τέ ς  ή Υπο 
δ ιε υ θ υ ν τέ ς  στα μ εγάλα  Ε θν ικά  Γυμναστήρ ια  τη ς  Χώ ρας, με 
σκοπό να  καλύψ ε ι τ ις  σ ύγχρονες  δ ιο ικ η τ ικ έ ς  του ς α νά γκες  
που π αρουσ ιά ζοντα ι α υ ξη μ ένε ς  λόγω  τη ς  λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  του ς  
σαν κέντρα  μα ζ ική ς λα ϊκή ς  άθλησης.

Αθήνα, 19 Μ αρτίου  1986 

ΟΙ ΥΠΟ ΥΡΓΟ Ι

Π ροεδρ ία ςτη ς  Κυβέρνησης Πολιτ ισμού
Α. ΤΣΟ ΧΑΤΖΟ Π Ο ΥΛΟ Σ  Μ ΕΛΙΝΑ Μ Ε Ρ Κ Ο Υ ΡΗ

Εσω τερ ικώ ν και Δημ. Τ ά ξη ς Υ γ ε ία ς  Πρ. κα ι Κο ιν. Ασφ.
Α. ΚΟ ΥΤΣΟ ΓΙΩ ΡΓΑ Σ  Γ. ΓΕΝ Ν Η Μ ΑΤΑΣ

Δ ικα ιοσύ νη ς  Ο ικονομ ικώ ν

Γ. Α. Μ Α ΓΚΑ ΚΗ Σ  Δ. Τ ΣΟ ΒΟ Λ Α Σ
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ΤΡΟ Π Ο Π Ο ΙΟ ΥΜ ΕΝ ΕΣ  ΚΑΙ Κ Α Τ Α ΡΓΟ Υ Μ ΕΝ ΕΣ  δ ια τά ξε ις  μ ε το 

σ χέδ ιο  νόμου  «Μ έτρα  πρόληψ ης κα ι καταστολής τη ς β ίας 
σ τους α θλη τ ικού ς  χώ ρους κςμ ά λλ ες  δ ια τά ξε ις» .

Ν όμος 75/1975 (ΦΕΚ 138 Α)

Ά ρ θ ρ ο  43.
Υ ποτροφ ίες

Ε ις  μαθητάς τη ς  μέσης κα ι επ αγγελμ ατ ική ς  εκπα ιδ εύ - 

σεω ς κα ι ε ις  σπουδαστάς Ανωτέρω ν κα ι Ανωτάτων Σχολών 

σημ ε ιούντα ς ιδ ια ιτέρα ν  επ ίδοσ ιν  ε ις  τον  αθλητ ισμόν κα ι πα- 

ρακολουθούντα ς επ ιτυχώ ς τα ς σπουδάς των, χορηγούντα ι 

μην ια ίο ι υποτροφ ία ι υπό τη ς  Γ εν ική ς  Γραμματε ία ς Α θλητ ι
σμού, κατά τα  ε ιδ ικώ τερον  δΓ αποφ άσεω ς του αρμοδ ίου  επ ί 
του Αθλητ ισμού  Υπουργού  ή Υφ υπουργού  ορ ιζόμ ενα  τη 
προτάσ ε ι τη ς ο ικ ε ία ς  κατά κλάδον  αθλήσεω ς Ο μοσπονδ ία ς .

Α ναγκασ τ ικό ς Ν όμος 598/1968 (ΦΕΚ 256 Α)

Ά ρ θ ρ ο  7.

1. Ο Ο ργαν ισ μός δ ιο ικ ε ίτ α ι υπό Δ ιο ικη τ ικού  Συμβουλ ίου  

όπερ  ε ίνα ι αρμόδ ιον  όπως αποφ ασ ίζη  ε π ί παντός θέματος 

αφ ορώ ντος ε ις  αυτόν πλην εκε ίνω ν  δΓ ά καθ ίσ ταντα ι αρμό 
δ ια  έτερα  όργανα  κατά τα ς  δ ια τά ξε ις  του  παρόντο ς νόμου.

2. Το Δ ιο ικη τ ικό ν  Συμθούλ ιον  δύνατα ι ε π ί συγκεκρ ιμ έ 
νων θεμάτων ν' αναθέτη  την ενάσκησ ιν  των αρμοδ ιοτήτω ν 
του ε ις  τον Π ρόεδρον αυτού.

Ά ρ θ ρ ο  8.

1. Το  Δ ιο ικη τ ικό ν  Συμβούλ ιον  του  Ο ργανισμού  ε ίνα ι π ε 
ν τα μ ελ ές  απαρτ ιζόμ ενον  εκ  τεσσάρω ν προσώπων εγνω σμέ
νου κύρους, ικανότη τος κα ι γνώ σεω ν π ερ ί τα Ιπποδρομ ιακά  
κα ι του Γεν ικού  Δ ιευθυντού  αυτού.

2. Τ α  μέλη  του  Δ ιο ικη τ ικού  Συμβουλ ίου  μετ ' ισαρίθμω ν 

αναπληρωτών, δ ιο ρ ίζο ν τα ι κα ι παύοντα ι δ ι ’ αποφ άσεω ς του 
Π ροέδρου  τη ς Κυβερνήσεω ς, ο ρ ίζο ν το ς  δΓ αυτής κα ι του ς 
ε ξ  αυτών Π ρόεδρον  και Α ντ ιπρόεδρον .

3. Το Συμβούλ ιον  ευ ρ ίσ κ ετα ι ε ν  απαρτ ία  παρόντω ν τρ ιών 
τουλάχ ισ τον  εκ  των μελώ ν του , α ι δε αποφ άσε ις  του λαμβά- 
νο ντα ι κατά πλειοψ ηφ ίαν , ν ικώ σης εν  ισοψηφ ία τη ς ψήφου 
του Π ροέδρου του.

4. Το Συμβούλ ιον  σ υνέρχετα ι τακτ ικώ ς δ ις  ε ν τό ς  εκά- 
στου μηνός, ε ις  χρόνον  υπό του Προέδρου καθορ ιζόμ ενον , 
εκτάκτω ς δε οσάκ ις  ήθ ελε  κρ ιθή υπό τούτου ή τρ ιών εκ  των 
Συμβούλων ως απαρα ίτητον.

5. Τα θέματα  ε ις  το  Δ ιο ικη τ ικό ν  Συμβούλ ιον  ε ισ η γ ε ίτα ι ο 

Π ρόεδρος αυτού πλην εκε ίνω ν  των οποίων την ε ισήγησ ιν  
α ναλαμ βάνε ι έτερον  μ έλο ς  του Δ ιο ικη τ ικού  Συμβουλ ίου  ε- 
ξουσ ιοδο τούμ ενον  προς τούτο  υπό του Π ροέδρου .

6. Ε ις  τα μέλη  του Δ ιο ικητ ικού  Συμβουλ ίου  καταβάλλετα ι 
μην ια ία  αποζημ ίω σ ις ορ ιζομ ένη  δΓ αποφ άσεω ς του Προέ
δρου  τη ς  Κυβερνήσεω ς τη ε ισ η γήσ ε ι του Γεν ικού  Γραμμα- 
τέω ς Αθλητ ισμού .

7. Ο Γ εν ικ ό ς  Γραμματεύ ς Αθλητ ισμού  π ρ ο εδ ρ εύ ε ι του 
Δ ιο ικη τ ικού  Συμβουλ ίου  του  Ο ργαν ισμού  οσ ά κ ις  ού το ς ή θ ε 
λε κ ρ ίν ε ι τούτο  αναγκα ίον .

Ά ρ θ ρ ο  11.

Ως Γ εν ικό ς  Δ ιευ θ υ ν τή ς  των Υ πηρεσ ιώ ν  του Ο ργαν ισμού  

π ροσλαμβάνετα ι δΓ αποφ άσεω ς του Π ροέδρου  τη ς  Κυθερ- 

νήσεω ς ορ ιζούσης κα ι του ς εν  γ έ ν ε ι ό ρο υ ς  τη ς  απασχολή- 
σεω ς του π τυχ ιούχου  Ανω τάτης Σ χολή ς ημ εδαπή ς ή α λλο 

δαπή ς ή εν  πολεμ ική  δ ια θ εσ ιμ ό τη τ ιή  ε ν  αποστρατε ία  α ξ ιω μα 

τ ικ ό ς , δ ιαθέτω ν εγνω σμένην  δ ιο ικη τ ική ν  ικανότητα  κα ι π ε ί
ραν.

«Μ έτρα  πρόληψ ης κα ι κατασ τολής τη ς  β ία ς στους 
αθλητ ικού ς χώ ρους κα ι ά λλ ες  δ ια τά ξε ις»

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  Α '
Ά ρ θ ρ ο  1.

Εγκλήματα  σε α θλη τ ικού ς  χώ ρους.

1. Ό π ο ιο ς  μέσα  ή γύρω  από κάθ ε  ε ίδ ο υ ς  αθλητ ικού ς ή 

ιπ ποδρομ ιακού ς χώ ρους ή στ ις  β οηθη τ ικ ές  του ς εγκα τα 
σ τάσ ε ις ή στ ις  κ ερ κ ίδ ε ς  κατά  τη δ ιά ρ κ ε ια  αθλητ ική ς εκδή 
λω σης α) ρ ίχ ν ε ι π ρο ς τον  αγω ν ιστικό  χώρο ή ενα ντ ίο ν  άλλου 

οπο ιουδήποτε  α ντ ικε ίμ ενο , β) ε ισ έρ χ ετα ι χω ρ ίς  δ ικα ίω μα  
στον αγω ν ιστικό  χώρο με σκοπό  να  παρακω λύσ ει την  ομαλή 

τέλεση  τη ς  αθλη τ ική ς  εκδή λω σης, γ) β ια ιο π ρ αγε ί κατά άλ
λου ς α νεξάρ τητα  αν από τη β ια ιοπ ραγ ία  επήλθ ε  σωματική 
βλάβη , δ) ε ξυ β ρ ίζε ι, ε) κ α τ έχ ε ι ή χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί α ντ ικε ίμ ενα  
που μπορούν να  προκαλέσουν  σω ματ ικές β λά β ες  ή δ ια θ έ τ ε ι 
β εγγαλ ικά , καπνογόνα , κ ρ ο τ ίδ ε ς  κα ι γ εν ικ ά  εύ φ λεκτες  ύ
λ ες , τ ιμω ρείτα ι με φ υλάκ ιση  μ έχρ ι δύο  ετών κα ι χρηματ ική  
πο ινή , εκτό ς αν η πράξη  τ ιμ ω ρ ε ίτα ι βαρύτερα  σύμφωνα με 
άλλη δ ιάταξη .

2. Η ίδ ια  πο ινή  επ ιβά λλετα ι, ό ταν  ο ι π ρά ξε ις  τη ς παρα
γράφου 1 τελεστούν: α) σ του ς παραπάνω  χώ ρου ς πρ ιν  από 
την  έναρξη  τη ς α θλη τ ική ς  εκδήλω σης, αφού όμω ς άρχισαν 
να συγκεντρώ νοντα ι ο ι θ εα τέ ς , ή μετά  τη λήξη τη ς , σε χ ρό 
νο  όμω ς που ο ι θ εα τέ ς  δ εν  έχου ν  ακόμη δ ια λυ θ ε ί κα ι β) μα
κρ ιά  από τους χώ ρους α υ τού ς ε ίτε  ε νό ψ ε ι ε ίτ ε  ύστερα  από 
κάπο ια  αθλητ ική  εκδήλω ση.

Ά ρ θ ρ ο  2.

1. Η πο ινή  φ υλάκ ισης που επ ιβ ά λ λ ετα ι γ ια  τ ις  π ρ ά ξε ις  
του  προηγούμενου  άρθρου  δε μ ετα τρ έπ ετα ι σε χρηματ ική  
εφ ’ όσον ο δράστης έ χ ε ι ήδη  καταδ ικασ τε ί αμετάκλητα  για  
πρά ξη  που π ρ ο β λ έπ ετα ι από  τ ις  δ ια τά ξε ις  του νόμου αυτού.

2. Α π αγο ρ εύ ετα ι η μ ετατροπή  τη ς  σ τερητ ική ς τη ς  ελ ευ 

θ ερ ία ς  πο ινή ς  υπό τ ις  π ρο ϋ π ο θ έσ ε ις  τη ς  π ροηγούμ ενη ς πα
ραγράφου κα ι στ ις π ερ ιπ τώ σ ε ις  τω ν εγκλημάτω ν: α) σωματι
κής βλάβης, θ) φ θοράς ξ έν η ς  ιδ ιο κτησ ία ς, γ) δυσφ ήμησης,
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απλής ή συκοφ αντ ική ς , δ) συμπλοκής, ε) προσ βολή ς γ ε ν ε 
τήσ ια ς α ξ ιο π ρ έπ ε ια ς  ή π ρόκλησης σκανδάλου  με ακόλαστες 

π ρ ά ξε ις , στ) κακόβουλη ς βλασφημ ίας, ζ) καθύβρ ισης θρη

σκευμάτω ν, η) παρακώ λυσης συγκο ινω ν ίας , θ) παράνομη ς 
β ία ς , ι) α π ε ιλή ς , ια) δ ια τά ρα ξη ς  ο ικ ια κή ς  ε ιρ ή νη ς , ιβ) παρά

νο μη ς π α ρασ κευή ς κα ι κατοχής εκρηκτ ικώ ν υλών, ιγ) παρά 
βασης δ ια τά ξεω ν  γ ια  την  προφ ύλαξη  από τη φωτιά, ιδ) πρό 
κλησης κ ινδύνου  με λ ιθοβολ ισμό , εφ ’ όσον ο ι π ρ ά ξε ις  α υ τές 
τελέστηκαν  υπό τ ις  π ερ ισ τάσ ε ις  του προηγούμενου  άρ
θρου.

3. Σε περ ίπτω ση μ ετατροπής τη ς  πο ινή ς  το  ποσό  τη ς  μ ε
τα τροπής δ εν  μ πορ ε ί να ε ίνα ι κατώ τερο του τρ ιπλάσ ιου  του 
κατώτατου ορ ίου  του άρθρου 82 Π.Κ.

Ά ρ θ ρ ο  3.

Α ν  ο ι π ρ ά ξε ις  των άρθρω ν 1 κα ι 2 τελέσ τηκαν  υπό π ερ ι

σ τάσ ε ις που  μαρτυρούν ό τ ι ο δράστης ε ίνα ι επ ικ ίνδυ νο ς  γ ια  
την  ομαλή τέλεση  των αθλητικώ ν εκδηλώ σεω ν, επ ιβά λλετα ι 
πο ινή  φ υλάκ ισης τουλάχ ισ τον  ε νό ς  έτο υ ς , ε κ τό ς  αν η πράξη  
τ ιμω ρ ε ίτα ι βαρύτερα  σύμφωνα με άλλη δ ιάταξη .

Ά ρ θ ρ ο  4.

Π αρεπόμενη  πο ινή.

Σε περ ίπτω ση καταδ ίκη ς γ ια  π ρ ά ξε ις  των άρθρω ν 1 κα ι 2 
δύνατα ι το  δ ικασ τήρ ιο , με την  ίδ ια  απόφαση, να  α π αγορεύ ε ι 
στον υπα ίτ ιο  να  π α ρακο λο υ θ ε ί γ ια  χρον ικό  δ ιάστημ  (τριών 
μηνών έω ς δύο  ετών αθλη τ ικ έ ς  εκδη λώ σε ις  του  ίδ ιου  αθλή
ματος, στ ις  ο π ο ίε ς  μ ετέχουν  ομ άδ ες του αγώνα κατά  τον 
οπο ίο  ή με αφορμή τον οπο ίο  τ ελ έσ τη κε  η α ξ ιόπο ινη  πράξη . 
Μ ε την  ίδ ια  απόφαση το δ ικαστήρ ιο  επ ιβ ά λλε ι στον υπα ίτ ιο  
την υποχρέω ση να  εμφ αν ίζετα ι, όσο δ ια ρ κ ε ί η απαγόρευση  
πρ ιν  από την  έναρξη  των αθλητικώ ν εκδηλώ σεω ν στο αστυ

νομ ικό  τμήμα  τη ς κα το ικ ία ς  ή δ ιαμονή ς του  κα ι να  π αραμ έ
ν ε ι ε κ ε ί κ α θ ’ όλη τη δ ιά ρ κ ε ιά  του. Η δ ιά ρκε ια  τη ς πο ινή ς  
αυτής υπολογ ίζετα ι από την επομένη  τη ς ημ έρας  κατά  την 

οπ ο ία  συμπληρώ θηκε η έκτ ιση  ή παραγράφ ηκε ή χαρ ίσ τηκε 
η στερητ ική  τη ς  ε λ ευ θ ερ ία ς  πο ινή . Η παράβαση των υπο
χρεώ σεω ν που απορρέουν  από την επ ιβολή  τη ς  π α ρ επόμ ε 
νη ς  πο ινή ς  τ ιμ ω ρ ε ίτα ι με φ υλάκ ιση  μ έχρ ι δύο  μ ήνες που δ εν  
μ πο ρ ε ί να  μ ετατραπ ε ί σε χρηματ ική  πο ινή . Με κο ινή  απόφ α
ση των Υπουργώ ν Δ ημόσ ια ς Τ ά ξη ς, Δ ικα ιο σ ύ νη ς  κα ι του αρ 
μόδ ιου  γ ια  θέματα  αθλητ ισμού  Υπουργού  ρυθμ ίζετα ι κάθε 
λ επ το μ έρ ε ια  σχετ ική  με την  εκτέλεση  τη ς  παραπάνω  πο ι
νής.

Ά ρ θ ρ ο  5.

1. Ο ι π ρ ά ξε ις  των άρθρων 1 κα ι 2 παράγραφ ος 2 δ ιώ κο
ντα ι αυτεπαγγέλτω ς.

2. Η δ ια δ ικα σ ία  των άρθρων 275, 409 και 417 του Κώ δικα

Π ο ιν ική ς Δ ικο νο μ ία ς  δ εν  εφ αρμ ό ζετα ι γ ια  πτα ίσματα  ή 

π λημμελήματα , αν η πράξη  σ τρέφ ετα ι κατά τη ς  τ ιμ ή ς  ή α
φ ορά εντελώ ς ελαφ ρά  ή ασήμαντη  σωματική κάκωση ή βλά

βη τη ς υ γ ε ία ς  κα ι φ έρ ετα ι ό τ ι δ ια πράχθηκε  από  δ ια ιτητή  

όπο ιουδήποτε  αθλήματος ή βοηθό του κατά  την εκτέλεση  
των σχετικώ ν με τον αγώνα καθηκόντω ν τους, ή αθλητή  που 
σ υ μ μ ετέχ ε ι στον αγώ να, μ έχρ ι κα ι την  αποχώ ρηση ή απομά 
κρυνσή το υ ς  από το  γήπ εδο  ή ά λλου ς αθλητ ικού ς χώ ρους.

Ά ρ θ ρ ο  6.

1. Α π αγορ εύ ετα ι οπο ια δήποτε  δημόσ ια  δήλωση ή άλλη 
εν έρ γ ε ια  αθλητώ ν, προπονητώ ν, μελών δ ιο ικητ ικώ ν  συμ
βουλίω ν, σω ματείω ν, ενώ σεων, ομοσπονδ ιώ ν, ή ποδοσφ α ι
ρ ικών ανώνυμων ετα ιρ ιώ ν (Π.Α.Ε.), που μ πορ ε ί να  δ ιαταρά- 
ξ ε ι την ομαλή δ ιεξαγω γή  αθλητικώ ν αγώνων. Ο ι παραβάτες 

π έραν  των άλλων, τυχόν, κυρώσεων που  π ρο β λ έπ ε ι ο νό 
μος, τ ιμω ρούντα ι κα ι σύμφωνα με τ ις  ισ χύουσες δ ια τά ξε ις  
από τα  αρμόδ ια  όργανα  των ομοσπονδ ιώ ν ή από  τα  αθλητ ικά  
δ ικα ιο δο τ ικά  όργανα  με τ ις  α κόλου θ ες  πο ιν ές : α) ο ι α θλητές 
με αποκλε ισμό  τουλάχ ισ τον  τρ ιών αγω νιστικώ ν ημερώ ν, β)' 
ο ι π ροπονητές με απαγόρευση  ε ισόδου  σ τους αθλητ ικού ς 
χώ ρους από δύο  έω ς π έντε  μ ήνες κα ι πρόστ ιμο  μ έχρ ι 
2.000.000 δ ρα χμ ές  και γ) τα μέλη δ ιο ικητ ικώ ν  συμβουλίω ν 
αθλητικώ ν σω ματείω ν, ενώσεων, ομοσπονδ ιώ ν ή Π.Α.Ε. με 
απαγόρευση  ε ισόδου  στους αθλητ ικού ς χώ ρους από τρ ε ις  
έω ς έ ξ ι μ ήνες, ισόχρονη  έκπτωση από το ασκούμενο  λ ε ι
τούργημα  κα ι πρόστ ιμο  μ έχρ ι 5.000.000 δραχμές.

2. Ό π ο ιο ς  από  τους α ναφ ερόμ ενου ς στα εδάφ ια  β' κα ι γ" 
τη ς π ροηγούμ ενη ς παραγράφ ου  τ ιμω ρηθε ί ως υπα ίτ ιο ς  των 
ανωτέρω  δηλώσεω ν ή ενερ γ ε ιώ ν  δύο  φ ορές μέσα  σε δ ιά 
στημα  τρ ιών ετών, ε κπ ίπ τ ε ι από το  αξίω μά  του κα ι δ ε ν  μπο
ρ ε ί να  ε κ λ ε γ ε ί ή να ο ρ ισ θ ε ί προτού  να  π α ρ έλθ ε ι η δ ιετία .

ΚΕ4>ΑΛΑΙΟ Β'

Ά ρ θ ρ ο  7.

Φ αρμακοδ ιέγερση.

1. Α π αγορ εύ ετα ι η αφ α ίρεση α ίματο ς κα ι επαναχορήγησή  

του πρ ιν  από τον  αγώνα, καθώς κα ι η χορήγηση  σε αθλητή  ή 
η λήψη από αυτόν κάθε ουσ ία ς που μ πορ ε ί να  επ ιφ έρ ε ι τ ε 
χνητή  μεταβολή  τη ς φ υσ ικής αγω ν ιστ ική ς ικανότη τα ς (ντό- 
π ιγκ), καθώς κα ι η χρήση κάθε μέσου σω ματικής ή ν ευ ρ ική ς  
δ ιέγερσ η ς.

2. Ο υσ ίε ς  που έχουν  την  ιδ ιό τητα  αυτή θ εω ρούντα ι ι

δ ίω ς: α) τα ψ υχοκ ινητ ικά  κα ι κο ινά  φ άρμακα που  δ ιεγ ε ίρ ο υ ν  
το  κεντρ ικό  νευρ ικό  σύστημα, β) ο ι συμπαθητ ικομ ιμητ ικές 
αμ ίν ες , γ) τα  αναβολ ικά , δ) τα αντ ιφ λεγμονώ δη  ή αναγλητι- 
κά, ε) τα αδρ ενοκορτ ικοσ τερο ε ιδή . στ) τα τοπ ικά  ανα ισθητ ι
κά, ζ) τα  ναρκω τικά , η) τα υπνωτικά , ηρεμ ισ τ ικά  και κατα-
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σταλτ ικά  γ εν ικ ά  του κεντρ ικού  ν ευρ ικού  συστήματος, θ) τα  

ψ υχοανα ισθησ ιογόνα  ή παρα ισθησ ιογόνα , ι) ο ι ο ρ γα ν ικο ί 

δ ια λύ τες  αρω ματικής κα ι α λε ιφ α τ ική ς σ ε ιρ ά ς  κα ι ια) όσ ες  
ά λλ ε ς  ο υ σ ίε ς  εντάσσοντα ι κάθε φ ορά στο σχετ ικό  κατάλογο  

τη ς Δ ιεθ νο ύ ς  Ο λυμπ ιακή ς Επ ιτροπής.
3. Γ ια  το  χαρακτηρ ισμό  ουσ ιώ ν ως απαγορευμένω ν  κατά 

την  έννο ια  των παρ. 1 κα ι 2 α π α ιτ ε ίτα ι κο ινή  απόφαση του 
αρμόδ ιου  γ ια  θ έματα  αθλητισμού  Υπουργού  κα ι του Υπουρ 

γού Υ γε ία ς , Π ρόνο ια ς κα ι Κο ινω ν ικώ ν Ασφαλίσεων.
4. Δ εν  α π αγορεύ ετα ι η χορήγηση  σε αγω ν ιζόμ ενο  ή η 

λήψη από αυτόν φαρμάκου με α π οδ εδ ε ιγμ ένη  θεραπευτ ική  
ε ν έρ γ ε ια  γ ια  ορ ισμένη  νόσο του , εκτό ς αν: α) η συγκέντρω 

σή του στο α ίμα  κα ι στα ούρα  δ εν  υ π ερβα ίν ε ι τη μέγ ιστη  
επ ιτρ επτή  συγκέντρω ση, την οπο ία  π ρ ο σ δ ιο ρ ίζε ι μ ια  θερα 
π ευτ ική  λήψη κα ι β) γνω στοπο ιηθούν από το θεράποντα  
γ ια τρό  ή τον υπεύθυνο  γ ια τρό  του αθλητ ικού  σω ματείου 
τη ς  Π.Α.Ε. ή τον υπεύθυνο  γ ιατρό  του αγώ να πρ ιν  από την 

τέλεσή  του στην αρμόδ ια  αρχή η νόσος από την οπο ία  πά
σ χε ι ο αγω ν ιζόμ ενος, η δοσολογ ία , το ε ίδ ο ς  του  φ αρμάκου, 

ο χρό νο ς  και η δ ιά ρ κ ε ια  τη ς  λήψ ης, τα οπο ία  αποδε ικνύο - 

ν τα ι με επ ίσημα  ια τρ ικά  έγγραφ α  δημόσ ιω ν νοσηλευτ ικώ ν 

ιδρυμάτων.

Ά ρ θ ρ ο  8.

1. Ό π ο ιο ς , κατά παράβαση των δ ια τά ξεω ν  του προηγού 
μενου  άρθρου , χ ο ρ η γ ε ί σε αθλητή απαγορευμένη  ουσ ία  τ ι
μω ρε ίτα ι με φυλάκιση τουλάχ ισ τον  ενό ς  έτους κα ι χρηματ ι
κή πο ινή  καθώ ς κα ι με ισόχρονη  στέρηση τη ς ά δ ε ια ς  άσκη
σης επαγγέλματος. Αθλητής που χρησ ιμ ο π ο ιε ί εν  γνώ σε ι τ έ 

το ια  ουσ ία  τ ιμω ρ ε ίτα ι με φ υλάκ ιση μ έχρ ι ένα  έτος.
2. Α νεξάρτητα  από την πο ιν ική  δ ίω ξη, αν από  τον έλεγχο  

δ ιαπ ισ τω θε ί λήψη απαγορευμένω ν  ουσ ιώ ν από ερασ ιτέχνη  
αθλητή  ή ποδοσφ α ιρ ιστή  ή επαγγελματ ία  ποδοσφ α ιρ ισ τή , 

με απόφαση, του αρμόδ ιου  οργάνου  της ο ικ ε ία ς  ομοσπον
δ ία ς  α π αγορεύ ετα ι η συμμετοχή  του σε αθλη τ ικ έ ς  δραστη 
ρ ιό τη τες κα ι α γώ νες γ ια  δύο  τουλάχ ισ τον  έτη κα ι ταυ τόχρο 
να δ ια γράφ ετα ι από το  ο ικ ε ίο  μητρώο κα ι α να καλε ίτα ι το 

δ ελτ ίο  αθλητ ική ς ή επαγγ ελμ α τ ική ς  ιδ ιό τη τάς του.
3. Ο ι α θλητές ε ίνα ι υποχρ εω μένο ι να  δ έχο ντα ι τον  έλ εγ 

χο  οπ ο τεδήποτε  του ς  ζη τηθ ε ί αρμοδ ίω ς. Σ ε  περ ίπτω ση άρ
νησής του ς , σ τερούντα ι από το αρμόδ ιο  όργανο  το δ ικα ίω 
μα να  μ ετέχουν  σε αγώ νες γ ια  ένα  χρόνο  κα ι σε περ ίπτω ση 

υποτροπής γ ια  τρ ία  χρόν ια .
4. Α ν  μετά  από θ ετ ικό  έλ εγ χο  φ αρμακοδ ιέγ ερση ς (ντόπ ι

γκ) ο χορη γό ς  ή αυτός που υ π ο κ ιν ε ί τη χορήγηση  απαγο 
ρευμένω ν ουσ ιώ ν καταδ ικασ τε ί αμετάκλητα, σ τερ ε ίτα ι με 

απόφαση του αρμόδ ιου οργάνου  τη φ ίλαθλη ιδ ιότητα από 
δύο  έω ς π έντε  έτη  κα ι αν ε ίν α ι π ροπονητής, με απόφαση 
του  αρμόδ ιου  γ ια  θέματα  αθλητ ισμού  Υπουργού  σ τερ ε ίτα ι 
την ά δ ε ια  άσκησης του επαγγέλματος αυτού από τρ ία  έω ς

επτά  έτη.
Σε περ ίπτω ση υποτροπής επ ιβά λλετα ι ισόβ ια  στέρηση 

τη ς  ά δ ε ια ς  άσκησης του επ αγγ έλμ α το ς  του  προπονητή . Κα

θηγητές τη ς  φ υσ ικής αγω γής που καταδ ικάστηκαν  γ ια  συμ
μετοχή σ τ ις  παραπάνω  π α ραβ ά σ ε ις , α π αγορ εύ ετα ι να  α
σκούν προπονητ ικό  έργο  κα ι να  π ροσ λαμβάνοντα ι από συλ

λόγου ς  κα ι ομοσπονδ ίες .
5. Σε φ υσ ικά  πρόσω πα που  έχου ν  σύμφωνα με τ ις  ι- 

σ χύουσες δ ια τά ξε ις  αθλητ ική  ιδ ιό τητα  κα ι καταδ ικάστηκαν  
αμετάκλητα  γ ια  τ ις  παραπάνω  παραβ ά σ ε ις , επ ιβ ά λ λετα ι από 
το  αρμόδ ιο  όργανο  στέρηση τη ς  ιδ ιό τη τας αυ τή ς κα ι του  δ ι

κα ιώ ματος ε ισόδου  σ του ς αγω ν ιστ ικούς χώ ρους μ έχρ ι δύο  
έτη. Η Γεν ική  Γραμματε ία  Αθλητ ισμού  μ πο ρ ε ί παράλληλα: α) 

να  α να καλέσ ε ι ά δ ε ιε ς  άσκησης επ αγγέλμ ατο ς  προπονητή , 
προνόμ ια  αθλητώ ν και χ ρη μ α τ ικ έ ς  επ ιχο ρη γή σ ε ις  κα ι θ) να 

π ρο κα λέσ ε ι την π ε ιθαρχ ική  δ ίω ξη του παραβάτη  από το αρ

μόδ ιο  π ε ιθα ρχ ικό  όργανο .

Ά ρ θ ρ ο  9.

Η προστασ ία  τη ς υ γ ε ία ς  των αθλητών και η γνησ ιό τητα  

των αποτελεσμάτω ν των ερασ ιτεχν ικώ ν  ή επ αγγελματ ικώ ν  
αγώνων ποδοσφ α ίρου  κα ι των αθλητικώ ν αγώνων δ ιασφ αλ ί
ζετα ι με εργασ τηρ ιακό  έλεγ χο  φ αρμακοδ ιέγ ερση ς (ντόπιγκ) 
των αθλουμένω ν που γ ίν ε τ α ι μ έχρ ι να δημ ιο υ ρ γη θ ε ί το Κ έ 
ντρο  Ε λέγχου , στο εργασ τήρ ιο  Ιατροδ ικαστ ικής κα ι Τ ο ξ ικ ο 
λο γ ία ς  του Π ανεπ ιστημ ίου  Αθηνώ ν ή σε αναγνω ρ ισμένο  κέ

ντρο  του εξω τερ ικού .

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  Γ'

Ά ρ θ ρ ο  10.

1. Ό π ο ιο ς  χ ο ρ η γ ε ί οπο ιοδήποτε  φ αρμακευτ ικό  παρα 
σκεύασμα  ή χημ ική  ουσ ία  ή χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί οπο ια δήποτε  άλλη 
μ έθοδο  ή η λ εκτροδ ιέγερσ η  σε α γω ν ιζόμ ενου ς ίππους κατά  

του ς ιππ ικούς αγώ νες ή τ ις  ιπ ποδρομ ίες  με σκοπό να  δ ιε 
γ ε ίρ ε ι ή να  κάμψ ε ι τ ις  σω ματ ικές του ς δυ νάμ ε ις  ή επ ιφ έρ ε ι 
τεχνητή  μεταβολή  τη ς φ υσ ικής α γω ν ισ τ ική ς του ς  ικανότη 

τα ς  (ντόπιγκ) γ ια  την επ ίτευ ξη  μ εγα λύ τερ η ς  ή μ ικρό τερη ς 
απόδοση ς τ ιμω ρ ε ίτα ι με φ υλάκ ιση  τουλάχ ισ τον  τρ ιών ετών.

2. Μ ε την ίδ ια  πο ινή , ε κ τό ς  αν η πράξη  τ ιμω ρ ε ίτα ι βαρύ
τερα  με άλλη δ ιά τα ξη , τ ιμω ρείτα ι: α) όπ ο ιο ς  αρνε ίτα ι ύστε
ρα από πρόσκληση  του αρμόδ ιου  οργάνου  τη δ ε ιγμα τολη 
ψ ία ή παρακω λύε ι με ο π ο ιοδήπ οτε  τρόπο τον έλεγχο  φαρ
μακοδ ιέγερσ η ς (ντόπιγκ) ή κα ταρ τ ίζε ι κα ι υποβ άλλ ε ι ψευδή 
σ το ιχε ία  ελέγχου  και β) ό π ο ιο ς  κα τέχ ε ι τα  παρασκευάσματα  
ή τ ις  ο υ σ ίε ς  τη ς παρ. 1 με σκοπό να  τ ις  χ ορηγήσ ε ι σε αγωνι- 

ζόμ ενου ς ίππους.
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3. Α ναβάτης ίππου που β ρ ίσ κετα ι κατά τον έλεγχο  των 

ιπποδρομ ιώ ν υπό την  επ ήρ ε ια  δ ιεγερτ ικώ ν  ή ανασταλτ ικώ ν 

φαρμάκων τ ιμω ρείτα ι, α νεξάρ τητα  από ά λλ ες  δ ιο ικ η τ ικ έ ς  
κυρώ σεις , με φ υλάκ ιση  τουλάχ ισ τον  έ ξ ι μηνών.

4. Η πο ιν ική  δ ίω ξη  σ τ ις  π ιο  πάνω  π ερ ιπ τώ σε ις  ασ κε ίτα ι 

αμτεπαγγέλτω ς κα ι σε περ ίπτω ση  καταδ ίκη ς η μετατροπή 
τη ς  π ο ινή ς  σ ε χρηματ ική  επ ιτρ έπ ετα ι μόνο εφ ' όσον ο δρά 
στης δ εν  έ χ ε ι καταδ ικασ τε ί αμετάκλητα  γ ια  πράξη  που προ- 
θ λέπ ετα ι από  τ ις  δ ια τά ξε ις  του νόμου αυτού.

Ά ρ θ ρ ο  11.

Η παράβαση  από πρόθεση  των δ ιατάξεω ν του προηγού 
μενου άρθρου συν ιστά  κα ι βαρύ π ε ιθαρχ ικό  παράπτωμα, γ ια  
το οπο ίο  επ ιβά λλοντα ι από το αρμόδ ιο  όργανο  τη ς  Φ ιλ ίππου 

Ενώ σεω ς Ε λλάδος, α νεξάρτητα  από ά λλες κυρώ σεις ο ι α κό 
λουθες  π ε ιθ α ρ χ ικ έ ς  πο ινές : α) σε ιδ ιοκτήτη  ίππου , που έ χ ε ι 
συμμετοχή  στ ις π ιο  πάνω  π αραβάσ ε ις , η πο ινή  του  α π οκλ ε ι
σμού όλων των ίππων τη ς ιδ ιο κτησ ία ς του από ιπποδρομ ίες  
τουλάχ ισ τον  γ ια  έ ξ ι μήνες, έστω  κα ι αν ένα ς  ή π ερ ισσ ότερο ι 
από του ς ίππους α υ τού ς μ εταβ ιβασ τε ί σε τρ ίτο  κα ι β) σε α
ναβ ά τες  κα ι π ροπ ονη τές  η αφ αίρεση τη ς  ά δ ε ια ς  αναβάτη  ή 
προπονητή  τουλάχ ισ τον  γ ια  ένα  έτος.

Στο κεφάλαιο Δ ' και 
στα άρθρα 12 - 27 καθορί
ζεται η σύσταση και η λει
τουργία του «ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝ
ΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) 
ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ».

Στο κεφάλαιο Ε ' και 
στα άρθρα 22 - 26 καθορί
ζονται η λειτουργία του 
ΟΠΑΠ και Ο.Δ.Ι.Ε.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  ΣΤ'.

Ά ρ θ ρ ο  27.

1. Σε κάθε νομό συν ιστάτα ι νομαρχ ιακή  αθλητική  επ ι
τροπή (Ν.Α.Ε.) που υπ άγετα ι στον ο ικ ε ίο  νομάρχη  κα ι επο 

π τεύ ετα ι από τη Γεν ική  Γραμματε ία  Αθλητ ισμού  και ασχο- 
λ ε ίτ α ι με την  ανάπτυξη  του αθλητισμού  στο νομό , το συν
τον ισμό  των μαζικών προγραμμάτω ν αθλητισμού κα ι κάθε 
άλλη  αρμοδ ιότητα  που  θα εκχω ρηθε ί από τη Γεν ική  Γραμ
ματε ία  Αθλητ ισμού  ή το νομάρχη .

2. Ο κανον ισμ ός λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  (συγκρότηση, στελέχω ση  

κα ι ά λλ ε ς  λεπ τομ έρ ε ιε ς)  ο ρ ίζετα ι με κο ινή  απόφαση των 
Υπουργώ ν Π ροεδρ ία ς τη ς  Κυβέρνησης, Εσω τερ ικώ ν κα ι του 
αρμόδ ιου  γ ια  θέματα  αθλητισμού  Υπουργού .

3. Στα μ έλη  τη ς Ν.Α.Ε. καταβάλλετα ι αποζημ ίω ση σύμ
φωνα με το  ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194).

Ά ρ θ ρ ο  28.

Το άρθρο  43 του ν. 75/1975 (ΦΕΚ 183), όπω ς ισχύε ι, αντ ι
καθ ίστατα ι ω ς εξής:

« Ά ρ θ ρ ο  43.

Υποτροφ ίες .

1. Σε Έ λ λη ν ε ς  μαθητές των γυμνασ ίω ν κα ι των λυκε ίω ν 

τη ς  δ ευ τεροβ άθ μ ια ς  γ εν ικ ή ς  κα ι τεχ ν ικ ή ς  επαγγ ελμ α τ ική ς  
εκπα ίδ ευ ση ς , καθώς κα ι σε Έ λ λ η ν ε ς  σπουδαστές ανωτάτων 
εκπα ιδ ευτ ικώ ν  ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ο ι ο π ο ίο ι π αρουσ ιά ζουν  
ιδ ια ίτερη  επ ίδοση  στ ις σ π ου δ ές  του ς κα ι στον αθλητισμό, 

χορηγούντα ι, με απόφαση του αρμόδ ιου  γ ια  θ έματα  αθλητ ι
σμού Υπουργού  μετά  από πρόταση  τη ς  ο ικ ε ία ς  ομοσπον
δ ία ς , υποτροφ ίες  γ ια  δ ιά ρ κ ε ια  ε νό ς  έτο υ ς , που  μ πορ ε ί να 
νανεώ νετα ι, με δαπάνη  τη ς  Γ εν ική ς  Γραμματε ία ς Α θλητ ι
σμού.

2. Επ ίσης ε ίνα ι δυνατό  να  χορηγούντα ι με όμο ια  απόφα

ση υποτροφ ίες γ ια  μ ετεκπα ίδ ευσ η  ή ε ξε ιδ ίκ ευ σ η  στο εσω

τερ ικό  ή στο εξω τερ ικό  σε θέματα  που προω θούν τ ις  ε π ιλ ο 
γ έ ς  του εθν ικού  αθλητ ικού  σχεδ ιασμού , ύστερα  από επ ιτυ 
χή  δοκ ιμασ ία  ενώ π ιον  επ ιτροπή ς. Η μ ετεκπα ίδ ευσ η  ή η εξε ι- 
δ ίκ ευσ η  π ρ έπ ε ι να  αναφ έροντα ι σε θ έματα  που προω θούν 
τ ις  ε π ιλ ο γ έ ς  του  εθν ικού  αθλητ ικού  σχεδ ιασμού . Ο ι υπο
τρ οφ ίε ς  αυ τές χορηγούντα ι μ έσα  σε τρ ία  έτη  από την από 
κτηση του  τ ίτλου  σπουδώ ν κα ι πρ ιν  από τη συμπλήρωση του 
τρ ιακοστού  πέμπτου  έτο υ ς , με τον  όρο  ό τ ι ο υπότροφ ος 
α ναλαμ βάνε ι την υποχρέω ση να π α ρ έχε ι τ ις  υ π ηρ εσ ίε ς  του 
στο Δ ημόσ ιο , με οπο ια δήποτε  σχέση κα ι μ ε τη ν  ε ιδ ικό τη τα  
που  θα αποκτήσε ι, γ ια  π έντε  τουλάχ ισ τον  έτη . Η υποχρέω 
ση αυτή α ίρ ετα ι, αν δ εν  προσ ληφ θε ί από το Δ ημόσ ιο  μέσα 
σε ένα  έτο ς  από τη λήξη  τη ς  μ ετεκπ α ίδ ευ σ η ς ή ε ξε ιδ ίκ ευ - 
σης. Αν ο υπότροφ ος δ εν  εκπληρώ σε ι τον  παραπάνω  όρο, 
το  συνολ ικό  ποσό τη ς  υποτροφ ία ς που χο ρηγήθηκε  β εβα ιώ 
ν ετα ι από την αρμόδ ια  υπηρεσ ία  σε β άρο ς του , ως δημόσ ιο  
έσοδο , εντόκω ς από τη λήξη  τη ς  μ ετεκπ α ίδ ευσ η ς ή εξε ιδ ί- 
κευσης.

3. Μ ε απόφαση του αρμόδ ιου  γ ια  θ έματα  αθλητισμού 
Υπουργού  ο ρ ίζε τα ι γ ια  κάθε έτο ς  ο α ρ ιθ μό ς  των υποτρο 
φιών των παρ. 1 κα ι 2, το ύψ ος τη ς ετήσ ια ς  συνολ ική ς δα
πάνης, η δ ιά ρ κ ε ια  των υποτροφ ιώ ν τη ς  παρ. 2 κα ι ρυθμ ίζο 
ντα ι ε ιδ ικό τ ερ α  θέματα  που αφ ορούν την επ ιτροπή  τη ς  παρ. 
2, τη δοκ ιμασ ία  ενώ π ιόν  τη ς  κα ι κάθε άλλη λ επ το μ έρ ε ια  α-
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ναγκα ία  γ ια  την εφ αρμογή του άρθρου αυτού».
4. Η χορήγηση  υποτροφ ιώ ν δ εν  επ ιτρ έπ ετα ι ή, εφ όσον 

χορηγηθούν , δ ια κόπτοντα ι, στην περ ίπτω ση που ο ι δ ικ α ιο ύ 
μ ενο ι έχουν  καταδ ικασ τε ί αμ ετάκλητα , κατά  τ ις  δ ια τά ξε ις  

του  νόμου  αυτού , γ ια  φ αρμάκοδ ιέγερση .

Ά ρ θ ρ ο  29.

1. Ο ι δ ια τά ξε ις  του άρθρου 38 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91) 
εφ αρμό ζοντα ι κα ι στο προσω π ικό  που κατά τη δημοσ ίευση  

του νόμου αυτού υ π η ρ ετε ί με απόσπαση, κατά οπο ιοδήποτε  

τρόπο κα ι α νεξάρτητα  από το χρόνο  υπηρεσ ία ς στη Γεν ική  
Γραμματε ία  (Γ.Γ.Α.) ή στη Γεν ική  Γραμματε ία  Ν έα ς Γ εν ιά ς 

(Γ.Γ.Ν.Γ.), από επ ο π τευό μ ενα  από αυ τές νομ ικά  πρόσωπα 

ιδ ιω τικού δ ικα ίου  με οπο ια δήποτε  σχέση.
2. Σε περ ίπτω ση που ο ι κ εν έ ς  ο ρ γα ν ικ ές  θ έσ ε ις  τη ς Γ ε ν ι

κής Γραμματε ία ς Αθλητ ισμού κα ι Γ εν ική ς  Γραμματε ία ς Ν έας 
Γ εν ιά ς  δεν  επαρκούν  γ ια  τη μονιμοπο ίηση  του προσωπ ικού 

τη ς  παρ. 1 , εφ αρμό ζοντα ι ο ι δ ια τά ξε ις  των παρ. 3 κα ι 4 του 

άρθρου  2 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136).
3. Ο ι δ ια τά ξε ις  τη ς  παρ. 1 του άρθρου  4 του ν. 1070/1980 

(ΦΕΚ 204) εφ αρμό ζοντα ι κα ι γ ια  την πλήρωση μ έχρ ι δ έκα  
κενών οργανικώ ν θέσεω ν τη ς  Γ.Γ.Α. κα ι ισάριθμω ν της 
Γ.Γ.Ν.Γ. με μετάταξη  τακτ ικώ ν υπαλλήλω ν του δημοσ ίου  ή 
ν.π.δ.δ. ο ι ο π ο ίο ι υπηρετούν  κατά  τη δημοσ ίευση  του νόμου 

αυτού στ ις γ ρα μ μ ατε ίε ς  αυ τές  με απόσπαση. Η πλήρωση 
των παραπάνω  κενώ ν θέσεω ν με μετάταξη  π ρο η γε ίτα ι της 
μ ον ιμ οπο ίησης προσωπ ικού κατά την παρ. 1. Η προβλεπό - 

μενη από τ ις  δ ια τά ξε ις  τη ς  παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
1070/1980 προθεσμ ία  α ρ χ ίζε ι από τη δημοσ ίευση  του νόμου  

αυτού.
4. Γ ια  την εφ αρμογή των δ ιατάξεω ν του άρθρου 38 του  ν. 

1545/1985 κα ι τη ς παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1070/1980 στη 

Γ.Γ.Ν .Γ., όπου  σ' α υ τές α ναφ έρετα ι η Γ.Γ.Α. κα ι ό ργα νά  τη ς 
νο ε ίτα ι κα ι η Γ.Γ.Ν.Γ. όπου στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
1070/1980 α ναφ έρετα ι ο α ρμόδ ιο ς  γ ια  θ έματα  αθλητισμού  
Υ πουργό ς ν ο ε ίτ α ι ο αρμόδ ιο ς γ ια  θ έματα  ν έα ς  γ εν ιά ς  Υ 

πουργός.
5. Ο ι δ ια τά ξε ις  της π ερ ίπ τω σης θ' τη ς  παρ. 4 κα ι ο ι δ ια τά 

ξε ις  του δεύτερου  εδαφ ίου  τη ς  παρ. 6 του άρθρου  4 του  ν. 
665/1977, όπως αντ ικαταστάθηκε με τη δ ιά τα ξη  του άρθρου 
3 του ν. 1070/1980, εφ αρμό ζοντα ι όσον αφορά την αναγνώ 
ριση του  χρόνου  υπηρεσ ία ς στη Γεν ική  Γραμματε ία  Α θλητ ι
σμού κα ι σε όσους μον ιμ οπο ιούντα ι καθώς κα ι σε όσους με
τα τάσσοντα ι με τ ις  δ ια τά ξε ις  του  ν. 1476/1984.

Ά ρ θ ρ ο  30.

Μ ε απόφαση του αρμόδ ιου  γ ια  θέματα  αθλητισμού Υ 
πουργού , προσλαμβάνοντα ι ως ε ιδ ικό  επ ισ τημον ικό  προσω 
π ικό  μ έχρ ι π ενήντα  ά τομα  ως δ ιευ θυ ντές  ή υ π ο δ ιευθ υ ντές

στα μ εγάλα  εθν ικά  γυμνασ τήρ ια  τη ς  χώ ρας. Η πρόσληψ η 

αυτή γ ίν ε τα ι με σύμβαση ιδ ιω τ ικού  δ ικα ίου  δ ιά ρ κ ε ια ς  ε νό ς  

έτο υ ς , που μ πορ ε ί να  ανανεώ νετα ι. Γ ια  την πρόσληψ η στη , 
θέση του δ ιευθυντή  ή υποδ ιευθυντή  α π α ιτ ε ίτα ι δ ίπλω μα  κα

θηγητή φ υσ ικής αγω γής ή άλλου  ανώ τατου  ή ανώ τερου  εκ 

π α ιδ ευτ ικού  ιδρύματος.

Ά ρ θ ρ ο  31.

Μ ε απόφαση του αρμόδ ιου  γ ια  θέματα  αθλητ ισμού  Υ 

πουργού  ρυθμ ίζοντα ι ο ι όρο ι, ο ι π ρο ϋ π ο θ έσ ε ις  κα ι γ εν ικ ά  
κάθε ζήτημα  που αφ ορά την  ένταξη  σε κατη γορ ίες  σωμα

τε ίω ν  ή τμημάτω ν σω ματε ίω ν που ιδρύοντα ι μ ετά  από συγ
χώ νευση  σωματείω ν κα ι εντάσσουν στη δύναμή του ς τμήμα 

ή τμήματα  προϋφ ιστάμενω ν σωματείων.

Ά ρ θ ρ ο  32.

Τα  θέματα  που  αφ ορούν τη δ ια ιτησ ία  των αγώνων ποδο 

σφα ίρου όλω ν των πρω ταθλημάτω ν ρυθμ ίζοντα ι κατά  πα

ρέκκλ ιση  κάθε άλλης δ ιά τα ξη ς  με Κανον ισμό  που ε κδ ίδ ετα ι 
με απόφαση του αρμόδ ιου  γ ια  θέματα  αθλητισμού  Υπουρ 

γού  μετά  από γνώ μη τη ς  Ε λλην ική ς Π οδοσφ α ιρ ική ς Ομο- 
σπονδ ία ς (Ε.Π.Ο.) κα ι τη ς  Ο .Δ .Π .Ε.

Ά ρ θ ρ ο  33.

1. Ε π ιτρ έπ ετα ι με α ποφ άσε ις  του αρμόδ ιου  γ ια  θέματα  
αθλητισμού  Υπουργού  η επ ιχορή γησ η , κατ ’ ε ξα ίρ εση  από 
τ ις  κ ε ίμ εν ε ς  δ ια τά ξε ις , μέσω  του  Ο ργαν ισμού  Προγνω στι
κών Αγώνων Π οδοσφ α ίρου  (Ο.Π.Α.Π.):

α) τ η ς  ε λλη ν ική ς  Π οδοσφ α ιρ ική ς Ο μοσπονδ ία ς (Ε.Π.Ο.) 

γ ια  την αντ ιμετώ π ιση  αναγκώ ν τη ς  δ ιε ξα γω γή ς των εθν ικώ ν  

πρω ταθλημάτων,
β) των φορέων ή επ ιτροπώ ν δ ιε ξα γω γή ς δ ιεθνώ ν  αθλητ ι

κών δ ιοργανώ σεω ν ή κατασ κευή ς ή συνέχ ισ η ς έργω ν που 

εντάσ σοντα ι στην αθλητ ική  υποδομή  ή εκτ έλεσ η ς  ε ιδ ικώ ν 
αθλητικώ ν προγραμμάτω ν ο λυμπ ια κή ς προετο ιμασ ία ς .

2. Μ ε αποφ άσε ις  του αρμόδ ιου  γ ια  θ έματα  αθλητισμού  
Υπουργού  μπορούν να  ο ρ ίζο ν τα ι ε ιδ ικ ο ί ό ρ ο ι υπό το υ ς  ο

π ο ίου ς  δ ίδ ε τα ι η επ ιχορήγηση .

Στα κεφάλαια Ζ \ Η ' και 
στα άρθρα 34 - 35 κυρώνο
νται προγενέστερες απο
φάσεις σχετικές με το 
Ε.Π.Α. ’82, τη συγκρότηση 
της Ε.Ο.Α., της Ε.Π.Ο., της 
Αθλητικής Δικαιοσύνης και 
των αποφάσεων της.
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

Ανοιξε ένα τρανζίστορ 
για να πληροφορείσαι 
υπεύθυνα.

Ο Χ Ι Π Α Ν ΙΚ Ο Σ  !
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