


Οι αστυνομικοί πάντα πιστοί 
στο καθήκον τους παρόλο τις 
αντίξοες καιρικές συνθήκες 
ρυθμίζουν την κυκλοφορία στο 

δρόμο.
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Προωθήθηκε ήδη στο Συμβούλιο 
Επικράτειας το Προεδρικό Δ ιάτα
γμα με το οποίο αναδιαρθρώνονται 
όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Α 
στυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδω
σαν στους εκπροσώπους του Τύ
που ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Αντώνης Δροσογιάννης και ο γεν ι
κός γραμματέας του υπουργείου κ. 
Πάνος Μορφωπός η αναδιάρθρω
ση αυτή εντάσσεται στην προ
σπάθεια για αποτελεσματικότερη  
αστυνόμευση του λεκανοπεδίου 
και πληρέστερη εξυπηρέτηση  
τω ν πολιτών.

Η νέα αυτή διάρθρωση αναμένε
τα ι να αποδώσει πολύ σύντομα 
καρπούς.

Τα κυριότερα σημεία της αφο
ρούν:
•  Τη δημιουργία 9 Διευθύνσεων 

Αστυνομίας που θα υπάγονται 
στη Γενική Αστυνομική Δ/νση 
Αττικής. Μ ’ αυτό τον τρόπο η 
Γ.Α.Δ.Α. δεν θα διοικεί γενικά και 
απ ’ ευθείας 283 υπηρεσίες, ό 
πως γινόταν μέχρι σήμερα. Τα 
όρια των νέων Δ/νσεων δεν θα 
ταυτίζονται απόλυτα με αυτά 
των αντίστοιχων νομαρχιών για 
να ασκείται καλύτερα η αστυνό
μευση.

•  Την κατοχύρωση του συντονι
στικού ρόλου των Υποδιευθύν
σεων. Συστήνονται 19 Υποδ/ν- 
σεις Αστυνομίας και 13 Υποδ/ 
νσεις Ασφαλείας.

•  Τη θεσμοθέτηση ή αναβάθμιση
του ρόλου της Υπηρεσίας Εξου- 
δετέρωσης Βομβών, της Υποδ/ 
νσης Δίωξης Ναρκωτικών, του 
Τμήματος Ανηλίκων, του Τμήμα
τος Συντονισμού και Ελέγχου 
Εθνικών Οδών και του Τμήματος 
Τροχαίας Αεροδρομίου. Η Υπη
ρεσία εξουδετέρωσης Βομβών 
υπάγεται στην Ασφάλεια. Η Υ-

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΙ 

ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
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ποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών α 
ναβαθμίζεται ουσιαστικά. Το 
Τμήμα Ανηλίκων αναλαμβάνει το 
λεπτό καθήκον της μεταχείρι
σης ανήλικων παραβατών του 
νόμου. Για το λόγο αυτό θα 
στελεχωθεί με ειδικευμένο προ
σωπικό που θα συμπεριφέρεται 
οτους νέους ανάλογα με την 
κάθε περίπτωση. Οι χώροι κρά
τησής τους θα είναι ειδικοί, δεν 
θα μοιάζουν με φυλακές και δεν 
θα τους βάζουν σε κελιά μαζί με 
τους άλλους κρατούμενους. Το 
Τμήμα Συντονισμού και Ελέγχου 
Εθνικών Οδών αποτελεί συ γκρο - 
τημένη μορφή της προϋπάρ- 
χουσας Τροχαίας Εθνικών Οδών, 
ενώ στο Τμήμα Τροχαίας Κρατι
κού Αερολιμένα ανατίθεται η 
ευθύνη των αεροδρομίων που 
μέχρι τώρα βάρυνε την Τροχαία 
Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα δημιουργούνται: 
Αστυνομικές Διευθύνσεις: Αθή
νας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής 
(με έδρα την Αγία Παρασκευή), 
Δυτικής Αττικής (με έδρα το Αιγά
λεω), Αγορανομίας, Αμεσης Δρά
σης, Τροχαίας, Αστυνομικών Επι
χειρήσεων και Ασφάλειας.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Αθήνας 
θα περιλαμβάνει τις υποδιευθύν
σεις: A, Β, Κυψέλης, Παγκρατίου, 
Αμπελοκήπων, Καλλιθέας και Πα
λαιού Φαλήρου.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά
θα περιλαμβάνει τις υποδιευθύν
σεις Πειραιά, Νίκαιας και Αργοσα- 
ρωνικού.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατο
λικής Αττικής θα περιλαμβάνει τις 
υποδιευθύνσεις Αγίας Παρασκευ
ής, Κηφισίας, Κορωπίου, Ν. Ιωνίας, 
Χαλανδρίου και Γλυφάδας.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής 
Αττικής θα περιλαμβάνει τις υπο
διευθύνσεις Αιγάλεω, Αγίων Αναρ-

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
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γύρων και Ελευσίνας.

Διεύθυνση Αστυνομίας 
Αθήνας
— Στην Α' Υποδ/νση υπάγονται 

τα  Αστυνομικά Τμήματα: A ', Β', 
και Γ .

— ΣτηνΒ’ Υττοδ/νση υπάγονται τα  
Αστυνομικά Τ μήματα: Δ ' , ΣΤ’ , ΙΕ' 
και ΚΕ'.

— Στην Υποδ/νση Κυψέλης υπά
γονται τα  Α.Τ.: Ζ ' , Η ' , ΙΣΤ ' , ΚΣΤ' 
και ΚΘ'.

— Στην Υποδ/νση Είαγκρατίου τα: 
I’ , ΙΘ', ΚΑ', ΚΕ , ΛΒ' και ΛΖ'.

— Στην Υποδ/νση Αμπελοκήπων 
τα: Ε , ΙΔ , ΚΔ , ΚΖ’ , Λ ' και ΛΑ'.

— Στην Υποδ/νση Καλλιθέας τα: 
Θ ', ΙΑ', ΙΓ και ΙΗ .

— Στην Υποδ/νση Παλαιού Φαλή
ρου τα: IB', ΚΒ , ΛΔ', ΛΕ , Α.Τ. Αγ. 
Δημητρίου και Α.Τ. Ά νω  Καλα- 
μακίου.

Διεύθυνση Αστυνομίας 
Πειραιά
— Στην Υποδ/νση Αστυνομίας Πει

ραιά υπάγονται τα: Α ',Β ',Γ ',Δ ',  
Ζ , Η , ΙΒ', ΙΕ' και Α.Τ. Τζιτζιφιών.

— Στην Υποδ/νση Νίκαιας τα: Ε' , 
ΣΤ', Θ ', I', ΙΑ', ΙΕ', ΙΔ', ΙΣΤ', ΙΖ 
και Α.Τ. Περάματος.

— Στην Υποδ/νση Αργοσαρωνικού 
υπάγονται τα  Τ μήματα: Αίγινας, 
Σαλαμίνας, Κυθήρων, Πόρου, 
Σπετσών και Ύδρας.

Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ανατολικής Αττικής
— Στην Υποδ/νση Αγίας Παρα

σκευής ανήκουν τα Τμήματα: 
Αγ. Παρασκευής, Παπάγου, Χο- 
λαργού, Παλλήνης, Ραφήνας, Ν. 
Μάκρης, Μαραθώνα.

— Στην Υποδ/νση Κορωπίου τα  
Τ μήματα: Κορωπίου, Σπατών, 
Μαρκόπουλου, Λαυρίου, Αρτέ- 
μιδας, Αναβύσσου.

— Στην Υποδ/νση Νέας Ιωνίας τα  
Τμήματα: Ν. Ιωνίας, Ν. Χαλκηδό
νας, Ν. Φιλαδέλφειας, Νεάπολης, 
Περισσού, Καλογρέζας, Ν. Ηρα
κλείου, Μεταμόρφωσης.

— Στην Υποδ/νση Κηφισιάς τα  
Τ μήματα: Κηφισιάς, Αμαρουσίου, 
Ν. Ερυθραίας, Καπανδριτίου, Ω- 
ρωπού, Πεύκης, Φρουράς Τα- 
τοίου.

— Στην Υποδ/νση Χαλανδρίου τα  
Τμήματα: Χαλανδρίου, Μελισσί- 
ων, Πεντέλης, Ψύχικού, Ν. Ψυχι
κού, Ολυμπιακού Σταδίου, Φιλο
θέης.

— Στην Υποδ/νση Ελυφάδας τα 
Τμήματα: Γλυφάδας, Ηλιούπο
λης, Αργυρούπολης, Ελληνικού 
Τερψιθέας, Βούλας, Βάρης, Βου
λιαγμένης.

Διεύθυνση Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής
— Στην Υποδ/νση Αιγάλεω υπά

γονται τα  Τ μήματα: Αιγάλεω, Αγ. 
Σπυρίδωνα, Αγ. Βαρβάρας, Αγ.

Γεωργίου, Ν. Ζωής, Χαϊδαρίου.
— Στην Υποδ/νση Αγ. Αναργύρων 

τα  Τμήματα: Αγ. Αναργύρων, 
Αχαρνών, Ανθούπολης, Πε
τρούπολης, Καματερού, Ν. Λιο
σίων, ' Ανω Λιοσίων, Περιστεριού 
(ΙΖ’ ), Ν. Σεπολίων (ΛΣΤ ).

— Στην Υποδ/νση Ελευσίνας ανή
κουν τα  Τμήματα: Ελευσίνας, 
Ασπροπύργου, Μάνδρας, Μ ε
γάρων.

Διεύθυνση Ασφάλειας 
Αττικής

Θα αποτελείται από 14 Υποδιευ
θύνσεις, τις ακόλουθες:
Κρατικής Ασφάλειας, Εσωτερικών 
Λειτουργιών, Δημόσιας Ασφάλει
ας, Αλλοδαπών, Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών, Αρχείω ν-Πληρο
φοριών, Δίωξης Ναρκωτικών, 
Ασφάλειας Αθηνών, Ασφάλειας

Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, Δυ
τικής Αττικής, Γλυφάδας, Κρατι
κού Αερολιμένα Αθηνών.

— Η Υποδ/νση Κρατικής Ασφάλει
ας περιλαμβάνει: 4 τμήματα και 
την Υπηρεσία Δίωξης Βομβών.

— Η Υποδ/νση Δημόσιας Ασφά
λειας περιλαμβάνει: 7 τμήματα 
και το  Τμήμα Ανηλίκων.

— Η Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών 
περιλαμβάνει: τα  Τμήματα Α 
σφαλείας.

— Η Υποδ/νση Ασφάλειας Πειραιά 
περιλαμβάνει: τα  Τμήματα Α 
σφάλειας και το Τμήμα Αλλοδα
πών.

— Η Υποδ/νση Ασφάλειας Ανατο
λικής Αττικής περιλαμβάνει: τα 
Τμήματα Ασφάλειας, το Τμήμα 
Αλλοδαπών Αμαρουσίου και το 
Τμήμα Αλλοδαπών Λαυρίου.

— Η Υποδ/νση Ασφάλειας Δυτικής 
Αττικής περιλαμβάνει: τα  Τμή
ματα Ασφάλειας και το Τμήμα 
Αλλοδαπών.

— Η Υποδ/νση Ασφάλειας Γλυφά
δας περιλαμβάνει: τα  Τμήματα 
Ασφάλειας και το  Τμήμα Αλλο
δαπών.

— Οι Υπηρεσίες Αστυνομίας Κρατι
κού Αερολιμένα Αθηνών περι
λαμβάνουν: το Αστυνομικό Τμή
μα, τον Αστυνομικό Σταθμό, το 
Τμήμα Ασφάλειας και το Τμήμα 
Τροχαίας.

Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η 
ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Ναρκωτικών στοχεύει στην παρε- 
μπόδιση της εξάπλωσης των ναρ
κωτικών και στην καλύτερη αντι
μετώπιση των λαθρεμπόρων του 
«αργού θανάτου». Σ ’ αυτήν θα 
ανήκουν και από αυτήν θα συ γκρο - 
τούνται τα  αποσπάσματα που θα 
περιοδεύουν σε περιοχές που πα- 
ρατηρείται αύξηση της διάδοσης 
των ναρκωτικών. Παράλληλα θα 
δρουν επίσης οι ομάδες δίωξης 
ναρκωτικών που υπάρχουν σε κά
θε Τμήμα Ασφάλειας. Τέλος, θα 
διαθέτει τριψήφιο νούμερο για 
όσους πολίτες θέλουν να καταγ- 
γείλλουν περιστατικά που αφο
ρούν τα  ναρκωτικά.

Οι νέες υπηρεσίες που δημιουρ- 
γούνται θα στεγαστούν σε χώρους 
των ήδη υπαρχόντων κτιρίων και 
των τμημάτων.

Οι πεζοί αστυνομικοί θα ανήκουν 
στα Αστυνομικά Τμήματα Τάξης.
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_______ Ας_______
προστα τευσουμε 

τους ηλικιωμένους
Αρκεί να τους δεις πως κινούνται 

μέσα στη χαώδη κίνηση της κυκλο
φορίας της πόλης για να καταλά
βεις σε τι κινδύνους βρίσκονται σε 
αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο 
πολίτη.

Η μείωση της όρασης και της 
ακοής λόγω της ηλικίας και τα  
ελαττωμένα αντανακλαστικά τους, 
τους κάνουν να είναι τα  πλέον 
συχνά αυτοκινητιστικά θύματα των 
απρόσεκτων ή αφηρημένων οδη
γών, με όλες τις σοβαρές συνέπειες 
μιας πτώσης.

Όμως το αυτοκινητιστικά α τύ 
χημα δεν είναι το μόνο που φοβού
νται. Λόγω της έλλειψης φυσικής 
δύναμης και της αστάθειας που 
παρουσιάζεται στα άτομα της «τρί
της ηλικίας» σ ’ αυτά συχνά γίνονται 
διάφορες βίαιες πράξεις, όπως επ ι
θέσεις, κλοπές και μάλιστα σε π ο
λυσύχναστους χώρους. Τους π α
ρακολουθούν μέχρι το σπίτι τους 
και όταν βρουν την ευκαιρία τους 
αρπάζουν ότι έχουν.

Αλλά πριν ακόμα αναφερθούμε 
σε οτιδήποτε άλλο, πρέπει πρώ
τα -π ρώ τα  να σκεφθούμε ότι ο 
ηλικιωμένος δεν είναι άτομο δευτέ- 
ρας κατηγορίας. Έχει τα  ίδια δικαι
ώματα και υποχρεώσεις με κάθε 
άλλο πολίτη και ακριβώς γ ι’ αυτό το 
λόγο πρέπει να τυχαίνει της προ
στασίας του Κράτους. Το Παρισινό 
περιοδικό «LIAISONS» που εκδίδει η 
νομαρχία, σε ένα τεύχος του περι
έχει μερικές ενδιαφέρουσες εμπει
ρίες που μπορούν να δώσουν ένα 
καλό αποτέλεσμα. Πρώτα από όλα, 
ακόμα και από την προστασία, 
προέχει η πρόβλεψη η οποία και 
συνοψίζεται σε τρεις βασικές αρ
χές:
— Την παρουσία της αστυνομίας

στο σημείο όπου υπάρχει μεγά
λη κυκλοφοριακή κίνηση και ό 
που η ■ ανασφάλεια γεννά τη 
δράση των κακοποιών σε βάρος 
των ανθρώπων αυτών.

— Την καλή πληροφόρησή τους με 
σκοπό να μειωθούν όσο το 
δυνατό περισσότερο οι ευνοϊκές 
ευκαιρίες για επιθέσεις.

— Η συμμετοχή όλων των υπηρε
σιών και φορέων για την παροχή 
μεγάλης συνδρομής.

Η
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

' Ολοι οι κακοποιοί είναι άνςχνδροι, 
αλλά όσοι επιτίθενται σε άτομα 
που βρίσκονται σε αδυναμία να 
προστατεύσουν τον εαυτό τους, 
είναι οι πλέον βρώμικοι. Τα θύματά 
τους είναι γυναίκες μόνες στους 
έρημους δρόμους, πωλητές βενζί
νης ή οδηγοί ταξί κατά το χρόνο της 
νυκτερινής βάρδιάς τους. Σύμφωνα 
με μια στατιστική, τα  άτομα που 
εδέχθησαν τις περισσότερες επ ι
θέσεις ήταν πρόσωπα προχωρη
μένης ηλικίας.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα και 
ειδικότερα στο Παρίσι έχουν ληφθεί 
τεράστια μέτρα για την προστασία 
των ηλικιωμένων. Έτσι μηχανοκί
νητες μονάδες της υπηρεσίας α 
σφάλειας παρακολουθούν και ε 
λέγχουν τετράγωνο σε τετράγωνο 
τους χώρους. Επίσης γίνονται συ
χνές περιπολίες και η αστυνομία 
έρχεται σε συνεχείς και συχνές 
επαφές με τα  πρόσωπα που έ 
χουν περισσότερη ανάγκη προ
στασίας.

Οι χώροι που ελέγχονται περισ
σότερο είναι αυτοί που παρουσιά
ζουν ζωηρή κίνηση όπως οι αγορές, 
τα  πολυκαταστήματα, τράπεζες, 
ταχυδρομεία. Τα σχέδια επιτήρη
σης και ελέγχου γίνονται και μελε- 
τούνται κατά καιρούς με μεγάλη 
προσοχή και κατόπιν συζητήσεων 
με το προσωπικό που γνωρίζει τις 
περιοχές.

' Οσο δύσκολη είναι η προστασία 
στην πόλη ή σε μία μονάχα περιοχή 
τόσο είναι δυνατή η επαγρύπνηση 
σε ορισμένους χώρους ειδικούς 
όπως, γηροκομεία, λέσχες, και γ ε ·
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νικά χώροι όπου υπάρχουν πολλοί 
ηλικιωμένοι ή συγκεντρώνονται ε 
κεί.

Εκτός από την αστυνομία που 
παρέχει τη συνεργασία της κατά 
το  περιοδικό «LIAISONS» έχουν ευ 
αισθητοποιηθεί και οι οικονομικοί 
οργανισμοί. ' Ετσι οι υπεύθυνοι των 
υπηρεσιών ασφαλείας μελετούν 
τις ημερομηνίες πληρωμής και ε το ι
μάζουν το πρόγραμμα μιας εκ του 
πλησίον επαγρύπνησης κοντά στα 
ταμεία πληρωμής με ένστολους 
αστυνομικούς και με πολιτική ενδυ
μασία.

Σε μερικές περιπτώσεις οι συ
νταξιούχοι συνοδεύονται από τους 
αστυνομικούς μέχρι το σπίτι τους.

' Ομως παρά τα μέτρα παραμένει 
πάντα η δυσκολία για την αστυνο
μία αν λάβουμε υπόψη μας τη 
διακίνηση του χρήματος, την ανικα
νότητα αντίδρασης των ατόμων, 
τους νεαρούς κακοποιούς.

Οι επιθέσεις θα ήταν κατά πολύ 
λιγότερες, λέει η Παρισινή αστυνο
μία, αν οι πελάτες δεν σκεφτό- 
ντουσαν να μαζεύουν χρήματα και 
να αποσύρουν σημαντικά ποσά σε 
ρευστό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Για τους κίνδυνους που διατρέ
χουν οι ηλικιωμένοι από τις επ ιθέ
σεις και τους τρόπους και την 
τεχνική που μπορούν να χρησιμο
ποιήσουν ώστε να αποτρέψουν τις 
σε βάρος τους επιθέσεις, έγινε στη 
Γαλλία μια ευρυτάτη ενημέρωση.

Στο Παρίσι έγιναν διάφορες ομι
λίες και συγκεντρώσεις για την 
ενημέρωση των ανθρώπων της 
«τρίτης ηλικίας» και μάλιστα για δύο 
τύπους επιθέσεων: Κλοπές που 
γίνονται στο δρόμο και αυτές στην 
κατοικία.

Ποιοι είναι οι κακοποιοί;
Πρόκειται κυρίως για νεαρά ά το 

μα που κύρια όπλα τους είναι η 
δύναμη, η ταχύτητα και η ευκινη
σία, που λείπουν από τους ηλικιω
μένους.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
Οι επιθέσεις αυτές γίνονται με 

σκοπό την αφαίρεση χρημάτων και 
λαμβάνουν χώρα κοντά στα τα χυ 
δρομεία και τμά ιιεζες. Αυτά τα

Εικόνα (1): Να κλε ίνετε  καλά και 
προσεκτικά την πόρτα του σπι- 

σας με τα  κλειδιά.

Εικόνα (3): Εάν ε ίσ τε μόνοι στο σπ ίτι σας να μην 
ανο ίγετε π οτέ την πόρτα σε άγνωστους.

Εικόνα (2): Να ασφ αλίζετε την 
ποβτα σας με μια αλυσίδα ασφα
λείας ή να υπάρχει στην πόρτα 
ένα ματάκι - κατάσκοπος.

Εικόνα (4): Μην αφ ήνετε π οτέ τα  
κλειδιά του σπιτιού σας κάτω από" 
το χαλάκι της πόρτας.

αδικήματα γίνονται συχνά στο τ έ 
λος του μήνα ή του τριμήνου ή σε 
περιόδους πληρωμής που είναι εκ 
των προτέρων κανονισμένες.

Η τεχνική είναι σχεδόν πάντα η 
ίδια. Ο κλέφτης μπαίνει στην τρά
πεζα και προσποιείται τον πελάτη. 
Με το πρόσχημα ότι συμπληρώνει 
κάποιο δελτίο, παρακολουθεί τα  
άτομα και επισημαίνει το κατάλλη
λο πρόσωπό. Στη συνέχεια το 
παρακολουθεί με προσοχή και ό 
ταν βρεθεί σε δρόμο με λίγο κόσμο ή 
όταν θέλει να μπει στο σπίτι του, 
τό τε  με ταχύτητα αρπάζει την 
τσάντα ή το πορτοφόλι και εξαφ α
νίζεται.

Συχνά η αρπαγή γίνεται από 
πεζό άτομο, αλλά συμβαίνει και 
από άτομο που είναι σε μοτοσυ- 
κλέτα ή σε αυτοκίνητο.

Είναι γνωστό και ξεκαθαρισμένο 
ότι, αν μια ηλικιωμένη γυναίκα 
βαδίζει κατά μήκος του πεζοδρο
μίου και στην εξωτερική άκρη αυ
τού, είναι πολύ εύκολο να της 
αρπάξουν την τσάντα, γ ι’ αυτό 
λοιπόν ΟΧΙ χρήματα στη τσάντα, 
αλλά στις εσωτερικές τσέπες. Επί
σης να ΜΗ σταματούν ποτέ στο

δρόμο για να μετρήσουν τα  χρήμα
τά  τους και ΝΑ προτ ιμούν δρόμους 
πολυσύχναστους για να πάνε σπί
τια  τους και ακόμη να ΜΗ ξεχνούν 
να βαδίζουν πάντα στη μέση του 
πεζοδρομίου.

Αυτό που ενδιαφέρει τους κλέ
φτες είναι τα  χρήματα σε μετρητά. 
Αν λοιπόν οι συνταξιούχοι την 
ημέρα της πληρωμής τους πάρουν 
επ ιταγές μειώνουν τις πιθανότητες 
να τους επιτεθούν.

Ο κακοποιός για να πετύχει το 
κόλπο της κλοπής ή αρπαγής τσά
ντας δουλεύει με περίσκεψη. Πα
ρακολουθεί και επιλέγει το θύμα 
του μεταξύ αυτών που μπαίνουν 
στην τράπεζα, κατευθύνονται στο 
ταμείο και το ποσό που παίρνουν. 
' Ετσι λοιπόν όταν βρει το πρόσωπο 
που τον ενδιαφέρει το ακολουθεί 
και βαδίζει κοντά του μέχρι την 
πόρτα εξόδου της τράπεζας ή 
κάποιου άλλου ταμείου πληρωμής. 
Για το λόγο αυτό καλό είναι να 
βεβαιώνεται κανείς ότι δεν ακολου
θείται. Αν πάλι πρόκειται το ηλικιω
μένο άτομο να αποσύρει κάποιο 
χρηματικό ποσό σημαντικό τό τε 
καλό είναι να συνοδεύεται από
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Εικόνα (1): Να απ οφ εύγετε να 
βγα ίνετε έξω  μόνος και ε ιδ ικό τε
ρα τα  βράδια.
Εικόνα (2): Για τις  πληρωμές σας να 
χρησιμοποιείτε επ ιταγές της 
τράπεζας.

Εικόνα (4): Αν πρόκειται να μ ετα 
φ έρ ετε  χρήματα τοποθετήοτετα  
στις εσω τερ ικές τσέπες των ρού
χων σας.

Εικόνα (3): Να είσαστε προσεκτι
κοί όταν πα ίρνετε τη σύνταξή σας.
Να προσέχετε μήπως σας παρα
κολουθούν.

Εικόνα (5): Αν κυκλοφορείτε πεζο ί 
απ οφ εύγετε την άκρη του δρό
μου, γ ια τί το  σημείο αυτό είναι το  

ευαίσθητο τμήμα 
του δρόμου από 

όπου μπορούν εύκολα να σας 
αρπάξουν την τσάντα.____________

οικείο του πρόσωπό.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΚΑΙ Η ΚΛΟΠΗ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Στις περιπτώσεις αυτές οι κακο
ποιοί ακολουθούν τα θύματά τους 
μέχρι το σπίτι τους. Εκεί με μια 
πρόφαση προσπαθούν να μπουν 
μέσα οπότε και διαπράτουν το 
αδίκημα.

Οι λόγοι που επικαλούνται συχνά 
οι κακοποιοί για να συγκινήσουν 
τους ενοίκους και να μπουν στο 
σπίτι τους δεν μπορούν να αριθμη- 
θούν, πάντων ενδεικτικά θα λέγα 
με:
-  ' Οταν πρόκειται για στατιστικές 

έρευνες ή σφυγμομετρήσεις της 
κοινής γνώμης, πώληση ειδών σε 
τιμές προσφοράς ή γνωριμίας, ή 
κάποια εξυπηρέτηση, όπως ένα 
ποτήρι νερό, διευκόλυνση για 
φυσική ανάγκη, την ανάγκη να 
χρησιμοποιήσει το  τηλέφωνο 
κ.λπ.

— Ά λλοτε πάλι εμφανίζεται με 
την ιδιότητα, υπαλλήλου του 
ΟΤΕ, ΔΕΗ, του ασφαλιστή, πωλη- 
τή βιβλίων, του γιατρού του 
αστυνομικού με πολιτική περι- 
βολή, με οποιαδήποτε ιδιότητα 
για την παράδοση κάποιου δέ
ματος, σαν εκπρόσωποι κά
ποιας οργάνωσης ή σωματείου 
ή κάποιου ανθρωπιστικού συλ
λόγου, του ερυθρού σταυρού, 
ένωση τυφλών, εκκλησιαστικών 
φορέων κ.λπ.

Για να αποφευχθούν οι δυσάρε
στες αυτές καταστάσεις, για τα  
ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα 
τους ή μένουν συχνά μόνα τους στο 
σπίτι, δίνεται το εικονογραφημένο 
αυτό σχέδιο για να τα βοηθήσει.

Αν όμως παρ’ όλα αυτά αποφα
σίσει κάποιος σας να ανοίξει την 
πόρτα του, δεν θα πρέπει να 
αφήσει από τα  μάτια του τον 
συνομιλητή του ούτε στιγμή μονά
χο. Να προσέξει καλά το ντύσιμό 
του, τα  χαρακτηριστικά του και 
γενικά το φέρσιμό του, έτσι ώστε 
αν χρειαστεί για κάποιο λόγο να 
τον περιγράφει να είναι σε θέση να 
το κάνει.

Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούν 
να ζητούν κάποιο πιστοποιητικό ή 
ταυτότητα  που να δείχνει την 
ιδιότητα του επισκέπτη και ακόμη 
σε κάθε στιγμή υποψίας για άτομα 
που περιφέρονται γύρω από το 
σπίτι τους δεν θα πρέπει να διστά
ζουν: Να καλούν την αστυνομία.

Πώς πρέπει
να ενεργήσει κανείς σε 
περίπτωση επίθεσης 
είτε στο σπίτι είτε στο 
δρόμο

Δεν θα πρέπει να διστάσει ούτε 
στιγμή να φωνάξει για να τραβήξει 
την προσοχή των γειτόνων ή των 
περαστικών. Η επίθεση να γίνεται 
γνωστή αμέσως στην αστυνομία 
και το πιο γρήγορο μέσο είναι το 
τηλέφωνο.

Ας δώσουμε λοστόν περισσότερη 
βοήθεια στην τρίτη ηλικία, σήμερα 
που η επιστήμη (γεροντολογία) 
έχει κάνει προόδους και κατάφερε 
να επιμηκύνει το μέσο όρο ζωής. 
Εάν λοιπόν αυτό το επίτευγμα δεν 
το προσέξουμε, τό τε δεν εξυπηρε
τε ί τίποτα αυτή η πρόοδος, όταν οι 
ηλικιωμένοι μας δεν θα μπορούν να 
ζήσουν στο σπίτι τους.

Νομίζω ότι όλοι είμαστε σύμφω
νοι, όταν αυτούς τους ανθρώπους 
που συμπεριφέρονται άσχημα 
στους ηλικιωμένους, τους κακοχα
ρακτηρίζουμε, διότι για να τους 
πάρουν μερικά κέρματα δεν διστά
ζουν να τους ρίξουν κάτω στο 
έδαφος με ένα κτύπημα.

Αλλά αλήθεια τι μπορεί να πει 
κανείς για κείνες τις οικογένειες 
που «χρησιμοποιούν» τους ηλικιω
μένους γονείς τους σαν αντικείμε
νο, και το καλοκαίρι όταν πρόκειται 
να πάνε για διακοπές τους «σταθ
μεύουν» στα νοσοκομεία:

Το να καλούμε τη συνείδηση για 
τη βοήθεια αυτή είναι λίγο: Ας 
θυμηθούμε λοιπόν και ας τους 
υπενθυμίσουμε ότι μέρα με τη μέρα 
όλοι πλησιάζουμε το σημείο εκείνο 
το όχι τόσο αρεστό της ζωής και το 
οποίο είναι «η τρίτη ηλικία».

Από το  Ιταλικό περιοδικό 
POLIZIA MODERNA

ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ
αστυνομικός διευθυντής
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Επιμέλεια: Ανθ/μος Δανούσης Κων/νος

Ανάμεσα στον Ινδικό και τον 
Ειρηνικό ωκεανό, μια αχανής και 
αραιοκατοικημένη ήπειρος —η Αυ
στραλία— με έκταση 7.686.848 τετρ. 
χιλιόμετρα και πληθυσμό 13.685.000 
συγκέντρωσε τις ελπίδες χιλιάδων 
μεταναστών απ ’ όλο τον κόσμο.

Η Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας 
είναι κράτος ομοσπονδιακό. Χωρί
ζετα ι σε 5 Ομόσπονδες Πολιτείες, 
Νέα Νότια Ουαλλία, Βικτωρία, Κου-

ηνσλάνδη, Νότια Αυστραλία, στο 
Βόρειο εδαφικό διαμέρισμα και την 
Ομόσπονδη περιοχή της πρωτεύ
ουσας Καμπέρρα. Την εκτελεστική 
εξουσία ασκεί η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση. Ως αρχηγός του κρά
τους εμφανίζεται τυπικά η βασίλισ
σα της Αγγλίας, που εκπροσωπεί
τα ι με to  γενικό διοικητή. Η κυβέρ
νηση είναι υπεύθυνη απέναντι στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Η κατα-
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ΣΩΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

νομή των εξουσιών απέναντι οτην 
ομοσπονδιακή και στις Πολιτειακές 
Κυβερνήσεις ακολουθεί σε μεγάλο 
βαθμό το αμερικάνικο σύστημα. Σε 
περιπτώσεις αμφισβήτησης γίνεται 
προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστή
ριο της Αυστραλίας. Η νομοθετική 
εξουσία ανήκει στο Ομοσπονδιακό 
Κοινοβούλιο. Αυτό αποτελείται α 
πό τη Γερουσία, που έχει 60 μέλη 
(10 μέλη από κάθε πολιτεία), κι από 
τη Βουλή, που έχει 125 μέλη.

Σε κάθε πολιτεία την εκτελεστι
κή εξουσία ασκεί η Πολιτειακή 
Κυβέρνηση και τη νομοθετική ε 
ξουσία το Πολιτειακό Κοινοβούλιο. 
Το τελευταίο αποτελείται από την 
Κάτω Βουλή, που εκλέγεται με 
καθολική ψηφοφορία, και από την 
Ανω Βουλή (η Κουνσλάνδη την 

κατάργησε το 1922), που εκλέγεται 
από συμβούλια και οργανισμούς.

Από τις Πολιτείες αυτές, η Βικτώ- 
ρια κατέχει το ΝΑ της Αυστραλίας 
και έχει έκταση 227.600 τ.χ. και 
πληθυσμό 3.900.000 κατοίκους (πυ
κνότητας πληθυσμού 17 κάτοικοι 
ανά τ.χ. έναντι 1,7 κατοίκους ανά 
τ.χ. όλης της Αυστραλίας). Το μεγα
λύτερο όμως μέρος του πληθυσμού 
είναι συγκεντρωμένο στην πρω
τεύουσα της Βικτώρια, την Μ ελ
βούρνη (2.500.000 κάτοικοι).

Η Αστυνομία λοιπόν της Βικτώρια 
υπάγεται διοικητικά στο Υπουρ
γείο Αστυνομίας και Υπηρεσιών 
Έκτακτης Ανάγκης. Βέβαια υπάρ
χει και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία 
της Αυστραλίας, που υπάγεται 
στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, 
πλην όμως οι αρμοδιότητές της στο 
σύνολο της χώρας είναι περιορι
σμένες.

Η δομή της Αστυνομίας της Βι- 
κτώρια έχει οπωσδήποτε επηρεα- 
σθεί από τα  Βρετανικά πρότυπα

αλλά και από την ιδιάζουσα δημο- 
γραφική ανάπτυξη της Πολιτείας.

Οργάνωση:
Για λόγους λειτουργικούς η Α 

στυνομική δύναμη διακρίνεται σε 7 
διευθύνσεις, οι οποίες κατανέμο- 
νται κυρίως σε 2 βασικούς κλάδους. 

' Ετσι:
•  Στον Κλάδο Διοικητικής Υπο

στήριξης εντάσσονται οι Δ ιευ
θύνσεις Προσωπικού, Έρευνας 
και Ανάπτυξης και Τεχνικής Υ
ποστήριξης.

•  Στον Κλάδο Αστυνόμευσης ε 
ντάσσονται οι Διευθύνσεις Α 
στυνομίας Τάξης, Ασφάλειας και 
Τροχαίας.

Η Διεύθυνση Διοικητικού Προ
σωπικού υπάγεται απευθείας στο 
Γραφείο του Αρχηγού, πλην όμως 
στελεχώνει γραφεία και άλλων 
Διευθύνσεων.

Το Αστυνομικό Προσωπικό ανέρ
χεται σε 8.000 περίπου άτομα 
(7.400 άνδρες και 600 γυναίκες) και 
υπολείπεται κάπως από την προ- 
βλεπόμενη δύναμη (αναλογία α 
στυνομικών - πληθυσμού: 1/493).
Στο προσωπικό αυτό θα πρέπει να 
προστεθούν και 1.200 περίπου π ο
λιτικοί υπάλληλοι.

Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν 
τη δομή της Αστυνομικής αυτής 
δύναμης κατά Διευθύνσεις:

Διεύθυνση Έρευνας και 
Ανάπτυξης

Ιδρύθηκε στα 1981 και είναι υ 
πεύθυνη για την στρατηγική ανά
πτυξη της αστυνομικής δύναμης, το 
συντονισμό του παραπέρα σχε-

διασμού, την αξιοποίηση των υφ ι
σταμένων πόρων και την υλοποίη
ση των πρωτοβουλιών για την 
αντιμετώπιση του εγκλήματος και 
άλλων σημαντικών κοινωνικών ζη 
τημάτων που απαιτούν αστυνομι
κή απάντηση.

Εμπλέκεται άμεσα στη λήψη α 
ποφάσεων και μαζί με τις Διευθύν
σεις Προσωπικού, Διοικητικού Προ
σωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης 
βοηθά τις μάχιμες Διευθύνσεις (Τά
ξης, Ασφάλειας, Τροχαίας) στην 
επιτυχία των αντικειμενικών τους 
στόχων. Ειδικότερα -γ ια  την υλο
ποίηση των στόχων τη ς -  διακρίνε- 
ται στα Τμήματα:
•  Διοικητικού σχεδιασμοό, που 

είναι υπεύθυνο για την προε
τοιμασία της ετήσιας έκθεσης 
δραστηριότητας της Αστυνομί
ας, έλεγχο των διαταγών, αξιο
ποίηση των υπομνημάτων του 
προσωπικού και των Υπηρε
σιών, παροχή πληροφοριών τις 
οποίες ζητά ο Υπουργός, νομο
θετικές προτάσεις, κ.λπ.

•  Επιχειρησιακού σχεδιασμοό, 
που ευθύνεται με την αποτίμη
ση των αναγκών και των τάσεων 
σε ανθρώπινο δυναμικό, πόρους 
και φόρτο εργασίας, και τη μελέ
τη σχεδίων, όπως προγράμματα 
συνεργασίας αστυνομίας-κοι
νότητας, διάταξη της δύναμης, 
επιχειρησιακοί στόχοι, κ.λπ.

• Επιχειρησιακής έρευνας, που 
ευθύνεται με την παροχή υψη
λής στάθμης στατιστικών δεδο
μένων, σχεδίασμά προγραμμά
των Η/Υ, αποτίμηση δημογρα- 
φικών και άλλων κοινωνικών 
στατιστικών και την τήρηση μιας 
πλήρους βιβλιοθήκης.

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης 
αυτής είναι υπεύθυνος για ζητήμα-
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τα  εργασιακών σχέσεων στο χώρο 
της αστυνομικής δύναμης και το 
Γραφείο Συνδέσμου Υπηρεσίας -  
εργαζομένων αποτελεί πραγματι
κά καινοτομία στην προσπάθεια 
για αμεσότερη επαφή ανάμεσα 
στη Διοίκηση της Αστυνομίας και το 
Συνδικαλιστικό όργανο του προ
σωπικού («Αστυνομική ' Ενωση») και 
την προώθηση μισθολογικών ζητη
μάτων καθώς και τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας. Αποτελεί βα
σική αρχή για την αστυνομία της 
Βικτώρια ότι οι αναγκαίες μεταβο
λές μέσα στη δύναμη πρέπει προ
ηγούμενα να γίνουν αποδεκτές 
από το προσωπικό και αυτό δεν 
επιτυγχάνεται παρά μόνον με την 
τήρηση καλών εργασιακών σχέ
σεων.

Διεύθυνση τάξης:
Είναι το μεγαλύτερο καιπερισσό- 

τερο εμφανές τμήμα της αστυνομι
κής δύναμης, της οποίας αποτελεί 
το 66%.

Πρωταρχικός της σκοπός είναι η 
ένστολη αστυνομική παρουσία, έ 
τσι ώστε να αναχαιτίζεται η εγκλη
ματικότητα και να προάγεται το 
κοινωνικό αίσθημα ασφάλειας και η 
εμπιστοσύνη στην Αστυνομία. Ο 
πωσδήποτε όμως κύρια καθήκοντά 
της είναι η τήρηση της δημόσιας 
τάξης και η αντιμετώπιση της ε 
γκληματικότητας.

Ανάλογη με τη δημογραφική 
κατανομή της Βικτώρια είναι και η 
ανάπτυξη της αστυνομικής δύνα
μης. ' Ετσι το 58% του προσωπικού 
της Διεύθυνσης Τάξης υπηρετεί 
στις 11 Αστυνομικές Διοικήσεις της 
Μελβούρνης (μητροπολιτική περι
φέρεια), το  27% στις 12 Αστυνομικές 
Διοικήσεις της υπόλοιπης Πολιτεί
ας, ενώ το υπόλοιπο αποτελεί τις 
ειδικές ομάδες υποστήριξης καθώς 
και τη δύναμη εφεδρίας.

Οι 11 μητροπολιτικές Αστυνομι
κές Διοικήσεις έχουν συνολικά 117 
Αστυνομικά Τμήματα, ενώ οι 12 
Αστυνομικές Διοικήσεις της υπό
λοιπης Πολιτείας έχουν 122 Αστυ
νομικά Τμήματα και 113 Σταθμούς 
Αστυνομίας ενός ατόμου. Ο μεγά
λος αριθμός των Αστυνομικών Τμη
μάτων με λίγο προσωπικό -κυρίως 
στη μη μητροπολιτική περιοχή— 
οφείλεται στην ιστορική ανάπτυξη 
της Πολιτείας. Απ’ αυτά λειτουρ
γούν:
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Ώ ρ ες  ημερησίως Μητροπολπικά Λοιπής Πολπείας

8-12 21 53
13-23 47 42

24 49 27

117 122

Στην ίδια Διεύθυνση υπάγεται η 
Αστυνομική Διοίκηση «Ο» (Ομάδες 
Επιχειρησιακής Υποστήριξης). Η Δι
οίκηση αυτή περιλαμβάνει ομάδες:
•  Αστυνομικής Αεροπορίας για 

την έγκαιρη επέμβαση, την ενα
έρια επιτήρηση, την εξασφάλι
ση αναγκαίων πληροφοριών, τη 
διάσωση ατόμων, κ.λπ.

•  ' Ερευνας και διάσωσης, για την 
αναζήτηση και διάσωση ατόμων 
που χάνονται σε απομεμακρυ- 
σμένες περιοχές.

•  Παράκτιας περιπολίας, για την 
παράκτια αστυνόμευση αλλά 
και τη  διάσωση κολυμβητίόν.

•  Ηθών-λεσχών με στόχο την 
ελαχιστοποίση της εκμετάλ
λευσης ανθρώπων.

•  Έφιππης Αστυνομίας για περι
πολίες στην πόλη, σε αθλητικές 
και άλλες μαζικές εκδηλώσεις.

•  Αστυνομικών Σκύλων, για την 
ανίχνευση καταδιωκωμένων, έ 
ρευνες για καταζητούμενα ή 
χαμένα άτομα, καταστολή της 
βίας (ειδικά σε περιπτώσεις ε 
νόπλων παραβατών), έρευνες 
για ναρκωτικά ή εκρηκτικά και 
την ασφάλεια των κυβερ. ητικών 
υπηρεσιών.

•  Δημοσίων Κατηγόρων.

Διεύθυνση Ασφαλείας:
Σαν βασικό της καθήκον ορίζεται 

η πρόληψη και η εξιχνίαση του 
εγκλήματος και η δίωξη των παρα
βατών,

Το προσωπικό της Διεύθυνσης 
αποτελεί το  15% της όλης αστυνο
μικής δύναμης (περίπου 1.200 ά το 
μα) και κατανέμεται σε 48 μητρο- 
πολιτικές και 28 περιφερειακές Υ
πηρεσίες Ασφαλείας σ ’ όλη την

Πολιτεία, σε ειδικές ομάδες, στο 
Εγκληματολογικό εργαστήριο, στο 
Γραφείο Εγκληματικών Πληροφο
ριών, κ.λπ.

Ειδικότερα η Διεύθυνση Ασφά
λειας έχει την ακόλουθη διάρθρω
ση:

Μάχιμες μονάδες, πουσυνίστα- 
νται:
1. Κατά τόπους Υπηρεσίες Ασφα

λείας (48 καλύπτουν τη μητρο- 
πολιτική περιοχή και 28 την 
υπόλοιπη Πολιτεία).

2. Ειδική Υπηρεσία Ασφάλειας. Ε
δρεύει στη Μελβούρνη, αναφέ- 
ρεται συνήθως στην Υπηρεσία 
της οδού Roussel -όπ ου εργά
ζετα ι— και καλύπτει τους τομείς 
των εγκλημάτων κατά της ζωής, 
ναρκωτικών, ενόπλων ληστειών, 
σοβαρών κλοπών, απατών, ε 
μπρησμών και άλλων σημαντι
κών εγκλημάτων.

Υπηρεσία Αρχείων - Αναζητή
σεων, που περιλαμβάνει:
1. Τμήμα δακτυλοσκοπίας.
2. Τμήμα Αρχείων (καλύπτει όλα 

τα αρχεία μιας μεγάλης Υπηρε
σίας Ασφάλειας, από το αρχείο 
MODUS OPERANDI μέχρι εκείνο 
των ενταλμάτων σύλληψης).

3. Τμήμα παρακολούθησης της 
εγκληματικότητας, εγκληματι
κής στατιστικής και εξαφανιζο- 
μένων ατόμων.

Διοικητική Υποστήριξη:
Η Υπηρεσία αυτή ευθύνεται για 

τα  θέματα προσωπικού, την εκπαί
δευση του προσωπικού των Υπη
ρεσιών Ασφαλείας (detectives) και 
το  Γραφείο Πρόληψης της Εγκλημα
τικότητας (στόχος του οποίου είναι 
η ευαισθητοποίηση του κοινού έ 
ναντι της εγκληματικότητας, η σ τε 
νότερη συνεργασία κοινωνίας-α
στυνομίας, η ενημέρωση των μαθη
τών για κινδύνους που διατρέχουν, 
κ.λπ.). Τέλος, σ’ αυτήν υπάγεται και 
το  Εγκληματολογικό Εργαστήριο.

Υπηρεσία Πληροφοριών: 
Αντικείμενό της είναι το  οργανω-



μένο έγκλημα. Για το σκοπό αυτό 
συνεργάζεται και με τις αντίστοιχες 
Υπηρεσίες των άλλων Πολιτειών 
της Αυστραλίας.

Διεύθυνση Τροχαίας:
Σκοπός της είναι η βελτίωση της 

ασφάλειας οδηγών και πεζών, η 
μείωση του αριθμού και της βαρύ
τητας των τροχαίων ατυχημάτων, 
η διευκόλυνση της ροής της κυκλο
φορίας και η εφαρμογή της κύκλο- 
φοριακής νομοθεσίας. Ενώ η εφαρ
μογή της κυκλοφοριακής νομοθε

σίας είναι καθήκον γενικά όλης της 
Αστυνομίας, τα  700 άτομα της 
Δ/νσης Τροχαίας ασχολούνται κυ
ρίως με τις τροχονομικές παραβά
σεις κατ’ εξοχήν αντικοινωνικού 
χαρακτήρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δί
νεται στον έλεγχο της μέθης των 
οδηγών.

Πρόσφατα η Πολιτεία διαιρέθηκε 
για καλύτερη τροχονομική αστυ
νόμευση σε δύο —ανατολικές και 
δυτικές— περιοχές με ανάλογες 
βέβαια υποδιαιρέσεις. Βασικός ό 
μως πυρήνας των Υπηρεσιών Τρο-

Αστυνομική περίπολος επ ί το έρ -
γο...

χαίας είναι πάντα οι «Ομάδες Τρο- 
χονομικής Αστυνόμευσης».

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 
Τροχαίας και εκείνες της Διεύθυν
σης Τάξης δεν μπορούμε βέβαια να 
πούμε ότι αλληλοεπικαλύπτονται, 
πλην όμως η σχέση τους μεταβάλ
λεται αν πρόκειται για μητροπολι- 
τική περιοχή ή περιοχή της λοιπής 
Πολιτείας.

Διεύθυνση Προσωπικού:
Είναι υπεύθυνη για την κατάταξη 

αναλόγου αριθμού προσωπικού με 
τα  απαραίτητα προσόντα, την κα- * 
τάλληλη εκπαίδευσή του, τη  σωστή 
εκτίμηση των δυνατοτήτων του και 
την τοποθέτησή του σε Υπηρεσίες, 
ώστε να είναι σε θέση να ανταπο- 
κριθεί το  δυνατόν αποτελεσματι
κότερα στα καθήκοντά του. Στο 
χώρο της εκπαίδευσης η συνεργα
σία με την Ομοσπονδιακή Αστυνο
μία είναι στενή.

Στον τομέα της κατάταξης του 
προσωπικού καταβάλλεται συνε
χής προσπάθεια προσέλκυσης υ 
ποψηφίων με τίτλους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η ανταπόκριση του 
πληθυσμού κατά τους προκηρυσ- 
σόμενους διαγωνισμούς κρίνεται ι
κανοποιητική, αφού από τους υ 
ποψηφίους επ ιλέγεται το  30% για 
την κάλυψη των κενών θέσεων.

Αποδίδεται τελευτα ία  ιδιαίτερα 
μεγάλη προσοχή στην εκπαίδευση 
των αστυφυλάκων, υπαξιωματικών 
και αξιωματικών. Το σύστημα εκ 
παίδευσης διαρκώς αναθεωρείται 
και βελτιώνεται. Για παράδειγμα η 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευ
ση των δοκίμων αστυφυλάκων 
διαρκεί πλέον 87 εβδομάδες. Τα 
σεμινάρια για τους βαθμούς του 
υπαξιωματικού και αξιωματικού ε ί
ναι βέβαια μικρότερης διάρκειας, 
πλην όμως μελετάται και αυτών η 
αναδιάρθρωση.

Το Τμήμα Σπουδών της Διεύθυν
σης συνεχώς επεξεργάζεται νέες 
σειρές μαθημάτων, όπως —για π α 
ράδειγμα— τελευτα ία  μια σειρά 
μαθημάτων στους δοκίμους αστυ
φύλακες σχετικά με την ανθρώπινη 
συμπεριφορά με σκοπό να τους 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση του 
πολίτη παραβάτη και μια άλλη 
σειρά για τη μείωση του στρες, που 
επιφέρει στον αστυνομικό η άσκη
ση των καθηκόντων του. Επί πλέον 
εκδίδει μηνιαίο δελτίο (περιοδικό) με 
το οποίο ενημερώνει το  προσωπι-
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κό για αλλαγές στη νομοθεσία, για 
πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις 
και γενικά για θέματα αστυνομικού 
ενδιαφέροντος.

Γενικότερα η Διεύθυνση διακρί- 
νεται σε δύο κλάδους:
— Στην διοικητική υποστήριξη του 

προσωπικού (προσέλκυση υ 
ποψηφίων αστυνομικών, αποτί
μηση προσόντων του προσωπι
κού, νοσοκομείο της αστυνο
μίας, γυμναστήρια, βιβλιοθήκη, 
αστυνομική μπάντα, μέριμνα για 
την υλική ευημερία του προσω
πικού, κ.ά.). Και

— Στην εκπαίδευση του προσωπι
κού (εκπαίδευση των νεοκατα-

Νέοι δισκεδάζουν. Μία από τις 
πολλές ντίσκο που οργανώνουν οι 
αυστραλοί συνάδελφοι για  τα  νιά
τα  του τόπου τους

τασσομένων, Αστυνομική Ακα
δημία, Τμήμα Σπουδών, κ.λπ.).

Στον ίδιο υπηρεσιακό χώρο υπά
γονται και δύο άλλες ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 
της Αστυνομίας: Οι δημόσιες σχέ
σεις και η μέριμνα για το προσωπι
κό, που αξίζει να τονιστούν.

Δημόσιες Σχέσεις:
Στόχος της Υπηρεσίας είναι η 

βελτίωση της εικόνας της Αστυνο
μίας η διεκδίκηση της κοινωνικής 
κατανόησης για το έργο της και τις 
δυσκολίες του και τέλος η εμπέδω
ση στο προσωπικό της πεποίθησης 
για την ανάγκη ευαισθησίας κατά 
τις επαφές του με τους πολίτες.

Για την υλοποίηση των στόχων 
της εκπονεί διάφορα προγράμμα
τα, οργανώνει διαλέξεις για μαθη
τές, και ενήλικες, παρέχει 24ωρη 
ενημέρωση στον τύπο και τα  άλλα 
μέσα ενημέρωσης για θέματα α 
στυνομικού ενδιαφέροντος. Το π ε 
ριοδικό «Αστυνομική ζωή» εκδίδεται 
σε ένα υψηλό τιράζ, ενώ μια σειρά 
από πόστερς με θέματα από τη 
ζωή των αστυνομικών έγινε ευμε- 
νώς αποδεκτή.

Εκεί, όμως, που η Υπηρεσία και- 
νοτομεί είναι η προσπάθειά της να 
πλησιάσει τη νεολαία με την οργά
νωση χορών για τους νέους 12 
μέχρι 19 χρόνων από εθελοντές

αστυνομικούς (εκτός των ωρών 
εργασίας τους). Οι πρωτότυπες 
αυτές ντίσκο προσφέρουν στους 
Τηνέιτζερς ένα θαυμάσιο χώρο 
αναψυχής χωρίς αλκοόλ, ναρκωτι
κά και βία, ενώ παράλληλα συντε
λούν καθοριστικά στο πλησίασμα 
Αστυνομίας και Κοινωνίας.

Μέριμνα για το 
προσωπικό:

Από κρατήσεις που γίνονται 
στους μισθούς των ξένων αυτών 
συναδέλφων μας συγκεντρώνεται 
ένα σεβαστό κεφάλαιο με το οποίο 
ενισχύονται χήρες και ορφανά α 
στυνομικών, συνταξιούχων ή εν 
ενεργεία. Τηρείται σχετικό αρχείο 
και η Αστυνομική δύναμη της Βικτώ- 
ρια θυμάται κάθε τέτο ιο παιδί στα 
γενέθλιά του με μια κάρτα κι ένα 
χρηματικό έμβασμα, ενώ στις χήρες 
στέλνεται κάρτα με ευχές κάθε 
Χριστούγεννα και, εφόσον έχουν

παιδιά, συνοδεύεται κι αυτή με 
χρηματικό έμβασμα.

Τις ευγενικές αυτές χειρονομίες 
συμπληρώνει σειρά από διάφορες 
εκδηλώσεις, συμβουλές και άλλες 
μικροεξυπηρετήσεις.

Διεύθυνση Τεχνικής 
Υποστήριξης:

Μια σύγχρονη Αστυνομία χρειά
ζετα ι οπωσδήποτε και ανάλογο 
τεχνικό εξοπλισμό και οποιαδήπο
τε  περιφρόνηση αυτού του κανόνα 
έχει συνέπειες οδυνηρές. Με αυτό 
το πνεύμα είναι οργανωμένη και η 
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης 
της Αστυνομίας της Βικτώρια. Κύριο 
βάρος π έφ τει πρωταρχικά στους 
τομείς των επικοινωνιών και μ ετα 
φορών και ακολουθεί ο τομέας των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και μ ε
τά  εκείνος των κτιριακών εγκατα
στάσεων και των αποθηκών υλικού.

Στον τομέα των επικοινωνιών 
εκτός από τον Κεντρικό Σταθμό 
Εκπομπής και τους μόνιμους σταθ
μούς βάσης (Σ/Α), διαθέτει και 
οχήματα - σταθμούς επικοινωνιών 
για περιπτώσεις έκτακτης ανά
γκης. Ως προς τις μεταφορές η 
Αστυνομία της Βικτώρια διαθέτει 
στόλο 1.700 περίπου οχημάτων 
από τα οποία τα  1.146 είναι αυτοκί
νητα περιπολίας (Sedans) κάποιου 
υψηλού βέβαια κυβισμού, αφού τα 
254 είναι βκύλινδρα και τα  724 
δκύλινδρα. Τέλος, στον τομέα των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ε ξ ε 
λίσσεται αυτή την στιγμή η σύνδε
ση των συστημάτων των Αστυνο
μιών όλων των Πολιτειών, για απο
τελεσματικότερη δράση σε ομο
σπονδιακό επίπεδο.

Διεύθυνση Διοικητικού 
Προσωπικού

Σειρά καθηκόντων γραφειοκρα
τικής κυρίως φύσης διεκπεραιώνε- 
ται από πολιτικό προσωπικό. Τα 
καθήκοντα αυτά αναφέρονται σε 
θέσεις δακτυλογράφων, αρχείων, 
οικονομικών υπηρεσιών, κ.λπ.

Έτσι οι 1.200 περίπου πολιτικοί 
υπάλληλοι κατανέμονται: 228 στο 
Αρχηγείο της Αστυνομίας, 47 στο 
Εγκληματολογικό εργαστήριο και οι 
υπόλοιποι σε μητροπολιτικές και 
περιφερειακές υπηρεσίες των δια
φόρων Διευθύνσεων.

266



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΜΙΑ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Του Roger Highfield

Μια νέα ποικιλία ναρκωτικών ευ- 
ρείας χρήσης αρχίζει να κυκλο
φορεί και προβάλλει σαν μια νέα 
πρόκληση για τους επιστήμονες 
και τους νομοθέτες.Γνωστά σαν 
συνθετικά ναρκωτικά εμφανίζον
ται στην «αγορά» ως ελεγχό- 

' μένα φαρμακευτικά συσκευάσμα- 
τα με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις στη μορφική 
τους συγκρότηση. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι 
ένα φάρμακο χιλιάδες φορές πιο δυνατό από το αρ
χικό και μάλιστα η διάθεσή του να είναι τυπικά νόμι
μη. Και αυτό γιατί οι περισσότερες χώρες θεωρούν 
ναρκωτικά μια σειρά ουσιών που περιλαμβάνονται σε 
κάποιο επίσημο κατάλογο, ενώ, αντίθετα, σχεδόν 
όμοιες ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στους κατα
λόγους αυτούς θεωρούνται νόμιμες.

Συνθετικά ναρκωτικά είχαν κατασκευαστεί αρκετά 
πριν, όπως το XTC, ένα παραισθησιογόνο και ουσίες 
παρεμφερείς με τις αμφεταμίνες. Σήμερα όμως εμ
φανίζεται ένα νέο κύμα ναρκωτικών ουσιών αναλο
γών με την ηρωίνη -  πολύ πιο θανατηφόρων από αυ
τήν -  που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, όχι πλέον από 
ερασιτέχνες αλλά από επαγγελματίες χημικούς. Και ο 
φόβος είναι ότι μπορεί να εξαπλωθούν γρήγορα σ’ 
άλλες χώρες.

Οι νομοθετικές τάσεις στις ΗΠΑ αποσκοπούν στην 
ελαχιστοποίηση της κατασκευής και διακίνησης ου
σιών, οι οποίες χημικά σχετίζονται με απαγορευμένα 
ναρκωτικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι αρμόδιες αρχές 
των ΗΠΑ ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να περιγράφουν 
-  ταυτόχρονα απαγορεύοντάς τα -  συνθετικά ναρκω
τικά που δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί. Την προσ
πάθεια αυτή παρακολουθούν στενά και άλλες χώρες 
που ανησυχούν από την απειλή συνθετικών ουσιών 
ανάλογων της ηρωίνης.

Το μέτρο της επιδεξιότητας των παράνομων αυ
τών κατασκευαστών έγινε φανερό, όταν υιοθετήθηκε 
στις ΗΠΑ η αρχή της λήψης επείγουσων νομοθετικών 
απαγορεύσεων. Παρά την επιτάχυνση των διαδικα
σιών χρειάζεται χρόνος έξι βδομάδων για να κατατα- 
γεί μια τέτοια ουσία στον κατάλογο των ελεγχόμενων 
φαρμάκων. Στον χρόνο όμως αυτό οι under ground

χημικοί παρουσίαζαν στην αγορά άλλες -  νόμιμες για 
λίγο έστω διάστημά — φαρμακευτικές ουσίες, στην 
πράξη παραλλαγές εκείνων που μόλις είχαν τεθεί 
υπό έλεγχο.

Τα συνθετικά αυτά ναρκωτικά μπορεί να έχουν 
κάποιον αριθμό επί πλέον ατόμων στη χημική τους 
σύνθεση, όμως -  και αυτό είναι το σημαντικό -  ε ίτε 
είναι καθαρά ε ίτε  νοθευμένα είναι δυνατόν να προσ
φέρουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη και διάρκεια από 
τα αρχικά φάρμακα. Το φεντανίλ (fentanyl), για παρά
δειγμα, είναι ένα ισχυρό αλλά βραχύχρονης δράσης 
ναρκωτικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σαν α
ναισθητικό. Το παράγωγό του μεθυλο-φεντανίλ 3 
(methyl-fentanyl) είναι διαφορετικό από το αρχικό κα
τά μερικά άτομα. Παράγει όμως αποτελέσματα ανά
λογα με εκείνα της ηρωίνης αλλά είναι 1.000 φορές 
πιο δυνατό απ’ συτήν. Δύο χιλιοστά του γραμμαρίου 
είναι θανατηφόρα!!!

Όταν και εάν φαρμακευτικά συσκευάσματα με 
βάση το φεντανίλ γίνουν πρόβλημα για τους χρήστες 
ηρωίνης σε μια χώρα, οι ιατροδικαστές θα βρουν ε
ξαιρετικές δυσκολίες στο να εντοπίσουν το φάρμακο 
αυτό, αν η περίπτωση παρουσιασθεί σε ένα θύμα υ
περβολικής δόσης ή κάποιον που κάνει κατάχρηση 
ηρωίνης. Θα πρέπει να σχεδιαστούν ειδικά τεστ για 
να εντοπίσουν ένα χιλιοστό ενός εκατομμυριοστού 
του γραμμαρίου αυτής της ουσίας στα υγρά του σώ
ματος (αίμα, ούρα, κλπ.). Το καλύτερο τεστ στις ΗΠΑ, 
βασισμένο σε αντισώματα, μπορεί να ανιχνεύσει με
ρικά μόνον παράγωγα του φεντανίλ.

Η ανίχνευση της ύπαρξης φεντανίλ είναι η αρχή. 
Για να εξακριβωθεί όμως η ακριβής ταυτότητα του 
παραγώγου του απαιτείται ένα πανάκριβο όργανο, το 
φασματόμετρο μάζας (mass spectrometer), που εξα
κριβώνει την ταυτότητα ενός μορίου, μετρώντας το 
βάρος του. Αλλά ακόμη και όταν τα παράγωγα του 
φεντανίλ μπουν ξεχωριστά στο φασματόμετρο, 
χρειάζεται πάλι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για 
να επεξεργαστεί τη δομή τους και να φτάσει στην 
αρχική τους σύνθεση.

Τα παράγωγα του φεντανίλ ευθύνονται για περισ
σότερους από εκατό θανάτους από υπερβολική δόση 
στις ΗΠΑ, ενώ πολλοί άλλοι θάνατοι πιθανότατα ο-
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Κατασκευασμένα από έ
μπειρους χημικούς, ένα 
νέο κύμα ισχυρών συ- 
σκευασμάτων ανάλογων 
της ηρωίνης -  πολύ όμως
πιο θανατηφόρων 
απ’ αυτήν — σαρώνει 
τις ΗΠΑ και 
εκφράζονται φόβοι 
ότι θα μπορούσε 
να εξαπλωθεί 
και σε άλλες χώρες.
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φειλόμενοι στο φεντανίλ δεν έγινε τελικά δυνατόν 
να εξιχνιασθούν. Παρόλες τις  προόδους προς το πα
ρόν, μια φθηνή χημική εξέταση για τον εντοπισμό 
αυτών των ουσιών εξακολουθεί να είναι μακρινή 
προοπτική.

Τα κέρδη των underground χημικών φθάνουν σε 
αστρονομικά ποσά. Ο κ. Frank Sapienza, εμπειρογνώ
μονας της αμερικανικής DEA (Drug Enforcement Ad
ministration) υπολογίζει ότι με εγκαταστάσεις και χη
μικά αξίας 2.000 $ είναι δυνατόν να παραχθεί «μεθυ- 
λο-φεντανίλ 3» αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολα
ρίων. Ο χημικός δεν έχει να κάνει με καλλιέργειες 
παπαρούνας ούτε να τρέμει τους τελωνειακούς ε
λέγχους. Ένα μόλις γραμμάριο «μεθυλο-φεντανίλ 3» 
είναι αρκετό για την παρασκευή 1.000.000 δόσεων. 
Έτσι ο χημικός δουλεύοντας για λίγες μέρες στο ερ
γαστήριό του εξασφαλίζεται οικονομικά για όλη του 
τη ζωή.

Οι χρήστες ηρωίνης στην Καλκρόρνια φτάνουν να 
πληρώνουν (Ιούνιος 1986) 40 δολάρια για κάθε δόση 
παραγώγου του φεντανίλ.

Οι underground χημικοί χρησιμοποιούν την ίδια 
τακτική, όπως πολλές φαρμακευτικές εταιρείες, για 
να ανακαλύψουν νέα φαρμακευτικά παρασκευάσματα 
χρησιμοποιώντας μοριακές συνθέσεις όμοιες με ε
κείνες άλλων ουσιών, οι οποίες είναι γνωστό ότι έ
χουν φαρμακολογική χρήση. Βέβαια οι φαρμακευτικές 
εταιρείες αποσκοπούν να κατασκευάσουν αποτελε
σματικότερα και επικερδέστερα φάρμακα ή να υπο
κλέψουν την πατέντα κάποιας ανταγωνίστριάς τους, 
ενώ αντίθετα οι χημικοί του σύγχρονου υποκόσμου 
προσπαθούν να κατασκευάσουν μια «νόμιμη έκδοση» 
μιας παράνομης ουσίας με κάποιες βέβαια διαφορές 
για την αποφυγή παρενεργειών, ποιοτικών ελέγχων 
και ποινικών διώξεων.

Με την πρώτη γενιά συνθετικών ναρκωτικών και 
ειδικότερα των σχετικών με τις αμφεταμίνες δεν ση
μειώθηκαν τραγωδίες. Από τότε όμως η Καλκρόρνια 
έχει θρηνήσει αρκετές συμφορές οφειλόμενες σ’ αυ
τά, ανάμεσα στις οποίες και οι θάνατοι από υπερβο
λική δόση του φεντανίλ, που προαναφέραμε. Μια άλ
λη συμφορά σχετίζεται με μια άλλη κατηγορία συνθε
τικών ναρκωτικών φαρμάκων, τα οποία εμφανίζονται 
ως δήθεν ευεργετικά για όσους υποφέρουν από την 
ασθένεια του Πάρκινσον.

Το φάρμακο αυτό ήταν το ΜΡΡΡ, ένα ναρκωτικό 
τρεις φορές περίπου πιο δυνατό από τη μορφίνη και 
γύρω στις 25 φορές πιο δυνατό από τη μεπεριντίνη 
(meperidine), της οποίας είναι παράγωγο. Ένα απλό 
λάθος στη σύνθεσή του προκάλεσε την εμφάνιση 
μιας άλλης ουσίας, γνωστής ως ΜΡΤΡ. Ένα μίγμα 
ΜΡΡΡ και ΜΡΤΡ, που ονομάστηκε «συνθετική ηρωί
νη» οδήγησε στην πρώτη του καταστροφή το 1982. 
Ορισμένα άτομα που το χρησιμοποίησαν άρχισαν να 
«παγώνουν». Δεν μπορούσαν ούτε να κινηθούν ούτε 
να μιλήσουν.

Ερευνητές, και ειδικότερα ο δόκτορας William 
Langston στο ιατρικό κέντρο της Santa Clura (Καλι- 
φόρνια), διαπίστωσε ότι τα συμπτώματα ήταν κατα

πληκτικά όμοια με εκείνα της ασθένειας του Πάρκιν
σον και προκαλούντο από .η νέκρωση των νευρικών 
κυτάρων σε μια περιοχή του εγκέφαλου καλούμενη 
«Substantia nigra».

Η τελευταία του εργασία καταλήγει τώρα στο συ
μπέρασμα ότι το ΜΡΤΡ προκαλεί καταστάσεις που 
μοιάζουν με την αρρώστια αυτή πολύ περισσότερο 
απ’ ό,τι αρχικά είχε υποτεθεί. Το φάρμακο αυτό 
(ΜΡΤΡ) δοκιμάστηκε σε ένα πειραματόζωο με συ
μπτώματα ανάλογα της νόσου του Πάρκινσον και η 
δοκιμή αυτή επέβαλε την παραπέρα διερεύνηση του 
φαινομένου. Με δοκιμές που έγιναν σε σκίουρους 
αποδείχθηκε ότι το ΜΡΤΡ προκάλεσε στον εγκέφαλό 
τους ζημιά ανάλογη με εκείνη που διαπιστώθηκε 
στους ανθρώπους. Τέτοια πειράματα με ζώα είναι δυ
νατόν να βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοή
σουν τον τρόπο με τον οποίο το ΜΡΤΡ ενεργεί, ανοί- 
γοντας έτσι νέους ορίζοντες στην έρευνα της νόσου 
του Πάρκινσον.

Το ΜΡΤΡ αυτό καθαυτό μπορεί να μην είναι επι
κίνδυνο αλλά φαίνεται ότι μετατρέπεται σε ένα τοξι- 
κό παράγωγο (ΜΡΡ+) από ένζυμα που υπάρχουν 
στον εγκέφαλο. To ΜΡΡ+ είναι τοξικό για τα νευρικά 
κύτταρα της περιοχής «Substantia nigra» του εγκε
φάλου, αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγει και η νόσος 
του Πάρκινσον. Η μετατροπή του ΜΡΤΡ σε ΜΡΡ+ εί
ναι δυνατόν να εμποδισθεί από ορισμένες ουσίες, οι 
οποίες ανοίγουν πλέον στην επιστήμη μια νέα θερα
πευτική λεωφόρο, που μένει να εξερευνηθεί.

Τετρακόσια περίπου άτομα που χρησιμοποίησαν 
τη συνθετική ηρωίνη θα δοκιμάσουν τις θεωρίες αυ
τές. Μετέχουν στην πράξη, σε μια αυστηρή επιδημιο- 
λογική μελέτη, αφού παρουσίασαν συμπτώματα της 
νόσου του Πάρκινσον σε ασυνήθιστα νεαρή ηλικία. Ο 
δόκτορας Donald Caine, νευρολόγος στο Πανεπιστή
μιο της Βρετανικής Κολούμπια, χρησιμοποίησε 
πρόσφατα την τεχνική της τομογραφίας με εκπομπή 
ποζιτρονίων (ΡΕΤ) για την εξέταση έξι ατόμων που 
είχαν εξωτερικά συμπτώματα της παραπάνω ασθέ
νειας.

Η εξέταση ΡΕΤ έδειξε ότι πράγματι αυτοί είχαν 
υποστεί νευρολογικές βλάβες. Η τεχνική αυτή, η ο
ποία παρέχει μια εικόνα των ραδιενεργά φορτισμέ
νων σημείων του εγκεφάλου, απέδειξε μια αύξηση 
των επιπέδων της ντοπαμίνης (dopamine) σε μια πε
ριοχή του εγκεφάλου. Η αύξηση αυτή είναι όμοια με 
εκείνη που παρατηρείται σε περιπτώσεις ασθένειας 
του Πάρκινσον.

Αυτά τα ελάχιστα μέχρι σήμερα γνωστά, μας επι
τρέπουν να εκτιμήσουμε τις ζημιές που έχουν ως τώ
ρα προκληθεί από τα συνθετικά ναρκωτικά και τ ι κιν
δύνους εγκυμονούν αυτά για το μέλλον.

Οι Υπηρεσίες Υγιεινής πολλών χωρών, αλλά και ο 
ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, παρακολου
θούν στενά την κατάσταση για ν αναλάβουν την κα
τάλληλη δράση για τον περιορισμό του φοβερού αυ
τού κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Από το περιοδικό WORLD HEALTH (June 1986)
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Με απόφαση του αρχηγού της ελλη
νικής αστυνομίας, προήχθη για ανδρα
γαθία στο βαθμό του αρχιφύλακα, ο 
τέως αστυφύλακας ΛΕΛΕΤΖΗΣ Βασί
λειος του Δη μητριού γιατί «στις 
27.10.86 και ώρα 01.20', στο χωριό 
ΖΕΛΙ Λοκρίδας, κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης έκτακτης υπηρεσίας και 
ένεκα αυτής, συνεπλάκη μετ’ ενόπλου 
και επικινδύνου για τη Δημόσια Τάξη 
και Ασφάλεια ατόμου, εξέθεσε αποδε
δειγμένα τη ζωή του σε άμεσο και 
προφανή κίνδυνο,με αποτέλεσμα το 
θανάσιμο τραυματισμό του».

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύτηκε με αίτησή του ο 
αστυνομικός υποδιευθυντής ΠΑΝΑ- 
ΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος του Χρήστου που 
προήχθη στο βαθμό του σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 του Ν. 
988/79.

Αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους 
και δύο μήνες μετά την προαγωγή στο 
βαθμό τους οι αστυνόμοι A ' του Ν.Δ. 
649/70 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Παύλος του 
Πέτρου και ΓΚΟΑΦΗΣ Κων/νος του 
Γεωργίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Με την 6506/ 1/2ιγ από 27.1.87 από
φαση του αρχηγού της ελληνικής 
αστυνομίας προκηρύχθηκε διαγωνι
σμός για την εισαγωγή στη σχολή 
αρχιφυλάκων 755 αστυνομικών (710 
άνδρες — 45 γυναίκες).

Ο διαγωνισμός για όλους τους υπο
ψήφιους θα γίνει στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Ως ημερομηνία έναρξης 
των εξετάσεων ορίστηκε η Δευτέρα 
11.5.87, με πρώτο εξεταστέο μάθημα τα 
πνευματικά και ψυχικά προσόντα. Η 
εξέταση των υποψηφίων στα πνευματι
κά και ψυχικά προσόντα (ευφυΐα, 
αντίληψη, νοημοσύνη, ευστροφία 
πνεύματος, παρατηρητικότητα τους), 
γίνεται με προφορική δοκιμασία.

Θα εξεταστούν επίσης στα ελληνικά 
(έκθεση ιδεών) στο ποινικό κώδικα, 
στην ποινική δικονομία, στο οργανι
σμό και κανονισμούς της Ελληνικής 
αστυνομίας (α. Ν. 1481/84 «οργανισμός 
υπουργείου Δημόσιας Τάξης», β. πει
θαρχικό δίκαιο αστυνομικού προσωπι
κού και γ. άδειες προσωπικού ελληνι
κής αστυνομίας) και στις ξένες γλώσ
σες (προαιρετικά).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι
σμό έχουν οι αρχιφύλακες γενικών 
καθηκόντων που δε φοίτησαν στη 
σχολή αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων 
και αστυφύλακες γενικών καθηκόντων 
εφόσον συμπληρώνουν δύο έτη υπηρε
σίας στο βαθμό απ’ την έξοδό τους απ’ 
τη σχολή αστυφυλάκων μέχρι τις 
31.12.87.

Οι παραπάνω, απόφοιτοι τουλάχι
στον Λυκείου (ή εξαταξίου Γυμνασίου) 
πρέπει να μη συμπλήρωσαν το 35ο έτος 
της ηλικίας τους την 1.1.87 (έτος 
διενεργείας των εξετάσεων) και να 
έχουν υγεία και άρτια σωματική διά
πλαση.

Για τη σχολή αρχιφυλάκων, που η 
ίδρυσή της εντάσσεται στα πλαίσια της 
δημιουργίας της αστυνομικής ακαδη
μίας, το περιοδικό μας, στο τεύχος 
Δ/ρίου 1986 (σελ. 970), αναφέρθηκε 
αναλυτικότερα, σχολιάζοντας το Προ
εδρικό Διάταγμα που προβλέπει την 
ίδρυση και λειτουργία της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΕΞΟΧΩΝ

Οι παιδικές εξοχές της ελληνικής 
Αστυνομίας, θα λειτουργήσουν και 
φέτος στον ' Αγιο Ανδρέα Αττικής. Θα 
φιλοξενηθούν παιδιά του αστυνομικού 
και πολιτικού προσωπικού του Σώμα
τος (και των συνταξιούχων), σε τρεις 
χρονικές περιόδους.

Κατά την πρώτη περίοδο, που θα 
αρχίσει στις 23-6-1987 ημέρα Τρίτη και 
θα λήξει στις 12-7-1987 ημέρα Κυρια
κή, θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο 
φύλων ηλικίας 7 ώς και 8 χρόνων, 
δηλαδή παιδιά που έχουν γεννηθεί τα 
έτη 1979 και 1980. Από αυτά τα μεν 
αγόρια θα φιλοξενηθούν στο Α ' Συ
γκρότημα, τα δε κορίτσια στο Β 
Συγκρότημα. Μπορεί να γίνεται εξαί

ρεση, εφόσον επιθυμούν και είναι 
αδέλφια να διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο.

Κατά τη δεύτερη περίοδο που θα 
αρχίσει στις 14-7-1987 ημέρα Τρίτη και 
θα λήξει στις 2-8-1987 ημέρα Κυριακή, 
θα γίνουν δεκτά μόνο κορίτσια ηλικίας 
9ώς 16 χρόνων, δηλαδή αυτά που έχουν 
γεννηθεί τα έτη 1971 ώς και 1978.

Κατά την τρίτη και τελευταία περίο
δο, που θα αρχίσει στις 4-8-1987 ημέρα 
Τρίτη και θα λήξει στις 23-8-1987 
ημέρα Κυριακή, θα γίνουν δεκτά μόνο 
αγόρια, ηλικίας 9-16 χρόνων, δηλαδή 
αυτά που έχουν γεννηθεί τα έτη 1971 
έως και 1978.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Κοινοποιήθηκε απ’ τη Διεύθυνση 
Μελετών ΥΔΤ σε όλες τις υπηρεσίες, 
της Ελληνικής αστυνομίας η ΔΙΜΕΔ/ 
φ.4.2/36/10545/1.12.86 εγκύκλιος του 
Υπουργείου Προεδρίας της κυβέρνη
σης, με την οποία δίνονται οδηγίες για 
την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 12 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις 
Κράτους-Πολίτη κ.τ.λ.».

Στην εγκύκλιο αυτή επισημαίνονται, 
μεταξύ άλλων και οι κατωτέρω οδηγίες:

« Εχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση και 
επισημαίνεται σχεδόν καθημερινά απ ’ τον 
Τύπο ότι στις διοικητικές ενέργειες γενι
κά, παρατηρείται έντονα το στοιχείο της 
αδικαιολόγητης χρονοτριβής, με αποτέ
λεσμα να αναγκάζονται οι πολίτες σε 
συχνές και περιττές επισκέψεις στις 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, σε βάρος 
βέβαια της εργασίας τους και ακόμα σε 
βάρος της επιδιωκόμενης και επιβαλλό
μενης βλετίωσης των σχέσεων κράτους- 
πολιτών.

...Το άρθρο 12του ν. 1599, διαγράφει τις 
υποχρεώσεις των οργάνων της πολιτείας 
έναντι των πολιτών και παράλληλα, 
έρχεται να σνμβάλει με την εφαρμογή του 
στην αλλαγή της νοοτροπίας στο χώρο της 
εργασίας.

Ειδικότερα,
Με την παρ. I επιβάλλεται η άμεση 

χορήγηση των αιτούμενων, απ ’ τους 
πολίτες, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή 
άλλων στοιχείων, ή εφόσον αυτό είναι 
αδύνατο, η ταχυδρομική αποστολή τους
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μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται 
στην αίτηση.

Με την παρ. 2 καθιερώνεται η πλήρης 
και γρήγορη υποχρέωση των δημόσιων 
υπηρεσιών να ενημερώνουν τους πολίτες 
για την πορεία των υποθέσεών τους που 
δεν μποροτ/ν να διεκπεραιωθούν μέσα στα 
όρια των καθορισμένων προθεσμιών, 
σύμφωνα με τις ρητές και σαφείς διακρί
σεις της παραγράφου αυτής. Στην περί
πτωση δηλαδή αυτή οι Υπηρεσίες είναι 
υποχρεωμένες να γνωστοποιούν εγγράφως 
στον πολίτη τους λόγους της καθυστέρη
σης, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο που 
χρειάζεται την υπόθεση και τον αριθμό 
τηλεφώνου του. Επίσης θα πρέπει να 
αναφέρονται δικαιολογητικά που τυχόν 
λείπουν και κρίνονται απαραίτητα για να 
συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης και 
τέλος κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που 
κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη.

Ο νομοθέτης στην προσπάθεια του να 
αποφύγει τυχόν αμφισβητήσεις, δυσχέρει- [ 
ες και προβλήματα στην εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 2 αποδεσμεύει 
το όργανο της διοίκησης από τις υποχρε
ώσεις που καθιερώνει η παράγραφος αυτή 
μόνο αν το αίτημα του πολίτη είναι φανερά \ 
παράνομο ή ακατάληπτο ή επαναλαμβάνε- | 
τα/, κατά τρόπο καταχρηστικό. Στην | 
περίπτωση αυτή το διοικητικό 'όργανο 
πρέπει, με οδηγό το νόμο πάντοτε, να είναι I 
απόλυτα πεπεισμένο και να θεμελιώνει \ 
πλήρως το παράνομο του αιτήματος.

Με πνεύμα σύνεσης και κατανόησης θα j 
πρέπει να αντιμετωπίζεται κι ε*α ασαφές 
και ακατάλ.ηπτο αίτημα. Τυχόν έλλειψη \ 
ικανότητας από. μέρους του πολίτη να j 
διατυπώσει με ρέουσα γλώσσα το αίτημά \ 
του ή τυχόν αδόκιμη φρασεολογία ή \ 
ακυρολεξίες δε σημαίνουν οπωσδήποτε 
ότι ίο αίτημα είναι ακατάληπτο, όταν το j 
'τελευταίο είναι ορατό ή απλώς κατανοητό.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου [ 
άρθρου, αν η αίτηση περιέλίλει σε αρμόδια j 
υπηρεσία του δημόσιου τομέα, η υπηρεσία j 
αυτή είναι υποχρεωμένη να τη διαβιβάσει \ 
αμέσως σε αρμόδια υπηρεσία και συγχρό
νως να ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφε
ρόμενο».

ονομικού Υ.Δ.Τ., καθόρισε τα ιατρεία 
του Σώματος που θα εξυπηρετούν τους 
ασθενείς, αστυνομικό και πολιτικό 
προσωπικό ελληνικής αστυνομίας, τα 
μέλη των οικογενειών τους και τους 
συνταξιούχους που υπηρετούν ή διαμέ
νουν στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Στα ιατρεία αυτά θα εξυπηρετείται το 
προσωπικό των κατωτέρω υπηρεσιών:

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (Κοτο
πούλη 9)

Αγορανομίας Αθηνών, Βουλής, 
Προέδρου Δημοκρατίας, Προέδρου 
Κυβέρνησης, Φρουράς Φυλακών και 
Σωφρονιστικών καταστημάτων ( προ
σωπικό οικήματος Ζήνωνος), ΤΑΑΧ, 
ΤΑΟΧ, ΕΤΧ, ΜΤΣ, A, Β, Γ, Δ, Ζ, Η, Θ, 
ΙΣΤ, ΙΗ, ΚΕ, ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΘ και ΔΗ 
Α.Τ.Τ. και Α.Τ.Α. Αθηνών.

Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (Βεραν- 
ζέρου 48)

Τροχαίας (Αγ. Κων/νου), υπη ρεσιών 
Ιουλιανού 36 και Αριστοτέλους 175, 
ΣΤ', ΙΕ ', ΙΖ' και ΛΣΤ' Α.Τ.Τ. και 
Α.Τ.Α. Αθηνών, Ανθούπολης,Ν. Ζωής, 
Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, 
Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίου Γεωργίου, 
Ελευσίνας, Μεγάρων, Μάνδρας, Βιλί- 
ων, Ασπροπύργου, Ν. Περάμου, Κινέ- 
τας, Αγίων Αναργύρων, Πετρούπολης, 
Ν. Λιοσίων, 'Ανω Λιοσίων, Φυλής, 
Καματερού και Μεταγωγών Αθηνών.

Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (Λ. Αλε
ξάνδρας 173)

Ολες οι υπηρεσίες οικήματος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ
(Μεσογείων 96)

Οι δόκιμοι της σχολής, το προσωπι
κό των υπηρεσιών οικήματος Κατεχά- 
κη I, Ε ' , Λ' και ΙΔ ' Α.Τ.Τ. και Α.Τ.Α. 
Αθηνών, Αγίας Παρασκευής, Χολαρ
γού, Παπάγου, Φρουράς Ν.Ν.Θ., Π. 
Ψυχικού, Ν. Ψυχικού, Λαυρίου, Γλυ
κών Νερών, Παλλήνης, Σπάτων, Κο- 
ρωπίου, Ραφήνας, Ν. Μάκρης, Μαρα
θώνα, Πόρτο Ράφτη, Μαρκοπούλου, 
Κερατέας, Παιανίας και Αρτέμιδας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ό  ια τρείο  σχ ο λ ή ς
ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Κηφισίας 23)

Το προσωπικό των υπηρεσιών Αμα- 
Με απόφασή της, η Διεύθυνση Υγει- I ρουσίου, Πεύκης, Ν. Ηρακλείου, Φι-

j  λοθέης, Καλογρέζας, Κηφισίας, Ν. 
Ερυθραίας, Εκάλης, Αγίου Στεφάνου, 
Βαρυμπόμπης, Τατοϊου, Καπανδριτίοί/, 
Καλάμου, Αυλώνας, £ρωπού, Ν. Φιλα
δέλφειας, Ν. Χαλκ«ίδόνας, Περισσού, 
Χαλανδρίου, Νέας Κηφισίας, Ολυ
μπιακού Σταδίου, Μελισσίων, Μετα
μόρφωσης, Νεάπολης, Ν. Ιω νιας, 
Βριλησσίων και Πεντέλης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ

Το προσωπικό των υπηρεσιών Αμυ- 
γδαλέζας και Αχαμνών.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

Το προσωπικό των υπηρεσιών αερο
λιμένα, ΙΒ λ ΔΔ' και ΔΕ' Α.Τ.Τ. και 
Α.Τ.Α., ήτοι Π. Φαλήρου, Αμφιθέας 
και Καλαμακίου, Περιοχής Γλυφάδας, 
Αγίου Δημητρίου (Μπραχάμι), Ηλιού
πολης, Αργυρούπολης, Τερψιθέας, 
Βούλας, Άνω Καλαμακίου, Ελληνι
κού, Καλυβιών, Βουλιαγμένης, Βάρης, 
Σαρωνίδας, Αναβύσσου και Σουνίου.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙΣΑ- 
ΡΙΑΝΗΣ (Χίου 8)

Το προσωπικό των υπηρεσιών οική
ματος Χίου 8, ΚΓ', ΚΔ', ΙΘ ', ΔΑ', 
ΛΒ' και ΛΖ Α.Τ.Τ. και Α.Τ.Α. 
Αθηνών, Περιοχής Καρέας και μονά
δες Γουδί.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρώ
ων Πολυτεχνείου 20-22)

Το προσωπικό των υπηρεσιών Α' 
μέχρι και ΙΖ' Α.Τ.Τ. και Α.Τ.Α. 
Πειραιά, Φρουράς Κορυδαλλού, Μετά-· 
γωγών Πειραιά, Τροχαίας Πειραιά, 
Αγορανομίας Πειραιά και περιοχής 
Σκαραμαγκά, Σχιστού, Περάματος, 
Σαλαμίνας, Αίγινας, Αγκιστριού, Με- 
σαγρού, 'Υδρας, Σπετσών, Γαλατά, 
Πόρου, Μεθάνων, Κηθύρων, Αντικη- 
θύρων, Ποταμού, Δρυόπης και Οικημά
των Λ. Συγγρού, ΙΑ', ΙΓ ' , ΚΒ', ΛΓ', 
ΛΔ' και ΜΑ' Α.Τ.Τ. και Α.Τ.Α. 
Αθηνών. ·
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ΕΠΕΣΕ ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Α σ τυ φ ύ λ α κ α ς  
Κ ω νσ τα ντίνο ς Τσ αράβ ας

Ένας ακόμα συνάδελφος έπεσε θύμα του καθήκο
ντος. Δεν ήταν κάποιο τυχαίο γεγονός που του έκοψε το 
νήμα της ζωής του. Έπεαε απ' τις σφαίρες 
επικίνδυνου κακοποιού την ώρα που επιχειρούσε να τον 
συλλάβει για απόπειρα κλοπής.

0 αστυφύλακας Κωνσταντίνος ΤΣΑΡΑΒΑΣ στις 6 
παρά 10 το πρωί της 11ης Φεβρουάριου, καλείται να 
συλλάβει το διαρρήκτη που προοπαθούοε με ατσαλοσί
δερο να παραβιάσει την είσοδο καταστήματος, στην οδό 
Μεσολογγίου, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Ήταν άλλη μια υπόθεση ρουτίνας για τον 37χρονο ·- 
συνάδελφο που κατευθύνεται ψύχραιμα προς το μέρος 
του κακοποιού. Ανυποψίαστος για το φονικό που θα 
ακολουθήσει, ζητάει την ταυτότητά του. 0 αδίστακτος 
κακοποιός Γεώργιος - Μάριος Χάνος, αντί για ταυτότη
τα, προτάσσει το περίστροφό και σε κλάσματα του 
δευτερολέπτου, ρίχνει ατον άτυχο αστυφύλακα που 
σωριάζεται νεκρός στο πεζοδρόμιο, δέκα μόλις λεπτά 
πριν τελειώσει τη νυχτερινή του υπηρεσία.

0 αστυφύλακας Κων/νος ΤΣΑΡΑΒΑΣ γεννήθηκε το 
1950 στην Νέα Κάρυά Νέστου Καβάλας και ήταν το 
τέταρτο παιδί του Χρήστου και της Αθανασίας ΤΣΔΡΑΒΑ.

Κατατάχθηκε οτις 31.12.1976 στη Χωροφυλακή και 
με την έξοδό του από τη σχολή, τοποθετήθηκε στο ΙΖ 
Αστυνομικό Τμήμα θεοσαλονίκης. Αμέσως διακρίθηκε 
για την υπηρεσιακή του απόδοση, την αντίληψη, το 
σπάνιο ήθος και την τιμιότητά του. Μετά από δύο χρόνια 
τοποθετήθηκε οτο ΙΖ ’ Αστυνομικό Τμήμα Ασφάλειας 
θεσοαλονίκης, όπου υπηρετούσε μέχρι την ημέρα της 
δολοφονίας του.

0 άτυχος συνάδελφος, φεύγοντας από τη ζωή, 
άφησε μόνους τη γυναίκα του και τα δύο ανήλικα αγόρια

του, έξ ι και οχτώ χρόνων. Κηδεύτηκε στο Φιλυρό 
Θεσσαλονίκης και τον συνόδεψαν στην τελευταία του 
κατοικία οι συγγενείς του, οι συνάδελφοι και πλήθος 
κόομου.

Παραβρέθηκαν ο υπουργός Βόρειας Ελλάδας κ. 
Στέλιος Παπαθεμελής, ο γ.γ. του υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Παναγιώτης Μορφωπός, ο νομάρχης Θεσσαλο
νίκης κ. Νίκος Πινακίδης, ο A ’ υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας αντιστράτηγος Χαράλαμπος Μπαχάς και 
αντιπροσωπείες του Τ ' Σώματος Στρατού και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τιμές απέδωσε η μουσική 
του Σώματος και άγημα αστυνομικών.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αστυφύκακας ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ Κωνσταντίνος του 

Παναγιώτη, ετών 31, έγγαμος, υπηρετούσε στην 
Υ.Τ.Ε.Ν.Ε. και πέθανε αιφνίδια στις 5.12.86.

Αστυφύλακας ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος του Νικο
λάου, ετών 43, έγγαμος. Υπηρετούσε στο Τμήμα Τάξης 
Βόλου και πέθανε οτις 12.12.86 από παθολογικά αίτια.

Αρχιφύλακας ΜΠΕΚΑΣ Σπυρίδων του Νικολάου, ετών 
45, έγγαμος. Υπηρετούσε στο Τμήμα Τάξης Βόλου και 
πέθανε στις 24.12.86 από καρδιακή ανεπάρκεια

Αρχιφύλακας ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος του Ιωάννη, 
ετών 29, έγγαμος. Υπηρετούσε οτο Α.ΤΤ. Άργους. 
Σκοτώθηκε στις 1.1.87 σε τροχαίο ατύχημα.

Αρχιφύλακας ΒΕΛΕΜΗΣ Γεώργιος του Σταύρου, ετών 
42, έγγαμος. Υπηρετούσε στο IT ' Α.Τ. Τάξης Θεσσαλονί
κης και πέθανε οτις 15.1.87, από ανίατη ασθένεια.



Σ τ ιγ μ ιό τυ π ο  από τη ν  υ π ο γ ρ α φ ή  τη ς  
συμφ ω νίας για  το  τη λεπ ικο ινω ν ια κό  

υλικό .

Θέματα που αφορούν το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Σε θέματα που αφορούν το 
προσωπικό της Αστυνομίας καθώς 
και σε προσπάθειες του υπουργεί
ου προς την κατεύθυνση της δίω
ξης των ναρκωτικών και την αντιμε
τώπιση θεομηνιών αναφέρθηκε ο 
υπουργός Δημόσιας Τάξης κατά τη 
διάρκεια της τακτικής ενημέρωσής 
του προς τους δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα απαντώντας σε ε 
ρωτήσεις των εκπροσώπων του 
Τύπου διευκρίνησε πως η διαταγή 
του αρχηγού της Αστυνομίας, που 
εκοοθηκε πρόσφατα και σύμφωνα 
με την οποία οι αστυνομικοί καλού - 
νται να δηλώσουν τρεις αστυνομι
κές διευθύνσεις στις οποίες επιθυ
μούν να πάνε σε περίπτωση μετά 
θεσής τους, αποτελεί ουσιαστική 
διευκόλυνση για το προσωπικό της 
ΕΛ.ΑΣ. Η φιλοσοφία του υπουργεί
ου είναι να διευκολύνει στο μεγα
λύτερο δυνατό βαθμό τους αστυ
νομικούς και στην άσκηση του 
επαγγέλματος τους και στην οικο

γενειακή τους ζωή, τόνισε ο υ 
πουργός. Το στοιχείο αυτό της 
προτίμησης κάθε αστυνομικού ε ί
ναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει η 
υπηρεσία, ώστε, στην περίπτωση 
που μετατεθεί, να μπορεί να πάει 
εκεί που επιθυμεί καλύτερα. ' Εχει 
τη δυνατότητα να μη δηλώσει και 
κανένα μέρος, αυτό όμως δεν θα 
διευκολύνει την υπηρεσία να τον 
εξυπηρετήσει στο μέτρο που το 
μπορεί. Για τις περιπτώσεις αστυ- 
VDuiKiuy jtqu υπάγονται στο άρθρο 
59 του Ν. 1481/84 ισχύουν όσα ο 
νόμος αυτός ορίζει. Στα πλαίσια της 
προσπάθειας εξυπηρέτησης των 
αναγκών του προσωπικού, πρό- 
σθεσε ο υπουργός, οι μεταθέσεις 
θα γίνονται κανονικά τον Ιούνιο 
ώστε να διευκολύνονται όσοι αστυ - 
νομικοί έχουν παιδιά που πηγαί
νουν στο σχολείο.

Απαντώντας σε ερώτηση τόνισε 
πως στεγαστικό πρόβλημα δεν έ 
χουν μόνο οι αστυνομικοί που

μετατίθενται, ιδίως σε τουριστικές 
περιοχές, αλλά και όλοι οι δημόσιοι 
υπάλληλοι. Η πρόθεση της κυβέρ
νησης που μελετά το θέμα είναι να 
δοθεί στο μέλλον η καλύτερη δυνα
τή λύση για την αντιμετώπισή του, 
συνολικά.

Επίσης ανέφερε ότι η χορήγηση 
των οδοιπορικών στους αστυνομι
κούς, που καθυστέρησε, ήδη πρα
γματοποιείται, αφού το υπουργείο 
εξασφάλισε γ ι’ αυτό το σκοπό 
πιστώσεις 1.095.000.000 δραχμών.

Τέλος, κατέληξε, καταβάλλονται 
κανονικά και τα  επιδόματα και το 
5νθήμερο του αστυνομικού προ
σωπικού.

Η προσπάθεια αναβάθμισης του 
επιπέδου σπουδών των αστυνομι
κών είναι συνεχής. Προς την κατεύ - 
θυνση αυτή το υπουργείο εμπλου
τίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
των αστυνομικών σχολών με έμψυ
χο υλικό και υλικοτεχνική υποδομή. 
Η επιτυχία της εκπαίδευσης συντε
λεί αποφασιστικά και στην απ οτε
λεσματικότερη λειτουργία της α-

273



στυνομίας και στην εξοικονόμηση 
προσωπικού.

Τηλεπικοινωνιακό υλικό 
κατά των ναρκωτικών

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης 
υπέγραψε συμφωνία με χον αμερι- 
κανό πρεσβευτή στις 25 Φεβρουά
ριου για την παραλαβή από τις 
Η.ΓΊ.Α. τηλεπικοινωνιακού υλικού α 
ξίας 78.000 δολαρίων. Το υλικό αυτό 
αφορά και θα χρησιμοποιηθεί απο
κλειστικά για τη δίωξη ναρκωτικών 
στο ελληνικό έδαφος.

' Οπως διευκρίνησε ο υπουργός, 
το υλικό αυτό παρέχεται δωρεάν 
στην Ελλάδα, και η εμπειρία από 
την αξιοποίησή του θα βοηθήσει 
όχι μόνο την χώρα μας, αλλά και τις 
Η.Π.Α., όπου το πρόβλημα της 
διάδοσης των ναρκωτικών είναι από 
τα  κυριότερα που τις μαστίζουν. Τα 
ναρκωτικά δεν έχουν σύνορα, κα
τέληξε ο υπουργός, γ ι’ αυτό και 
κάθε εξέλιξη που θα σταθεί εμπό
διο στο δρόμο τους είναι χρήσιμη 
για όλες τις χώρες του κόσμου.

Το κείμενο της συμφωνίας έχει 
ως εξής:

«Η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται 
να παρέχει στην Ελληνική Κυβέρνηση 
όλο το υλικό εξοπλισμού που αναφέρε- 
ται στο συνημμένο έγγραφο «Α» της 
συμφωνίας σε τιμή που θα βαρύνει την 
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. και που δεν θα 
ξεπεράσει ένα σύνολο 78.000 δολα
ρίων.

Ο εξοπλισμός που παρέχεται σύμ
φωνα με αυτή τη Συμφωνία θα χρησιμο
ποιηθεί αηό την Ελληνική Αστυνομία για 
την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που 
στοχεύουν εναντίον της διακίνησης 
των ναρκωτικών στο ελληνικό έδαφος.

Ο αμερικανός πρεσβευτής θα ορίσει 
έναν αντιπρόσωπο που θα συνεννοείται 
με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
προκειμένου να προσδιορίσει την καλύ
τερη δυνατή χρησιμοποίηση του υλικού 
που παρέχεται επί τη βάσει αυτής της 
Συμφωνίας. Συμφωνείται ότι ο εξοπλι
σμός που θα παρέχεται θα χρησιμοποι
είται ειδικά για την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων της Ελλάδας στην κατα
πολέμηση των ναρκωτικών.

Η Ελληνική Κυβέρνηση δέχεται να 
αναθέσει σε Έλληνες ειδικούς την 
εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού και 
εξαφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο 
εμπειρίας, για την συνεχή λειτουργία 
και συντήρησή του.

Η Ελληνική Κυβέρνηση δέχεται να 
παρέχει στην Αμερικανική Πρεσβεία

μια εξαμηνιαία πληροφόρηση συνοψί
ζοντας το πώς χρησιμοποιήθηκε το 
παρεχόμενο υλικό για μια περίοδο 
τριών ετών από την ημέρα της παραλα
βής του. Αυτή η πληροφόρηση θα 
περιέχει έναν υπολογισμό της αποτε- 
λεσματικότητας αυτού του εξοπλισμού 
αναφορικά με τη διέλευση των ναρκω
τικών μέσω του ελληνικού εδάφους».

0 α' υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντ/γος 
Χαράλαμπος Μπαχάς, ενώ συγχαίρει βρα- 
βευθείσα μαθήτρια.

Βράβευση μαθητών
Στη διάρκεια ειδικής τελετής που έγινε ατις 

22-2-87 οτο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Νίκαιας, ο όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής, βράβευσε δέκο τέσσερις 
μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια και λύκεια 
της χώρας, παιδιά αστυνομικών που αρίστευσαν 
κατά το αχολικά έτος 1985-1986. Ακόμη 
βράβευσε και επτά (7) οικογένειες αναξιοπα- 
θούντων αστυνομικών με συμβολικό χρηματικό 
ποοό.

Στην τελετή  παραβρέθηκαν εκπρόσωπος του 
Μητροπολίτη Νίκαιας Γεωργίου, ο α ' υπαρχηγός 
της ΕΛ.ΑΣ. αντ/γος Χαράλαμπος Μπαχάς, άλλοι 
ανώτεροι αξιωματικοί και διοικητές τμημάτων 
των γύρω περιοχών, ο πρόεδρος του Ομίλου 
Δημήτρης Διαμαντόπουλος και το διοικητικό 
συμβούλιο, άλλοι επίσημοι και οι γονείς και 
συγγενείς των βραβευθέντων. Επακολούθησε 
κοπή πίτας και μικρή δεξίωση.

Συνάντηση γνωριμίας
Ενημερωτική συνάντηση με τους αστυνομι

κούς συντάκτες είχε στις 5-3-87, στο κτίριο της 
Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ο διευθυντής 
της, ταξίαρχος Γιώργος Λεπεσιώτης.

Στην συνάντηση ο κ. Λεπεσιώτης επεσήμανε

το ρόλο του Τύπου στην επιβοήθηση του 
δύσκολου έργου της Τροχαίας και αναφέρθηκε 
διεξοδικό στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες 
της Τροχαίας πέραν της τροχονομικής ρύθμι
σης, όπως κυκλοφοριακή διαφώτιση σε σχολές, 
σχολεία, οργανισμούς, κάλυψη συγκεντρώσεων, 
πορειών και άλλων εκδηλώσεων, αναζητήσεις 
αγνώστων βραστών τροχαίων ατυχημάτων κ.ά. 
Τέλος, αναφέρθηκε σε συγκριτικούς πίνακες

οδικών ατυχημάτων Ν. Απικής κατά τα έτη  
1985-198Θ, από όπου προκύπτει εντυπωσιακή 
μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών τρο
χαίων ατυχημάτων (το 1985 είχαμε 430 
θανατηφόρα ατυχήματα και 1478 σοβαρά, 
έναντι 346 και 801 ατυχημάτων αντίστοιχα το 
1986).

Η διαφοροποίηση αυτή των ατυχημάτων, 
πρέπει να αποδοθεί στην εντατική και συστημα
τική τροχονομική αστυνόμευση, αλλά και στην 
ευρύτερη χρήση της ζώνης ασφαλείας από τους 
οδηγούς, ιδιαίτερα στο εθνικό δίκτυο, όπου 
βεβαιώθηκαν 6113 παραβάσεις, ενώ πολύ 
μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός των συστάσεων 
για την ίδια παράβαση σε κατοικημένες 
περιοχές. Επακολούθησε ευρεία και ενδιαφέ
ρουσα συζήτηση γύρω από τα κυκλοφοριακά 
προβλήματα της πρωτεύουσας, ανταλλάχτηκαν 
απόψεις και προτάθηκαν διάφορες λύσεις.

Πτυχία σε 80 
αστυνόμους β '

Σε ειδική εκδήλωση που έγινε στις 6-3-87 
στις αστυνομικές σχολές, ο υπουργός Δημόσιας 
Τάξης Αντώνης Δροσογιάννης, επέδωσε τα 
πτυχία σε 80 αστυνόμους β π ο υ  αποφοίτησαν 
ευδόκιμα μετά από τετράμηνη εκπαίδευση από 
το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
αστυνόμων β", εκπαιδευτικού έτους 1986- 
1987.

Στην αρχή της εκδήλωσης, μίλησε ο
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διοικητής Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. αοτ. 
δ/ντής Βασίλειος Ρέπττας, ο οποίος αφού 
αναφέρθηκε οτην σπουδαιότητατου αεμιναρίου 
για την επαγγελματική επιμόρφωση των αστυ
νόμων β ' ευχήθηκε κάθε επιτυχία ατα νέα τους 
καθήκοντα.

Στη συνέχεια μίλησε η αρχηγός της τάξης 
αστυνόμος β ' Ανδρομάχη Τζουμέρκα, η
οποία ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Δημ. Τάξης και τους καθηγητές της 
Σχολής για την αμέριοτη ουμπαράσταοή τους 
και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξαν για 
τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
υποσχέθηκε εκ μέρους όλων των συναδέλφων 
της ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά
θεια για να φανούν αντάξιοι της αποστολής 
τους.

Τέλος, μίληοε ο υπουργός Δημόσιος Τάξης 
Αντώνης Δροοογιάννης, ο οποίος τόνισε 
οτους αοτυνόμους: «Καλείστε να προστατεύσε
τε  το κοινωνικό σύνολο από τις μάστιγες που 
απειλούν, τα ναρκωτικά, το οργανωμένο έγκλη
μα και την τρομοκρατία. Καλείστε να σταθείτε 
στο ύψος των περιστάσεων και να καταπολεμή
σετε την κοινωνική σήψη που επικρατεί στις 
μέρες μας». Τόνισε ότι η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου θα συμπαρασταθεί στο έργο τους 
με κάθε δυνατό τρόπο και τους ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στην αποστολή τους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμα, ο 
γενικός γραμματέας του Υ.Δ.Τ. Πόνος Μορ- 
ιρωπός, η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 
προϊστάμενος της θρησκευτικής υπηρεσίας της 
ΕΛ.ΑΣ. αρχιμ. π. Ευσέβιος Πιστολής, άλλοι 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., 
οι καθηγητές της Σχολής και άλλοι επίσημοι.

Αντιμετώπιση θεομηνιών
Περισσότερες πληροφορίες για 

το Ειδικό Τρήμα του Πυροσβεστικού 
Σώματος ττου θα αντιμετωπίζει 
ειδικές πυρκαγιές, σεισμούς, θεο 
μηνίας κ,λπ. έδωσε επίσης ο υ 
πουργός Δημόσιας Τάξης. Το Τμή
μα θα στελεχωθεί με 126 αξιωματι
κούς και άνδρες, θα είναι σε επ ιφυ
λακή 24 ώρες το 24ωρο με δυνατό
τητα  αερομεταφοράς και πλήρη 
εξοπλισμό.

Ήδη έξι αξιωματικοί έχουν εκ- 
παιδευθεί ειδικά, στη Γαλλία και 
άλλοι έξι βρίσκονται εκεί για τον ίδιο 
λόγο. Πρόσθετα δύο ακόμη θα 
μεταβούν στην Αγγλία με έξοδα 
των διυλιστηρίων για τον ίδιο σκοπό.

Κατά πληροφορίες υπάρχουν 
στο εξωτερικό μηχανήματα που 
ανακαλύπτουν εγκλωβισμένους σε 
χαλάσματα, ερείπια και κάθε λογής 
συντρίμμια. Ο Οργανισμός Αντισει
σμικής Προστασίας διερευνά και 
μελετά όλες αυτές τις δυνατότητες 
και σύντομα θα γνωρίζουμε τι μέσα

υπάρχουν ακόμα, για να αντιμε
τωπιστούν αποτελεσματικότερα 
τέτο ιες περιπτώσεις. Στόχος του 
υπουργείου πρόσθετα είναι να 
εμπλουτίσουν οι άνδρες του Π.Σ. 
όσο γίνεται περισσότερο την ε 
μπειρία τους από τους σεισμούς 
της Καλαμάτας με παρόμοια συμ
βάντα του εξωτερικού.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΡΑ
Γενική Συνέλευση της Τοπικής Διοίκησης 

Αττικής
Στις 4-3-87, έγινε η ετήσια γενική συνέλευση 

της Τοπικής Διοίκησης Αττικής της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, σε κεντρικό ξενοδοχείο 

της Αθήνας.
0 πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Νίκος 

Κουτρουμπής, αναφέρθηκε στην έκθεση πε
πραγμένων του προηγούμενου χρόνου, ενημέ
ρωσε τα μ*λη γύρω από το νέο καταστατικό της 
ένωσης, τις  βασικές υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματά τους, και επεσήμανε τη σπουδαιό- 
τητα που έχει για την Ένωση η πραγματοποίηση 
του 22ου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών στην Αθήνα στις 10-17 Οκτωβρίου.

Στη συνέλευση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος 
του Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ Αντώνης 
Δεμέστιχας, ο πρόεδρος του Ελληνικού Τμήμα
τος της ΙΡΑ, Κων/νος Καλογερόπουλος, μέλη 
των διοικητικών συμβουλίων του Εθνικού 
Τμήματος και της Τοπικής Διοίκησης Αττικής και 
άλλα μέλη.

Επισκέψεις ξένων 
συναδέλφων

Την όμορφη πόλη της Κέρκυρας, 
επισκέφθηκε πρόσφατα ομάδα Γερμα
νών αξιωματικών από την Κολωνία. 
Τους ξένους συναδέλφους υποδέχτη
καν ο διευθυντής της αστυνομικής 
διεύθυνσης Κέρκυρας αστ. δ/ντής 
Γιώργος Κοντογιάννης και άλλοι αστυ
νομικοί, μέλη της ΙΡΑ.

Οι ξένοι συνάδελφοι επισκέφθηκαν 
διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες του 
νησιού, ενώ ξεναγήθηκαν στα διάφορα 
αξιοθέατα, πάντα συνοδευόμενοι από 
τους Έλληνες συναδέλφους τους. 
Έγινε επίσης ανταλλαγή αναμνηστι
κών δώρων και σημάτων των τοπικών 
τμημάτων της ΙΡΑ.

Παρόμοια ξενάγηση και ανταλλαγή 
δώρων, έγινε και κατά την άφιξη του 
άγγλου αστυνομικού BRIAN WOOLLEY 
από το Πόρτσμουθ της Αγγλίας, ο 
οποίος και εξέφρασε τον ενθουσιασμό 
του, για την υποδοχή και την αυθόρμητη 
φιλοξενία που του παρασχέθηκε κατά 
τη διάρκεια της εκεί παραμονής του.

Συλλυπητήρια στον 
συνάδελφο

Επιταγή ύψους 100.000 δραχμών, παρέδωσε 
στις 17-2-87 στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Καβάλας ο έμπορος ηλεκτρικός ειδών Χρηστός 
θασίτης, για οικονομική ενίσχυση της οικογέ
νειας του άτυχου συναδέλφου Κων/νου Τσαρα- 
βάπου σκοτώθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Η συγκινητική αυτή χειρονομία δείχνει για μια 
ακόμα φορά ειλικρινή αισθήματα συμπάθειας 
απλών πολιτών προς τις οικογένειες άτυχων 
συναδέλφων, αλλά και τη γενικότερη εκτίμηση 
προς το δύσκολο όσο και επικίνδυνο αρκετές 
φορές έργο της Ελληνικής Αστυνομικής.

Τα θερμά του συλληπητήρια προς την 
οικογένεια εξέφρασε και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. 
αντ/γος Νίκων Αρκουδέας, ο οποίος στις 23- 
2-87 παρέδωσε στη ούζυγό του άτυχου 
αστυφύλακα επιταγή ύψους 500.000 δραχμών 
για οικονομική ενίσχυση.

Συγκινητική είναι και η συμπαράσταση του 
αστυνομικού προσωπικού, προς την οικογένεια 
του δολοφονηθέντα στο καθήκον αστυφύλακα 
Κων/νου Τσαραβά. Συνεχείς είναι οι χρηματικές 
προσφορές, για την οικονομική ενίσχυση της 
οικογένειας του.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Κιλκίς, διοργάνωσε 
χοροεσπερίδα, τα έσοδα της οποίας (260.000 
δρχ.) διατέθηκαν στην σύζυγο του άτυχου 
συναδέλφου. Η επίδοση έγινε από τον διευθυ
ντή της Α.Δ. Κιλκίς, αστ. δ/ντή Χαράλαμπο 
Χριστοφιλόπουλο, παρουσία και του γενικού 
αστ. δ/ντή θεσ/κης, ταξιάρχου Λάμπρου Παπα- 
δημητρίου.
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Πάντα πιστοί στο καθήκον

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο ατη διάρκεια 
του χειμώνα, οι αποκλεισμοί αυτοκινήτων και 
ανθρώπων αε δύσβατες περιοχές. Σ ' αυτές τις 
περιστάσεις αποδεικνύεται σωτήρια η επέμβα
ση της αστυνομίας που σώζει ζωές.

Ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη πρόσφα
τα ατη θέση ΔΕΣΗ της περιοχής Κάτω Ολυμπου, 
πέντε χιλιόμετρα από το χωριό Κρανιά. Εκεί είχε 
αποκλειστεί μια παρέα 11 εκδρομέων από την 
Αθήνα μεταξύ των οποίων και τρία μικρά παιδιά. 
Από τις δύσκολες εκείνες-στιγμές τους έσωσε η 
αυτοθυσία των αστυνομικών του τμήματος 
Ραψάνης, που κινητοποιήθηκαν κάτω από 
αντίξοες καιρικές συνθήκες και μαζί με

Οι εκδρομείς που είχαν αποκλειστεί στα 
χιόνια, μαζί με τους αστυνομικούς που 
τους διέσωσαν.

εκχιονιστικό μηχάνημα της Νομαρχίας, άνοιξαν 
το δρόμο και απελευθέρωσαν τους εκδρομείς.

Η Ντίνα Παναγιωτοπούλου από το Μαρούσι, 
εκφράζει τις  ευχαριστίες όλων των εκδρομέων, 
μέσω των οτηλών του περιοδικού μας, στον 
υπαστυνόμο Άγγελο Τασιά και τον αρχιφύλακα 
Χρήστο Ζαχαράκη του ATT Ραιμάνης για τις 
προσπάθειες και την προθυμία που έδειξαν, 
ανταποκρινόμενοι στην έκκλησή τους για 
βοήθεια. Τέτοιες πράξεις, τονίζει η αποστο
λέας, τιμούν τόσο αυτούς που τις κάνουν όσο 
και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

·~ Ι  ' -------
Στα «δίχτυα» της Ασφάλειας

Ένας έμπορος και τέσσερις χρήστες 
ναρκωτικών συνελήφθησαν επ ' αυτοφόρω από 
άνδρες της Ασφάλειας Αττικής, την ώρας της 
αγοραπωλησίας. Πρόκειται για τον 38χρονο 
έμπορο Ηλία Τζέρη και τους Κώστα Γκομόλκα 24 
χρόνων, Κων/να Παπαχρήστου 28 χρόνων, 
Παναγιώτη Πρεβεζάνο 22 χρόνων και θανάοη 
Φωτάκη 20 χρόνων. Οι παραπάνω συνελήφθη
σαν, έξω από την Πανεπιστημιούπολη στου 
Ζωγράφου, την ώρα που έκλειναν τη συμφωνία 
πώλησης μισού γραμμάριου ηρωίνης, έναντι 
6.000 δρχ.

Εξάλλου από την Ασφάλεια Ηρακλείου 
συνελήφθησαν τρεις έμποροι ναρκωτικών. 
Πρόκειται για τους Γιώργο Λιωνάκη 32 χρόνων,

ιδιοκτήτη ταβέρνας, Μενέλαο Σκουλουδάκη 30 
χρόνων, ιδιοκτήτη μπουτίκ και Κώστα Δαοκαλάκη 
31 χρόνων υπάλληλο ξενοδοχείου, όλοι κάτοικοι 
Ηρακλείου.

Οι παραπάνω συνελήφθησαν στην είσοδο του 
ξενοδοχείου όπου διέμεναν. Στο δωμάτιό τους 
βρέθηκαν τέσσερα γραμμάρια ηρωίνης και 
πέντε γραμμάρια χασίς, ενώ στις τοέπες του 
Δαοκαλάκη βρέθηκαν τρία ακόμα γραμμάρια 
χαοίς οε φούντα και 500.000 δραχμές στις 
τσέπες του Λιωνάκη. Η σύλληψή τους επιτεύ
χθηκε μετά από συστηματική παρακολούθηση 
της αστυνομίας και αξιοποίηση των καταγγελιών 
που είχαν γίνει.

Διπλό Μπλόκο
Καλοστημένο σχέδιο των ανδρώντης Ά μ ε 

σης Δράσης, ματαίωσε τα σχέδια τριμελούς 
σπείρας επίδοξων διαρρηκτών, οδηγώντας στη 
σύλληψη δύο μελών της.

Η όλη επιχείρηση που κινητοποίησε την 
Άμεση Δράση, άρχισε με ένα τηλεφώνημα στο 

κέντρο του «100», που έδωσε την πληροφορία 
για ένα ύποπτο αμάξι που βρισκόταν σε 
συγκεκριμένο σημείο, στην περιοχή της Ν. 
Σμύρνης. Νέο Τηλεφώνημα αυτή τη φορά, 
πληροφορούσε το κέντρο, ότι ένα από τα άτομα 
που ήταν στο αυτοκίνητο επιβιβάστηκε σε 
μοτοσυκλέτα, που πέρασε από κει και εξαφανί
στηκε.

Έγινε άμεση αξιοποίηση της πληροφορίας 
και καταστρώθηκε το σχέδιο σύλληψης του 
άλλου ατόμου που περίμενε στο αμάξι. Πράγματι 
5 περιπολικά με ταχύτητα και αποφασιστικότητα 
περικύκλωσαν το ύποπτο αμάξι, συλλαμβάνο- 
ντας τον 21χρονο Γιάννη Σαββόπουλο. Ανακρι- 
νόμενος ο Σαββόπουλος ομολόγησε ότι είχε 
βγει μαζί με άλλους δύο φίλους του για 
«νυκτερινή εξόρμηση» οε μαγαζιά και σπίτια και 
πως θα περνούσαν από το σημείο εκείνο για να 
τον πάρουν, εγκαταλείποντας τη μηχανή. 
Στήθηκε μπλόκο και μετά από δύο μέρες 
εμφανίστηκε η κλεμμένη μηχανή με τους 
επιβάτες της, που όμως δεν σταμάτησε στο 
σήμα των αστυνομικών. Ακολούθησε περιπε
τειώδης καταδίωξη, που κατέληξε στη σύλληψη 
του 23χρονου χρυσοχόου Σαράντη Αποστολίδη, 
ενώ ο άλλος αυνεργός κατόρθωσε να ξεφύγει.

Στο αμάξι βρέθηκαν κουκούλες, γάντια 
ψαλίδες και άλλες διαρρηκτικά εργαλεία.

Στομάχι με ηρωίνη...
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, 

ενώ μετέφ ερε 100 γραμμάρια ηρωίνη, συ
σκευασμένη κατάληλλα «στο στομάχι του» ο 
25χρονος Κων/νος Πολίτης. Όπως ισχυρίστη
κε, την ηρωίνη την είχε πριΑ ιθευτεί από την 
Ινδία, όπου είχε πάει για διακοπές.

Από την Ασφάλεια Πάτρας συνελήφθησαν 
τρία άτομα γιατί μετέφεραν μισό κιλό χασίς και 
60 «τσιγαριλίκια». Η σύλληψη και η κατάσχεση 
του αυτοκινήτου των δραστών, έγινε στο λιμάνι 
της Κυλλήνης, τη στιγμή που έφευγαν για τη 
Ζάκυνθο όπου και κατοικούν. Πρόκειται για τους 
Νίκο Κοκκινόπουλο, Γιάννης Κλαβιανό και θάλεια 
Καλαβρέζου, που ομολόγησαν ότι το χασίς το 
προόριζαν για ίδια χρήση και ότι το αγόρασαν 
από άγνωστο άτομο στην Αθήνα αντί 280.000 
δΡΧ
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Σπείρα πλαστών πεντοχίλιαρων

Ύστερα από πολυήμερη παρακολούθηση 
εξαρθρώθηκε τριμελής οπείρα, που είχε 
κυκλοφορήσει στην αγορά πλαστά πεντοχίλιαρα, 
από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων 
της Ασφάλειας Αττικής.

Σαν εγκέφαλος της σπείρας συνελήφθη ο 
Σπύρος Μπουρίκας 39 χρόνων κάτοικος Άνω 
Λιοσίων. Πάνω του βρέθηκαν 158 πλαστά 
πεντοχίλιαρα. Τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας 
είναι ο Ηλιος Παππάς 46 χρόνων, κάτοικος 
Καματερού, λιθογράφος και Παναγιώτης Τσόγ- 
κας 45 χρόνων κάτοικος Κολωνού γραφίστας. Οι 
παραχαράκτες είχαν στήσει το εργαστήριό τους 
σε μια αίθουσα οτην οδό Αριστοφάνους 12 και 
το είχαν εξοπλίσει με τα κατάλληλα μηχανήματα. 
Το οχέδιό τους όμως χάλασε η αστραπιαία και 
βάσει συντονισμού επέμβαση της αστυνομίας.

Εκβιαστές-κλέφτες

Δύο επικίνδυνοι κλέφτες αυτοκινήτων που 
εκβίαζαν τα θύματά τους, πιάστηκαν από την 
Ασφάλεια Αττικής, ενώ ένας τρίτος διαφεύγει 
μέχρι στιγμής τη σύλληψη. Πρόκειται για τους 
Νίκο Χονδρογιάννη 35 χρόνων άνεργο, Γ. 
Χατζηγεωργίου 42 χρόνων που ουνελήφθησαν 
και τον Κυριάκο Νταλάκο 35 χρόνων που 
αναζητείται.

Οι παραπάνω εξεβίαζαν τον ιδιοκτήτη του 
υπ' αριθμ. ΥΑΒ 8342 αυτοκινήτου, Στυλιανό 
Μωράκη, το οποίο είχαν κλέψει, ζητώντας του 
ένα σεβαστό χρηματικό ποσόν. Φαίνεται όμως 
ότι ήοαν πλεονέκτες γιατί δεν αρκέστηκαν οτα 
χρήματα που πήραν από το πρώτο ραντεβού με 
τον ιδιοκτήτη προκειμένου νο του επιστρέψουν 
το αυτοκίνητό του. Έτσι κανονίστηκε δεύτερο 
ραντεβού γιο νέο χρηματικό ποοόν. Αυτή τη 
φορά όμως ο ιδιοκτήτης δεν ήταν μόνος του. Οι 
αστυνομικοί που καραδοκούσαν συνέλαβαν τους 
δύο από τους τρεις επίδοξους εκβιαστές.

ι r — ·
Εκδρομές της ΙΡΑ για το 1987

Επειδή πολλοί συνάδελφοι, εξεδή- 
λωσαν έντονο ενδιαφέρον για τις 
προγραμματισμένες για το 1987 εκ
δρομές της ΙΡΑ, τόοο στο εσωτερικό, 
όσο και στο εξωτερικό, παρουσιάζουμε 
για πληροφόρηση τους το σχετικό 
πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
λεπτομέρειες ας απευθυνθούν στα 
γραφεία της Ένωσης, Βέραν ζέρου 
13 τηλ. 3601180.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Δεκαήμερη εκδρομή με πούλμαν 
(4-13/7-1987)
Γύρος της Ιταλίας. ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ 
(φέρρυ μπωτ)-ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ-ΝΑΠΟΛΗ
ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΑΓ
ΚΩΝΑ-ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ (φέρυ μπωτ)-Η- 
ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΑΘΗΝΑ

Δεκαήμερη εκδρομή με πούλμαν 
(15-24/8-1987)
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΒΕΝΕΤΙΑ 
Διαδρομή: ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΟΝΑΧΟ- ΙΝΣΜ 
ΠΟΥΡΓΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΓΚΩΝΑ- ΜΠΡΙ- 
ΝΤΕΖΙ (φέρρυ μπωτ)-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- 
ΑΘΗΝΑ

Οκταήμερη εκδρομή (24-31/7-1987)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟ ΥΜ ΑΝ ΙΑ 
Διαδρομή: ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- 
ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ 
- ΒΑΡΝ A - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑ- 
ΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ

Εξαήμερη εκδρομή (6-11/6-1987)
Στην ΚΥΠΡΟ. Αεροπορικώς.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Για τα προγράμματα εκδρομών στο 
εσωτερικό θα πρέπει τα μέλη να 
επικοινωνούν τακτικά με τα Γ ραφεία, 
διότι διοργανώνονται μονοήμερες κυ
ρίως τα Σάββατα.
Εκτός από τις μονοήμερες προγραμμα
τίστηκαν:

α) 3/ήμερος ΠΑΣΧΑ (ΝΑΥΠΛΙΟ-Ε
ΠΙΔΑΥΡΟΣ)
Αρνιά και διασκέδαση σε εξοχικό κέ
ντρο (Μ. Σάββατο-Κυριακή Πάσχα- 
Δευτέρα).

β) 2/ήμερος εκδρομή (2-3/5-1987)
ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ με επίσκεψη στα 
ΜΕΤΕΩΡΑ

γ) 2/ήμερος εκδρομή (23-24/5-1987)
ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ -ΔΥ- 
ΡΟ- ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ

δ) 2/ήμερος εκδρομή (6-7/6-1987)
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ- ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΘΗΝΑ

Εκδρομές στο εξωτερικό και στο εσω
τερικό έχει προγραμματίσει και το εθνικό 
τμήμα της ΙΡΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπο
ρούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία 
Ένωσης, Βέραν ζέρου 13 τηλ 3601180.

Πιάστηκε ο φονιάς
Μέαα από αναζητήσεις πέντε χρόνων 

πιάστηκε στις 5-2-87 στο σπίτι του, από άνδρες 
του Τμήματος Ασφαλείας Άμφισσας, ο 62χρο- 
νος κτηνοτρόφος Ηλίας Βακλαϊδής, ο οποίος 
στις 31-5-81 είχε σκοτώσει με κυνηγετικό όπλο 
τον 19χρονο κτηνοτρόφο Γ. Μαργώνη, από 
εκδίκηση για τον θάνατο του γιού του.

Με τη σύλληψη του Βακλαϊδή οπό την 
οοτυνομία, επιτυχία που ανακούψιυε την κοινή 
γνώμη της περιοχής, έκλεισε ο κύκλος της 
«βεντέτας» μεταξύ των δύο οικογενειών, που 
είχε αρχίσει το 1979.

Ο Ολλανδός αστυνομικός Gerard -Kraaier με 
επιστολή του, στο περιοδικό μος, δηλώνει ότι 
επιθυμεί να ανταλλάξει με έλληνες συναδέλ
φους του, καπέλλα και σήματα από την 
αστυνομία της χώρας μας.

Όσοι έλληνες συνάδελφοι ενδιαιρέρονται 
ας γράψουν οτην παρακάτω διεύθυνση:

Mr. Gerard Kraaier
ABEELSTRAAT 42
1505 TP ΖΑΑΝΔΑΜ (ZAANSTAD)
HOLLAND
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Ειδικές ανταποκρίσεις

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μεστός σε περιεχόμενο, διανθισμέ
νος με πολλά στατιστικά στοιχεία και 
χρωματισμένος έντονα από αποκαλυ
πτικές φωτογραφίες, ο απολογισμός 
δράσης της Τροχιάς Κατερίνης για 
τον περασμένο χρόνο.

Η πρώτη σελίδα του μας φέρνει 
αντιμέτωπους με το πρόβλημα ωμά και 
χωρίς περιστροφές. Τα τροχαία ατυχή
ματα στο χώρο ευθύνη της ήταν, 
αριθμητικά, 943 (32 θανατηφόρα, 32 
σοβαρά, 234 ελαφρά και 645 με υλικές 
μόνο ζημιές). Απ’ αυτά έχασαν τη ζωή 
τους 46 άτομα, τραυματίστηκαν βαριά 
55 και ελαφρά 458.

Στη συνέχεια η Τροχαία Κατερίνης, 
προσδιορίζει τους στόχους της στον 
τομέα της πρόληψης και τις προσπά
θειες που καταβάλει το προσωπικό της 
για να τους πετύχει. «Κύρια αποστολή 
μας είναι η αντιμετώπιση των τροχαίων 
ατυχημάτων, η εξασφάλιση συνθηκών 
άνετης, ομαλής και ασφαλούς κυκλο
φορίας και διακρίνοντας τον κίνδυνο να 
ελοχεύει πάντα και σε κάθε γωνιά των 
δρόμων της χώρας μας, προσπαθήσα
με, με τα μέσα που διαθέτουμε, να 
συμβάλλουμε στον κοινό αγώνα αντιμε
τώπισης των σχετικών προβλημάτων 
ενημερώνοντας το κοινό, λαμβάνοντας 
τα απαραίτητα μέτρα τροχαίας, όπου 
και όταν χρειάσθηκε και παρατηρώντας 
ή επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος των 
οδηγών και πεζών που κυκλοφορούσαν 
επικίνδυνα ή παρεκτράπηκαν σε βάρος 
της κυκλοφοριακής ευρυθμίας και οδι
κής ασφάλειας».

Μέσα στα πλαίσια αυτής της ενημέ
ρωσης και επικοινωνίας με το κοινό της 
περιοχής πραγματοποιήθηκαν από α
στυνομικούς της, 22 ομιλίες σε σχολεία 
στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, 
σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανι
σμούς, σε επαγγελματικές τάξεις οδη
γών. Παράλληλα εκτυπώθηκε και μοι-

Ρύθμιση της κυκλοφορίας οε κεντρικό 
δρόμο της πόλης.

ράστηκε με τη συνεργασία της Νομαρ
χιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης 
και του Τμήματος Συγκοινωνιών Πιε
ρίας ειδικό έντυπο και φεϊγ βολάν 
καθοδηγητικού - ενημερωτικού περιε
χομένου πάνω σε θέματα κυκλοφορι
κής αγωγής. Για τη διανομή αυτών των 
εντύπων οργανώθηκε «έκθεση τροχαί
ας» στην κεντρική πλατεία της Κατερί
νης, σε περίπτερο που διέθεσε η 
Δημοτική Αρχή, ενώ προγανδίστηκαν 
ανάλογα μέσω του τοπικού τύπου.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα εντάθηκαν 
από τους τροχονόμους οι τροχονομικοί

Αποψη της Έκθεσης Τροχαίας στην 
κεντρική πλατεία της Κατερίνης.

έλεγχοι κατά τους οποίους βεβαιώθη
καν οι παρακάτω παραβάσεις:
-  4956 πλημμελήματα
-  16.983 πταίσματα

Στους 136 δειγματοληπτικούς ελέγ
χους για ύπαρξη μέθης αποκαλύφθηκε 
πως 11 οδηγοί οδηγούσαν μεθυσμένοι.

Σε 38 περιπτώσεις ελέγχου οχημά
των δεν υπήρχαν καθόλου ζώνες 
ασφαλείας ενώ σε άλλες 827 οι οδηγοί 
και συνοδηγοί δεν τις φορούσαν.

Πέρα όμως από την ενημέρωση και 
τους ελέγχους η Τροχαία Κατερίνης 
φρόντισε να εξασφαλίσει όσο το δυνα
τόν πιο ασφαλή κυκλοφορία στους 
συμπολίτες της κατά τη διάρκεια γιορ
τών, πανηγυριών και αθλητικών εκδη
λώσεων.

Με την ευχή για λιγότερα τροχαία 
ατυχήματα, λιγότερο αίμα στην άσφαλ
το, περισσότερη οδική ασφάλεια και 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ αυτής, 
των αρμόδιων υπηρεσιών και των πολι
τών, η Τροχαία Κατερίνης ευχαριστεί 
όσους τ«ις συμπαραστάθηκαν στην 
προσπάθειά της.
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Ένα από τα πιο σύγχρονα και οργανωμένα 
χιονοδρομικά κέντρα της χώρας είναι του 
Παρνασσού. —

Παρουσίαση: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

Δυο ιδιόμορφες αστυνομικές υπη
ρεσίες με λεπτή όσο και σημαντική 
προσφορά —άγνωστη ίσως στο 
ευρύ κοινό— σε ένα χώρο διεθνούς 
τουριστικού ενδιαφέροντος, είναι 
και τα  αστυνομικά τμήματα Αμφί- 
κλειας και Αράχωβας. Η παρουσία 
τους και οι υπηρεσίες που προ
σφέρουν, κάτω από πραγματικά 
αντίξοες για τα  ελληνικά δεδομένα 
καιρικές συνθήκες, είναι πολύτιμή 
και δημιουργική. Οι χιλιάδες επ ι
σκέπτες του χιονοδρομικού κ έ 
ντρου αλλά και των γύρω περιοχών 
τους μήνες λειτουργίας του βρί
σκουν στα πρόσωπα των αστυνο
μικών, τον φίλο συμπαραστάτη σε 
κάθε δύσκολη στιγμή, ή ακόμα και 
τον σωτήρα σε περίπτωσή ατΐο-

νωμένα χΐΘνόδρ’ομικα°κέντρο 
ί  σ ΐή  χώρα ^ ς ; έίγο«'άυτό τοε 

Παρνασσού. Στην περιοχή λείτσυρ ■ 
γούν τρία (3) χιονοδρομικά κέντρα 
Τό ένα ανήκει στον Αθηναϊκό Ό μ ι
λο Σκι και τα  άλλα δύο στον EOT. Tc

*  ^ i o v o δρθ\ί'κ°

\δ»ο

τ ο λ ϊ
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Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ 
ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ

Της Αγλαΐας Τρωιάνου-Λουλά________
Δόκτορα Νομικής, Προϊστάμενης Υ.Ε.Δ.Α.Α.

Μ ολονότι έχουν περάσει 30 σχεδόν χρόνια από τότε 
που άρχισαν να ισχύουν οι περί ανηλίκων διατάξεις 
'τ ο υ  Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα της Ποινικής 
Δικονομίας, νέα προβλήματα προκύπτουν καθημερι

νά στη δικαστηριακή πράξη σε σχέση με τους ανήλικους, ενώ δε 
φαίνεται να έχουν λυθεί ακόμα τά παλαιά. Τα προβλήματα αυτά 
εντοπίζονται κυρίως, αφενός μεν στις δυσκολίες και τις 
διαφωνίες ως προς την ερμηνεία και τον τρόπο εφαρμογής των 
σχετικών διατάξεων και αφετέρου στο ότι μερικά θέματα 
περιμένουν ΐιπό πολύ καιρό την ειδική νομοθετική τους ρύθμιση. 
Υπάρχει η εντύπωση ότι έχουν γραφτεί πολλά για τα νεαρά άτομα 
που αδικοπραγούν. Αυτά όμως δε μπορεί να θεωρηθούν ούτε 
επαρκή ούτε σύγχρονα, αν λάβει κανείς υπόψη τις συνεχείς 
μεταβολές καθώς και τα πρόσφατα νομοθετήματα που έχουν 
επιφέρει αξιοπρόσεκτες τροποποιήσεις στον ειδικό αυτό κλάδο 
του ποινικού δικαίου και της σωφρονιστικής.

Είναι γνωστό ότι στην αντιμετώπιση των νεαρών παραβατών 
επικρατεί η αρχή της ειδικής τους μεταχείρισης και ένα ειδικό 
καθεστώς που τους εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του κοινού 
ποινικού δικαίου και τους τοποθετεί σ | ένα ιδιαίτερο 
σωφρονιστικό σύστημα. Στην καθιέρωση αυτής της μορφής 
χειρισμού αυντέλεσαν και τα εξής: α) Η εμφάνιση και ανάπτυξη 
νέων ποινικών θεωριών που επέσυραν την προσοχή στην 
προσωπικότητα του εγληματία με τη συγκεκριμένη οργανική, 
ψυχική και κοινωνική ατομικότητά της. β) Η επίδραση των 
δημοκρατικών και φιλελεύθερων ιδεών που οδήγησαν στην 
βελτίωση των συνθηκών στέρησης της ελευθερίας και στην 
ανθρωπιστικότερη μεταχείριση των κρατουμένων και γενικά σε 
μια νέα σωφρονιστική πολιτική, και γ) Η δημιουργία νέων 
επιστημονικών κλάδων για το παιδί, ώστε να το δούμε από ένα 
νέο πρίσμα (παιδοψυχολογία, βιολογία, παιδαγωγική κ.λπ.) με τη 
συμβολή και των κοινωνικών επιστημών που μόλις τό τε  άρχισαν κι 
αυτές να αναπτύσσονται.

Κατά την ελληνική νομοθεσία κύριος συντελεστής και φορέας 
της σωφρονιστικής μεταχείρισης των νεαρών παραβατών είναι 
τα Δικαστήρια Ανηλίκων με άμεσο συνεργάτη την Υπηρεσία

Επιμελητών Ανηλίκων (=  Υ.Ε.Α.) που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
μαζί τους. Το μεγαλύτερο βάρος συμμετοχής σ' αυτό το 
μηχανισμό φέρουν οι Επιμελητές Ανηλίκων. Άλλοι βοηθητικοί 
παράγοντες είναι οι Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και τα 
Αναμορφωτικά (ιδρύματα αγωγής) και Σωφρονιστικά Καταστήμα
τα. Από ευρύτερη σκοπιά η αντιμετώπιση της νεανικής 
«εκτροπής» από τους τρεις αυτούς φορείς της πραγματοποιεί
ται, με ιδρυματική και εξωιδρυματική μεταχείριση που είναι 
συχνότερη. Διευκρινίζεται ότι και οι τρεις αυτοί φορείς 
υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στον κύκλο της αρμοδιότητας των Δικαστηρίων Ανηλίκων 
ανήκουν καταρχήν οι υποθέσεις των νεαρών ατόμων, παιδιών 7- 
ΐ2  και εφήβων 13-17 χρόνων που παραβιάζουν μια ποινική 
διάταξη. Επίσης εκείνων που εμφανίζουν παραβατική συμπερι
φορά με τη μορφή αντικοινωνικών εκδηλώσεων χωρίς την 
τέλεση «αδικήματος», όπως το καθορίζει ο νόμος, ή βρίσκονται 
στο λεγόμενο «ηθικό κίνδυνο». Οι αρμοδιότητες αυτές δεν 
διαφέρουν σε γενικές γραμμές στις νομοθεσίες των διαφόρων 
χωρών, αν και υπάρχουν παραλλαγές στις λεπτομέρειες. Είναι 
όμως γνωστό ότι σε πολλές χώρες τα δικαστήρια αυτά δε 
δικάζουν μόνο ποινικές παραβάσεις αλλά και πολιτικές 
υποθέσεις που αφορούν οτα παιδιά (λ.χ. υιοθεσίες). Κατά τη 
νομοθεσία μας τα δικαστήρια ανηλίκων από τη στενή δικονομική 
άποψη είναι ποινικά δικαστήρια που ασκούν ειδική ποινική 
δικαιοδοσία.

Ος χαρακτηριστικά τους θεωρούνται η απλουστευμένη 
διαδικασία, απαλλαγμένη δηλαδή από δικονομικούς τύπους, η 
διευκόλυνση του δικαστή οτο έργο του και η κατάλληλη 
ατμόσφαιρα (ανεπίσημη, ήρεμη, φιλική, κ,λπ.). Η σύνθεση των 
Δικαστηρίων αυτών είναι γνωστή και την αναφέρει η ποινική μας 
δικονομία στα άρθρα 7 και 113.

Σαν δικαστής ανηλίκων ορίζεται ένας πρωτόδικης για δύο 
χρόνια αρχικά ή και περισσότερα, αν ο ίδιος επιθυμεί την 
ανανέωση της θητείας του. Το ίδιο ισχύει και για τον 
προβλεπόμενο, επίσης από το νόμο, αναπληρωτή του.

Έχουν διατυπωθεί σε διεθνή κλίμακα αμφισβητήσεις των

*
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Δύο ιδιόμορφες αστυνομικές υπη
ρεσίες με λεπτή όσο και σημαντική 
προσφορά —άγνωστη ίσως στο 
ευρύ κοινό- σε ένα χώρο διεθνούς 
τουριστικού ενδιαφέροντος,' είναι 
και τα  αστυνομικά τμήματα Αμφί- 
κλειας και Αράχωβας. Η παρουσία 
τους και οι υπηρεσίες που προ
σφέρουν, κάτω από πραγματικά 
αντίξοες για τα  ελληνικά δεδομένα 
καιρικές συνθήκες, είναι πολύτιμη 
και δημιουργική. Οι χιλιάδες επ ι
σκέπτες του χιονοδρομικού κέ
ντρου αλλά και των γύρω περιοχών 
τους μήνες λειτουργίας του βρί
σκουν στα πρόσωπα των αστυνο
μικών, τον φίλο συμπαραστάτη σε 
κάθε δύσκολη στιγμή, ή ακόμα και 
τον σωτήρα σε περίπτωση απο
κλεισμού τους στα χιόνια.

Από τα  πιο γνωστά και οργα
νωμένα χιονοδρομικά κέντρα 
στη χώρα μας, είναι αυτό του 

Παρνασσού. Στην περιοχή λειτουρ
γούν τρία (3) χιονοδρομικά κέντρα. 
Το ένα ανήκει στον Αθηναϊκό Ομι - 
λο Σκι και τα  άλλα δύο στον EOT. Το
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Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ 
ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ

Της Αγλαΐας Τρωιάνου-Λουλά________
Δόκτορα Νομικής, Προϊστάμενης Υ.Ε.Δ.Α.Α.

Μ ολονότι έχουν περάσει 30 οχεδόν χρόνια από τό τε  Επιμελητών Ανηλίκων (=  Υ.Ε.Α.) που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
που άρχιααν να ισχύουν οι περί ανηλίκων διατάξεις μαζί τους. Το μεγαλύτερο βάρος συμμετοχής ο αυτό το 
του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα της Ποινικής μηχανισμό φέρουν οι Επιμελητές Ανηλίκων. 'Αλλοι βοηθητικοί 
Δικονομίας, νέα προβλήματα προκύπτουν καθημερι- παράγοντες είναι οι Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και το 

νά στη δικαστηριακή πράξη οε σχέση με τους ανήλικους, ενώ δε Αναμορφωτικά (ιδρύματα αγωγής) και Σωφρονιστικά Καταστήμα- 
φαίνεται να έχουν λυθεί ακόμα τα παλαιά. Τα προβλήματα αυτά τα. Από ευρύτερη σκοπιά η αντιμετώπιση της νεανικής 
εντοπίζονται κυρίως, αφενός μεν στις δυσκολίες και τις «εκτροπής» από τους τρεις αυτούς φορείς της πραγματοποιεί- 
διαφωνίες ως προς την ερμηνεία και τον τρόπο εφαρμογής των ται με ιδρυματική και εξωιδρυματική μεταχείριση που είναι 
σχετικών διατάξεων και αφετέρου στο ότι μερικά θέματα συχνότερη. Διευκρινίζεται ότι και οι τρεις αυτοί φορείς 
περιμένουν από πολύ καιρό την ειδική νομοθετική τους ρύθμιση, υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Υπάρχει η εντύπωση ότι έχουν γραφτεί πολλά για τα νεαρά άτομα Στον κύκλο της αρμοδιότητας των Δικαστηρίων Ανηλίκων 
που αδικοπραγούν. Αυτά όμως δε μπορεί να θεωρηθούν ούτε ανήκουν καταρχήν οι υποθέσεις των νεαρών ατόμων, παιδιών 7- 
επαρκή ούτε σύγχρονα, αν λάβει κανείς υπόψη τις ουνεχείς 12 και εφήβων 13-17 χρόνων που παραβιάζουν μια ποινικέ 
μεταβολές καθώς και τα πρόσφατα νομοθετήματα που έχουν διάταξη. Επίσης εκείνων που εμφανίζουν παραβατική συμπερι- 
επιφέρει αξιοπρόσεκτες τροποποιήσεις στον ειδικό αυτό κλάδο φορά με τη μορφή αντικοινωνικών εκδηλώσεων χωρίς την 
του ποινικού δικαίου και της σωφρονιστικής. τέλεση «αδικήματος», όπως το καθορίζει ο νόμος, ή βρίσκονται

Είναι γνωστό ότι στην αντιμετώπιση των νεαρών παραβατών στο λεγόμενο «ηθικό κίνδυνο». Οι αρμοδιότητες αυτές δεν 
επικρατεί η αρχή της ειδικής τους μεταχείρισης και ένα ειδικό διαφέρουν σε γενικές γραμμές στις νομοθεσίες των διαφόρων 
καθεστώς που τους εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του κοινού χωρών, αν και υπάρχουν παραλλαγές στις λεπτομέρειες. Είναι 
ποινικού δικαίου και τους τοποθετεί σε ένα ιδιαίτερο όμως γνωστό ότι σε πολλές χώρες τα δικαστήρια αυτά δε 
σωφρονιστικό σύστημα. Στην καθιέρωση αυτής της μορφής δικάζουν μόνο ποινικές παραβάσεις αλλά και πολιτικές 
χειρισμού συντέλεσαν και τα εξής: α) Η εμφάνιση και ανάπτυξη υποθέσεις που αφορούν στα παιδιά (λ.χ. υιοθεσίες). Κατά τη 
νέων ποινικών θεωριών που επέουραν την προσοχή στην νομοθεσία μας τα δικαστήρια ανηλίκων από τη στενή δικονομική 
προσωπικότητα του εγληματία με τη συγκεκριμένη οργανική, άποψη είναι ποινικά δικαστήρια που ασκούν ειδική ποινική 
ψυχική και κοινωνική ατομικότητά της. β) Η επίδραση των δικαιοδοσία.
δημοκρατικών και φιλελεύθερων ιδεών που οδήγησαν στην 0ς χαρακτηριστικά τους θεωρούνται η απλουστευμένη 
βελτίωση των συνθηκών στέρησης της ελευθερίας και στην διαδικασία, απαλλαγμένη δηλαδή από δικονομικούς τύπους, η 
ανθρωπιατικότερη μεταχείριση των κρατουμένων και γενικά σε διευκόλυνση του δικαστή στο έργο του και η κατάλληλη 
μια νέα σωφρονιστική πολιτική, και γ) Η δημιουργία νέων ατμόσφαιρα (ανεπίσημη, ήρεμη, φιλική, κ,λπ.). Η σύνθεση των 
επιστημονικών κλάδων για το παιδί, ώστε να το δούμε από ένα Δικαστηρίων αυτών είναι γνωοτή και την αναφέρει η ποινική μας 
νέο πρίσμα (παιδοψυχολογία, βιολογία, παιδαγωγική κ,λπ.) με τη δικονομία στα άρθρα 7 και 113.
συμβολή και των κοινωνικών επιστημών που μόλις τό τε  άρχισαν κι Σαν δικαστής ανηλίκων ορίζεται ένας πρωτόδικης για δύο 
αυτές να αναπτύσσονται. χρόνια αρχικά ή και περισσότερα, αν ο ίδιος επιθυμεί την

Κατά την ελληνική νομοθεσία κύριος συντελεστής και φορέας ανανέωση της θητείας του. Το ίδιο ισχύει και για τον 
της σωφρονιστικής μεταχείρισης των νεαρών παραβατών είναι προβλεπόμενο, επίσης από το νόμο, αναπληρωτή του. 
τα Δικαστήρια Ανηλίκων με άμεσο συνεργάτη την Υπηρεσία Εχουν διατυπωθεί σε διεθνή κλίμακα αμφισβητήσεις των
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ειδικών για την παρουσία ουνη γάρου, όπως και της εισαγγελικής 
^αρχής, στη δίκη κατηγορούμενου ανηλίκου. Η νομοθεσία μας 
όμως, μη θίγοντας το δικονομικό μηχανισμό, διετήρησε και τους 
δύο αυτούς παράγοντες. Συγκεκριμένα θέσπισε την υποχρεωτική 
συμμετοχή του Εισαγγελέα και επέτρεψε την παράσταση 
συνηγόρου.

Ι,ιδικά διαδικαστικά θέματα
Οπως είναι γνωστό οι διατάξεις για τους ανηλίκους (παιδιά, 

εφήβους και εν μέρει μετεφήβους) που παραβαίνουν το νόμο, 
αποβλέπουν σε τελευταία ανάλυση στην αποτροπή νέας 
παράβασης του νόμου και επομένως νέας αντικοινωνικής 
εκδήλωσης των νεαρών ατόμων. Η αποφυγή αυτής της 
«αποτροπής» (με τη γενική της έννοια) πιστεύεται ότι 
επιτυγχάνεται, με την ειδική του (και όχι επιεική) μεταχείριση και 
την αλλαγή της συμπεριφοράς που καταλήγει στην λεγόμενη 
«αναμόρφωσή» τους. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ο 
καλύτερος τρόπος κοινωνικής άμυνας και προστασίας του 
κοινωνικού συνόλου.

Με βάση αυτό το πνεύμα του δικαίου τω ν ' ανηλίκων η 
νομοθεσία μας προχώρησε σε αρκετές καινοτομίες που αφορούν 
σε χαρακτηριστικά θέματα του δικονομικού δικαίου. Βασική αρχή 
της ποινικής δικονομίας με τις συχνά πολύπλοκες διαδικασίες 
της είναι η παροχή εγγυήσεων στον κατηγορούμενο για την 
-ΐίοτελεσματικότερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων του; στο. 
δίκαιο όμως των ανηλίκων οι διαδικασίες αυτές μετατρέπονται · 
σε δεσμεύσεις που καταλήγουν συχνά σε τροχοπέδη. Σκόπιμη 
λοιπόν θεωρήθηκε και η αναφορά σε μερικά διαδικαστικά θέματα 
ειδικής μορφής.

Αρχίζω- am) την ϊΐτερΐπτωσί) της 0 έκδικΛσης '.των « Λ κ . 
αυτοφώρω εγκλημάτων*. ’ Η συνοπτίιίή;αιπή 'διαδϊκάσία. δεν;. 
εφαρμόζεται στους ανηλίκους, εφόσον-δεν άρΰβλέπετάί ρΐιτά* 
από τις διατάξεις (άρθρα 409r 417) του Κ.Π.Δ, όπου m σχετικές 
περιπτώσεις αναφέρονται περιοριστικά. Επειδή όμως καμιά 
φορά εφαρμόζεται στην πράξη (εκ παραδρομής), θα ήταν 
σκόπιμη η πρόκληση επίσημης γνωμοδότησης μέχρι την οριστική 
Ιίσως νομοθετική) ρύθμιση του ζητήματος. Σημειώνεται ότι σε

απαγορευτικές

•Η ταχύτητα στην; απονομή, της δίκαιοσύνης αποτελεί βέβαια 
ιλεονέκτημα, ιδιαίτερα στις δίκες των; ανηλίκων,. γιά να -

ίιμπερίφορά τους με τη προσπάθεια αντιμετώπισης τής.'Αλλά 
ιστό μπορεί να επιτευχθεί με τον προσδιορισμό της δίκάσίμόϋ σε 
ιολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να δοθεί καιρός και για την 
ιπαραίτητη «κοινωνική έρευνα». . .* ν  · .·. '

Σχετικό με την ενοποίηση της διαδικασίας (πόυ επιτεύχθηκε 
ατά από πολλές προσπάθειες με την υπαγωγή όλων των 
ποθέσεων ανηλίκων στα ειδικά δικαστήρια, τα μόνα αρμόδια να 
ίκάζουν τους νεαρούς κατηγορούμενους μέχρι 17 χρονών), 
ίναι το θέμα της συνδίκασής τους με ενηλίκους. Συγκεκριμένα,

όταν συμμετέχει σε έγκλημα με ενηλίκους και ανηλίκους, κατά το 
άρθρο 130 § 3Κ.Π.Δ «... η ποινική δίωξις χωρίζεται ως προς 
τούτον, όστις δικάζεται υπό του δικαστού ανηλίκων. Επί 
πλημμελημάτων, αν ο εισαγγέλεύς, επί της απευθείας κλήσεως 
εισαγωγής, δ ι ' ητιολογημένης αποφάσεώς του, μνημονευούσης 
συγκεκριμένως τους λόγους ή το δικαστικό συμβούλιο, ήθελε 
κρίνει ότι, λαμβανομένου υπόψει του συμφέροντος της 
δικαιοσύνης, αντενδείκνυται ο χωρισμός, δικάζει την υπόθεσιν 
το κατά την § 1 αρμόδιον δικαστήριον, εις ο μετέχει, ει δυνατόν 
παρ' εκάστω βαθμώ ο ειδικός δικαστής ανηλίκων. Δεν κωλύεται 
εν τούτοις το δικαστήριον τούτο να διατάξη τον χωρισμόν». Από 
την παραπάνω διάταξη συμπεραίνεται ότι κανόνας πρέπει να 
είναι ο χωρισμός της δίκης ως προς τον ανήλικο που τον 
προφυλάσσει από πολλούς κινδύνους, εξαίρεση δε η συνεκδίκα- 
σή του με τους συγκατηγορούμενους του ενηλίκους.

Δυστυχώς στην πράξη καθιερώθηκε και εφαρμόζεται κατά 
κανόνα η συνεκδίκαση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές 
δυσκολίες και προβλήματα. Στην περίπτωση αυτή, εκτός των 
άλλων, ο νεαρός παραβάτης στερείται του νομίμου διακαστή του, 
γιατί σπάνια συμμετέχει στη σύνθεση δικαστής ανηλίκων, παρά 
την αντίθετη υπόδειξη του νόμου, αλλά ακόμη διακινδυνεύουν τα 
συμφέροντα και τα δικαιώματα που του παρέχονται μέ την ειδική 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων ανηλίκων. Συνήθως δε διενεργείται 
ούτε η κοινωνική έρευνα που προβλέπει ο νόμος αφού δεν 
ειδοποιείται η Υ.Ε.Α. του τοπικού Δικαστηρίου από τις αρμόδιες 
γρμματείες των ΕισΟγγελικών Υπηρεσιών, όπως έχουν υποχρέω
ση βάσει-τοϋ. άρθρου 21 του ,π-δ-. 49/1979. ;

/  -'Ενα άλλο θέμα συναφές, που εμφανίζεται συχνά* στην · 
πρακτική των κοινών ποινικών δικαστηρίων, κυρίως στις πιο πάνω 
περιπτώσεις συνδεκζιίκασης και «άρσεων» των αναμορφωτικών 

'μέτρων, .που έχουν επιβληθεί από τα δικαστήρια αυτά είναι η 
ένορκη μαρτυρική κατάθεση του Επιμελητή Ανηλίκων. Σύμφωνα 

\μ ε  τηνισχύρυσανομοθεσία, κατά το άρβρο 5 του ν. 378/76 και to  
; άρΒρο-1& τόυ πίδ.'40/79, αφενός μεν καθιερώνεται.™ απόρρητο 
των εκθέσεων που συντάσσόνταί "από τούς Επιμελητές (δεν 
αποτελούν στοιχεία της δικογραφίας) αφετέρου δε αραγόρεύε- 
ται η εξέταση των Επιμελητών Ανηλίκων από δικαστική αρχή ’ 
(δικαστήριο, ανακριτή κ,λπ.) για θέματα ,που αφορούν, στον 
ανήλικο και στην οικογένειά του και περιήλθαν σε γνώση τους 
λόγώ της ιδιότητάς τους αυτής. Δυστυχώς όμως μερικοί 
δικαστές, π αρά 'την  πρόσφατη αυτή νομοθετική ρύθμιση, 
αμφισβητούντο δικαίωμα της απαλλαγής τους από τη μαρτυρία 
και
συνέπεια
τη ς  εχεμύθιάς και του επαγγελματικού τους .απορρήτου: Με την 
επιμονή να καταθέσει ενόρκως ο Επιμελητής Ανηλίκων κατά τη 
διαδικασία με ακροατήριο παραβιάζεται η παραπάνω ρητή 
διάταξη που συμπληρώνει-το άρθρο 212 του Κ.Π.Δ και 371 Π.Κ.

Το πρόβλημα οξύνεταί με την ανάγνωση των απορρήτων 
εγγράφων (έκθεση ή δελτίο ανηλίκου) του Επιμελητή Ανηλίκων 
από το διευθύνοντα τη δημόσια συζήτηση δικαστή. 0 Επιμελητής, 
που είι/αι συνηθισμένος στην «κεκλεισμένων των θυρών»
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Έρευνα: Αγγελική Ρήγα-Μαρία Ροδοπούλου

Η Υγεία 
στο χώρο 
εργασίας

Ο κυριότερος παράγοντας για την ευημερία της οικογένειας 
και της πολιτείας είναι η υγεία του εργαζομένου, η οποία 
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ατην ανθρώπινη παραγωγικότητα 
και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Η χώρα μας την τελευταία δεκαετία έχει ευαισθητοποιηθεί 
σημαντικά απένατι στο θέμα αυτό. Δραστηριοποιήθηκε προς όλες τις 
κατευθύνοεις στην προσπάθεια εναρμονιομού της με τη νομοθεσία και 
τις  συστάσεις της ΕΟΚ και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Τα 
παραπάνω Διεθνή όργανα προσπαθούν να μεταδώσουν σ ’ όλα τα κράτη 
των πεποίθησή τους για την ανάγκη προτεραιότητας που υπάρχει στα 
προγράμματα υγείας των εργαζομένων.

Επαγγελματικές Ασθένειες
Μέχρι το 1979, ο αριθμός των επαγγελματικών ασθενειών στην 

Ελλάδα ήταν μόνο 17. Γι' αυτές τις συγκεκριμένες νόσους ο 
εργαζόμενος μπορούσε να καταφύγει στις αρμόδιες υπηρεσίες και να 
διεκδικήσει τον χαρακτηρισμό της πάθησής του ως επαγελματικής, δηλ. 
ότι η πάθηση είναι συνέπεια του επαγγελματικού κινδύνου, (με βάση τις 
γνωματεύσεις των ειδικών υγειονομικών επιτροπών επαγγελματικών 
νόσων). Το 1979 όμως, μετά από πρόταση του ΙΚΑ κυκλοφόρησε η 
Υπουργική Απόφαση 12/2/79/ΦΕΚ. 132 που τροποποίησε το άρθρο 40 
του Κανονισμού Ασθένειας του ΙΚΑ. Αύξησε τα επαγγελματικά νοσήματα 
σε 52, όσα είναι σχεδόν και στις άλλες ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες 
και τα κατένειμε σε 5 μεγάλες ομάδάς:

•  Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις δηλητηριάσεις και τις αλλεργικές 
εκδηλώσεις. Εδώ ανήκουν η αρκετά συχνή μολυβδίαση, η 
υδραργυρίαση, οι δηλητηριάσεις από κάδμιο, βηρύλλιο, φθόριο, 
βενζόλιο, νιτρικό, θεϊκό οξύ, φωσφορικό, υδρογονάνθρακες, 
αρσενικό νικέλιο κ.λ.π.

•  Η Δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις λοιμώδεις και παρασιτικές 
ασθένειες όπως είναι: άνθρακας, τέτανος, ιογενής ηπατίτις, 
φυματίωση, αγκυλοστομίαση, μελιταίος πυρετός κ.λπ.

•  Στην Τρίτη ομάδα ανήκουν οι νόσοι από φυσικά αίτια. Οπως από την
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ειδικών για την παρουσία ουνη γάρου, όπως και της εισαγγελικής 
αρχής, στη δίκη κατηγορούμενου ανηλίκου. Η νομοθεοία μας 
όμως, μη θίγοντας το δικονομικό μηχανισμό, διετήρησε και τους 
δύο αυτούς παράγοντες. Συγκεκριμένα θέσπισε την υποχρεωτική 
συμμετοχή του Εισαγγελέα και επέτρεψε την παράσταση 
συνηγόρου.

Ειδικά διαδικαστικά θέματα

Όπως είναι γνωστό οι διατάξεις για τους ανηλίκους (παιδιά, 
εφήβους και εν μέρει μετεφήβους) που παραβαίνουν το νόμο, 
αποβλέπουν οε τελευταία ανάλυση στην αποτροπή νέας 
παράβασης του νόμου και επομένως νέας αντικοινωνικής 
εκδήλωσης των νεαρών ατόμων. Η αποφυγή αυτής της 
«αποτροπής» (με τη γενική της έννοια) πιστεύεται ότι 
επιτυγχάνεται, με την ειδική του (και όχι επιεική) μεταχείριση και 
την αλλαγή της συμπεριφοράς που καταλήγει στην λεγάμενη 
«αναμόρφωσή» τους. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ο 
καλύτερος τρόπος κοινωνικής άμυνας και προστασίας του 
κοινωνικού συνόλου.

Με βάοη αυτό το πνεύμα του δικαίου -των ανηλίκων η 
νομοθεσία μας προχώρησε σε αρκετές καινοτομίες που αφορούν 
οε χαρακτηριστικά θέματα του δικονομικού δικαίου. Βασική αρχή 
της ποινικής δικονομίας με τις συχνά πολύπλοκες διαδικασίες 
της είναι η παροχή εγγυήσεων στον κατηγορούμενο για την 
αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων του· στο 
δίκαιο όμως των ανηλίκων οι διαδικασίες αυτές μετατρέπονται 
σε δεσμεύσεις που καταλήγουν συχνά οε τροχοπέδη. Σκόπιμη 
λοιπόν θεωρήθηκε και η αναφορά σε μερικά διαδικαστικά θέματα 
ειδικής μορφής.

Αρχίζω από την περίπτωση της εκδίκασης των «επ' 
αυτοφώρω εγκλημάτων». Η συνοπτική αυτή διαδικασία δεν 
εφαρμόζεται στους ανηλίκους, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά 
από τις διατάξεις (άρθρα 409, 417) του Κ.Π.Δ, όπου οι σχετικές 
περιπτώσεις αναφέρονται περιοριστικά. Επειδή όμως καμιά 
φορά εφαρμόζεται στην πράξη (εκ παραδρομής), θα ήταν 
σκόπιμη η πρόκληση επίσημης γνωμοδότησης μέχρι την οριστική 
(ίσως νομοθετική) ρύθμιση του ζητήματος. Σημειώνεται ότι σε 
αρκετές αλλοδαπές νομοθεσίες υπάρχουν ρητές απαγορευτικές 
διατάξεις.

Η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί βέβαια 
πλεονέκτημα, ιδιαίτερα στις δίκες των ανηλίκων, για να 
αντιληφθούν τις συνέπειες της πράξης τους και να συνδέσουν τη 
συμπεριφορά τους με τη προσπάθεια αντιμετώπισης της. Αλλά 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον προσδιορισμό της δικασίμου σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να δοθεί καιρός και για την 
απαραίτητη «κοινωνική έρευνα».

Σχετικό με την ενοποίηση της διαδικασίας (που επιτεύχθηκε 
μετά από πολλές προσπάθειες με την υπαγωγή όλων των 
υποθέσεων ανηλίκων στα ειδικά δικαστήρια, τα μόνα αρμόδια να 
δικάζουν τους νεαρούς κατηγορούμενους μέχρι 17 χρονών), 
είναι το θέμα της συνδίκασής τους με ενηλίκους. Συγκεκριμένα,

όταν συμμετέχει σε έγκλημα με ενηλίκους και ανηλίκους, κατά το 
άρθρο 130 § 3Κ.Π.Δ «,ί. η ποινική δίωξις χωρίζεται ως προς 
τούτον, όστις δικάζεται υπό του δικαοτού ανηλίκων. , Επί 
πλημμελημάτων, αν ο ειοαγγέλεύς, επί της απευθείας κλήσεως 
εισαγωγής, δ ι ' ητιολογημένης αποφάσεώς του, μνημονςυβύσης 
συγκεκριμένως τους λόγους ή το δικαστικό συμβούλιο, ήθελε 
κρίνει ότι, λαμβανομένου υπόψει του συμφέροντος της 
δικαιοσύνης, αντενδείκνυται ο χωρισμός, δικάζει την υπόθεσιν 
το κατά την § 1 αρμόδιον δικαστήριον, εις ο μετέχει, ε ι δυνατόν 
παρ' εκάοτω βαθμώ ο ειδικός δικαστής ανηλίκων. Δεγ κωλύεται 
εν τούτοις το δικαστήριον τούτο να διατάξη τον χωρισμόν». Από 
την παραπάνω διάταξη συμπεραίνεται ότι κανόνας πρέπει να 
είναι ο χωρισμός της δίκης ως προς τον ανήλικο που τον 
προφυλάσσει από πολλούς κινδύνους, εξαίρεση δε η συνεκδίκα- 
σή του με τους συγκατηγορούμενους του ενηλίκους.

Δυστυχώς στην πράξη καθιερώθηκε και εφαρμόζεται κατά 
κανόνα η ουνεκδίκαση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές 
δυσκολίες και προβλήματα. Στην περίπτωση αυτή, εκτός των 
άλλων, ο νεαρός παραβάτης στερείται του νομίμου διακαοτή του, 
γιατί σπάνια συμμετέχει στη σύνθεση δικαστής ανηλίκων, παρά 
την αντίθετη υπόδειξη του νόμου, αλλά ακόμη διακινδυνεύουν τα 
συμφέροντα και τα δικαιώματα που του παρέχονται με την ειδική 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων ανηλίκων. Συνήθως δε διενεργείται 
ούτε η κοινωνική έρευνα που προβλέπει ο νόμος αφού δεν 
ειδοποιείται η Υ.Ε.Α. του τοπικού Δικαστηρίου από τις αρμόδιες 
γρμματείες των Εισαγγελικών Υπηρεσιών, όπως έχουν υποχρέω
ση βάσει του άρθρου 21 του π.δ. 49/1979.

Ένα άλλο θέμα συναφές, που εμφανίζεται συχνά στην 
πρακτική των κοινών ποινικών δικαστηρίων, κυρίως στις πιο πάνω 
περιπτώσεις συνδεκδίκασης και «άρσεων» των αναμορφωτικών 
μέτρων, που έχουν επιβληθεί από τα δικαστήρια αυτά είναι η 
ένορκη μαρτυρική κατάθεση του Επιμελητή Ανηλίκων. Σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά το άρθρο 5 του ν. 378/76 και το 
άρθρο 16 του π.δ. 49/79, αφενός μεν καθιερώνεται το απόρρητο 
των εκθέσεων που συντάσσονται από τους Επιμελητές (δεν 
αποτελούν στοιχεία της δικογραφίας) αφετέρου δε απαγορεύε
ται η εξέταση των Επιμελητών Ανηλίκων από δικαστική αρχή 
(δικαστήριο, ανακριτή κ.λπ.) για θέματα που αφορούν στον 
ανήλικο και στην οικογένειά του και περιήλθαν σε γνώση τους 
λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Δυστυχώς όμως μερικοί 
δικαστές, παρά την πρόσφατη αυτή νομοθετική ρύθμιση, 
αμφισβητούν το δικαίωμα της απαλλαγής τους από τη μαρτυρία 
και την αντίστοιχη υποχρέωσή τους (που η παράβαση της έχει ως 
συνέπεια την ποινική και πειθαρχική τους ευθύνη) για την τήρηση 
της εχεμύθιας και του επαγγελματικού τους απορρήτου. Με την 
επιμονή να καταθέσει ενόρκως ο Επιμελητής Ανηλίκων κατά τη 
διαδικασία με ακροατήριο παραβιάζεται η παραπάνω ρητή 
διάταξη που συμπληρώνει το άρθρο 212 του Κ.Π.Δ και 371 Π.Κ.

Το πρόβλημα οξύνεται με την ανάγνωση των απορρήτων 
εγγράφων (έκθεση ή δελτίο ανηλίκου) του Επιμελητή Ανηλίκων 
από το διευθύνοντα τη δημόσια συζήτηση δικαστή. Ο Επιμελητής, 
που είναι συνηθισμένος στην «κεκλεισμένων των θυρών»



Έρευνα: Αγγελική Ρήγα-Μαρία Ροδοπούλου

Η Υγεία 
ρτο χώρο 
εργασίας

Ο κυριότερος παράγοντας για την ευημερία της οικογένειας 
και της πολιτείας είναι η υγεία του εργαζομένου, η οποία 
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη παραγωγικότητα 
και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

-Η χώρα μάς-την τελευταία δεκαετία έχει ευαισθητοποιηθεί 
ιημαντικά'απήνατι a m  θέμα αυτό. Δραστηριοποιήθηκε πρρς ά λ ε ς .τ ις . 
ιατευθύνοείς. στην.προρπάθεια εναρμονισμού της με τη νομοθεσία καί 
Μς συστάσεις της ΕΟΚ και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Τα 
ταραπάνώ Διεθνή όργανα προσπαθούν ya μεταδώσουν ο : όλα τα κράτη 
ίων πεποίθηρή-τσυςγϊα τήν ανάγκη'προτεραιότητας που υπάρχει στα 
ιρογραμματα υγείας των εργαζομένων. λ. i w
Επαγγελματικές Ασθένειες

Μέχρι το 1979, ο αριθμός των επαγγελματικών ασθενειών στην 
Ελλάδα ήταν μόνο 17. Γ ι’ αυτές τις συγκεκριμένες νόσους ο 
εργαζόμενος μπορούσε να καταφύγει στις αρμόδιες υπηρεσίες και να 
διεκδικήσει τον χαρακτηρισμό της πάθησής του ως επαγελματικής, δηλ. 
άτι ή πάθηση είναι συνέπεια του επαγγελματικού κινδύνου, (με βάση τις 
γνωματεύσεις των ειδικών υγειονομικών επιτροπών επαγγελματικών 
νόσων). Το 1979 όμως, μετά από πρόταση του ΙΚΑ κυκλοφόρησε η 
Υπουργική Απόφαση 12/2/79/ΦΕΚ. 132 που τροποποίησε το άρθρο 40 
rou Κανονισμού Ασθένειας του ΙΚΑ. Αύξησε τα επαγγελματικά νοσήματα 
;ε 52, όσα είναι σχεδόν και στις άλλες ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες 
cat τα κατένειμε σε 5 μεγάλες ομάδάς:

•  Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις δηλητηριάσεις και τις αλλεργικές 
εκδηλώσεις. Εδώ ανήκουν η αρκετά συχνή μολυβδίαση, η 
υδραργυρίαση, οι δηλητηριάσεις από κάδμιο, βηρύλλιο, φθόριο, 
βενζόλιο, νιτρικό, θεϊκό οξύ, φωσφορικό, υδρογονάνθρακες, 
αρσενικό νικέλιο κ.λ.π.

•  Η Δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις λοιμώδεις και παρασιτικές 
ασθένειες όπως είναι: άνθρακας, τέτανος, ιογενής ηπατίτις, 
φυματίωση, αγκυλοστομίαση, μελιταίος πυρετός κ.λπ.

•  Στην Τρίτη ομάδα ανήκουν οι νόσοι από φυσικά αίτια. Όπως από την
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Εργατικά ατυχήματα

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας το 80% των 
εργατικών ατυχημάτων οφείλονται οτον ίδιο τον εργαζόμενο (άγνοια, 
βιασύνη, απροσεξία, κόπωση, κακές συνήθειες, εκνευρισμός, αστεϊ
σμός, μέθη κ λπ.) το 15% οφείλονται οε κακές συνθήκες εργασίας 
(ακάλυπτα μηχανήματα, κακός φωτισμός, παλιά μηχανήματα, λερωμένο

μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης, του ήχου-θορύβου, των 
μηχανικών δονήσεων, από πυρακτώσεις, από ακτίνες X, ραδιενεργό 
σώματα, ιονίζουσες ακτινοβολίες, ο επαγγελματικός σπασμός, 
βλάβες μηνίσκων μεταλλορύχων, νυσταγμός μεταλλορύχων κ.λπ.

•  Η Τέταρτη έχει νοσήματα του δέρματος δηλ. Επαγγελματικές 
δερματοπάθειες, δερματίτιδες, ποιοδερματίτιδες, εκζεματοειδείς, 
ψώρα από τσιμέντο, επιθηλιώματα πρωτοπαθή του δέρματος κ.λπ.

•  Στην τελευταία την Πέμπτη ομάδα περιλαμβάνονται ασθένειες των 
πνευμόνων όπως: πνευμονοκονιάσεις, πυρητίαση, αμιόντωση σε 
φυματίκοη ή με καρκίνο πνευμόνων, βροχοπνευμονίες από κάνεις ή 
ατμούς αλουμινίου, κάνεις βηρυλλίου, άσθμα από άλλες ουσίες 
φυτικής ή ζωικής ή χημικής προέλευσης π.χ. επεξεργασία 
δέρματος, φτερών, βάμβακος, κάνναβης, ξυλείας, αλεύρων, 
φορμόλης, κινέλαιου, μελισσοκομεία κ.λπ.

Μετά την παραπάνω απόφαση που ισχύει για τους εργαζομένους 
σε χώρους αυξημένου επαγγελματικού κινδύνου, υπάρχει ένα ευρύ 
πεδίο νοσημάτων που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις (όπως ο 
ελάχιστος χρόνος απασχόλησης στις επιχειρήσεις, το είδος εργασίας 
και επαγγέλματος, ο μέγιστος χρόνος από της διακοπής της 
απασχόλησης, η περιγραφή της νόσου, τα κλινικά και εργαστηριακά 
ευρήματα κ.λπ.), θεμελιώνουν τον χαρακτηρισμό επαγγελματική 
ασθένεια.

Μ
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-  Ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών 
διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτουργία 
νέων εγκαταστάσεων σ ’ αυτή, στο μέτρο που επηρεάζουν τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

-  Σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη να 
λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, χωρίς να αποκλείεται και η διακοπή 
λειτουργίας μηχανήματος ή εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικα
σίας.

-  Μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγιεινής 
και ασφάλειας της εργασίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
εργοδότη.

Η υποχρεωτική απασχόληση τεχνικού ασφάλειας 
και γιατρού εργασίας στις επιχειρήσεις

δάπεδο, αταξία των αντικειμένων στο χώρο εργασίας κ.λπ.) και μόνο το 
5% οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα (πλημμύρες, κεραυνοί, σεισμοί 
κ.λπ.). Κάθε χρόνο σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας συμβαίνουν σ ’ όλο τον κόσμο 150.000.000 εργατικά 
ατυχήματα από τα οποία 100.000 είναι θανατηφόρα. Στη χώρα μας 
σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία του '84 όχι απόλυτα εξακριβωμένα 
φαίνεται ότι συμβαίνουν περίπου 50.000 εργατικά ατυχήματα το χρόνο.

Σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων καθώς 
και των επαγγελματικών νόσων πρέπει να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να 
βρεθούν αυτά τεκμηριωμένα και συγκεντρωμένα. Αυτό συμβαίνει επειδή 
οι φορείς που ασχολούνται με τα παραπάνω θέματα (ΙΚΑ, Υπουργείο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εργασίας) έχει ο καθένας ορισμένα στοιχεία και 
αριθμούς ασθενών.

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
Υπάρχει μια άποψη σχετικά με την υγεία στο χώρο εργασίας, που 

υποστηρίζει πως σκοπός του αγώνα τόσο των εργαζομένων όσο και της 
πολιτείας και των εργοδοτών, πρέπει να είναι η χορήγηση πρόωρων 
συντάξεων, ανθυγιεινών επιδομάτων, επιδομάτων ασθένειας και 
αναρρωτικών αδειών.

Αυτό όμως, είναι λάθος γιατί τι να κάνει κάποιος τα επιδόματα και 
γενικά τις παραχωρήσεις αυτού του είδους όταν έχει χάσει το 
βασικότερο για τη ζωή του, την υγεία; Μόνο με καλύτερες συνθήκες 
δουλειάς, πρόληψη και σωστή εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας 
στην εργασία θα μπορέσει ο εργαζόμενος να ανακουφιστεί πραγματικά.

Την φιλοσοφία αυτή της πρόληψης κι όχι της θεραπείας έχει 
υιοθετήσει η πολιτεία στη χώρας μας από το 1985 με το νόμο 1568 
(Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων). Τα κυριότερα σημεία του 
είναι:

Η σύσταση επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.)

0ι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πενήντα 
άτομα έχουν δικαίωμα να συστήσουν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας, αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπροσώπους. Σε 
επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι έως πενήντα άτομα, ορίζεται 
εκλεγμένος αντιπρόσωπος των εργαζομένων, για την υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας στην επιχείρηση.

' Η επιτροπή αυτή και ο αντιπρόσωπος είναι όργανο συμβουλευτικό και 
έχει τις  παρακάτω αρμοδιότητες:

-  Μελετά τις συνθήκες εργασίας'στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα 
για τη βελτίωσή τους και του περιβάλλοντος εργασίας, 
παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και

’ συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζόμενους.
-  Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών

συμβάντων προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή 
επανάληψής τους. ,

- ,  Επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις 
εργασίας και ’ προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή του, 
συμμετέχοντας έτσι στη διαμόρφωση της πολιτικής της επιχείρη
σης, για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

-  Ενημερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία των 
εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που. 
συμβαίνουν σ ’ αυτή.

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 
πενήντα εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρηοιμοποι εί 
τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας.

Ο τεχνικός ασφάλειας πέρα από το συμβουλευτικό ρόλο που έχει, 
επιβλέπει και τις συνθήκες εργασίας. Δηλαδή έχει υποχρέωση:

-  Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιοδήποτε 
παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα 
αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

-  Να επιβλέπει την ορθή χρήοη των ατομικών μέτρων προστασίας.
-  Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να 

αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα 
για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

-  Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και 
συναγερμού για την διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση 
ατυχημάτων.

-  Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και 
καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που 
συνεπάγεται η εργασία τους.

-  Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας.

Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
-  Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής 

διαδικασίας κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα 
με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

-  Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και 
προμήθειας μέσων εξοπλισμού.

-  Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής
της εργασίας, της διευθέτ>ι«ης και διαμόρφωσης των θέσεων και 
του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της *
παραγωγικής διαδικασίας.

-  Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
-  Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους 

υγείας, προσωρινά ή μόνψα, καθώς και ένταξης η επανένταξης 
μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με 
υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

Δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται για να 
επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας 
εργαζομένου.



Ακόμη ο γιατρός εργασίας επιβλέπει την υγεία των εργαζομένων 
(ενεργώντας προς όλες τις σχετικές με το θέμα κατευθύνσεις) και την 
εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 
πρόληψης ατυχημάτων. Δηλαδή:
•  Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε 

παράληψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και 
επιβλέπει την εφαρμογή τους.

•  Επεξηγεί την αναγκαιότητα της οωστής χρήοης των ατομικών 
μέτρων προοτασίας.

•  Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, 
αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει 
μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

•  Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζόμε
νους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, 
καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.

•  Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή 
αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζόμε
νων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, 
όπου εδρεύει η επιχείρηση.

0 τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν να 
συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο εργασίας.

■ ια τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε Εθνικό επίπεδο 
*  συγκροτείται το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 

τμήμα του υπουργείο Εργασίας αρμόδιο να γνωμοδοτεί αποκλειστικά σε 
θέματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας.

Επίσης, συναντώνται σε ό λ ε ς .τ ις  νομαρχίες οι Νομαρχιακές 
Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, που είναι γνωμοδοτικά 
όργανα για θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων στους τόπους εργασίας.

0 Νόμος 1568/85 εκτός από τα παραπάνω αναφέρεται στην πρόληψη 
του επαγγελματικού κινδύνου από μηχανές καθώς και την προστασία των 
εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Η υγεία των εργαζομένων

Για το θέμα της προστασίας της υγείας των εργαζομένων 
ασχολούνται στη χώρα μας ειδικοί κρατικοί φορείς. Στο αρμόδιο 
Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών υπάρχει ειδικό τμήμα επαγγελματι
κής υγιεινής στη Διεύθυνση Δημοσίας Υγιεινής. Στο ΙΚΑ, στη Διεύθυνση 
Υγιεινής της Διοίκησης υπάρχει τμήμα για τις επαγγελματικές 
ασθένειες και τη Διεύθυνση αναπηρίας για προβλήματα αποκατάστασης 
αναπήρων και λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών. Ακόμη, το ΙΚΑ 
διαθέτει ένα ειδικό κέντρο ερευνών για διάγνωση και έρευνες πάνω 
στις επαγγελματικές ασθένειες και τη φυσιολογία και παθολογία της 
εργασίας. Το κέντρο αυτό διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και 
ανταποκρίνεται πλήρως στο ρόλο του. Επίσης σύγχρονο εξοπλισμό, 
καθώς καί ειδικευμένο προσωπικό διαθέτει το Κέντρο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας (υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Ακάμη, με την επαγγελματική και βιομηχανική υγιεινή ασχολείται η 
ομώνυμη έδρα της Ανωτάτης Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, καθώς και ο 
ΟΑΕΔ που εκπαιδεύει νεαρούς μαθητές σε θέματα επαγγελματικής 
Υγιεινής.

Το Κέντρο Φυσιολογίας και Παθολογίας του ΙΚΑ 
(Κ.Ε.Φ.Π.Ε.)

Η πλέον άρτια και αποδοτική οτον τομέα της διάγνωσης και της 
έρευνας πάνω στα αίτια του επαγγελματικού νοσήματος υπηρεσία είναι 
το Κέντρο Ερευνών Φυσιολογίας και Παθολογίας της εργασίας του Ι.Κ.Α. 
ο Δημήτρης Γραμματικόπουλος διδάκτορας-υγιεινολόγος-μικροβιο- 
λογος, δ/ντής του ΚΕΦΠΕ του ΙΚΑ μας είπε:

«Το Κ.Ε.Φ.Π.Ε. είναι μια ξεχωριστή υπηρεσιακή υγειονομική μονάδα 
που λειτουργεί στην Αθήνα και έχει δύο μεγάλα αντικείμενα δουλειάς. 
Τους ενήλικες εργαζομένους και τα ανήλικα παιδιά 14-17 χρόνων που 
εξετάζονται πριν αναλάβουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα. ΤΟ Κ.Ε.Φ.Π.Ε 
έχει τα παρακάτω τμήματα δουλειάς για μια άρτια διαγνωστική απόδοση: 
ΚΛΙΝΙΚΟ, με ειδικό Παθολόγο και αδελφές, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ με 
μικροβιολόγους και παρασκευάστριες για ειδικευμένες εργαστηριακές 
εξετάσεις, ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ με άριστα 
εξοπλισμό (Υγροχρωματογραφία, ατομική απορρόφηση με γραφίτη 
κ,λ.π.) με βιοχημικό - Τοξικολόγο και παρασκευάστριες, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ με δύο οδοντιάτρους, ΟΦΑΛΜΙΑΤΡΙΚΟ και ΟΡΛ για 
τα ανήλικα εργαζόμενα και ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ για κ α τ ' 
οίκον επισκέψεις σε ασθενείς εργαζομένους, που βρίσκονται σε αποχή 
από τη εργασία λόγω επαγγελματικής ασθένειας και σε σπίτια ανηλίκων 
παιδιών με προβλήματα (όρασης, ακοής, καρδιάς, νεφρών κ.λπ.), για 
συνεργασία με τους γονείς και αντιμετώπιση της ανάλογης θεραπείας.

J to σκέλος των Επαγγελματικών Νόσων το Κ.Ε.Φ.Π.Ε μετά από 
™εργαστηριακά ευρήματα και κλινικό έλεγχο δίνει γνωμοδότηση και 

εισηγείται αποχή από την εργασία για ορισμένο χρόνο ή και μόνιμη 
αλλαγή τμήματος εργασίας ή και είδος επαγγέλματος. Η απάντηση 
δίνεται στον εργαζόμενο, στον εργοδότη και στην Υγειονομική Υπηρεσία 
του ΙΚΑ της περιοχής του εργαζομένου. Διατηρούνται καρτέλες με, το 
ιστορικό κάθε εργαζομένου και δίνονται στοιχεία στις Υγειον. Επιτροπές 
Επαγγελματικών νόσων του ΙΚΑ. Εκτός της συνήθους εργασίας τα 
Κ.Ε.Φ.Π.Ε. βρίσκεται σε συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Κέντρα, με 
θεραπευτήρια του ΙΚΑ και με μεγάλους οργανισμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
Διυλιστήρια κ.λπ. για ειδικές έρευνες και ομαδικούς προληπτικούς 
εργαστηριακούς και κλινικούς ελέγχους ειδικών κατηγοριών εργασιών, 
τεχνιτών, υπαλλήλων. Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του Κ.ΕΦ.Π.Ε. στη 
διάγνωση της Μολυβδίασης. ; · ■ · ' ■

JT O  σκέλος των ανηλίκων εργαζομένων γίνεται πλήρης εργαστηρια- 
* " κ ό ς  έλεγχος, εμβολιασμοί, ακτινογραφία θώρακος, Ω.Ρ.Λ. εξέταση, 

κ,λπ. Τέλος το παθολογικό τμήμα με εξέταση και με βάση όλα τα στοιχεία 
δίνει την πιστοποίηση της «καλής υγείας» για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα η συνιστά αλλαγή επαγγέλματος και στη συνέχεια, το αρμόδιο 
γραφείο του Υπουργείου Εργασίας, δίνει την κάρτα εργασίας ανηλίκου, η 
οποία του εξασφαλίζει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλης 
μορφής παροχές».

Τα μέτρα που ορίζει ο Ν. 1568 και που απαραίτητα θα πρέπει να πάρει 
η κάθε επιχείρηση είναι σίγουρο ότι θα συντελέσουν στις καλύτερες 
συνθήκες εργασίας και θα βοηθήσουν στην πρόληψη και οτην υγιεινή 
των εργαζομένων.
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Ελληνικής Αστυνομίας
Τόπος χαράς
και ____
φυσικής
ομορφ ιάς
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Σ τ ιγ μ ιό τυ π ο  από τη ν  έπ α ρ σ η  τη ς  
σ η μ α ία ς  σ το ν  κ εν τρ ικ ό  χ ώ ρ ο  τω ν  

κατασ κηνώ σεω ν.

Οι κ α τα σ κ η ν ώ σ ε ις  τ η ς  ΕΛ. ΑΣ. σ το ν  
Ά γ ιο  Α νδ ρ έα , α π ο τελ ο ύ ν  μ ια  ό 

μ ο ρ φ η  κυ ψ έλ η  χ α ρ ο ύ μ εν ω ν  π α ι
διών, μ έ σ α  σ ε  ένα  θα υ μ ά σ ιο  φ υ σ ικό  
π ερ ιβ ά λ λο ν . Γ εν ικ ή  άποψ η το υ  χ ώ 

ρ ο υ  τω ν παιδ ικώ ν εξοχώ ν.
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Μέσα σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, πνιγ
μένο στο πράσινο και πλημμυρισμένο από τα χαρού
μενα κελαϊδίσματα των πουλιών στον Άγιο Ανδρέα 
Αττικής, βρίσκονται οιπαιδικές εξοχές της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Τόπος γαλήνης και ψυχικής ηρεμίας.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες παιδιά του προσωπικού 
της ΕΛ. ΑΣ. απ' όλη την Ελλάδα, χαίρονται ανέμελα 
τις χαρές της φύσης, μακριά από το άγχος και το 
καυσαέριο της μεγαλούπολης, μαθαίνοντας να ζουν 
ομαδικά με πειθαρχία και αγάπη, δημιουργώντας και 
καλλιεργώντας το σώμα και το πνεύμα κοντά στη φύ
ση και τον καθαρό αέρα.

Για τις συνθήκες λειτουργίας και τους σκοπούς 
των κατασκηνώσεων, καθώς και για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, ο διευθυντής των παιδικών εξο
χών αστυνόμος α' Ανδρέας Καλαϊτζίδης μας λέει: «Οι 
π α ιδ ικές  ε ξ ο χ έ ς  π ρ ω το ιδ ρ ύ θ η κ α ν  και λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν  
σ το ν  ίδ ιο  χ ώ ρ ο  από το  1959, μ ε  σκοπ ό τη  σ ω ματική  
ψ υ χική  και η θ ικ ή  α νά π τυ ξη  τω ν παιδιώ ν, μ έ σ α  σ ε έν α  
π ρ α γμ α τικά  υ γ ιε ιν ό  φ υ σ ικό  π ερ ιβ ά λ λ ο ν , μ ε  τ ις  κ α λύ 
τ ε ρ ε ς  κ α τά  το  δ υ ν α τό ν  σ υ ν θ ή κ ες .

Σ κ ο π ό ς  των κ α τα σ κη νώ σ εω ν  ε ίν α ι η π ροαγω γή το υ  
α ισ θ ή μ α το ς  τη ς  ο μ α δ ικ ό τη τα ς , η α ν ά π τυ ξη  τη ς  π ρο
σ ω π ικό τη τα ς, η  εν θ ά ρ ρ υ ν σ η  τη ς  π ρ ω το β ο υ λία ς  και η 
εξο ικ ε ίω σ η  μ ε  τη ν  α ντιμ ετώ π ισ η  τω ν προσω πικώ ν α 
ναγκώ ν και τη ν  α νά λη ψ η  ευ θ υ ν ώ ν . Εδώ  β λ έπ ο υ μ ε  
κ ά θ ε  π α ιδ ί σ αν  ξεχ ω ρ ισ τή  π ροσ ω π ικότητα , που δ ια 
μ ο ρ φ ώ ν ετα ι, ε ξ ε λ ίσ σ ε τα ι κα ι π ρ οχω ρά  μ ε  ιδ ια ίτε ρ ο  
ρ υ θ μ ό : Ε ίνα ι μ ε γ ά λ ο  π ράγμα να μ π ο ρ ε ίς  να ε ν α ρ μ ο 
ν ίζ ε ις  τη  σ τάσ η σου και τ ις  ε ν έ ρ γ ε ιέ ς  σ ου , σύμφ ω να  
μ ε  τη ν  ξεχ ω ρ ισ τή  π ροσ ω π ικότητα  το υ  κ ά θ ε  π α ιδ ιο ύ  
τη ς  κατασ κήνω ση ς.

ο προσω πικό τη ς  κα τα σ κή νω σ η ς α π ο τελ ε ίτα ι 
"Τ’ από το  δ ιε υ θ υ ν τή  και το ν  υ π ο δ ιευ θ υ ν τή , το  γ ια 

τρ ό  και το υ ς  ν ο σ ο κ ό μ ο υ ς , το  β ο η θ η τικ ό  π ροσω πικό  
(γ ρ α μ μ α τέα ς , δ ια χ ε ιρ ισ τή ς , α π ο θ η κ ά ρ ιο ς , ο δ η γ ο ί, 
φ ύ λ α κ ες , σ υ ν τη ρ η τέ ς  κ τλ .)·ό λ ο ι α σ τύ ν ο μ ικο (·κα ι τα  
σ τε λ έ χ η . Τα σ τε λ έ χ η  ε ίν α ι ν έο ι, π ου έ χ ο υ ν  εμ π ε ιρ ία  
απ ό π ρ ο η γ ο ύ μ εν α  χ ρ ό ν ια , ενώ  πολλά απ ’ α υ τά  έ χ ο υ ν  
τε λ ε ιώ σ ε ι τη ν  ε ιδ ικ ή  σ χο λή  σ τελ εχ ώ ν  το υ  υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  
Υ γ εία ς -Π ρ ό ν ο ια ς  κα ι Κοινω νικώ ν Α σφ α λ ίσ εω ν. Α π ο τε 
λ ο ύ ν τα ι απ ό  το υ ς  υ π α ρ χη γ ο ύ ς , κ ο ιν ο τά ρ χ ε ς  κα ι ο μ α 
δ ά ρ χ ε ς , που ε ίν α ι α γό ρ ια  ή κο ρ ίτσ ια  σε ν εα ρ ή  η λ ικ ία , 
π αιδ ιά  κα τά  το  π λ ε ίσ το ν  α σ τυ νο μ ικώ ν. Η  επ ιλ ο γή  το υ  
π ροσω π ικού γ ίν ε τα ι κ ά θ ε  χ ρ ό ν ο , μ ε τ ά  απ ό σ χ ετικ ή  
ε ισ ή γη σ η  το υ  ε κ ά σ το τε  δ ιε υ θ υ ν τή  τω ν π α ιδ ικώ ν ε ξ ο 
χ ώ ν  και μ ε  βάσ η τη ν  εμ π ειρ ία  το υ  κ ά θ ε  α τό μ ο υ , τη ν  
π ε ιθ α ρ χ ικ ό τη τα , τη ν  απ όδοση και τη ν  π ρ ο σ α ρ μο γή  
το υ  σ το  ν έ ο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν .

Μ ε  τα  σ τε λ έ χ η , έ χ ο υ μ ε  άψ ο γη  σ υ ν ερ γ α σ ία . Ε ίνα ι 
πρώ τα φ ίλο ι μ α ς  κα ι μ ε τά  κ α λ ο ί σ υ ν ε ρ γ ά τε ς . Π ροσπ α
θ ο ύ μ ε  να  ε ίμ α σ τε  σ υ ν επ ε ίς  σ τ ις  υ π ο χ ρ εώ σ ε ις  μ α ς , 
α π έν α ν τι στα  π α ιδ ιά  π ου φ ιλ ο ξ ε ν ο ύ μ ε , α λ λ ά  και α π έ
ν αν τι σ το υ ς  γ ο ν ε ίς  που μ α ς  τα  εμ π ισ τεύ ο ν τα ι. Ό π ω ς  
κ α τα λ α β α ίν ε τε , η ευ θ ύ ν η  μ α ς  ε ίν α ι μ εγ ά λ η  και οι υ
π ο χ ρ εώ σ ε ις  μ α ς  σ η μ α ν τικ ές .

ια τα θ έ μ α τα  που α π α σ χ ο λ ο ύ ν  τ ις  π α ιδ ικ ές  ε ξ ο 
χ έ ς , α π ο φ α σ ίζε ι το δ ιο ικ η τικ ό  σ υ μ β ο ύ λ ιο  που  

α π ο τελ ε ίτα ι από έ ν α ν  υ π ο σ τρ ά τη γο  τη ς  ΕΛ. Α Σ. κα ι 4 
α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς  δ ιε υ θ υ ν τέ ς  μ ε  ε ισ η γ η τή  το ν  ε κ ά σ το τε  
δ ιε υ θ υ ν τή  τω ν εξο χ ώ ν .

Ό λ ο ι όσοι β ρ ισ κ ό μ α σ τε  και υ π η ρ ετο ύ μ ε  σ τις  π αι
δ ικ ές  ε ξ ο χ έ ς ,  κάτω  από ο π ο ια δ ή π ο τε  ιδ ιό τη τα , ε ίμ α 
σ τε  μ ια  α γα π η μ έν η  «κυψ έλη» και κύρ ιο  μ έ λ η μ ά  μ α ς  
ε ίνα ι η εξυ π η ρ έτη σ η  και φ ρ ο ν τίδ α  τω ν π α ιδ ιώ ν που  
φ ιλ ο ξ ε ν ο ύ μ ε , ώ σ τε να ικ α ν ο π ο ιο ύ μ ε  ό λ ε ς  το υ ς  τ ις  
ε π ιθ υ μ ίε ς  -  μ έσ α  σ ε λ ο γ ικ ά  π ά ν το τε  πλαίσ ια. Ε κ ε ίν ο  
π άντω ς, που θ έλ ω  να τονίσω  από τη  μ έ χ ρ ι τώ ρα ε 
μ π ε ιρ ία  μ ο υ , ε ίν α ι ότι οι π α ιδ ικ ές  ε ξ ο χ έ ς  τη ς  Ε λ λ η ν ι
κή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς  σ το ν  Ά γ ιο  Α ν δ ρ έα , π ρ ο σ φ έρ ο υ ν  σ τα  
π α ιδ ιά  ό μ ο ρ φ ε ς  α ν α μ ν ή σ ε ις  κ ο ν τά  στη φ ύ σ η , καλ 
λ ιε ρ γ ο ύ ν  και α να π τύ σ σ ο υ ν  τη ν  π ρ οσ ω π ικότητά  το υ ς . 
Γ ιαυ τό  π ρ έπ ει όλο και π ερ ισ σ ό τερ α  π α ιδ ιά  να δ ο κ ιμ ά 
σ ουν  α υ τή  τη ν  εμ π ειρ ία » .

κατασκηνωτική περίοδος αρχίζει γύρω στις 25 
I—I  Ιουνίου κάθε χρόνο και λήγει στις 24 Αυγού- 

ςΡτο!ι. Χωρίζεται σε 3 περιόδους. Κάθε μία διαρκεί 20 
μέρες. Η ηλικία των παιδιών είναι προκαθορισμένη. 
Πέρυσι την α' περίοδο φιλοξενήθηκαν παιδιά, αγόρια 
και κορίτσια ηλικίας 7-9 χρόνων, τη 6' αγόρια 10-16 
χρόνων και τη γ' κορίτσια 10-16 χρόνων. Σε κάθε πε
ρίοδο φιλοξενούνται 350 περίπου παιδιά, αριθμός 
που κρίνεται ικανοποιητικός.

Στις αρχές κάθε χρόνου, εκδίδεται από το υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης, σχετική εγκύκλιος που κοινο
ποιείται σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες της χώ
ρας, για τους όρους και τις  προϋποθέσεις συμμετο
χής των παιδιών στις κατασκηνώσεις, καθώς και για 
το χρόνο υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής. Δι
καίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά από όλη την Ελλά
δα του εν ενεργεία και εν συντάξει αστυνομικού και 
πολιτικού προσωπικού.

Επέκταση του χώρου των κατασκηνώσεων του Αγ. 
Ανδρέα, προθλέπεται ύστερα από την παραχώρηση 
όπως ελπίζεται οικοπέδου 12 στρεμμάτων του ΟΔΕΠ, 
για την κάλυψη, την ολοένα αυξανόμενων αναγκών 
σε χώρους και εγκαταστάσεις, λόγω της αύξησης του 
αριθμού των κατασκηνωτών. Την περίοδο που δεν 
λειτουργούν οι κατασκηνώσεις, υπάρχει μόνιμο προ
σωπικό, που ασχολείται με τη συντήρηση και επι
σκευή των χώρων της κατασκήνωσης καθώς και με τη 
συνεχή φύλαξη όλου του συγκροτήματος. Οι παιδι
κές εξοχές υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Δη
μοσίων Σχέσεων του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
οι διάφορες οικονομικές δαπάνες καλύπτονται από 
το ΕΤΥΑΠ και από τις λέσχες και τα κυλικεία της ΕΛ. 
ΑΣ.

ια τις εμπειρίες και τις  σκέψεις της γύρω από το 
Γ  θεσμό των παιδικών εξο χ ώ ν  μας μίλησε η 

19χρονη φοιτήτρια της θεολογίας Μαρία Καταξάκη, 
στέλεχος της κατασκήνωσης.

« Ά ρ χ ισ α  να έρ χ ο μ α ι σ αν  κα τα σ κη νώ τρ ια  σ τις  παι
δ ικ ές  ε ξ ο χ έ ς  τη ς  ΕΛ. Α Σ. από 7 χρό νω ν. Σ ιγ ά -σ ιγ ά  ε -
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ξε λ ίχ τη κ α  σε σ τέ λ ε χ ο ς  τη ς  κα τα σ κή νω σ η ς. Π έρ ισ υ  
σ τη ν  α ' π ερ ίο δ ο  ή μ ο υ ν  υ π α ρ χη γ ό ς  και σ τη ν  γ ' κο ι- 
ν ο τά ρ χ ισ σ α  σ τα  κο ρ ίτσ ια . Οι ε μ π ε ιρ ίες  μ ο υ  από τη ν  
εδώ  π α ρ αμ ο νή  ή τα ν  π ρ α γμ α τικά  υ π έρ ο χ ες  και μ ο ν α 
δ ικ έ ς  π ου δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  να α π ο δ ο θ ο ύ ν  μ έσ α  σε λ ίγ ε ς  
γ ρ α μ μ ές .

Το στέλεχος της κατασκήνωσης 
Μαρία Καταξάκη.

Π ρώ τα  α π ’ όλα η ο μ α δ ική  σ υνύ π αρ ξη  μ ε  τ ις  ά λ λ ες  
κοπ έλ ε ς  τη ς  η λ ικ ία ς  μ ο υ , μ ο υ  έδ ω σ ε τη ν  ευ κ α ιρ ία  να  
δ η μ ιο υ ρ γή σ ω  π ολύ κα’λ έ ς  φ ιλ ίες , π ο λ λ ές  απ ό τ ις  ο 
π ο ίες  δ ια τη ρ ο ύ ν τα ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ερ α . Η  εμ π ε ιρ ία  κ ο ν τά  
στα  μ ικ ρ ά  π α ιδ ιά  ε ίν α ι μ ο ν α δ ικ ή . Μ α θ α ίν ε ις  τη ν  ψ υ
χ ο σ ύ ν θ εσ ή  το υ ς , τη ν  ιδ ια ιτε ρ ό τη τα  τη ς  η λ ικ ία ς  το υ ς. 
Γίνεσα ι υ π εύ θ υ ν ο  ά το μ ο . Μ α θ α ίν ε ις  να  ο ρ γ α ν ώ νεις  
και να δ ιο ικ ε ίς  μ ια  ο μ ά δ α , απ ο κτώ ντα ς δ ιο ικ η τ ικ έ ς  ι 
κ α ν ό τη τες . Κ ά θ ε  π α ιδ ί π α ρ ο υ σ ιά ζε ι μ ια  ξεχ ω ρ ισ τή  
π ροσ ω π ικότητα , που θ έ λ ε ι  π ρο σ ο χή  και ιδ ια ίτε ρ η  μ ε 
τα χ ε ίρ ισ η ..

Σαν κοινοτάρχισσα έχω ορισμένες υποχρεώσεις 
στις οποίες προσπαθώ να είμαι συνεπής. Το πρό
γραμμα που έχει καταρτιστεί είναι προσαρμοσμένο 
στις σύγχρονες απαιτήσεις των παιδιών, προσπαθώ
ντας να ικανοποιήσει στο δυνατότερο όλες τους τ ις  
ανάγκες. Συγκεκριμένα αρχίζει με το πρωινό εγερτή
ριο στις 8, ακολουθεί προσευχή, έπαρση της σημαίας 
και λήψη πρωινού. Στις 10 γίνεται η καθιερωμένη επι
θεώρηση και από τις 10.30-12.30 τα παιδιά παίρνουν 
το μπάνιο τους στην όμορφη παραλία του Αγ. Αν- 
δρέα. Στις 13.00 το μεσημεριανό φαγητό και στις 
14.30 ανάπαυση. Στις 17.00 έχει εγερτήριο και στη

συνέχεια απασχόληση των παιδιών σε διάφορες ερ
γασίες της κατασκήνωσης. Στις 19.30 γίνετα ι υποστο
λή της σημαίας και μέχρι τις 20.30 τα παιδιά παίζουν 
και αθλούνται. Στις 20.30 παίρνουμε το βραδινό φα
γητό και μέχρι τις  23.00 υπάρχει ψυχαγωγία ε ίτε με 
παρακολούθηση κινηματογράφου ε ίτε με διοργάνω
ση πολιτιστικών εκδηλώσεων και στις 23.00 γίνετα ι το 
σιωπητήριο.

Εκτός από το παραπάνω πρόγραμμα διοργανώνο- 
νται διάφορες αθλητικές συναντήσεις με κατασκη
νώσεις άλλων υπουργείων. Κάθε Κυριακή υπάρχει 
επισκεπτήριο των γονιών μας. Ο αποχαιρετισμός από 
τα παιδιά στο τέλος κάθε περιόδου, είναι πραγματικά 
συγκινητικός, γιατί 20 μέρες μαζί μας δένουν συναι
σθηματικά.

Σ τη  δ ιά ρ κ ε ια  τη ς  εδώ  π α ρ ο υ σ ία ς  μ ο υ , προσπαθώ  
να ε ίμ α ι φ ίλη  μ ε  όλα τα  π α ιδ ιά , να κ α τα λ α β α ίν ω  τα  
π ρ ο β λή μ α τα  τη ς  η λ ικ ία ς  το υ ς  και να  τα  β ο ηθώ  όσο  
μπορώ . Η  θ η τε ία  μ ο υ  σ τη ν  κατα σ κή νω σ η , έδ ω σ ε μ ια  
ν έα  δ ιά σ τα σ η  σ τη ν  α το μ ικ ή  μ ο υ  ζωή. Μ πορώ  να πω ότι 
εδώ  ερ γ ά ζο μ α ι σ αν  μ ια  κο ινω ν ική  λ ε ιτο υ ρ γ ό ς , ενώ  
σ υ γχ ρ ό νω ς π ληρώ νο μα ι μ ε  έν α  σ υ μ β ο λ ικό  ποσό γ ια  
τη ν  π ρο σ φ ο ρ ά  μ ο υ . Θ α  ή θ ε λ α  να πω σ ε  όλα  τα  π α ιδ ιά  
να δ ο κ ιμ ά σ ο υ ν  τη ν  εμ π ε ιρ ία  που π ρ ο σ φ έρ ε ι μ ια  
2 0ή μ ερ η  π α ρ αμ ο ν ή  σ τη ν  κατασ κήνω σ η . Θα ω φ ε λ η 
θ ο ύ ν  π ολλά  από τη ν  ο μ α δ ικ ό τη τα  και το  π ν εύ μ α  φ ι
λ ία ς  που επ ικ ρ α τε ί, α π ο κ ο μ ίζο ν τα ς  μ ο ν α δ ικ έ ς  εμ π ε ι
ρ ίες» .

Η μικρή κατασκηνώτρια Λένα Αντζηλέτου, μια 
12χρονη, μας είπε: «Ε ίμα ι από τη ν  Α θ ή ν α  κα ι ε ίν α ι η 
τρ ίτη  φ ο ρ ά  που έ ρ χ ο μ α ι εδώ  σ το ν  Ά γ ιο  Α ν δ ρ έα . Η  
δρ ο σ ιά , το  π ράσ ινο , οι φ ιλ ίε ς  που α π ό κτη σ α  και η ξ ε 
νο ια σ ιά  π ου επ ικ ρ α τε ί, μ ο υ  γ έν ν η σ α ν  τη ν  επ ιθ υ μ ία  να  
ξανά ρθω . Ε ίμα ι ικ α ν ο π ο ιη μ έν η  α π ’ όλα  και δ ε ν  μπορώ  
να πω ότι α ντιμ ετω π ίζω  ιδ ια ίτε ρ ο  π ρ ό β λη μ α . Ψ υχα γω 
γ ο ύ μ α ι μ ε  δ ιά φ ο ρ α  σπορ και μ ε  κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο  σ τη  
δ ιά ρ κ ε ια  το υ  ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  μ ο υ , ενώ  τ ις  ά λ λ ε ς  
ώ ρ ες  α κο λο υ θώ  π ιστά  κα ι π ε ιθ α ρ χ η μ έ ν α  το  π ρ ό γ ρ α μ 
μ α  τη ς  κατασ κήνω σ η ς.

Μ ε  π ο λ λ ές  από τ ις  κ ο π έλ ες  ε ίμ α σ τε  α ρ κ ε τά  κ α λ ές  
φ ίλ ε ς  και μ ε τά  το  τ έ λ ο ς  τη ς  κ α τα σ κ η ν ω τικ ή ς  π ερ ιό 
δ ο υ , σ υ ν α ν τιό μ α σ τε  ξα ν ά  σ τη ν  Α θή ν α . Ε ίνα ι όλα τόσ ο  
υ π έρ ο χ α  εδώ . Π αίζω  και χ α ίρ ο μ α ι τ ις  ο μ ο ρ φ ιέ ς  τη ς  
φ ύ σ η ς  α ν έ μ ε λ α  μ α κ ρ ιά  από το  ά γ χ ο ς  τη ς  π ρ ω τεύ ο υ 
σας. Ό λ α  μπορώ  να πω ότι λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν  θ α υ μ ά σ ια , γ ι ’ 
α υ τό  ά λλ ω σ τε  ε ίν α ι κα ι η τρ ίτη  φ ο ρ ά  που έρ χ ο μ α ι  
εδώ ».

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι παιδικές εξοχές της Ελ
ληνικής Αστυνομίας σαν θεσμός, εκπληρώνουν μια 
υψηλή αποστολή. Αποτελούν μια όμορφη κυψέλη χα
ρούμενων παιδιών, που μέσα σε ένα θαυμάσιο φυσι
κό περιβάλλον μαθαίνουν να πειθαρχούν, να είναι 
ευγενικά, να καλλιεργούν το σώμα και το πνεύμα και 
να αναπτύσουν σωστά την προσωπικότητά τους, μα
κριά από τις φθοροποιές συνήθειες της σύγχρονης 
εποχής. Γι’ αυτή τους την αποστολή, αξίζουν τον δί
καιο θαυμασμό και τη θερμή συμπαράσταση όλων 
μας.
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Έρευνα: Μαρία Ροδοπούλου

Σ ε 39,2 δια. δρχ. ανήλθε το 1985 η ελληνι
κή Φαρμακευτική αγορά για τον εξωνοσο- 
κομειακό τομέα. Τα προϊόντα που αντι

στοιχούν οτον παραπάνω τζίρο διακινούνται, 
μέσα από 5.400 φαρμακεία ανά τη χώρα. Από την 
αξία αυτή κατά προοέγγιοη 60% ανήκει οε 
συνταιογραφία των Ασφαλιστικών Ταμείων και 
το  απομένον ποσό αφορά την ελεύθερη αγορά.

Για τη  συνολική φαρμακευτική αγορά πρέπει 
να υπολογίσουμε ένα επιπλέον 20% που αφορά 
την κατανάλωση των θεραπευτικών ιδρυμάτων 
(νοσοκομεία).

0 αριθμάς των εταιριών που τροφοδοτούν 
την ελληνική φαρμακευτική αγορά είναι 325 και 
κυκλοφορούν τα παρακάτω φαρμακευτικά ιδιο
σκευάσματα τα οποία είναι ε ίτε:
•  Τοπικά παρασκευαζόμενα (η όλη παραγωγή 

γίνεται οε ελληνικό έδαφος).
•  Τοπικά ουοκευαζόμενα (η τελική συσκευα- 

οία γίνεται στην Ελλάδα).
•  Εισαγόμενα (το όλο προϊόν).

Η παραγωγή ή ουοκευαοία των φαρμακευτι
κών προϊόντων οτην Ελλάδα γίνεται σε 9 
εργοστάσια ξένων εταιριών και 90 ελληνικών.

Η πρώτη ελληνική φαρμακοβιομηχανία ήταν 
ΧΡ0ΠΕΙ, δημιουργήθηκε γύρω στα 1880 περί
που. Δεν ήταν ακριβώς φαρμακευτική αλλά 
χημική. Παρουσίασε το πρώτο της φάρμακο το 
1920 οαν φάρμακο πια και όχι σαν κάποια χημική 
ουσία. Έ κτοτε δημιιουργηθήκάνε διάφορες 
ιδιωτικές μονάδες και φτάνουμε στην περίοδο 
1960 με 1972 όπου έχουμε το μεγάλο «μπουμ» 
της ανάπτυξης των φαρμακοβιομηχανιών όχι 
μόνο στον ελληνικά χώρο αλλά και στο δυτικό 
κόομο.
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'Ετσι, ενώ οτην Ελλάδα ήταν περίπου 70 
φαρμακοβιομηχανίες, το 1972 έφθαοαντις 110. 
Και το 35% των φαρμάκων ήταν ελληνικά, ενώ 
το υπόλοιπο 65% από τις πολυεθνικές ξένες 
εταιρίες.

Μιλάμε για το 1972 σαν οριακό σταθμό, γιατί 
μετά άρχισε η οικονομική κρίση ο ’ όλο το δυτικό 
κόσμο με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει μοιραία 
και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία οε μια 
πτώση.

Γιατί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ενώ 
ξεκίνησε και αναπτύχθηκε και ήταν αρκετά 
φιλόδοξο το πρόγραμμα της, επειδή ήταν 
τελείω ς μεταποιητική ήταν αναγκασμένη να 
κάνει εισαγωγή την πρώτη ύλη που είναι το 
κύριο συστατικό, ενός φαρμάκου, όπως επίοης 
και τα απαραίτητα για τη ουοκευαοία με 
αποτέλεσμα τη συνεχή διαμόρφωση των τιμών 
και τη χρεωκοπία των εταιριών.

Ακόμη δε η επιλογή των πρίϊόντων στερείτο 
πρωτοτυπίας.

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε και 
είχαμε μια εξάρτηση άμεση από το εξωτερικό.

Είναι γεγονός πλέον ότι το Ελληνικό Κράτος 
άρχισε να αντιμετωπίζει το φάρμακο σαν 
κοινωνικά και όχι σαν καταναλωτικά αγαθό. 
Μπήκαν κάποιες προοπτικές και κάποιοι νέοι 
οτόχοι.
Ποιοι ήταν οι στόχοι;

-  Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της 
εθνικής οικονομίας η ανάπτυξη της φαρμα
κοβιομηχανίας οημαίνει -γιατί δεν είναι 
μόνο σαν προσφορά καθαρά οικονομική- 
ένα φάρμακο και μια σωστή πολιτική στο 
φάρμακο. Γλυτώνει ένα κράτος από έξοδα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΦΑΡΜΑΚΟ



όχι μόνο σαν συνάλλαγμα που φεύγει έξω 
για την αγορά φαρμάκων, αλλά για να έχει 
ένα καλά επίπεδο υγείας του λαού με 
αυξημένη παραγωγικότητα.

Σ την Ελλάδα δεν είμαστε ίσως τόσο ευά
λωτοι οε κάποιες ασθένειες που υποθάλ
πονται απά το κλίμα. Παράλες όμως τις 

ηλιοφάνειες και το καλά κλίμα υπάρχουν οι 
επιδημικές νόσοι και τα κρυολογήματα που είναι 
γεγονός άτι χάνουμε μ' αυτά το εργατικά 
δυναμικό. Αν πάρουμε τα νούμερα θανάτων απά 
ασθένειες στην Ελλάδα θα δούμε άτι η πρώτη 
αιτία είναι ο καρκίνος και η δεύτερη οι 
καρδιοπάθειες. Σημαντικές όμως είναι και οι 
νόσοι όπως κολίτιδες και έλκος. Γύρω στους 
500.000 ανθρώπους υποφέρουν σήμερα στην 
Ελλάδα δεν καταλήγουν στο θάνατο αλλά σαν 
οικονομία είναι σίγουρο άτι χάνουμε γιατί 
έχοντας ο άλλος πάνους θα χάσει κάποιες ώρες 
δουλειάς. Άρα δεν είναι μόνο θέμα του 
κλίματος που διαθέτει μια χώρα αλλά και του 
τρόπου ζωής.

Το φάρμακο όμως σίγουρα σ' αυτές τις 
περιπτώσεις μπορεί νχΤπαίξει καθοριστικά ρόλο. 
Μπορεί τουλάχιστον να προλάβει να μειώσει τις 
πιθανάτητες διαρροής εργατικού δυναμικού.

0 Ιπποκράτης έθετε για τη θεραπευτική 
μάλλον ένα στόχο, ένα ιδανικά, παρά μια 
ρεαλιστική' απάντηση.

Πραγματικά πολλά από τα φάρμακα που 
έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα μπορούν να 
βλάψουν, μπορούν και να σκοτώσουν. Ποιός ' 
δεν ξέρει άτι ακόμα και η πενικιλλίνη, η 
μεγαλύτερη ίσως φαρμακευτική ανακάλυψη του 
αιώνα μας έχει προκαλέσει θανάτους; Ποιός δεν 
ξέρει ότι η ασπιρίνη, το δημοφιλέστερο 
φάρμακο της εποχής μας -που κακώς κάκιστα 
υπάρχει και στα περίπτερα- είναι επικίνδυνη αν 
δοθεί σε ένα αιμο φιλικό ή αλλεργικό ή 
αναιμικό ή ελκοπαθή ή άρρωστο υπά θεραπεία 
με αντιπηκτικά χάπια (με σουλφονυλουρίες) ή 
με μεθοτρεξάτη.

Η αντιμετώπιση της πραγματικότητας ότι 
δηλαδή τα φάρμακα που διαθέτουμε σήμερα δεν 
είναι ακίνδυνα δεν σημαίνει μοιρολατρική 
απραξία' ακριβώς το αντίθετο' σημαίνει συνεχή 
επαγρύπνηση. Τέλος η αποδοχή της πραγματι
κότητας ότι η σύγχρονη θεραπευτική δεν είναι 
ακίνδυνη, θέτει το τεράστιο πρόβλημα της 
ενημέρωσης των γιατρών και φαρμακοποιών
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Είναι βέβαιο ότι η χρήση των φαρμάκων 
συνεπάγεται για τον άρρωστο κάποιους 
κινδύνους, μερικές φορές σοβαρούς. 
Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 
είναι ότι στην εποχή μας, ούτε το 
«ωφελέειν» με τα φάρμακα είναι πάντα 
εξασφαλισμένο ούτε το «μη βλάπτειν». 
Η αντιμετώπιση της πραγματικότητας 
αυτής ότι δηλ. τα φάρμακα που 
διαθέτουμε σήμερα δεν είναι ακίνδυνα, 
δε σημαίνει μοιρολατρική απραξία- 
ακριβώς το αντίθετο: σημαίνει συνεχή 
επαγρύπνηση.

μας. Σύμφωνα, με αμερικανικές στατιστικές, 
ένα σημαντικό ποοοστό (γύρω οτο 25%) των 
σοβαρών τοξικών φαρμακευτικών αντιδράσεων 
είναι δυνατό να προληφθούν.

Με οτόχο λοιπόν την ποιότητα του ελληνικού 
φαρμάκου το Μάρτη του 1983 ιδρύθηκε ο 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου. Υλοποιώντας 
τον ιδρυτικό του νόμο (ν. 1316/83) ο ΕΟΦ ίδρυσε 
και θεμελίωσε την Εθνική Φαρμακοβιομηχανία 
και την Κρατική Φαρμακαποθήκη κατά τρόπο 
ώστε να είναι εγγυημένη η ανάπτυξή τους οε 
υγιείς και βιώσιμες κρατικές επιχειρήσεις.

Τα δύο αυτά όργανα στήριξης του ΕΟΦ ήδη 
λειτουργούν και παράγουν έργο, τόσο στον 
τομέα της παραγωγής όοο και της διακίνησης.

0 ΕΟΦ:
Ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία σύστημα 
παρακολούθησης των πωλήσεων και αποθεμά

των των φαρμάκων στη χώρα μας, ώστε να 
μπορεί να προβλέπει έγκαιρα. Για το σκοπό 
αυτό, βρίσκεται οε επαφή με τα μεγαλύτερα 
νοσοκομεία της χώρας και με συνεταιρισμούς 
φαρμακοποιών.

• Αποκατάστηοε πλήρως την ομαλότητα στην 
αγορά φαρμάκων, ώοτε να μην υπάρχουν 
ελλείψεις. Σήμερα είναι δυνατό ν ' αντιμετωπι- 
σθεί γρήγορα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε 
έλλειψη απαραίτητου φαρμάκου. Καθόρισε (για 
πρώτη φορά στη χώρα μας) τους όρους 
άσκησης της ιατρικής ενημέρωσης για τα 
φάρμακα από τις επιχειρήσεις θέτοντας έτσι 
έλεγχο στην προώθηση τους και φραγμό στην 
υπερκατανάλωση.
Έθεσε προδιαγραφές για τη διενέργεια 

κλινικών δοκιμών με πειραματικά μη εγκεκριμέ
να ακόμη φάρμακα, ώοτε να προστατεύεται η

υγεία του πολίτη και να μη μεταβάλλεται αε 
πειραματόζωο για να εξυπηρετούνται οι ανά
γκες των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών.

•Εφάρμοσε αυστηρή πολιτική εγκρίσεων. Οι 
άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων χορηγού
νται σήμερα ύστερα από λεπτομερή αξιολόγηση 
τους, με γνώμονα την αποτελεοματικότητα και 
την ασφάλεια της υγείας από τη χρήση τους.

• Αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία πολλά παλαιό 
φάρμακα, αδόκιμα ή ανασφαλή, των οποίων οι 
άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονταν μέχρι τώρα 
αυτόματα.

• Πύκνωσε τους ελέγχους στους χώρους παρα
γωγής φαρμάκων και άλλων προϊόντων της 
αρμοδιότητας του. Επειδή μόνο η σωστή 
παραγωγή εξασφαλίζει την καλή ποιότητα των 
προϊόντων.

• Συνδέθηκε (on line) μέοω του EUR0NET με 
ευρωπαϊκές τράπεζες πληροφοριών (DIMDI 
T0XLINE κ.ά.) εξασφαλίζοντας έτσι άμεση 
ενημέρωση των επιστημόνων του για τις 
σύγχρονες επιστημονικές εξελ ίξεις  οτο χώρο 
του φαρμάκου.

Disolution test: δείχνει τη 
διαλυτότητα των φαρ
μάκων που λαμβάνονται 
από το στόμα.

Το 1984 μετά από επεξεργασία των αρμόδιων 
φορέων δημοσιεύτηκαν στην εφημ. της Κυβέρ
νησης 3/5/84 δύο καταστατικά.

ίο καταστατικό της ίδρυσης της Εθνικής 
Φαρμακοβιομηχανίας ΑΕ και της Κρατικής 
Φαρμακαποθήκης ΑΕ.

0 στόχος και οι σκοποί τους συγκεκριμένοι 
και καθορισμένοι. Πρώτα απ' όλα το κυριότερο 
είναι ότι το φάρμακο nw -ήταν ανεξέλεγκτο, δεν · 
θα 'πρεπε να παραμείνει σε μια τέτοια 
κατάσταση, αλλά επιβάλονταν να ελεγχθεί από 
το κράτος. Η Εθνική Φαρμακαποθήκη είναι 
ανταγωνιστική επιχείρηση ΑΕ μιας κοινωνικο
ποιημένης μονάδας όπου έχει μια και μοναδική 
μετοχή η οποία ανήκει ε ξ ' ολοκλήρου στον ΕΟΦ. 
Έχει έδρα την Αθήνα. Το Δ.Σ. αποτελείται από 

τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα 
μέλη, που απαρτίζονται από εκπροσώπους των
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εργαζομένων (ΓΣΕΕ), της Τ.Α., των ασφαλιστι
κών φορέων και μια σειρά κοινωνικών φορέων. 
Πάντως και τα δύο όργανα δημιουργήθηκαν για 
να εκτελέσουν στην καλύτερη ποιότητα των 
φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Πως ένα φάρμακο παίρνει άδεια κυκλοφο
ρίας;

Για να κυκλοφορήσει κάποιο φάρμακο ή 
ελληνική πατέντα πρέπει να πάρει άδεια 
κυκλοφορίας. Για να πάρει την άδεια πρέπει να 
υποβληθούν μια σειρά από πιστοποιητικά ουν το 
ίδιο το φάρμακο το οποίο πρέπει να περάσει απά 
ορισμένους ελέγχους και εφόοον βρίσκεται 
σύμφωνο με τις  διεθνείς προδιαγραφές (Β.Ρ & 
ΕΡ) και την ανάγκη της χώρας σίγουρα παίρνει 
την άδεια κυκλοφορίας.

Τ α φάρμακα της Ε.Φ. μας είπε ο διευθυ
ντής εξαγωγών κ. Δημάκης ελέγχονται 
ποιοτικά από το πρωτοβάθμιο εργαστή

ριο της μονάδας, του ΕΟΦ, αλλά και από το 
κρατικό εργαστήριο ελέγχου φαρμάκων της 
Σουηδίας. Αν. δεν πάρουμε πιστοποιητικό από 
τους 3 οργανισμούς δεν κυκλοφορούν ατην 
ελληνική αγορά. Δηλαδή μ ' αυτό θέλουμε να 
διασφαλίσουμε μια απειροελάχιστη πιθανότητα 
που μπορεί να υπάρξει ότι τσ προϊόντα μας 
θάναι ποιοτικά εφάμιλλα για να μην πω καλύτερα 
απ' όποια άλλα κυκλοφορούν.

Στόχος της ΕΦ είναι να συμβάλλει.
•  στην υλοποίηση της κοινωνικής πολίτικης 

στο χώρο της Δημόσιας Υγείας,
•  στη σωστότερη τιμολόγηση των φαρμάκων

Η PLC ταυτοποίηση χη
μικών ουσιών Υψηλής 
Απόδοσης Υγρά Χρωμα
τογραφίας.

•  να γίνει ένα πρότυπο παράδειγμα φαρμακο
βιομηχανίας παρέχοντας σ' όλη την ιδιωτι
κή φαρμακοβιομηχανία, πληροφορίες παρα
γωγής, διοίκησης, οργάνωσης και

•  να παρέχει καλό φάρμακο το οποίο όμως θα 
είναι και φτηνό.

Το φάρμακο που παράγει η ΕΦ είναι:
•  Προβληματικά μοναδικά αναντικατάστατα 

(προϊόντα χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον 
όπως αντίδοτα δηλητηριάσεων κ.λπ.).

•  Προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας (με εμπορι
κό ενδιαφέρον, αντιβιοτικά).

•  Υψηλής τεχνολογίας (στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν προϊόντα τα οποία έχουν εξελισσό
μενη και υψηλή τεχνογνωσία και απαιτούν 
ειδικές εγκαταστάσεις παραγωγής και 
ελέγχου π.χ. εμβόλια ινσουλίνης, βιολογικά 
προϊόντα...).

Το φάρμακο δεν είναι 
καταναλωτικό αγαθό αλλά 
κοινωνικό. Και έτσι 
πρέπει να
αντιμετωπίζεται απέναντι 
στην υγεία και στο 
θάνατο.

' Ενα επιπλέον μέτρο για την 
επίτευξη του στόχου της σωστής 
χρήσης των φαρμάκων είναι το 
Εθνικό Συνταγολόγιο. Κυκλοφορεί 
από τις 11 Μαρτίου 1987 δωρεάν σε 
γιατρούς και φαρμακοποιούς. Είναι 
ένας ενημερωτικός οδηγός για τη 
σωστή χρήση των σωστών φαρμά
κων με βάση τις επιστημονικές 
απόψεις που ισχύουν κάθε φορά.

Με ειδική νομοθεσία το φάρμακο ελέγ
χεται ως προς την τιμή του αγορανομι- 
κά. Δηλ. δεν μπορεί μια εταιρία να 

προσφέρει ένα φάρμακο σε όσι τιμή θέλει.
Ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου 

φέρει την ευθύνη για τις τιμές των φαρμάκων 
με βάση το αποδεκτό πάντοτε (από το 
υπουργείο Εμπορίου) βιομηχανικό κόστος για 
κάθε προϊόν και με συντελεστές που έχει 
θεσπίσει καθορίζει τη χονδρική τιμή.

Οι συντελεστές αυτοί είναι 2,82 για τα 
παρασκευαζόμενα, 2,52 για τα συσκευαζόμενα 
και 1,67 για τα εισαγόμενα. Εννοείται ότι για τα 
τελευταία η βάση υπολογισμού είναι το κόστος 
c if του προϊόντος και γα τα συσκευαζόμενα η 
βάση υπολογισμού περιλαμβάνει και το κόστος 
της πραγματοποιούμενης τοπικά συσκευασίας. 
Υπάρχουν ιδιορρυθμίες στο φάρμακο;
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Το φάρμακο κυκλοφορεί διεθνώς με κάποιες 
ιδιορρυθμίες. Μια απ' αυτές είναι και η 
ονομασία του. Δηλ. μπορεί να κυκλοφορεί με 
διάφορες χημικές ονομασίες ή με τη δική του 
που καθορίζει το χημικό τύπο του βαοικού 
συστατικού που περιέχει.

Η δεύτερη ονομασία είναι η εμπορική που δεν 
έχει καμιά σχέση με το χημικό τύπο και η τρίτη η 
λεγάμενη κοινόχρηστη. Αυτή είναι διεθνώς η 
ίδια όπως η ίδια μπορεί να είναι και η χημική, 
διαφορετική όμως είναι η εμπορική.

Π.χ. η αμπικιλίνη που είναι ένα από τα 
προϊόντα μας κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές 
(σιρόπι, κάψουλα κ.α.). Αμπικιλίνη είναι το 
κοινόχρηστο όνομα. Μπορεί ακόμη να κυκλοφο
ρήσει και με μια εμπορική ονομασία όπως 
πεντρεξίλ, αμπισιμπέν...

Η εμπορική ονομασία είναι καθαρά εμπορικό



τρυκ, δεν εξυπηρετεί καμιά δεοντολογία ιατρική 
ή φαρμακευτική. Μπήκε από τις εταιρίες μόνο 
για να ξεχωρίζουν τη δική τους ονομαοία.

Επηρεάζουν ή ακόμη μπορούν να εξαπα- 
τήσουν ένα γιατρό για τις ενέργειες του 
φαρμάκου τα διαφημιστικά φυλλάδια των 
εταιριών με τις εμπορικές ονομασίες των 
φαρμάκων;

Πιστεύω ότι δεν μπορούν να πείοουν το 
γιατρό, ότι αυτό το συγκεκριμένο εμπορικό 
όνομα είναι καλύτερο στο αποτέλεσμα από το 
β ' όνομα.

0 γιατρός ως επι το πλείοτον ξέρει τα 
συστατικά του φαρμάκου, όταν δίνει τα 
συγκεκριμένα αντιβιοτικά για τη θεραπεία.

Τους Έλληνες όμως τους χαρακτηρίζει ένα 
μεγάλο κακό που είναι πολύ σημαντικό για την 
υγείπ τους ότι, αγοράζουν φάρμακα μόνοι τους 
χωρίς συνταγή γιατρού και χωρίς να ξέρουν τι 
είναι αυτό που παίρνουν αλλά, επειδή το πήραν 
οι φίλοι τους ή οι γείτονες και τους έκαναν 
καλό.

Είναι πολύ γνωστός ο όρος της πολυονομα- 
σίας που σημαίνει ότι πολλά φάρμακα κυκλοφο
ρούν με πάρα πολλές εμπορικές ονομασίες στο 
ίδιο σκεύασμα.

0 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κάνει 
μια έκθεση πριν 4 -5  χρόνια και έλεγε ότι τα 
τελείως, απαραίτητα φάρμακα, σε μια χώρα 
είναι γύρω στα 250. Από κει και πέρα κάθε χώρα, 
ανάλογα με τις ανάγκες της γιατί υπάρχουν 
ιδιορρυθμίες κλιματολογικές, φυλετικές κ.λπ. 
μπορεί να έχει και παραπάνω.

Αυτή τη στιγμή οτην ελληνική αγορά 
κυκλοφορούν γύρω στα 7018 ιδιοσκευάσματα. 
Και είναι λογικό νούμερο γιατί υπάρχει και ο 
ψυχολογικός παράγοντας. 0 πελάτης που θα 
ζητήσει την εμπορική ονομασία αυτή που του 
έχει πει ο γείτονάς του και δεν θα ζητήσει την 
κοινόχρηοη και εκεί είναι που γίνεται το λάθος 
ίδιο φάρμακο για λάθος οργανισμό.

Ακριβώς αυτό. Γιατί υπάρχουν οι ιδιαιτερότη
τες  κάθε οργανισμού. Όταν ο γιατρός γράφει 
ένα φάρμακο λαμβάνει υπόψη του το ιστορικό 
του αοθενή του.

Μπορεί ένα φάρμακο, που είναι πολύ καλό για 
τον Α αοθενή και τον έχει θεραπεύσει να μη 
θεραπεύσει τον βιομηχανικό εργάτη και όχι μόνο 
να μην τον θεραπεύσει αλλά και να τον πεθάνει. 
Επειδή ίσως αυτός έχει μια αλλεργία, μια 
ευαισθησία που δεν τη ξέρει.

Για να αποφύγουμε λοιπόν τα δυσάρεστα 
αποτελέσματα ας μην παίρνουμε φάρμακα 
χωρίς συνταγή γιατρού.

Υπάρχει εξαγωγικά εμπόριο;
Υπάρχουν δύο ειδών εξαγωγές ελληνικού 

φαρμάκου. Αυτές που γίνονται σε χώρες της 
ΕΟΚ και αυτές στις υπόλοιπες χώρες.

Στις χώρες της ΕΟΚ δίνονται φάρμακα βάσει 
του καθεστώτος που υπάρχει περί παράλληλων

εισαγωγών, δηλ. μια εταιρία που κυκλοφορεί 
φάρμακα στην Αγγλία και στην Ελλάδα μπορεί να 
προμηθευτεί το φάρμακο από την Ελλάδα, βάσει 
του κοινοτικού δικαίου και να το κυκλοφορήσει 
οτην Αγγλία. Έτσι γίνεται μια εξαγωγή, από τις 
ελληνικές φαρμακαποθήκες, προϊόντων με 
εμπορικά ονόματα τα οποία κυκλοφορούν σε 
διάφορες χώρες. Στις χώρες εκτός ΕΟΚ οι 
εξαγωγές γίνονται από τους ίδιους τους 
παραγωγούς δηλ. τις φαρμακευτικές βιομηχα
νίες. Σημαντικές είναι οι εξαγωγές της ΧΡΟΠΕΙ 
οτην Αφρική, της R & Ν, ADELC0 κ.λπ. Το

Τα έντυπα που χρησιμοποιούν 
οι φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις για την ιατρική 
ενημέρωση πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις αρχές του 
άρθρου 2 της Υπουργικής 

Απόφασης 188/83. Παρέκλιση 
που αφορά το περιεχόμενό 

τους επιτρέπεται μόνο ύστερα 
από έγγραφη άδεια του ΕΟΦ.

ενδιαφέρον που έχει παρουσιαστεί για το 
ελληνικό φάρμακο από τις χώρες όλου του 
κόσμου είναι μεγάλο.

Οι εξαγωγές απαιτούν μεγάλη διαδικασία και 
υποδομή δηλ. δεν μπορούμε απλά, έχουμε ένα 
προϊόν και το εξάγουμε. Πρέπει το προϊόν αυτό 
να πάρει έγκριση άδειας κυκλοφορίας από τη 
χώρα που θα το εξαγάγουμε και να βρεθεί 
τοπικός αντιπρόσωπος δηλ. μια διαδικασία 
περίπου 1 με 2 χρόνια.

Σημαντικό ρόλο για τις εξαγωγές μπορούν να 
παίξουν οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας 
με άλλες χώρες. Δηλ. μέσα οτα ανταλλάξιμα 
προϊόντα να είναι και το φάρμακο. Αυτά μπήκε 
και έχει αρχίσει δειλά-δειλά να υλοποιείται 
είναι σ ' ένα δρόμο. Η ελληνική φαρμακοβιομη

χανία μόνη της έχει τεράστια διαρθρωτικά 
προβλήματα. Γιατί έχοντας το χαρακτηριστικό 
ότι εμείς είμαστε μια μικρή αγορά αυτού του 
είδους οι επενδύσεις δεν μπορούν να είναι 
παραγωγικές αν δεν έχουν σαφή εξαγωγικά 
προσανατολισμό. Η Ελλάδα οαν χώρα έχει 
πληθυσμό γύρω στα 10 εκατ. που αντιστοιχεί οε 
μια ορισμένη φαρμακευτική αγορά. Στατιστικά 
έχουμε ορισμένους ασθενείς στις διάφορες 
κατηγορίες των φαρμάκων. Δεν είμαστε μια 
χώρα 50- 60 εκ. που οι παραγωγές μας μπορούν 
να ανακυκλώνονται.

Άρα οι εξαγωγές είναι ο άμεσος στόχος που 
πρέπει να έχουν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχα
νίες.

Αν θέλουμε λοιπόν να γίνουμε ανεξάρτητοι 
στον τομέα που λέγεται φάρμακο δηλ. να 
έχουμε μια καθετοποιημένη φαρμακοβιομηχα
νία πο υ σημαίνει να ξεκινάμε από πρώτη ύλη, 
πρέπει να εξασφαλίσουμε τον πρωτογενή και 
δευτερογενή τομέα.

ΕΟΚ και φάρμακο

Πρωταρχικός ρόλος των νόμων που έχουν 
θεσπίσει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι να 
διαφυλάξουν τη δημόσια υγεία ενώ συγ
χρόνως να διασφαλίσουν την ανάπτυξη της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας και το εμπό
ριο των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 
να μην παρεμποδίζεται.

Οι ειδικές ντιρεκτίβες που κυκλοφόρησαν 
αναφέρονται στη διακίνηση και εμπορία των 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για ανθρώπι
νη χρήοη στα 10 κράτη μέλη και συμπεριλαμβά
νουν:
•  τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να 

πάρει κάποιος την άδεια κυκλοφορία
•  τι απαιτούνται για να γίνουν κλινικές 

δοκιμές σ' αυτά τα φαρμακευτικά ιδιο
σκευάσματα

•  τις προδιαγραφές για παραγωγή, έλεγχο, 
συσκευαοία και

•  τι υποχρεώσεις πρέπει να έχουν οι αρχές 
της κάθε χώρας για να δίνουν α υ τές τ ις  
άδειες κυκλοφορίας.

' Πέρα απ' αυτό η ευρωπαϊκή κοινότητα έχει 
θεσπίσει και μια επιτροπή για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα. Αφορά και τα 10 κράτη μέλη και 
ασχολείται πρωταρχικά με τον έλεγχο των 
αδειών κυκλοφορίας και κατόπιν την κυκλοφο
ρία!

Ενώ με ντιρεκτίβες που κυκλοφόρησε 
αργότερα βελτίωσε τις 3 πρώτες (65/G5/EEC, 
75/31Θ/EEC και 75/319/EEC) όσον αφορά κυρίως 
τις  κλινικές δοκιμές και έτο ι έγιναν πιο 
λεπτομερείς και με πιο αυστηρές προδιαγρα
φές ενώ αυτά βγαίνουν στην κυκλοφορία.
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Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κάοοιος

Τους συνηθίσαμε πια. Ντυμένοι με κομψές οτολές, κινούνται 
ανάμεοά μας. Έχουν χωρίσει την πόλη αε τομείς δραστηριότη
τας και μοχθούν για να απαλλάξουν το κέντρο αλλάκαι τα 
δημοτικά διαμερίσματα, απ' το παράνομο παρ κάριομα και τις 
εστίες μόλυνσης απ’ τα σκουπίδια που οι νοικοκυρές 
κατεβάζουν από το βράδυ... Είναι οι υπάλληλοι της νεοσύστατης 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων.

0 νόμος τους αποκαλεί υπαλλήλους της «ειδικής υπηρεσίας» 
Δήμων και Κοινοτήτων. 0 κόσμος τους ονομάζει Δημοτικούς 
αστυνομικούς και την υπηρεσία τους «Δημοτική αστυνομία».

Για να τους γνωρίσουμε καλύτερα, επισκειρτήκαμε τα γραφεία 
της υπηρεσίας τους και παρακολουθήσαμε από κοντά την 
«περιπολία» ενός υπαλλήλου, στο ΣΤ' Δημοτικό Διαμέρισμα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με το β.Δ. της 31.12.1836 «περί δημοτικής αστυνομίας», η 
άσκηση της τοπικής αστυνομίας παραχωρήθη στους δήμους. Στα 
καθήκοντα της δημοτικής αστυνομίας περιλαμβάνονταν η 
καθαριότητα, η πρόληψη των δυστυχημάτων, η δημοτική υγεία, η 
αστυνομία των ηθών, των οικοδομών, των επαγγελμάτων και των 
οδών, η κοινή ησυχία και η βεβαίωση των πταισμάτων.

Σε περίπτωση διασάλευσης της τάξης, η δημοτική αστυνομία 
ζητούσε εγγράφως τη συνδρομή της Χωροφυλακής. Οι 
αστυνόμοι την εποχή αυτή φόραγαν πολιτική ενδυμασία. Το μόνο 
διακριτικό σημείο της ιδότητάς τους ήταν ο βούρδουλας που 
κρέμαγαν απ’ το καρπό του δεξιού χεριού.

Η δημοτική αστυνομία στους δήμους Αθήνα και Πειραιά, 
καταργήθηκε με νόμο, το 1849 και συστάθηκε «διοικητική» 
αστυνομία με την ίδρυση τεσσάρων αστυνομικών τμημάτων στην 
Αθήνα και ενός στον Πειραιά.

Στους πρόσφατους χρόνους, πολλοί δήμαρχοι εισηγήθηκαν 
την ίδρυση δημοτικής αστυνομίας στους δήμους τους για να 
εδραιωθεί στους δημότες, κατά την άποψή τους, το συναίσθημα 
υπσκοής στους νόμους της πολιτείας και για να εφαρμοστεί 
καλύτερα η νομοθεσία που ισχύει, αφού οι υπάλληλοι της 
δημοτικής αστυνομίας θα γνωρίζουν καλύτερα τα θέματα που 
απασχολούν τους δήμους και τους δημότες.

Με δημοψήφισμά του, το συνέδριο της τοπικής αυτοδιοίκη

σης (ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος), που συνήλθε από 1 
έως 4 Οκτωβρίου 1970, στα Χανιά, πρότεινε να συστ«θεί σώμα 
Δημοτικής Αστυνομίας στους μεγάλους Δήμους.

Το «σκεπτικό» της πρότασης περιλάμβανε, σε γενικές 
γραμμές τα κατωτέρω:

«Η πείρα απέδειξε ό τ ι η όλη αναδημιουργική προσπάθεια των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (μάχη για τη καθαριότητα των 
ακτών και πόσης φύαεως κοινοχρήστων χώρων, προστασίας της 

περί ουσίας, καταπολέμηση αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρο
μίων κ.τ.λ.), προσκρούει στην έλλειψ η επαρκούς συνδρομής της  

οικείας αστυνομικής αρχής, τα όργανα της οποίας, εκτός της  
συνεχούς απασχόλησής τους, κυρίως σε θέματα τάξης και 

ασφάλειας, αγνοούν στο σύνολό τους και στις λ επ τομέρειες  τα 
θέματα που απασχολούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη
σης...».

Στις θέσεις αυτές της ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλάδας, για τη «Δημοτική» αστυνομία, το αρχηγείο Χωροφυλα
κής, σε σχετικό ερώτημα του υπουργείου Δημόσιας τάξης, 
πρόβαλε τις δικές του απόψεις:

«Η αστυνομία της χώρας υπό τη σημερινή της οργάνωση, είναι 
η εξελ ικτική  μορφή του θεσμού για ενάμιση περίπου αιώνα.

Τα μεταβατικά στάδια για την εξέλ ιξη  του θεσμού ήσανπολλά. 
Είναι γνωστές οι αδυναμίες του θεσμού της δημοτικής 

αστυνομίας για τη χώρα μας (περίοδος 1836-1893) που τελικά  
κατάρευσε. Βέβαια, το θέμα δεν τίθετα ι, α π ' το συνέδριο της  
τοπικής αυτοδιοίκησης, μ ε  την ίδια έννοια, οπωσδήποτε όμως οι
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Αυτοκίνητα σταθμευμένα πάνω στα πεζο
δρόμια και στις διασταυρώσεις, εμποδί
ζουν την ομαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων.

θέσε ις  που προβάλλονται είνα ι ανίσχυρες να φέρουν για 

επανεξέταση θεσμό που απέτυχε στην πράξη...
...Εξάλλου όλες οι αρμοδιότητες που προτείνονται να 

ανατεθούν στους υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας, 
καλύπτονται επαρκάς α π ' τα Αστυνομικά Σώματα...»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

0 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» αναφέρει μεταξύ 
άλλων:

«Οι Δήμοι και ο ι Κοινότητες, εκτός απ ’ τ ις  αποκλειστικές τους 

αρμοδιότητες, μπορούν να αναπτύσσουν και κάθε άλλη 
δραστηριότητα που προάγει τα κοινωνικά, πολιτιστικά, πνευματι

κά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών».

Στις δραατηριότητες αυτές υπάγονται:
0 έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την 

καθαριότητα, τη ατάθμεοη των οχημάτων, την οικοδόμηση, την 
αποχέτευση, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την προστασία 
του υπόγειου υδατικού δυναμικού (όταν συντρέχει περίπτωση).

Για την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, ο δήμος ή η 
κοινότητα μπορεί να προβλέπει στον οργανισμό εσωτερικής 
υπηρεσίας, τη συγκρότηση σχετικής ειδικής υπηρεσίας...

Οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα προσόντα, τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις του προσωπικού της ειδικής υπηρεσίας των 
Δήμων και Κοινοτήτων, προβλέπονται απ ’ το Π.Δ. της 
20/31.12.84 (Α 215) που συμπληρώνει το Π.Δ. 434/82 και το 
άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 1085/80.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, ο έλεγχος για την 
καθαριότητα εκτείνεται σ ’ όλους τους δημόσιους, δημοτικούς, 
κοινοτικούς και κοινόχρηστους γενικά χώρους και τόπους 
αγοράς.

0 έλεγχος για τη στάθμευση των πόσης φύσεως οχημάτων 
εκτείνεται τόσο στους χώρους ελεγχόμενης (με παρκόμετρα) 
στάθμευσης όσο και σε χώρους εκτός αυτών.

0 έλεγχος για τη μόλυνση του περιβάλλοντος εκτείνεται σε 
κάθε πηγή και αιτία παροδική ή μόνιμη που προκαλεί ρύπανση ή 
μόλυνση στο φυσικό περιβάλλον (γη, αέρα, ποτάμια, λίμνες, 
θάλασσες κ.λπ.). Στον έλεγχο υπόκεινται και οι εστίες καύσης 
πόσης φύσης κτιρίων ως και η ηχορύπανση.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσώπικό της 
ειδικής αυτής υπηρεσίας, δικαιούται να ελέγχει τα στοιχεία 
ταυτότητας του παραβάτη, ζητώντας το δελτίο της αστυνομικής 
ταυτότητας, ή κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο 
(διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λπ.). Τους παρέχεται ακόμη το 
δικαίωμα επιβολής προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων της 
στάθμευσης οχημάτων και της καθαριότητας.

Το προσωπικό της Ειδικής αυτής Υπηρεσίας κάθε Δήμου και 
Κοινότητας συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της 
Αστυνομίας, των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας, Χωροταξίας 
και Περιβάλλοντος, Γεωργίας κ.λπ. για τον καθορισμό κοινού 
προγράμματος αντιμετώπισης των παραβάσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η ειδική 
στολή, το διακριτικό σήμα και ο τύπος της ειδικής ταυτότητας 
του προσωπικού της Ειδικής αυτής Υπηρεσίας.

Το προσωπικό της Ειδικής αυτής Υπηρεσίας θα εφοδιάζεται-

με την ειδική ταυτότητα δηλωτική της ιδιότητάς του, που θα 
εκδίδει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας και η οποία θα 
κατατίθεται στο Δήμο ή την Κοινότητα, όταν αποχωρήσει από την >
ενεργό υπηρεσία.

Το διευθυντή της «ειδικής υπηρεσίας ελέγχου περιβάλ
λοντος, στάθμευσης και καθαριότητας» του Δήμου Αθηναίων 
Χαράλαμπο Γιαβρούτα, συναντήσαμε στο γραφείο του.

0 κ. Γιαβρούτας, σχετικά με την ίδρυση, τη λειτουργία και τη 
δραστηριότητα της «ειδικής υπηρεσίας», μας πληροφορεί:

«Σύμφωνα μ ε  το Π.Δ. 434/82 , «καθορισμός αρμοδιοτήτων, 

καθηκόντων, προσόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού της  
ειδ ικής υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων» (του άρθρου 24 παρ. 2 
του Ν. 1065/80), όπως αυτό συμπληρώθηκε μ ε το Π.Δ. 592/84, 
συστήθηκε στο Δήμο Αθηναίων ειδ ική υπηρεσία ελέγχου  

περιβάλλοντος, στάθμευσης και καθαριότητας.
Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν, παρακολούθησαν εκπαιδευ

τικό σεμινάριο και ανέλαβαν επίσημα τα καθήκοηά τους στις  

18.11.1985.
Η υπηρεσία αποτελείται από 94 υπαλλήλους ειδ ικού  

προσωπικού που ελέγχει επιτόπια και αυτοπρόσωπα την τήρηση 
των διατάξεω ν που αφορούν την καθαριότητα, τη στάθμευση των 

οχημάτων και τη ρύπανση (έλεγχο καυσαερίων) και από 7 
μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους (τμηματάρχης-εισηγητές - 
γραμματείς) που ασχολούνται, σε δύο βάρδιες, μ ε  τον 
προγραμματισμό, συντονισμό και διεκπεραίωση της εργασίας

πας- I
Στην υπηρεσία μας υπηρετεί μ ε  απόσπαση και αξιωματικός 

της ελληνικής αστυνομίας».

-  Τι προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις για τη στολή και 
το έμβλημα της νεοσύστατης υπηρεσίας;
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«0 καθορισμός της στολής έγ ινε μ ε  την υπ ’ αριθ. 8496/86 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης. 
Αποτελείτα ι από χιτώνιο-παντελόνι, μπουφάν-παντελόνι ή 
φούστα, πηλίκιο, καπαρντινοαδιάβροχο, πουκάμισο, παπούτσια, 
τσάντα, γραβάτα, γάπια.

Το διακριτικό σήμα καθορίζεται από την υ π ' αριθ. 
30.000/26.5.86 απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών. Είναι από 
ύφασμα, έχε ι σχήμα κυκλικό, διαμέτρου έξ ι εκατοστών. Στο 

άσπρο φόντο είνα ι κεπ ημένα  δύο κλαδιά δάφνης. Μέσα από τη 
δάφνη προβάλλει η ελληνική σημαία, στο κέπ ρ ο  της οποίας 
αναγράφονται σε δύο σειρές, τα γράμματα ΕΥ και ΔΚ, που είνα ι τα 
αρχικά των λέξεω ν «Ειδική υπηρεσία Δήμων Κοινοτήτων».

-  Ποια είναι η δραστηριότητα της υπηρεσίας;
«Το 1986, δόθηκαν 35.000 περίπου κλήσεις για παράνομη 

στάθμευση, 42.000 περίπου κλήσεις για παράνομη στάθμευση 
στο χώρο των παρκόμετρων και 300 κλήσεις για παραβάσεις 
πταισματικών δ ιατάξεων που αφορούν την καθαριότητα.

Ακόμα έγ ινε έλεγχος για την εκπομπή ρύπων του μονοξειδίου  
του άνθρακα, σε 750 επιβατικά αυτοκίνητα, ελέγχθηκαν και 
διεκπεραιώθηκαν 10.000 περίπου καταγγελίες δημοτών που 

αφορούσαν θέματα καθαριότητας, οδοποιίας, πρασίνου κ.τ.λ.
Τέλος, έγ ινε έλεγχος των αδειών για καταλήψ εις πεζοδρο

μίων και αδειών οικοδομών.

Πρέπει να πούμε ότι η δραστηριότητά μας αυτή στοχεύει στη 

πρόληψη των παραβάσεων. Προσπαθούμε να απαλλάξουμε, σε 
γεν ικές γραμμές, το κ έπ ρ ο  της πόλης και τα δημοτικά 
διαμερίσματα α π ' την κατάληψη των πεζοδρομίων και απ ’ τά 
σκουπίδια». '

-  11ου πρέπει να απευθύνεται ο δημότης για κάποιο 
πρόβλημα που είναι της δικής σας αρμοδιότητας;

«Τα γραφεία της Διεύθυνσής μας σ τεγάζοπ α ι στον 6ο όροφο,

Οι πρώτες γνωριμίες των δημοτών με τη 
Δημοτική Λοτυνομία έγιναν με... συστά
σεις.

του κτιρίου της οδού Αθηνάς 16. Για οποιοδήποτε αίτημα ή 

παράπονο οι δημότες μπορούν να απευθύνοπαι στα τηλέφωνα  
3 2 5 3 4 1 1 -1 4  και 3217353  ή να επισκέπτονται την υπηρεσία 
μας».

Τον κ. Λάμπρο Γκέλη, υπάλληλο της ειδικής υπηρεσίας του 
Δήμου Αθηναίων, συναντήσαμε «εν ώρα υπηρεσίας» κάπου στην 
οδό Δροοοπούλου, οτην Κυψέλη.

«Στην αρχή, μας είπε ο συνομιλητής μας, ο κόσμος δεν μας γνώριζε 
και απιμετώπιήχ σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση της υπηρεσίας. 
Νόμιζαν ότι είχαμε αρμοδιότητα μόνο στις παράνομες σταθμεύσεις και 
γι αυτό, όταν κάναμε κάποια σύσταση για τα σκουπίδια στο πεζοδρόμιο, 
μας κοίταζαν με καχυποψία.

Σήμερα, μπορώ να πω ότι οι δημότες μας απιμετωπίζουν με 
κατανόηση και πίστεψαν ότι όλες μας οι προσπάθειες στοχεύουν στην 
καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής τους. Άρχισαν ήδη να βλέπουν 
κάποια «τάξη» στα προβλήματα που τους απασχολούσαν και γ ι ' αυτό 
επιβραβεύουν το έργο μας».
-  Με τους «συναδέλφους» σας της ελληνικής αστυνομίας, πως τα 
πάτε;

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Πολλές φορές μάλιστα 
συνεργαζόμαστε. Οι δικές μας αρμοδιότητες εξάλλου είναι ξεκάθαρες 
και έτσι δεν προκύπτουν θέματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
πιθανές προστριβές».

Οδός Δροοοπούλου, ώρα 9 το πρωί. Δέκα λεπτά μετά τη διέλευση 
του απορριματοφόρου του Δήμου, ανοίγει η κεντρική είσοδος 
πολυκατοικίας και κάποια κυρία αφήνει τη σακούλα με τα σκουπίδια στο 
πεζοδρόμιο.

-  Καλημέρα σας, επεμβαίνει ευγενικά, ο κ. Γκέλης. Γιατί βγάζετε τα 
οκουπίδα τέτοια ώρα; Δε βλέπετε ότι πέρασε το αυτοκίνητο;

-  Και η «κυρία» με περιφρονητικό ύφος: «Μπα και τι έγινε; Τέτοια 
ώρα τα βγάζω κάθε μέρα».

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με το σκεπτικά ότι η αρμοδιότητα 
της Δημοτικής Αστυνομίας, στο χώρο της τροχαίας, όπως είχε 
διατυπωθεί στο σχέδιο του Π.Δ. για την «ίδρυση της Δημοτικής 
Αστυνομίας», επεκτείνεται υπέρμετρα (θα ασκούσε και κάθήκοντα 
ρυθμιστή κυκλοφορίας), πρότεινε να περιοριστεί η αρμοδιότητά της 
αυτή και να ασχολείται μόνο με τη πρόληψη και την καταστολή της 
παράνομης στάθμευσης.

... «Σε διαφορετική περίπτωση, θα παρατηρηθεί το φαινόμενο, δύο 
υπηρεσίες με διάφορους στόχους η κάθε μια, να εκτελούν παράλληλα τα 
αυτά καθήκοντα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση και αταξία...».

Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε στην τελική διαμόρφωση του νόμου και 
έτσι η «Δημοτική Αστυνομία», ελέγχει μόνο την παράνομη στάθμευση και 
δεν είναι της αρμοδιότητάς της ο έλεγχος της «κυκλοφορίας» των 
οχημάτων.

Σήμερα, «δημοτική αστυνομία» έχουν συγροτήσει και οι Δήμοι Βόλου, 
Ηρακλείου Κρήτης, Κατερίνης, Ν. Ηρακλείου Αττικής, Νάουσας, Ν. 
Χαλκηδόνας και Πάρου.

Η «Δημοτική αστυνομία» αποτελεί μια καινοτομία για τα ελληνικά 
δεδομένα αφού, αρμοδιότητες της ελληνικής αστυνομίας, πέρασαν στο 
χώρο της τοπικής αυτοδιοίκηοης.

Πρόκειται για νεοσύστατη και δραστήρια ειδική υπηρεσία των Δήμων 
που πιθανώς, μελλοντικά, να απλώσει τις δραστηριότητες της και σε 
άλλους τομείς, με γνώμονα πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
δημοτών και την οριστική ανακούφιση των πόλεων απ' το παράνομο 
παρκάρισμα των αυτοκινήτων στα πεζοδρόμια απ' τις  αυθαίρετες 
καταλήψεις των δημδσιων χώρων, απ' τη μάστιγα των σκουπιδιών, απ' 
τη ρύπανση του περιβάλλοντος, απ' την ανεξέλεγκτη δόμηση και από 
άλλα προβλήματα που περιμένουν τη λύση τους
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Οι δηλητηριάσεις 
των παιδιών

του Γιάννη Μεσσαριτάκη

Οι δηλητηριάσεις των παιδιών είναι 
μια συνηθισμένη μορφή ατυχήματος, που 
συνεχούς αυξάνονται. Ευτυχώς πολύ 
σπάνια καταλήγουν σε θάνατο.

Οι περισσότερες ουσίες που παίρνουν 
από λάθος τα παιδιά είναι ακατάλληλες 
για φαγητό, αλλά δεν είναι δηλητηρίώ- 
δεις.Μερικές από αυτές προκαλούν συ
μπτώματα μόνον όταν παρθούν σε μεγά
λες ποσότητες και ελ.άχιστες είναι τοξι- 
κές ακόμη και σε μικρές ποσότητες.

Ο συχνότερος τρόπος δηλητηρίασης 
των παιδιών είναι η κατάποση και σπά
νιοι τρόποι η εισπνοή ή η απορρόφηση 
ουσίας από το δέρμα.

Πολλά παιδιά στην πραγματικότητα 
δεν δηλητηριάζονται είτε γιατί η ουσία 
που κατάπιαν δεν ήταν τοξική είτε γιατί 
δεν την κατάπιαν είτε γιατί την απόβαλαν 
με εμετό.

Το 1973 στην Αγγλ.ία και Ουαλλία 
υπολογίστηκε ότι σχεδόν 1 στα 100 παι
διά κάτω των 5 ετών δηλητηριάζεται μια 
φορά το χρόνο και ότι περίπου 35.000 
γονείς ζητάνε ιατρική συμβουλή ή βοή
θεια για παιδιά που δηλητηριάστηκαν στο 
ίδιο χρονικό διάστημα. Από στατιστικά 
στοιχεία της A ' Παιδιατρικής κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πίνακας 
1) αποδεικνύεται ότι από 610 εισαγωγές 
με δηλητηρίαση στην περίοδο 1968-72 το 
80% ήααν παιδιά ηλικίας κάτω των 4 
ετών.

Από στοιχεία του κέντρου δηλητη
ριάσεων για το 1980 από όλη τη χώρα 
που καλύπτουν το 59% του συνόλου, 
διαπιστώνουμε επίσης ότι το 63% των 
παιδιών που δηλητηριάστηκαν ήσαν ηλι
κίας κάτω των 3 ετών (πίνακας 2).

Ωρισμένοι λόγοι για τους οποίους 
δηλητηριάζονται συχνότερα παιδιά ηλι
κίας 1-4 ετών είναι γνωστοί, όπως η υ
περβολική ζωηράδα, η έντονη περιέργεια 
και το πείσμα που κυριαρχούν στις ηλι
κίες αυτές. Τα νήπια έχουν μεγάλη επι
θυμία να βάλουν στο στόμα τους διάφορα

ΠΙΝΑΚΑΣ
Δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ι ς

Ε ίδ ο ς Α ν ά λ ο γ ά .  % σ ε  ό λ α

δ η λ η τ η ρ ίο υ τα  είδη

1961-66 1968-72 1980

Πετρέλαιο 31 23.9 3
Φάρμακα 9.4 30.5 50.5

Ασπιρίνη 4.5 13.3 12.5
Ηρεμιστικά 2.9 8.4 11
Αντιϊσταμινικά 2 - -

Άλλα * 8.8 27
Απορρυπαντικά 13.8 11.8 15.5
Εντομοζωοκτόνα 2.9 . 10.2 3
Διάφορα 42.9 23.6 28

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Εισα γω γές με δηλη τη ρία ση 

σ τη ν Α '  Π .Κ .Π . Α .  στη ν 

περίοδο 1968-1972

Η λ ικ ία  
σ ε έτη

Α ρ ιθ μ ό ς
ε ισ α γ ω γ ώ ν

Α ν α λ ο γ ί α  % σ ε  
ό λ ε ς  τ ις  η λ ικ ίε ς

1 69 11.3
2 243 39.8
3 122 20.0
4 66 10.8

5 110 18.1

Σύνολο 610 100

πράγματα τόσο για να εξακριβώσουν τη 
φύση τους όσο και να ευχαριστήσουν τη 
γεύση τους. Εν τούτοις υπάρχουν αρκετές 
περιπτώσεις που, για ανεξακρίβωτους 
λόγους, βάζουν στο στόμα τους ουσίες 
που ούτε ελκυστικές στη όψη ούτε ευχά
ριστες στη γεύση είναι.

Από δικές μας και ξένες στατιστικές 
διαπιστώνεται ότι τα αγόρια δηλητηριά
ζονται συχνότερα από τα κορίτσια σε α
ναλογία που κυμαίνεται από 60-70%. Τα 
αίτια της υπεροχής αυτής δεν είναι γνω
στά, πιθανολογούνται όμως η μεγαλύτερη 
ζωηράδα και η αυξημένη τάση για εξε
ρεύνηση του περιβάλλοντος που παρατη
ρούνται στα αγόρια.

Τα παιδιά δηλητηριάζονται πρακτικά 
με οτιδήποτε βρουν μπροστά τους, το εί
δος όμως της ουσίας που θα πάρουν έχει 
άμεση σχέση με ορισμένους παράγοντες 
όπως:

-  Το εθνικό και οικογενειακό βιοτικό 
επίπεδο. Στις υπανάπτυκτες χώρες (π.χ. 
Ινδίες) το πετρέλαιο χρησιμοποιείται ευ
ρέως για φωτισμό και θέρμανση με απο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Δ η λη τη ρ ιά σ ε ις  σε πα ιδιά  

μέχρι 15 ετών από όλη τη 
Χ ώ ρ α  το  1980 

(κέντρο δηλητηριά σεω ν)

ί.ικ ία  Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  

Ε έτη

Α ν α λ ο γ ί α  %  σ ε  
ό λ ε ς  τ ι ς  η λ ι κ ί ε ς

>1 631 7

,1-3 5319 59

3-15 3065 34

ιεσμα το 40% όλων των δηλητηριά- 
■wv να οφείλονται σ ’ αυτό. Στις ανα- 
ινσσόμενες χώρες που υπάρχουν σημα- 
ικές διαφορές βιοτικού επιπέδου, τα 
ιίδιά των πτωχότερων οικογενειών, 
)0 δηλητηριάζονται με πετρέλαιο είναι 
φισσότερα.
-  Οι συνήθειες ζωής του πληθυσμού, 

ιη Μεγ. Βρετανία συνηθίζεται η χρησι- 
ιποίηση για θέρμανση και φαγητό του 
ηοξειδίου του άνθρακα. Οι δηλητηριά- 
■ις με μονοξείδιο έρχονται πριοτες σαν 
χία Θανάτου από όλες τις δηλητηριά- 
:ις στα παιδιά.
-Η  σύνθεση του 70·ήθύσμοί, Παιδιά 

φυτικών περιοχών ■ δηλητηριάζονται 
ίχγότερα με φυτοφάρμακα, εντομοκτύ- 
και πετρέλαιο. 1}αιδτά αστικών οικο- 

νεϊώ'ν δηλητηριάζονται συχνότερα με 
ρ μ α κ α ·
-  Το ρεύμα της σύγχρονης συνταγο- 

αφίας. Εδώ πρέπει να αναφερθούν διά- 
ρα είδη αναλγητικών, υπναγωγών και 
εριστικών φαρμάκων που κατά και- 
ι5ς κατακλύζουν το εμπόριο και που με 
ιφόρόυς τρόπους εξασφαλίζουν την 
τιιστοσύνη . των· γιατρών. Επίσης το 
ο ισχύει και. για. τα. διάφορα αντισυλ-. 
πτίκά ή και «αντιδιαρροϊκά» φάρμακα.

^πτώσεις από τις  δηλη
τη ρ ιά σ ε ις  των παιδιών

I Η δηλητηρίαση ενός παιδιού συνηθέ- 
|«τα προκάλεί τέτοιο-πανικό στους..γυ- 
»ς που τους, κάνει νά τρέχουν αμέσως 
® βοήθεια στο. γιατρό ή στο νοσοκο- 

ο, χωρίς να.ξέρουν πολλές φορές ούτε 
f ουσία που κατάπιε το παιδί τους ούτε 
1 ποσότητα, που πήρε.
Από την άλλη μεριά ο γιατρός, θέλ.ο- 
ι? να κάνει σωστά τη δουλ,ειά του αλλά

και να είναι νομικά κατοχυρωμένος, α- 
ντιμετιοπίζει εκτός από τις πραγματικές 
και τις πιθανές περιπτώσεις δηλητηρία
σης σαν πραγματικές. Εισάγει το παιδί 
στο νοσοκομείο και εκεί παρακολουθεί- 
ται τουλάχιστον για 24 ώρες με όλες τις 
γνωστές επιπτώσεις για τους γονείς και 
το νοσηλευτικό προσωπικό.

Αναφέρεται ενδεικτικά ότι στην δε
καετία 1969-1979 νοσηλεύτηκαν μόνο 
στην A ' ΠΚΠΑ πάνιο από 1500 παιδιά 
με δηλητηρίαση.

Από στατιστικά στοιχεία της Α ’ 
ΠΚΠΑ, διαπιστώνουμε την αλματώδη 
άνοδο των δηλητηριάσεων μέσα στη 
δεακετία 1969-1979. Το 1969 οι εισαγω
γές με δηλητηρίαση αντιπροσώπευαν μό
λις το 1,4% ενώ το 1979 το 4,8%, παρα
τηρήθηκε δηλαδή μια αύξηση περίπου 
400%. Βλέπουμε ότι ενώ η αύξηση των 
εισαγωγών με δηλητηρίαση από το 1969 
μέχρι το 1979 αυξήθηκε περίπου κατά 
400% η αύξηση όλων μαζί των άλλων 
εισαγωγών δεν ξεπέρασε το 100%.

Αντίθετα με τη νοσηρότητα ο απόλυ
τος αριθμός των θανάτων από δηλητη
ριάσεις .(εξαιρούνται πάντα οι αυτοκτο- 

. \/ί·ες):;·σέ0έ^>κ;;·μειώ.νεται τα τελευταία 20 
χρόνια. Από στοιχεία τής Εθνικής στα
τιστικής υπηρεσίας και του κέντρου δη- 
λητηριάσεων είχαμε 47 θανάτους από 
δηλ.ητηρίαση το 1961 και μόνον 1 θάνατο 
το 1980 και 1981. Στην Αγγλία, Ουαλλία 
και Σκιυτία το 1978 έγιναν 15.000 εισα
γωγές παιδιών με δηλητηρίαση και ση
μειώθηκαν 20 θάνατοι από τους οποίους 
οι 15 οφείλονταν σε φάρμακα.

Από στατιστικά στοιχεία της A ' 
Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστη
μίου Αθηνών (1961-66, 1968-72) και 
τοϋ κέντρου δηλητηριάσεων (1980) , 
μπορούμε να βγάλουμε τα παρακάτω συ
μπεράσματα.

.. 1. .Οι δηλητηριάσεις με πετρέλαιο 
από την πρώτη θέση που κατείχαν στην 
περίοδο 1961-66, έπεσήν 'στη δεύτερη 
στην περίοδο 1968-72 και το 1980 στην 
τρίτη.

2. Οι δηλητηριάσεις με εντομοζωο- 
κτόνα φάρμακα που αντιπροσώπευαν τό 
3% όλων τών δηλητηριάσεων της περιό
δου 1961-66, στην περίοδο 1968-72 αυ
ξήθηκαν (10%) και το 1980 μειώθηκαν
(3 /J-

3. Η σημαντικότερη παρατήρηση από 
τη μελέτη του παρακάτω πίνακα είναι η 
συνεχής αύξηση τ ·· δηλητηριάσεων με

φάρμακα. Στην περίοδο 1961-66 οι δη
λητηριάσεις με φάρμακα κατείχαν τη τρί
τη θέση και ανέβηκαν στην πρώτη στη 
περίοδο 1968-1972. Το 1980 όχι μόνο 
διατήρησαν την πρώτη θέση, αλλά και 
αντιπροσώπευσαν το 50% του συνόλου 
των δηλητηριάσεων.

Πρόληψη των δηλητηρ ιά 
σεων

Τα μέτρα για την πρόληψη των δηλη
τηριάσεων αφορούν πρώτα την οικογένεια 
και μετά την πολ.ιτεία. Σχετικά με την 
πρώτη έχει αποδειχθεί ότι η διδασκαλ.ία σε 
παιδιά κάτω των 4 ετών δεν αποδίδει. Θε
τικά αποτελέσματα προστασίας προσφέ
ρει η αυστηρή επιτήρηση των παιδιών που 
πρέπει να γίνεται αυστηρότερη σε περι
πτώσεις ανατροπής της καθημερινής ρου
τίνας της οικογένειας (μετακόμιση, αρ- 
ρώστεια, γιορτή, θάνατος).

Ουσίες με τις οποίες ένα παιδί μπορεί 
να δηλητηριαστεί δεν πρέπει να είναι προ
σιτές σ ’ αυτό ή ακόμη καλύτερα να κλει
δώνονται σε συρτάρια.

Η πολιτεία από την πλευρά της πρέπει:
-  Να ενημερώνει τους γονείς και τα 

παιδιά με ειδικές ομιλίες από την τηλεό
ραση και το ραδιόφωνο και με ειδικά φυλ
λάδια που να διανέμονται από τα σχολεία, 
τα παιδιατρικά νοσοκομεία και τους ιδιο’ι- 
τες παιδιάτρους.

-  Να ιδρύει όπου δεν υπάρχουν και να 
ενισχύει όπου υπάρχουν κέντρα δηλητη
ριάσεων.

-  Να υποχρεώνει τις φαρμακοβιομη
χανίες να συσκευάζουν τα φάρμακα σε. 
φιαλίδια με ειδικά πώματα που να μη μπο
ρούν να ανοιχτούν από τα παιδιά, να περι- 
τυλίγονται τα δισκία. με προστατευτικό 
περίβλημα .και να μη περιέχονται πολλές 
δόσεις τόυ φαρμάκου σε κάθε φιαλίδιο. Τα 
δισκία νά είναι άσπρα και να μη μοιάζουν 
με καραμέλλες.

Τα τελευταία χρόνια τα διάφορα μέτρα 
που πάρθηκαν και διάφοροι άλλοι, άγνω
στοι παράγοντες έχουν συμβάλλ.ει διεθνώς 
στη μείωση του αριθμού των θανάτων από 
δηλητηριάσεις, χωρίς όμως να μπορέσουν 
να ανακόψουν την συνεχιζόμενη άνοδο του 
αριθμού των παιδιών που κάθε χρόνο δη
λητηριάζονται, πιθανότατα γιατί, εκτός 
των άλλων, για κάθε άχρηστο και επικίν
δυνο φάρμακο που αποσύρεται τουλάχι
στον έξι καινούργια βγαίνουν στην αγορά.
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στρατού ' Οθωνα Δελαρός έλαχε να πέσει στα χέρια του σαν 
λάφυρο πολέμου, ένα κομμάτι από λινό ύφασμα. Αλλά αυτό 
το σινδόνι δεν ήταν κάτι κοινό. Είχε πάνω του ίχνη αίματος 
και σκιές από ιδρώτα. Μια πιο προσεκτική εξέταση του 
υφάσματος έφερε στην επιφάνειά του το περίγραμμα ενός 
ανθρώπινου σώματος ύφους 1,80.0 Δελαρός έκρυψε τη λεία 
του και την πήρε μαζί του στη Γαλλία».

Εκατόν πενήντα χρόνια αργότερα, γύρω στα 1350, μια 
άλλη σταυροφορική οικογένεια, των Σαρλύ, πουλάει το 
κειμήλιο στον πρίγκιπα της Σαβοΐας Λουδοβίκο Α ' τον 
Ευσεβή, που κτίζει έναν προσκυνητικό ναό στην Μπεζαν- 
σόν της Νότιας Γαλλίας. Δεν περνάνε όμως δέκα χρόνια 
και ο ναός αρπάζει φωτιά. Η σινδόνα σώζεται με τα ίχνη 
όμως της φωτιάς πάνω της. Για μεγαλύτερη ασφάλεια του

Οι πιστοί δεν έχουν την 
παραμικρή αμφιβολία 
πως η «Σινδόνα» του 

Τουρίνου είναι πράγματι 
το «Ιερόν Σουδάριον». 

Οι επιστημονικές έρευνες 
απέδειξαν ότι τα 

αποτυπώματα είναι 
γνήσια και ότι το ύφασμα 

χρονολογείται από την 
εποχή του Χριστού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Δ η λη τη ρ ιά σ ε ις  σε πα ιδιά

Χ ώ ρ α  το  1980 
(κέντρο δηλητηριά σεω ν)

Η λ ι κ ί α  Π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις Α ν α λ ο γ ί α  %  σε
σ ε  έ τ η ό λ ε ς  τ ι ς  η λ ι κ ί ε ς

> 1  631 7

1-3 5319 59

3-15 3065 34

τέλεσμα το 40% όλων των δηλητηριά- 
σεων να οφείλ.ονται σ ’ αυτό. Στις ανα
πτυσσόμενες χώρες που υπάρχουν σημα
ντικές διαφορές βιοτικού επιπέδου, τα 
παιδιά των πτωχότερων οικογενειών, 
που δηλητηριάζονται με πετρέλαιο είναι 
περισσότερα.

-  Οι συνήθειες ζωής του πληθυσμού. 
Στη Μεγ. Βρετανία συνηθίζεται η χρησι
μοποίηση για θέρμανση και φαγητό του 
μονοξειδίου του άνθρακα. Οι δηλητηριά
σεις με μονοξείδιο έρχονται προχτές σαν 
αιτία θανάτου από όλες τις δηλητηριά
σεις στα παιδιά.

-  Η σύνθεση του πληθυσμοί. Παιδιά 
αγροτικών περιοχών δηλητηριάζονται 
συχνότερα με φυτοφάρμακα, εντομοκτό- 
να και πετρέλαιο. Παιδιά αστικών οικο
γενειών δηλητηριάζονται συχνότερα με 
φάρμακα.

-  Το ρεύμα της σύγχρονης συνταγο
γ ραφίας. Εδώ πρέπει να αναφερθούν διά
φορα είδη αναλγητικών, υπναγωγών και 
ηρεμιστικών φαρμάκων που κατά και
ρούς κατακλύζουν το εμπόριο και. που με 
διαφόρους τρόπους εξασφαλίζουν την 
εμπιστοσύνη των γιατρών. Επίσης το 
ίδιο ισχύει και για τα διάφορο, αντισυλ- 
ληπτικά ή και «αντιδιαρροϊκά» φάρμακα.

Επιπτώσεις από τις  δηλη
τη ρ ιάσ εις  των παιδιών

Η δηλητηρίαση ενός παιδιού συνηθέ- 
στατα προκαλεί τέτοιο πανικό στους γο
νείς που τους κάνει να τρέχουν αμέσως 
για βοήθεια στο γιατρό ή στο νοσοκο
μείο, χωρίς να ξέρουν πολλές φορές ούτε 
την ουσία που κατάπιε το παιδί τους ούτε 
την ποσότητα, που πήρε.

Από την άλλη μεριά ο γιατρός, θέλο
ντας να κάνει σωστά τη δουλειά του αλλά

και να είναι νομικά κατοχυριομένος, α
ντιμετωπίζει εκτός από τις πραγματικές 
και τις πιθανές περιπτώσεις δηλητηρία
σης σαν πραγματικές. Εισάγει το παιδί 
στο νοσοκομείο και εκεί παρακολουθεί- 
ται τουλάχιστον για 24 ώρες με όλες τις 
γνιοστές επιπτώσεις για τους γονείς και 
το νοσηλευτικό προσωπικό.

Αναφέρεται ενδεικτικά ότι στην δε
καετία 1969-1979 νοσηλεύτηκαν μόνο 
στην Α ' ΠΚΠΑ πάνω από 1500 παιδιά 
με δηλητηρίαση.

Από στατιστικά στοιχεία της Α' 
ΠΚΠΑ, διαπιστώνουμε την αλματώδη 
άνοδο των δηλητηριάσεων μέσα στη 
δεακετία 1969-1979. Το 1969 οι εισαγω
γές με δηλητηρίαση αντιπροσώπευαν μό
λις το 1,4% ενώ το 1979 το 4,8%, παρα
τηρήθηκε δηλαδή μια αύξηση περίπου 
400%. Βλέπουμε ότι ενώ η αύξηση των 
εισαγωγών με δηλητηρίαση από το 1969 
μέχρι το 1979 αυξήθηκε περίπου κατά 
400%ο η αύξησι/ όλων μαζί των άλλων 
εισαγωγών δεν ξεπέρασε το 100%.

Αντίθετα με τη νοσηρότητα ο απόλυ
τος αριθμός των θανάτων από δηλητη
ριάσεις (εξαιρούνται πάντα οι αυτοκτο
νίες) συνεπώς μειώνεται τα τελευταία 20 
χρόνια. Από στοιχεία της Εθνικής στα
τιστικής υπηρεσίας και του κέντρου δη
λητηριάσεων είχαμε 47 θανάτους από 
δηλητηρίαση το 1961 και μόνον 1 θάνατο 
το 1980 και 1981. Στην Αγγλία, Ουαλλία 
και Σκωτία το 1978 έγιναν 15.000 εισα
γωγές παιδιών με δηλητηρίαση και ση
μειώθηκαν 20 θάνατοι άπό τους οποίους 
οι 15 οφείλονταν σε φάρμακα.

Από στατιστικά στοιχεία της Α ' 
Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστη
μίου Αθηνών (1961-66, 1968-72) και 
του κέντρου δηλητηριάσεων (1980) 
μπορούμε να βγάλουμε τα παρακάτω συ
μπεράσματα.

1. Οι δηλητηριάσεις με πετρέλαιο 
από την πρώτη θέση που κατείχαν στην 
περίοδο 1961-66. έπεσμν στη δεύτερη 
στην περίοδο 1968-72 και το 1980 στην 
τρίτη.

2. Οι δηλητηριάσεις με εντομοζωο- 
κτόνα φάρμακα που αντιπ οοσώπευαν το 
5% όλων των δηλητηριάσεων της περιό
δου 1961-66, στην περίοδο 1968-72 αυ
ξήθηκαν (10%) και το 1980 μειώθηκαν
(3%).

3. Η σημαντικότερη παρατήρηση από 
τη μελέτη του παρακάτω πίνακα είναι η 
συνεχής αύξηση τ - δηλητηριάσεων με

φάρμακα. Στην περίοδο 1961-66 οι δη
λητηριάσεις με φάρμακα κατείχαν τη τρί
τη θέση και ανέβηκαν στην πριοτη στη 
περίοδο 1968-1972. Το 1980 όχι μόνο 
διατήρησαν την πρώτη θέση, αλ.λ,ά και 
αντιπροσώπευσαν το 50% του συνόλου 
των δηλητηριάσειον.

Πρόληψη των δηλητηρ ιά 
σεων

Τα μέτρα για την πρόληψη των δηλη
τηριάσεων αφορούν πρώτα την οικογένεια 
και μετά την πολιτεία. Σχετικά με την 
πρώτη έχει υποδειχθεί ότι η διδασκαλ.ία σε 
παιδιά κάτιο των 4 ετών δεν αποδίδει. Θε
τικά αποτελέσματα προστασίας προσφέ
ρει η αυστηρή επιτήρησί) των παιδιών που 
πρέπει να γίνεται αυστηρότερη σε περι
πτώσεις ανατροπής της καθημερινής ρου
τίνας της οικογένειας (μετακόμιση, αρ- 
ρ<αστεία., γιορτή, θάνατος).

Ουσίες με τις οποίες ένα παιδί μπορεί | 
να δηλητηριαστεί δεν πρέπει να είναι προ
σιτές σ ’ αυτό ή ακόμη καλύτερα να κλει
δώνονται σε συρτάρια.

Η πολιτεία από την πλευρά της πρέπει:
-  Να ενημερώνει τους γονείς και τα | 

παιδιά με ειδικές ομιλίες από την τηλ,εό- 
ραση και το ραδιόφωνο και με ειδικά φυλ
λάδια που να διανέμονται από τα σχολεία, 
τα παιδιατρικά νοσοκομεία και τους ιδιώ- | 
τες παιδιάτρους.

-  Να ιδρύει όπου δεν υπάρχουν και να I 
ενισχύει όπου υπάρχουν κέντρα δηλητη-1 
ριάσεων.

-  Να υποχρεώνει τις φαρμακοβιομη
χανίες να συσκευάζουν τα φάρμακα σε] 
φιαλ.ίδια με ειδικά πώματα που να μη μπο- Γ 
ρούν να ανοιχτούν από τα παιδιά, να περι- 
τυλίγονται τα δισκία με προστατευτικό! 
περίβλημα και να μη περιέχονται πολλές I 
δόσεις του φαρμάκου σε κάθε φιαλίδιο. Τα I 
δισκία να είναι άσπρα και να μη μοιάζουν] 
με καραμέλλες.

Τα τελευταία χρόνια τα διάφορα μέτρα I 
που πάρθηκαν και διάφοροι άλλ.οι άγνα>] 
στ οι παράγοντες έχουν συμβάλλει διεθνώς | 
στη μείωση του αριθμού των θανάτων από] 
δηλητηριάσεις, χωρίς όμως να μπορέσουν I 
να ανακόψουν την συνεχιζόμενη άνοδο του\ 
αριθμού των παιδιών που κάθε χρόνο δη
λητηριάζονται, πιθανότατα γιατί, εκτόςΙ 
των άλλων, για κάθε άχρηστο και επτκίν-1 
δυνο φάρμακο που αποσύρεται τουλάχι-Ι 
στον έξι καινούργια βγαίνουν στην αγορά.
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ιτού ' Οθωνα Δελαρός έλαχε να πέσει στα χέρια του σαν 
ιρο πολέμου, ένα κομμάτι από λινό ύφασμα. Αλλά αυτό 
νδόνι δεν ήταν κάτι κοινό. Είχε πάνω του ίχνη αίματος 
τκιές από ιδρώτα. Μια πιο προσεκτική εξέταση του 
ψατος έφερε στην επιφάνεια του το περίγραμμα ενός 
ιώπινου σώματος ύψους 1,80.0 Δελαρός έκρυψε τη λεία 
cai την πήρε μαζί του στη Γαλλία».

Εκατόν πενήντα χρόνια αργότερα, γύρω στα 1350, μια 
άλλη σταυροφορική οικογένεια, των Σαρλύ, πουλάει το 
κειμήλιο στον πρίγκιπα της Σαβοΐας Λουδοβίκο Α ' τον 
Ευσεβή, που κτίζει έναν προσκυνητικό ναό στην Μπεζαν- 
σόν της Νότιας Γαλλίας. Δεν περνάνε όμως δέκα χρόνια 
και ο ναός αρπάζει φωτιά. Η σινδόνα σώζεται με τα ίχνη 
όμως της φωτιάς πάνω της. Για μεγαλύτερη ασφάλεια του

Οι πιστοί δεν έχουν την 
παραμικρή αμφιβολία 
πως η «Σινδόνα» του 

Τουρίνου είναι πράγματι 
το «Ιερόν Σουδάριον». 

Οι επιοπτημονικές έρευνες 
απέδειξαν ότι τα 

αποτυπώματα είναι 
γνήσια και ότι το ύφασμα 

χρονολογείται από την 
εποχή του Χριστού.
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κειμηλίου ο βασιλιάς Ουμβέρτος τη μεταφέρει τιμητικά 
από τη Γαλλία στην πρωτεύουσα της Σαβοΐας Τουρίυο στα 
1532 και την εναποθέτει «προς προσκύνησιν» στο Ντουόμο 
(καθεδρικό ναό της πόλης). Εκεί βρίσκεται μέχρι και 
σήμερα και ανοίγεται κάθε 50 χρόνια για να εκτεθεί στην 
ευλάβεια των πιστών, που κατακλύζουν το ναό, απλοί 
προσκυνητές κάθε τάξεως και ηλικίας. Το 1981, το άνοιγμα 
της λάρνακας του «Ιερού Σαβάνου» έγινε από τις 22 
Αυγούστου ώς τις 6 Οκτωβρίου και ήταν η ένατη φορά από 
το 1532. Ο εορτασμός πήρε παγκόσμιες διαστάσεις.

Ακούσαμε ώς τώρα τη φωνή της ευλάβειας και της 
αδίατάρακτης πίστης, που δεν θέλει πολλές φορές να 
ερευνά πράγματα και γεγονότα σε βάθος.

Οι θετικές όμως επιστήμες, που ζουν από την έρευνα ή 
μάλλον είναι οι ίδιες έρευνα, τι λένε για όλα αυτά; Μήπως 
στην υπόθεση της Σινδόνας του Τουρίνου έχουμε ένα 
παραθρησκευτικό μεσαιωνικό φαινόμενο ή μια ομαδική 
υστερία, που μπερδεύει το φανταστικό με το πραγματικό: 
Αλλά ας ερευνήσουμε καλοπροαίρετα:

«Η εικόνα του Σαβάνου φωτογραφήθηκε τρεις φορές. Το 
1898, το 1931 και το 1969. Η  εμφάνιση του αρνητικού της 
φωτογραφίας μας έδωσε την εικόνα ενός ανθρώπου, με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σημάδια, που ταυτίζονται με τις 
περιγραφές του Χριστού από τό Ευαγγέλιο. Η  σπασμένη 
μύτη από το πέσιμο, κατά την ανάβαση στον Γολγοθά. Τα 
117 σημάδια στην πλάτη από το φραγγέλιο, τρεις δηλαδή 
φορές το 39, «παρά μία τεσσαράκοντα». Οι τύποι των ήλων 
όχι στις παλάμες, αλλά στους καρπούς. Τα σημάδια στο 
κεφάλι από καρφωμένα αγκάθια και η πληγή στα πλευρά, 
«εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευρά ένυξε, και 
ευθέως εξήλθεν αίμα και ύδωρ.».

(Ιωάν. 19.34)

Ειδικοί από ολόκληρο τον κόσμο μελέτησαν την 
εντυπωσιακή φωτογραφία στο αρνητικό της, που παρου
σιάζει, με κάποια μυστηριώδη πλαστικότητα, ένα αντρικό 
θλιμμένο πρόσωπο, βασανισμένο. Εμπειρογνώμονες της 
φωτογραφικής τέχνης, στους οποίους δείχτηκε το αρνητι
κό, αποφάνθηκαν ότι ήταν γνήσιο και ανατομικώς, 
ανάγλυφα πιστό με το πρωτότυπο. Τα χαρακτηριστικά, 
δηλαδή, του προσώπου είναι'τα αριστερά διαφορετικά από 
τα δεξιά, όπως συμβαίνει με κάθε άνθρωπο.

Σ ’ αυτή τη διαφορά οι καλλιτέχνες του Μεσαίωνα 
φαίνεται ότι δεν έδωσαν και μεγάλη σημασία. Έρευνες 
πάνω στις έρευνες απέδειξαν ότι «κανείς καλλιτέχνης δεν 
ήταν σε θέση να συλλάβει, ακόμη και με ένα μοντέλο, να 
ζωγραφίσει εντελώς ένα πιστά ανθρώπινο πρόσωπο στο 
αρνητικό»

Το «ύφασμα του Τουρίνου» αποκλείεται λοιπόν να είναι 
απομίμηση, εφόσον επρόκειτο οπωσδήποτε για το αποτύ
πωμα ενός ανθρώπινου προσώπου.

Μετά από τη διαπίστωση αυτή των ειδικών φωτογράφων, 
κεντρίστηκε και το ενδιαφέρον φυσικών και χημικών να 
διερευνήσουν το θέμα. Έτσι, φτάσαμε σε ορισμένα 
αποκαλυπτικά συμπεράσματα:

«Ο καθηγητής Βινιόν, από το Παρίσι, έφερε σε επαφή ένα 
ύφασμα διαποτισμένο με αλόη με ένα νεκρό σώμα. Οι

έρευνες όμως δεν υπήρξαν ικανοποιητικές, γιατί η αποτ 
θέση της σινδόνας ήταν αναπόφευκτη. Ιταλοί ιατροδικασ 
οι καθηγητές Τζούντικα του Μιλάνου, και Ραμάνέζε 
Τουρίνου, είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στις έρευνές τους, 
τα πειράματα τους στηρίχτηκαν στην αφήγηση της Βίβ) 
που υποδείκνυε τη σωστή μέθοδο: «Τότε ήρθε κα 
Νικόδημος... και ανέμιξε σμύρνα και αλόη από εκατό λίτ 
Τότε πήραν το σώμα του Ιησού και το τύλιξαν σε ) 
ύφασμα, με αρώματα, όπως συνήθιζαν οι Ιουδαίοι κατα 
ενταφιασμό...».

(Ιωάν. 19.39.·

Σειρά αλυσιδωτών ερευνών απέδειξαν, ότι το νεν 
ανθρώπινο σώμα έπρεπε να ήταν πουδραρισμένο και 
ύφασμα διαποτισμένο με αρωματικό λάδι. Αναλλοίι 
αποτυπώματα υπάρχουν, προ παντός, όταν τα μαλ 
εμποδίζουν το ύφασμα να κολλάει από τα πλάγιά ι 
κεφάλι. Τα αποτελέσματα των ερευνών, παρουσιάζι 
μεγαλύτερη συμφωνία με τη βιβλική διήγηση.

Το αποτύπωμα στο «ύφασμα του Τουρίνου» δεί> 
εξογκώματα στο πρόσωπο. ' ίσως να προέρχονται από 
κτυπήματα... «Μερικοί τον κτυπούσαν στο πρόσωπο. 
(Ματθ. 26.67). Εκτός, όμως, από αυτά διακρίνονται ί) 
αίματος σε ολόκληρο το σώμα και προέρχονται απο 
εκχυμώσεις που έκαναν οι πληγές κάποιου σώματος, τ 
ήταν μαστιγωμένο (φραγγελωμένο).

Με την εξέταση των πληγών ενός φραγγελωμέν 
σώματος ασχολήθηκε ο δόκτωρ Μπαρμπε. Τα αποτε 
σματά του επαληθεύουν τη βιβλική διήγηση και συνη 
ρούν υπέρ της γνησιότητας του εικονιζομένου αντριν 
σώματος πάνω στο λινό.

Μερικοί ακόμη γιατροί παραδέχτηκαν ότι το αίμα ■ 
«Σινδόνας» ήταν δύο ειδών. Το πρώτο που είχε ρεύσει c 
ζωντανό σώμα, αιμάτινα ίχνη τηςκεφαλής, και αίμα νεκρ 
σώματος από χέρια και πόδια.

Το ερώτημα όμως, παρόλες τις έρευνες δεν απαντήθτ 
ικανοποιητικά. Ναι, αναμφισβήτητα, το «Ιερό Σάβανο» ι 
Τουρίνου είναι περίπου 2 χιλιάδων ετών. Το ομολογε 
ειδικοί για τη χρονολόγηση υφασμάτων. Ο τρόπος κο 
μέθοδος ύφανσης είναι παλαιστινιακή. Την ιούδα’ 
καταγωγή του λινού υφάσματος ομολογούν οι περισσό 
pot ερευνητές. Βρέθηκε γύρη λουλουδιού, που ευδοκι 
στην Παλαιστίνη, να έχει διαπεράσει τις ίνες ι 
υφάσματος. «Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων;» για την ηλικ 
αφού πέριασε το ύφασμα από εξέταση με μετρη· 
«Γκάιγκερ»;

Ο καθηγητής Β.Φ. Λίμπυ, του Ινστιτούτου Πυρηνι» 
Φυσικής του Σικάγου εφάρμοσε τη μέθοδο C-14 (τροτ 
υπολογισμού ενός φυσικού πράγματος, βασισμένος c 
μέτρηση της ηλικίας των ραδιοϊσοτόπων του ανθρακος I 
των αντικειμένων). Ο διακεκριμένος αυτός επιστήμον 
είναι κατηγορηματικός στη χρονολόγηση του υφάσματι 
Είναι, δέχεται, σύγχριονο της εποχής του Χριστού.

Αλλά αν είναι τό αυθεντικό Σάβανο του Χρίστου, και 
έρευνα δεν μπορεί να το αποδείξει. Είναι τελικά, τού 
θέμα πρκκπρετικής τοποθέτησης και πίστης προσωπικι 
να δεχτεί ή να απορρίψει κανείς το ρίγος που φέρνει 
συγκλονιστικό θέαμα του πάσχοντος Θεού.

ΠΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙ



θεστώς αστυνομικής πειθαρχίας. Κάθε 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποκτά 
τον στρατιωτικό του υπερπρύτανη που 
σύμφωνα με χουντικό νόμο πρέπει να 
είναι στρατηγός, εν ενεργεία ή από- 
στρατος. Οι καλύτεροι καθηγητές α
πολύθηκαν και τον επόμενο χρόνο οι 
ανώτατες σχολές είχαν 140 κενές 
έδρες.

Με διάταγμα απαγορεύεται η κυκλο
φορία 1046 έργων ελλήνων και ξένων 
συγγραφέων. Μεταξύ αυτών ο Σοφο
κλής, ο Ευριπίδης, ο Αισχύλος, ο 
Αριστοτέλης και ο Αριστοφάνης. Κι 
ακολουθούν οι νεώτεροι: Σαρτρ, Μαν, 
'Ελιοτ, Καμύ, Λόρκα, Βάρναλης, Ρί- 
τσος, Γκόρκυ, Φινλεϋ, Αμαντο, Σολο- 
χωφ, Παλαμάς. Παρόμοια απαγόρευση 
ασκείται για προοδευτικές ταινίες και 
ηθοποιούς, τη μουσική του Μίκη Θεο- 
δωράκη και ένα σωρό πνευματικά 
δημιουργήματα που κρίνουν οι «α
γράμματοι» πως προσβάλλουν την 
«ηθική του ' Εθνους».

Λογοκρίνεται μάλιστα και η «Αντι
γόνη» του Σοφοκλή!!!

Ο σκοταδισμός επιβάλλεται σε μια 
εποχή πραγματικής αναγέννησης των 
γραμμάτων και των τεχνών στην Ελ
λάδα.

Τα δημιουργήματα των ποιητών γί
νονταν κτήματα του λαού μέσα από 
πραγματικά εμπνευσμένες ενορχη
στρώσεις και μελοποιήσεις συνθετών 
και τραγουδιόνταν παντού. Πολλά 
ξένα αριστουργήματα μεταφράζονταν 
στη γλώσσα μας και παρατηρείτο 
έντονος εκδοτικός οργασμός. Στη χώ
ρα μας το καλό βιβλίο γίνεται είδος 
πρώτης ανάγκης, λίγο πριν την 7χρονη 
σιωπή. Θα γράψει σχετικά ο Νομπελί
στας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης το 
1969:

«Όλοι έχουμε διδαχτεί και όλοι 
ξέρουμε ότι στα δικτατορικά καθεστώ
τα η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη. 
Όμως η τραγωδία περιμένει αναπό
τρεπτη στο τέλος. Αυτό το τραγικό 
τέλος που μας βασανίζει, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, όπως στα χορικά του 
Αισχύλου...

Εδώ και μερικούς μήνες έχω νοιώσει 
μέσα μου και γύρω μου, ολοένα πιο 
επιτακτικό το χρέος μου να μιλήσω για 
τη σημερινή κατάστασή μας. Κλείνουν 
σχεδόν δύο χρόνια που μας έχει 
επιβληθεί ένα καθεστώς όλως δι ’ όλου 
αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία 
πολέμησε ο κόσμος και τόσο περίλα
μπρα ο λαός μας. Είναι μια κατάσταση 
που όσες πνευματικές αξίες κατορθώ
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σαμε να κρατήσουμε ζωντανές με πόνο 
και· μόχθο πάνε κι αυτές να καταποντι- 
σθούν μέσα στο έλος, μέσα στα τελμα
τωμένα νερά. Τώρα ξαναγυρίζω στη 
σιωπή μου. Και προσεύχομάι στο Θεό 
να μη βρεθώ ξανά στην ανάγκη να 
μιλήσω πάλι. Είμαι ένας άνθρωπος 
χωρίς κανένα πολιτικό δέσμο και 
μπορώ να πω χωρίς φόβο και πάθος: 
βλέπω μπροστά μου το γκρεμό που μας 
οδηγεί η καταπίεση. Αυτή η ανωμαλία 
πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική 
επιταγή».

Ο Τύπος φιμώνεται. Κλείνουν πολ
λές εφημερίδες και οι υπόλοιπες (εκτός 
από τα φερέφωνα του καθεστώτος) 
λειτουργούν κάτω απο στυγνή λογο
κρισία.

«Κάτω η τυραννία, χαίρε, ω, χαίρε 
λευτεριά»

Η κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου 
το Νοέμβρη του 1968 και οι λαϊκές 
εκδηλώσεις που την πλαισιώνουν δί
νουν στην δικτατορία να καταλάβει 
πως έχει να διανύσει μακρύ δρόμο για 
να πετύχει την «αναμόρφωση των 
Ελλήνων». Το ομολογεί μέσω των 
σελίδων δικού της εντύπου: «Δυστυ
χώς, χρειάζεται ακόμα μακρύς χρόνος 
για να γίνει η αναδιαπαιδαγώγηση του 
Ελληνικού λαού».

Στα ξερονήσια «παραθερίζουν» ήδη 
10-12.000 κρατούμενοι, ο Μανδηλα- 
ράς, ο Τσαρουχάς και άλλοι ανώνυμοι 
και επώνυμοι δημοκράτες δολοφονού
νται ή βασανίζονται μέχρις εξοντώ- 
σεως. Τα «κολαστήρια» γνωστά σ’ 
όλους και λαομίσητα «φιλοξενούν» 
πλήθος έλληνες που θέλουν να ζουν 
λεύτερα. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1969 
το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεδριά
ζει στο Παρίσι με τη συμμετοχή 18 
υπουργών Εξωτερικών για να αποφα
σίσει αν το καθεστώς των ελλήνων 
συνταγματαρχών θα παραμείνει ή όχι 
στην κοινότητα των δυτικοευρωπαϊ
κών χωρών.

Παρά πς παρασκηνιακές δραστη
ριότητες της κυβέρνησης των ΗΠΑ για 
να διασώσει το χουντικό καθεστώς των 
Αθηνών 12 από τους 18 δηλώνουν πως 
θα ψηφίσουν υπέρ της αποπομπής ενώ 
4 δηλώνουν πως θα απέχουν. Μόνο η 
Ελλάδα και η Κύπρος θα καταψηφί
σουν. Η ψηφοφορία δεν θα πραγματο
ποιηθεί τελικά γιατί ο εκπρόσωπος της 
Χούντας ανακοινώνει την αποχώρηση 
της Ελλάδας από το Συμβούλιο. Η

καταδίκη του ελληνικού καθεστώτος 
συντελέστηκε κάτω από τη σκιά της 
συγι^ονιστικής έκθεσης της Υποεπι
τροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνπου 
μέσα από τις 1.200 σελίδες της αναδύε
ται το φρικιαστικό όργιο των βασαΛ 
στηρίων. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι 
στις παραμονές της 21ης Απριλίου 1967 
δεν υπήρχε ούτε υποψία κομμουνιστι
κής απειλής που να δικαιολογεί την 
επέλαση του νεοφασισμού. Έτσι γκρε
μίστηκε και το «ιδεολογικό οικοδόμη
μα» που είχαν χτίσει οι συνταγματάρχες 
(και οι ξένοι υποβολείς τους), για να 
δικαιολογήσουν τον στραγγαλισμό της 
ελληνικής δημοκρατίας.

Η αντίσταση του λαού στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό αυξάνεται καθημερι 
νά. Ατομικά ή συλλογικά με παράτολ
μες ή όχι ενέργειες εκατοντάδες ' Ελ
ληνες αψηφούν τους τυράννους. Στο 
εξωτερικό οι εξόριστοι ευαισθητοποι
ούν και αφυπνίζουν τη διεθνή κοινή 
γνώμη. Παράλληλα με το λαϊκό κίνημα 
αναπτύσσεται και το φοιτητικό και 
επωάζει τις μελλοντικές εξεγέρσεις 
(Νομική, Πολυτεχνείο).

Τελευταίο εθνικό έγκλημα της χού
ντας πριν εγκαταλείψει τον τόπο είναι 
το ξεπούλημα της Κυπριακής υπόθε
σης. Ό ταν δόθηκε το σήμα από την 
Αθήνα για το πραξικόπημα της 15.7.74 
κατά του Προέδρου Μακαρίου η χού
ντα γνώριζε ότι οι Τούρκοι θα επενέ- 
βαιναν με στρατό στο νησί. Ήξερε 
επίσης ότι ήταν αδύνατη κάθε αντίστα
ση από ελληνικής πλευράς. Το ελληνι
κό στράτευμα παρά τα τεράστια ποσά 
που δαπανούνταν για τον εξοπλισμό 
του βρισκόταν σε πλήρη αποσύνθεση, 
ιδίως από πλευρά υλικού. Παμπάλαια 
όπλα, κιβώτια άδεια, και άλλες εκπλή
ξεις περίμεναν τους φαντάρους μας 
στις επιστρατευτικές μονάδες. Στην 
Ελλάδα δεν είχε ποτέ αποτύχει μια 
επιστράτευση. Κατάφεραν και αυτό το 
ρεκόρ να έχουν οι ανεκδιήγητοι στρα- 
τοκράτες, παραδίνοντας ταυτόχρονα 
την ηρωική μεγαλόνησο στον όλεθρο. 
Φεύγοντας είχαν ολοκληρώσει την 
αποστολή τους, κλείνοντας τον κύκλο 
της τραγωδίας.

Βιβλιογραφία
1. Αποσπάσματα και πληροφορίες από το βιβλίο 

του Γιάννη Κάτρη «Η Γέννηση του Νεοφασι
σμού στην Ελλάδα».

2. Στοιχεία από την Ιοτορία του Φοίβου Ν. 
Γρηγοριάδη τόμος «Βασιλευόμενη Στρατο
κρατία και Δικτατορία».

3. Ο τίτλος είναι αρχή στίχων του ποιητή Κώστα 
Μύρη.
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κειμηλίου ο βασιλιάς Ουμβέρτος τη μεταφέρει τιμητικά 
από τη Γαλλία στην πρωτεύουσα της Σαβοΐας Τουρίυο στα

* 1532 και την εναποθέτει «προς προσκύνησιυ» στο Ντουόμο 
(καθεδρικό ναό της πόλης). Εκεί βρίσκεται μέχρι και 
σήμερα και ανοίγεται κάθε 50 χρόνια για να εκτεθεί στην 
ευλάβεια των πιστών, που κατακλύζουν το ναό, απλοί 
προσκυνητές κάθε τάξεως και ηλικίας. Το 1981, το άνοιγμα 
της λάρνακας του «Ιερού Σαβάνου» έγινε από τις 22 
Αυγούστου ως τις 6 Οκτωβρίου και ήταν η ένατη φορά από 
το 1532. Ο εορτασμός πήρε παγκόσμιες διαστάσεις.

* Ακούσαμε ώς τώρα τη φωνή της ευλάβειας και της 
αδιατάρακτης πίστης, που δεν θέλει πολλές φορές να 
ερευνά πράγματα και γεγονότα σε βάθος.

Οι θετικές όμως επιστήμες, που ζουν από την έρευνα ή 
μάλλον είναι οι ίδιες έρευνα, τι λένε για όλα αυτά; Μήπως 
στην υπόθεση της Σινδόνας του Τουρίνου έχουμε ένα 
παραθρησκευπκό μεσαιωνικό φαινόμενο ή μια ομαδική 
υστερία, που μπερδεύει το φανταστικό με το πραγματικό: 
Αλλά ας ερευνήσουμε καλοπροαίρετα:

«Η  εικόνα του Σαβάνου φωτογραφήθηκε τρεις φορές. Το 
1898, το 1931 και το 1969. Η εμφάνιση του αρνητικού της 
φωτογραφίας μας έδωσε την εικόνα ενός ανθρώπου, με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σημάδια, που ταυτίζονται με τις 
περιγραφές του Χριστού από το Ευαγγέλιο. Η σπασμένη 
μύτη από το πέσιμο, κατά την ανάβαση στον Γολγοθά. Τα 
117 σημάδια στην πλάτη από το φραγγέλιο, τρεις δηλαδή 
φορές το 39, «παρά μία τεσσαράκοντα». Οι τύποι των ήλων 
όχι στις παλάμες, αλλά στους καρπούς. Τα σημάδια στο

Λ κεφάλι από καρφωμένα αγκάθια και η πληγή στα πλευρό, 
«εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευρά ένυξε, και 
ευθέως εξήλθεν αίμα και ύδωρ.».

(Ιωάν. 19.34)

Ειδικοί από ολόκληρο τον κόσμο μελέτησαν την 
εντυπωσιακή φωτογραφία στο αρνητικό της, που παρου
σιάζει, με κάποια μυστηριώδη πλαστικότητα, ένα αντρικό 
θλιμμένο πρόσωπο, βασανισμένο. Εμπειρογνώμονες της 
φωτογραφικής τέχνης, στους οποίους δείχτηκε το αρνητι
κό, αποφάνθηκαν ότι ήταν γνήσιο και ανατομικώς, 
ανάγλυφα πιστό με το πρωτότυπο. Τα χαρακτηριστικά, 
δηλαδή, του προσώπου είναι τα αριστερά διαφορετικά από 
τύ δεξιά, όπως συμβαίνει με κάθε άνθρωπο.

Σ ’ αυτή τη διαφορά οι καλλιτέχνες του Μεσαίωνα 
φαίνεται ότι δεν έδωσαν και μεγάλη σημασία. Έρευνες 
πάνω στις έρευνες απέδειξαν ότι «κανείς καλλιτέχνης δεν 
ήταν σε θέση να συλλάβει, ακόμη και με ένα μοντέλο, να 
ζωγραφίσει εντελώς ένα πιστά ανθρώπινο πρόσωπο στο 
αρνητικό»

Το «ύφασμα του Τουρίνου» αποκλείεται λοιπόν να είναι 
απομίμηση, εφόσον επρόκειτο οπωσδήποτε για το αποτύ
πωμα ενός ανθρώπινου προσώπου.

Μετά από τη διαπίστωση αυτή των ειδικών φωτογράφων, 
κεντρίστηκε και το ενδιαφέρον φυσικών και χημικών να 
διερευνήσουν το θέμα. Έτσι, φτάσαμε σε ορισμένα 
αποκαλυπτικά συμπεράσματα:

«Ο καθηγητής Βινιόν, από το Παρίσι, έφερε σε επαφή ένα 
ύφασμα διαποτισμένο με αλόη με ένα νεκρό σώμα. Οι

έρευνες όμως δεν υπήρξαν ικανοποιητικές, γιατί η αποσύν
θεση της σινδόνας ήταν αναπόφευκτη. Ιταλοί ιατροδικαστές, 
οι καθηγητές Τζούντικα του Μιλάνου, και Ραμάνέζε του 
Τουρίνου, είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στις έρευνες τους. Για 
τα πειράματά τους στηρίχτηκαν στην αφήγηση της Βίβλου, 
που υποδείκνυε τη σωστή μέθοδο: «Τότε ήρθε και ο 
Νικόδημος... και ανέμιξε σμύρνα και αλόη από εκατό λίτρα. 
Τότε πήραν το σώμα του Ιησού και το τύλιξαν σε λινό 
ύφασμα, με αρώματα, όπως συνήθιζαν οι Ιουδαίοι κατά τον 
ενταφιασμό...».

(Ιωάν. 19.39.40).

Σειρά αλυσιδωτών ερευνών απέδειξαν, ότι το νεκρό 
ανθρώπινο σώμα έπρεπε να ήταν πουδραρισμένο και το 
ύφασμα διαποτισμένο με αρωματικό λάδι. Αναλλοίωτα 
αποτυπώματα υπάρχουν, προ παντός, όταν τα μαλλιά 
εμποδίζουν το ύφασμα να κολλάει από τα πλάγια στο 
κεφάλι. Τα αποτελέσματα των ερευνών, παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη συμφωνία με τη βιβλική διήγηση.

Το αποτύπωμα στο «ύφασμα του Τουρίνου» δείχνει 
εξογκώματα στο πρόσωπο. Ίσως να προέρχονται από τα 
κτυπήματα... «Μερικοί του κτυπούσαν στο πρόσωπο...». 
(Ματθ. 26.67). Εκτός, όμως, από αυτά διακρίυονται ίχνη 
αίματος σε ολόκληρο το σώμα και προέρχονται από τις 
εκχυμώσεις που έκαναν οι πληγές κάποιου σώματος, που 
ήταν μαστιγωμένο (φραγγελωμέυο).

Με την εξέταση των πληγών ενός φραγγελωμέυου 
σώματος ασχολήθηκε ο δόκτωρ Μπαρμπέ. Τα αποτελέ- 
σματά του επαληθεύουν τη βιβλική διήγηση και συνηγο
ρούν υπέρ της γνησιότητας του εικονιζομένου αντρικού 
σώματος πάνω στο λινό.

Μερικοί ακόμη γιατροί παραδέχτηκαν ότι το αίμα της 
«Σινδόνας» ήταν δύο ειδών. Το πρώτο που είχε ρεύσει από 
ζωντανό σώμα, αιμάπυα ίχνη της κεφαλής, και αίμα νεκρού 
σώματος από χέρια και πόδια.

Το ερώτημα όμως, παρόλες πς έρευνες δεν απαντήθηκε 
ικανοποιητικά. Ναι, αναμφισβήτητα, το «Ιερό Σάβανο» του 
Τουρίνου είναι περίπου 2 χιλιάδων ετών. Το ομολογούν 
ειδικοί για τη χρονολόγηση υφασμάτων. Ο τρόπος και η 
μέθοδος ύφανσης είναι παλαιστινιακή. Την ιουδαϊκή 
καταγωγή του λινού υφάσματος ομολογούν οι περισσότε
ροι ερευνητές. Βρέθηκε γύρη λουλουδιού, που ευδοκιμεί 
στην Παλαιστίνη, να έχει διαπεράσει τις ίυες του 
υφάσματος. «Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων;» για την ηλικία, 
αφού πέρασε το ύφασμα από εξέταση με μετρητές 
«Γκάιγκερ»;

Ο καθηγητής Β.Φ. Λίμπυ, του Ινστιτούτου Πυρηνικής 
Φυσικής του Σικάγου εφάρμοσε τη μέθοδο C-14 (τρόπος 
υπολογισμού ενός φυσικού πράγματος, βασισμένος στη 
μέτρηση της ηλικίας των ραδιοϊσοτόπων του άνθρακος (C) 
των αντικειμένων). Ο διακεκριμένος αυτός επιστήμονας 
είναι κατηγορηματικός στη χρονολόγηση του υφάσματος. 
Είναι, δέχεται, σύγχρονο της εποχής του Χριστού.

Αλλά αν είναι τό αυθενπκό Σάβανο του Χριστού, καμιά 
έρευνα δεν μπορεί να το αποδείξει. Είναι τελικά, τούτο, 
θέμα προαιρετικής τοποθέτησης και πίστης προσωπικής, 
να δεχτεί ή να απορρίψει κανείς το ρίγος που φέρνει το 
συγκλονιστικό θέαμα του πάσχοντος Θεού.

ΠΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ



θεστώς αστυνομικής πειθαρχίας. Κάθε 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποκτά 
τον στρατιωτικό του υπερπρύτανη που 
σύμφωνα με χουντικό νόμο πρέπει να 
είναι στρατηγός, εν ενεργεία ή από- 
στρατος. Οι καλύτεροι καθηγητές α
πολύθηκαν και τον επόμενο χρόνο οι 
ανώτατες σχολές είχαν 140 κενές 
έδρες.

Με διάταγμα απαγορεύεται η κυκλο
φορία 1046 έργων ελλήνων και ξένων 
συγγραφέων. Μεταξύ αυτών ο Σοφο
κλής, ο Ευριπίδης, ο Αισχύλος, ο 
Αριστοτέλης και ο Αριστοφάνης. Κι 
ακολουθούν οι νεώτεροι: Σαρτρ, Μαν, 
'Ελιοτ, Καμύ, Λόρκα, Βάρναλης, Ρί- 
τσος, Γκόρκυ, Φίνλευ, Αμαντο, Σολό- 
χωφ, Παλαμάς. Παρόμοια απαγόρευση 
ασκείται για προοδευτικές ταινίες και 
ηθοποιούς, τη μουσική του Μίκη Θεο- 
δωράκη και ένα σωρό πνευματικά 
δημιουργήματα που κρίνουν οι «α
γράμματοι» πως προσβάλλουν την 
«ηθική του ' Εθνους».

Λογοκρίνεται μάλιστα και η «Αντι
γόνη» του Σοφοκλή!!!

Ο σκοταδισμός επιβάλλεται σε μια 
εποχή πραγματικής αναγέννησης των 
γραμμάτων και των τεχνών στην Ελ
λάδα.

Τα δημιουργήματα των ποιητών γί
νονταν κτήματα του λαού μέσα από 
πραγματικά εμπνευσμένες ενορχη
στρώσεις και μελοποιήσεις συνθετών 
και τραγουδιόνταν παντού. Πολλά 
ξένα αριστουργήματα μεταφράζονταν 
στη γλώσσα μας και παρατηρείτο 
έντονος εκδοτικός οργασμός. Στη χώ
ρα μας το καλό βιβλίο γίνεται είδος 
πρώτης ανάγκης, λίγο πριν την 7χρονη 
σιωπή. Θα γράψει σχετικά ο Νομπελί
στας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης το 
1969:

«Όλοι έχουμε διδαχτεί και όλοι 
ξέρουμε ότι στα δικτατορικά καθεστώ
τα η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη. 
Όμως η τραγωδία περιμένει αναπό
τρεπτη στο τέλος. Αυτό το τραγικό 
τέλος που μας βασανίζει, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, όπως· στα χορικά του 
Αισχύλου...

Εδώ και μερικούς μήνες έχω νοιώσει 
μέσα μου και γύρω μου, ολοένα πιο 
επιτακτικό το χρέος μου να μιλήσω για 
τη σημερινή κατάστασή μας. Κλείνουν 
σχεδόν δύο χρόνια που μας έχει 
επιβληθεί ένα καθεστώς όλωςδΓ όλου 
αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία 
πολέμησε ο κόσμος και τόσο περίλα
μπρα ο λαός μας. Είναι μια κάτάσταση 
που όσες πνευματικές αξίες κατορθώ

σαμε να κρατήσουμε ζωντανές με πόνο 
και μόχθο πάνε κι αυτές να καταποντι- 
σθούν μέσα στο έλος, μέσα στα τελμα
τωμένα νερά. Τώρα ξαναγυρίζω στη 
σιωπή μου. Και προσεύχομαι στο Θεό 
να μη βρεθώ ξανά στην ανάγκη να 
μιλήσω πάλι. Είμαι ένας άνθρωπος 
χωρίς κανένα πολιτικό δέσμο και 
μπορώ να πω χωρίς φόβο και πάθος: 
βλέπω μπροστά μου το γκρεμό που μας 
οδηγεί η καταπίεση. Αυτή η ανωμαλία 
πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική 
επιταγή».

Ο Τύπος φιμώνεται. Κλείνουν πολ
λές εφημερίδες και οι υπόλοιπες (εκτός 
από τα φερέφωνα του καθεστώτος) 
λειτουργούν κάτω από στυγνή λογο
κρισία.

«Κάτω η τυραννία, χαίρε, ω, χαίρε 
λευτεριά»

Η κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου 
το Νοέμβρη του 1968 και οι λαϊκές 
εκδηλώσεις που την πλαισιώνουν δί
νουν στην δικτατορία να καταλάβει 
πως έχει να διανύσει μακρύ δρόμο για 
να πετύχει την «αναμόρφωση των 
Ελλήνων». Το ομολογεί μέσω των 
σελίδων δικού της εντύπου: «Δυστυ
χώς, χρειάζεται ακόμα μακρύς χρόνος 
για να γίνει η αναδιαπαιδαγώγηση του 
Ελληνικού λαού».

Στα ξερονήσια «παραθερίζουν» ήδη 
10-12.000 κρατούμενοι, ο Μανδηλα- 
ράς, ο Τσαρουχάς και άλλοι ανώνυμοι 
και επώνυμοι δημοκράτες δολοφονού
νται ή βασανίζονται μέχρις εξοντώ- 
σεως. Τα «κολαστήρια» γνωστά σ’ 
όλους και λαομίσητα «φιλοξενούν» 
πλήθος έλληνες που θέλουν να ζουν 
λεύτερα. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1969 
το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεδριά
ζει στο Παρίσι με τη συμμετοχή 18 
υπουργών Εξωτερικών για να αποφα
σίσει αν το καθεστώς των ελλήνων 
συνταγματαρχών θα παραμείνει ή όχι 
στην κοινότητα των δυτικοευρωπαϊ
κών χωρών.

Παρά τις παρασκηνιακές δραστη
ριότητες της κυβέρνησης των ΗΠΑ για 
να διασώσει το χουντικό καθεστώς των 
Αθηνών 12 από τους 18 δηλώνουν πως 
θα ψηφίσουν υπέρ της αποπομπής ενώ 
4 δηλώνουν πως θα απέχουν. Μόνο η 
Ελλάδα και η Κύπρος θα καταψηφί
σουν. Η ψηφοφορία δεν θα πραγματο
ποιηθεί τελικά γιατί ο εκπρόσωπος της 
Χούντας ανακοινώνει την αποχώρηση 
της Ελλάδας από το Συμβούλιο. Η

καταδίκη του ελληνικού καθεστώτα 
συντελέστηκε κάτω από τη σκιά τρ 
συγκλονιστικής έκθεσης της Υποετιι 
τροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνποι 
μέσα από τις 1.200 σελίδες της αναδύε 
ται το φρικιαστικό όργιο των βασανι 
στηρίων. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι 
στις παραμονές της 21ης Απριλίου 196! 
δεν υπήρχε ούτε υποψία κομμουνιστι 
κής απειλής που να δικαιολογεί π£ 
επέλαση του νεοφασισμού. Έτσι γκρι 
μίστηκε και το «ιδεολογικό οικοδομή 
μα» που είχαν χτίσει οι συνταγματάρχΕι 
(και οι ξένοι υποβολείς τους), για vc 
δικαιολογήσουν τον στραγγαλισμό τι> 
ελληνικής δημοκρατίας.

Η αντίσταση του λαού στο εσωτερικι 
και το εξωτερικό αυξάνεται καθημερι 
νά. Ατομικά ή συλλογικά με παράτο/ 
μες ή όχι ενέργειες εκατοντάδες Έί 
ληνες αψηφούν τους τυράννους. Στ 
εξωτερικό οι εξόριστοι ευαισθητοπα§ 
ούν και αφυπνίζουν τη διεθνή κοιν 
γνώμη. Παράλληλα με το λαϊκό κίνημ 
αναπτύσσεται και το φοιτητικό κι 
επωάζει τις μελλοντικές εξεγέρσει 
(Νομική, Πολυτεχνείο).

Τελευταίο εθνικό έγκλημα της χοι 
ντας πριν εγκαταλείψει τον τόπο είνο 
το ξεπούλημα της Κυπριακής υπόβ 
σης. Ό ταν δόθηκε το σήμα από τη 
Αθήνα για το πραξικόπημα της 15.7 
κατά του Προέδρου Μακαρίου η χοι 
ντα γνώριζε ότι οι Τούρκοι θα επενι 
βαιναν με στρατό στο νησί. Ήξερ 
επίσης ότι ήταν αδύνατη κάθε αντίστι 
ση από ελληνικής πλευράς. Το ελληι 
κό στράτευμα παρά τα τεράστια ποο 
που δαπανούνταν για τον εξοπλισι 
του βρισκόταν σε πλήρη αποσύνθεσι 

' ιδίως από πλευρά υλικού. Παμπάλαι 
όπλα, κιβώτια άδεια, και άλλες εκπλ 
ξεις περίμεναν τους φαντάρους μ1 
στις επιστρατευτικές μονάδες. ΣτΡ 
Ελλάδα δεν είχε ποτέ αποτύχει μ 
επιστράτευση. Κατάφεραν και αυτό' 
ρεκόρ να έχουν οι ανεκδιήγητοι στρ< 
τοκράτες, παραδίνοντας ταυτόχρον 
την ηρωική μεγαλόνησο στον όλεθρ 
Φεύγοντας είχαν ολοκληρώσει τΗ 
αποστολή τους, κλείνοντας τον κύκί 
της τραγωδίας.

Βιβλιογραφία
1. Αποσπάσματα και πληροφορίες από το β'Ι^ 

του Γιάννη Κάτρη «Η Γέννηση του Νεοά(11 
σμού στην Ελλάδα».

2. Στοιχεία από την Ιστορία του Φοίβου 
Γρηγοριάδη τόμος «Βασιλευόμενη Στρ^1 
κρατία και Δικτατορία».

3. Ο τίτλος είναι αρχή στίχων του ποιηπί Κώ' 
Μύρη.
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Οργανισμός 
Αφρικανικής 

Ενότητας
(O.A.U.)

Ιδρύθηκε το 1963 για να ττροαγάγει 
την ενότητα και αλληλεγγύη των Αφρι
κανικών Κρατών.

Διαδικασία ίδρυσης
Πολλές απόπειρες για την ίδρυση 

ενός δια-Αφρικανικού Οργανισμού 
έγιναν πριν την υπογραφή του Κατα- 
σταστικού Χάρτη του O.A.U. Το Νοέμ- 

,βριο 1958 η Γκάνα, η Γουινέα και το 
Μαλί υπέγραψαν ένα σύμφωνο το οποίο 
επρόκεπο να αποτελέσει τη βάση μιας 
Ένωσης Αφρικανικών Κρατών. Τον 

Ιανουάριο 1961 έγινε συνάντηση στην 
Καζαμπλόνκα των αρχηγών των Κρα
τών της Γκάνα, Γουινέα, Μαλί, Μαρό
κου και αντιπροσώπων της Λιβύης και 
της προσωρινής κυβέρνησης της Αλγε
ρίας.

Η Τυνησία, η Λιβερία, η Νιγηρία και 
το Τόγκο αρνήθηκαν την πρόσκληση να 
παραστούν. Εκεί έγινε αποδεκτό ένα 
αφρικανικό σύμφωνο και αποφασίστήκε 
η συγκρότηση μιας Αφρικανικής Στρα
τιωτικής Διοίκησης και μιας Αφρικανι
κής Κοινής Αγοράς. Μεταξύ του Οκτω
βρίου 1960 και Μαρτίου 1961 έγιναν 3 
συναντήσεις ανάμεσα σε γαλλόφωνες 
αφρικανικές χώρες στο Abidjen, Braz
zaville και Yaounde. Καμιά από τις 12 
χώρες που· παρακολούθησαν αυτές τις 
συναντήσεις δεν είχε παραστεί στη 
συνάντηση της Καζαμπλάνκα. Αυτές οι 
συναντήσεις οδήγησαν τελικά στην 
υπογραφή το Σεπτέμβριο 1961 στην 
Tananarive του συμφώνου της Αφρικα
νικής Ένωσης.

Το Μάιο 1961 μια νέα συνάντηση

έγινε στην Monrovia που την παρακο
λούθησαν αρχηγοί και αντιπρόσωποι 
19 κρατών: Καμερούν, Κεντροαφρικα
νική Δημοκρατία, Τσαντ, Κονγκό, 
Ντεμπομέν, Αιθιοπία, Γκαμπόν, Ακτή 
του Ελεφαντόδοντος, Λιβερία, Μαγα- 
δασκάρη, Μαυριτανία, Νίγηρ, Νιγηρία, 
Σενεγάλη, Σιέρρα Λεόνε, Σομαλία, 
Τόγκο, Τυνησία και 'Ανω Βόλτα.

Συναντήθηκαν πάλι τον Ιανουάριο

1962 στο Λάγος (δεν παρέστη η Τυνη
σία αλλά προστέθηκε το πρώην Βελγι
κό Κογκό) και οργάνωσαν μια μόνιμη 
γραμματεία και μια διαρκή επιτροπή 
από υπουργούς Οικονομικών και υιο
θέτησαν ένα σχέδιο για έναν Οργανι
σμό Αφρικανικών Κρατών.

Το 1963 όμως η σύνοδος της Αντίς 
Αμπέμπα οδήγησε σε συμφωνία τα 
αφρικανικά κράτη πέρα από τοπικές

311



πολιτικές και γλωσσικές διαφορές οι 
οποίες τα διαιρούσαν. Οι υπουργοί 32 
αφρικανικών κρατών παρέστησαν 
στην προπαρασκευαστική σύνοδο το 
Μάιο (Αλγερία, Μπουρούντι, Καμε
ρούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 
Τσαντ, Κονγκό (Brazzaville), Κονγκό 
(Leopoldvill) Δαχομέη, Αιθιοπία, Γκάμ
πον, Γκάνα, Γουινέα, Ακτή Ελεφαντο- 
στούν, Λιβερία, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, 
Μαλί, Μαυριτανία, Μαρόκο, Νίγηρ, 
Νιγηρία, Ρουάντα, Σενεγάλη, Σιέρρα 
Λεόνε, Σομαλία, Σουδάν, Ταγκανίκα, 
Τόγκο, Τυνησία, Ουγκάντα, Ηνωμένη 
Αραβική Δημοκρατία, Άνω Βόλτα. Τα 
ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη 
συνάντηση αυτή ήταν:
•  Δημιουργία του Οργανισμού Αφρι

κανικών Κρατών.
•  Συνεργασία μεταξύ των Αφρικανι

κών Κρατών στους παρακάτω το
μείς: Οικονομικό, Κοινωνικό, Εκ
παιδευτικό, Πολιτιστικό, Επιστημο
νικό, συλλογικής άμυνας.

•  Αποαποικιοποίηση.

Ι ·  Απαρτχάιντ και ρατσιστικές διακρί
σεις.

•  Αποτελέσματα των οικονομικών 
ομαδοποιήσεων στην οικονομική 
ανάπτυξη της Αφρικής 

•  Αφοπλισμός.
•  Δημιουργία μόνιμης Επιτροπής 

Συνδιαλλαγής.
•  Αφρική και Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών.
Οι αρχηγοί των κρατών που συμμε

τείχαν στην σύνοδο της 23 Μαϊου 
ενέκριναν τον καταστατικό χάρτη του 
Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας, ο 
οποίος υπογράφηκε από τους αρχη
γούς 30 κρατών στις 25 Μαϊου 1963. Ο 
καταστατικός αυτός χάρτης στην ουσία 
αντανακλούσε ένα συμβιβασμό ανά
μεσα στο σχέδιο για μια χαλαρή ένωση 
που υποστηριζόταν από την ομάδα της 
Monrovia και της ιδέας της Ομοσπον
δίας που υποστηριζόταν από την ομάδα 
της Καζαμπλάνκα και ειδικότερα από 
την Γ κάνα.

Περίληψη του 
καταστατικού του Ο.Α.Ό.

Άρθρο 1: Ιδρύεται ο Οργανισμός 
Αφρικανικής Ενότητας, ο οποίος περι
λαμβάνει χώρες της Αφρικανικής ηπεί
ρου, τη Μαγαδασκάρη και άλλα νησιά 
που περιβάλλουν την Αφρική.

Ά ρθρο 2: Σκοποί του O.A.U.
•  Να προαγάγει την ενότητα και 

αλληλεγγύη των αφρικανικών κρα
τών.

•  Να εντείνει και να συντονίσει τις 
προσπάθειες για τη βελτίωση των 
όρων (σταντρντς) ζωής στην Αφρι
κή.

•  Να υπερασπιστεί την κυριαρχία, την 
εδαφική ακεραιότητα και την ανε
ξαρτησία των αφρικανικών κρατών.

•  Να εξαλείψει κάθε μορφή αποικιο
κρατίας από την Αφρική.

•  Να προαγάγει τη διεθνή συνεργα
σία στα πλαίσια του ΟΗΕ.

Άρθρο 3: Τα κράτη-μέλη προσκο- 
λούνται στις αρχές της κυριαρχίας, της 
μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέ
σεις των κρατών-μελών, του σεβασμού 
της εδαφικής ακεραιότητας, της ειρη
νικής διευθέτησης των διαφορών, της 
καταδίκης των πολιτικών ανατροπών, 
της απελευθέρωσης των εξαρτωμένων 
αφρικανικών εδαφών και του δικαιώ
ματος διαφοροποίησης σε διεθνες επί
πεδο.

Ά ρθρο 4: Κάθε ανεξάρτητο και 
κυρίαρχο αφρικανικό κράτος έχει το 
δικαίωμα να καταστεί μέλος του Οργα
νισμού.

Άρθρο 5: Ό λα τα κράτη-μέλη 
έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ά ρθρο 6: Τα κράτη - μέλη πρέπει να 
τηρούν ευσυνείδητα τις αρχές που 
περιγράφονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 7: Ιδρύονται στα πλαίσια 
του Οργανισμού η Σύνοδος (Συνέλευ
ση) των αρχηγών κρατών και κυβερ
νήσεων, το Συμβούλιο των υπουργών, 
η Γενική Γραμματεία και η Επιτροπή 
Μεσολάβησης, Συνδιαλλαγής και Διαι
τησίας.

Ά ρθρα 8-11:Η Συνέλευση των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 
συντονίζει την πολιτική και αναθεωρεί 
τη δομή του Οργανισμού.

Ά ρθρα  12-15: Το Συμβούλιο των 
υπουργών προετοιμάζει τις συνόδους 
της Συνέλευσης και συντονίζει τη 
διαφρικανική συνεργασία. Οι αποφά
σεις λαμβάνονται με απλή ψηφοφορία.

Ά ρθρα 16-18: Η Γενική Γραμμα
τεία: Ο διοικητικός γενικός γραμμα
τέας και το προσωπικό του δεν ζητούν 
ούτε λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδή
ποτε κυβέρνηση ή άλλη Αρχή εκτός του 
Οργανισμού. Είναι διεθνείς υπάλληλοι 
υπεύθυνοι μόνο έναντι του Οργανι
σμού.

' Αρθρο 19: Η επιτροπή Μεσολάβη
σης, Συνδιαλλαγής και Διαιτησίας. 
Χωριστό πρωτόκολο αναφερόμενο στη 
σύνθεση και τη φύση αυτής της Επιτρο
πής πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο 
μέρος του καταστατικού Χάρτη του 
Οργανισμού.

Ά ρθρα  20-22: Ειδικές Επιτροπές

θα συγκροτούνται από υπουργούς ή 
άλλους υπαλλήλους που θα καθορί
ζουν οι κυβερνήσεις των κρατών- 
μελών.

Οι κανονισμοί λειτουργίας τους θα 
πρέπει να καθορίζονται από το Συμ
βούλιο υπουργών.

Άρθρο 23: Ο προϋπολογισμός θα 
προετοιμάζεται από το γενικό γραμμα
τέα και θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο 
Υπουργών. Οι κατανομές των δαπα
νών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την 
κλίμακα των διατιμήσεων του ΟΗΕ. 
Κανένα μέλος δεν θα πληρώνει περισ
σότερα από το 20% του συνολικού 
ετήσιου ποσού (που πληρώνει στον 
ΟΗΕ).

Άρθρο 24: Τα κείμενα του κατα
στατικού Χάρτη στις αφρικανικές 
γλώσσες, τα αγγλικά και γαλλικά είναι 
εξίσου αυθεντικά. Οι αποφάσεις επικύ
ρωσης του καταστατικού χάρτη θα 
κατατεθούν στην κυβέρνηση της Αι
θιοπίας.

Άρθρο 25:0  καταστατικός χάρτης 
θα τεθεί σε ισχύ όταν παραληφθούν 
από την κυβέρνηση της Αιθιοπίας οι 
επικυρώσεις του από τα δύο τρίτα των 
χωρών που τα υπέγραψαν αρχικά.

Άρθρο 26: Ο καταστατικός χάρ
της θα κατατεθεί στη Γραμματεία του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ά ρθρο 27: Ζητήματα ερμηνείας θα 
διευθετούνται με την πλειοψηφία των 
2/3 κατά τις Συνελεύσεις των αρχηγών 
Κρατών και Κυβερνήσεων κρατών- 
υελών.

Άρθρο 28: Η ένταξη νέων ανεξάρ
τητων αφρικανικών κρατών στην 
Ο.Α.Ο. αποφασίζεται με την απλή 
πλειοψηφία των κρατών-μελών.

Ά ρθρα 29-33: Οι επίσημες γλώσ
σες του Οργανισμού είναι οι Αφρικανι
κές, η αγγλική και γαλλική. Ο γενικός 
γραμματέας μπορεί να αποδέχεται δώ
ρα και κληροδοτήματα στον Οργανι
σμό, υποκείμενα όμως στην έγκριση 
του Συμβουλίου των υπουργών. Το 
Συμβούλιο των υπουργών θα καθιερώ
νει προνόμια και απαλλαγές για το 
προσωπικό της Γραμματείας στις πε
ριοχές των κρατών-μελών. Κράτος 
που επιθυμεί να αποχωρήσει από τον 
Οργανισμό πρέπει να ενημερώσει πριν 
από ένα χρόνο έγγραφα τη Γενική 
Γραμματεία. Ο καταστατικός χάρτης 
μπορεί να τροποποιηθεί μετά από 
εξέταση από όλα τα κράτη-μέλη και 
την πλειοψηφία των 2/3 σε ψηφοφορία 
της Συνέλευσης των αρχηγών των 
κρατών-μελών και κυβερνήσεων-με
λών. Τέτοιες τροποποιήσεις τίθενται σε 
ισχύ 1 χρόνο μετά την αποδοχή τους.
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Συμβούλιο υπουργών

Χώρες-μέλη Ψ

Αλγερία
Αγκόλα
Μπένιυ
Μποτσουάνα
Μπουρούυτι
Καμερούν
Πράσινο Ακρωτήριο
Κεντροαφρικανική Δημοκρ
Τσαντ
Κόμορος
Κονγκό
Τζιμπουτί
Αίγυπτος
Ισημερινή Γουινέα
Αιθιοπία
Γκαμπόν
Γ κάμπια
Γκάνα
Γ ουινέα
Γουινέα (Bissan)
Ακτή Ελεφαντόδοντος
Κένυα
Λέσοτο
Λιβερία
Λιβύη
Μαδαγασκάρη
Μαλάουι
Μαλί
Μαυριτανία
Μαυρίτιας
Μοζαμβίκη
Νίγηρ
Νιγερία

Ρουάντα 
Σάο Τομέ 
Σενεγάλη 
Σεϋχέλες 
Σιέρρα Λεόνε 
Σομαλία 
Σουδάν 
Σβάτζιλαντ

Τανζανία
Τόγκο
Τυνησία
Ουγκάντα
'Ανω Βόλτα
Ζαΐρ
Ζάμπια
Ζιμπάμπουε

* Η Δημοκρατία της Δυτικής Σαχάρας 
ενώ αναγνωρίστηκε από τα 26 από τα 
50 μέλη του Οργανισμού εντούτοις το 
ζήτημα της ένταξής της στον Οργανι
σμό εκκρεμεί γιατί ορισμένες χώρες 
ισχυρίζονται ότι απαιτείται η πλειοψη- 
φία των 2/3 σε περιπτώσεις εισόδου 
κρατών των οποίων η ύπαρξη αμφι
σβητείται ακόμη.

Όργανα διοίκησης
(Ιούνιος 1983)

Συνέλευση αρχηγών κρατών

Η συνέλευση των αρχηγών κρατών 
και κυβερνήσεων συνέρχεται κάθε 
χρόνο και συντονίζει την πολιτική των 
αφρικανικών κρατών. Οι αποφάσεις 
λαμβάνοναι με πλειοψηφία των 2/3, 
ενώ σε περιπτώσεις διαδικαστικών 
θεμάτων αρκεί η απλή πλειοψηφία. (18η 
Συνάντηση στο Ναϊρόμπι της Κένυα 
τον Ιούνιο 1981 και 19η στην Αντίς 
Αμπέμπα της Αιθιοπίας τον Ιούνιο 
1983).

Συνίσταται από τους υπουργούς 
Εξωτερικών (ή και άλλους υπουργούς) 
και συνέρχεται τακτικά δυο φορές το 
χρόνο και έκτακτα όταν υπάρχουν 
σχετικά θέματα. Κάθε σύνοδος εκλέγει 
τον πρόεδρο της. Προπαρασκευάζει 
—και είναι υπεύθυνο γΓ αυτή— τη 
Συνέλευση των αρχηγών κρατών.

Γενική Γραμματεία

Εδρεύει στην Αντίς Αμπέμπα, είναι 
το μόνιμο αρχηγείο του Οργανισμού. 
Λειτουργεί σύμφωνα, με το καταστατι
κό του Ο.Α.Ό., καθώς και άλλες 
συμφωνίες ή συνθήκες που γίνονται 
ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Έχει Διευ
θύνσεις: Πολιτικής, Οικονομικών, Εκ
παίδευσης, Επιστήμης, Πολιτισμού και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικής 
Ανάπτυξης και Συνεργασίας, Διοίκη
σης και Συνελεύσεων.

Ο γενικός γραμματέας εκλέγεται για 
τετραετή θητεία από τη Συνέλευση των 
αρχηγών κρατών. Εκλέγονται επίσης 
και 5 βοηθοί του γενικού γραμματέα 
που εκπροσωπούν αντίστοιχα τις χώ
ρες της Ανατολικής, Δυτικής, Νότιας, 
Βόρειας και Κεντρικής Αφρικής.

Επιτροπή Διαπησίας

Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής, Μεσο
λάβησης και Διαιτησίας ιδρύθηκε το 
1964 και εδρεύει στην Αντίς Αμπέμπα. 
Συνίσταται από 21 μέλη τα οποία 
εκλέγονται για πενταετή θητεία από τη 
Συνέλευση των αρχηγών των κρατών- 
μελών. Κανένα κράτος δεν μπορεί να 
συμμετέχει στην επιτροπή με περισσό
τερα από 1 μέλη. Το γραφείο της 
επιτροπής έχει 1 πρόεδρο και 2 αντι
προέδρους —οι οποίοι δεν είναι δυνα
τόν να επανεκλεγούν— και ευθύνεται 
με την ακρόαση και την ειρηνική 
διευθέτηση των διαφορών των κρα
τών-μελών.

Ειδικές Επιτροπές

Υπάρχουν ειδικές επιτροπές για 
υποθέσεις επικοινωνιών και μεταφο
ρών, οικονομικές και κοινωνικές υπο
θέσεις, υποθέσεις εκπαίδευσης, επι
στήμης, πολιτισμού και υγείας, άμυνας 
και εμπορίου.

Επιτροπή απελευθέρωσης

Πρόκειται για την Συντονιστική Επι
τροπή Απελευθερωτικών Κινημάτων
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της Αφρικής, η οποία ιδρύθηκε το 1963 
και εδρεύει στο Ντάρες Σαλάμ της 
Τανζανία. Παρέχει οικονομική και 
στρατιωτική βοήθεια στα εθνικά κινή
ματα σε εξαρτώμενες χώρες. Έχει 
περιφερειακά γραφεία στη Μοζαμβίκη, 
τη Ζάμπια και την Αγκόλα.

Κυριότερα συμβάντα
Μάιος 1963: Σύνοδος ανεξαρτήτων 
αφρικανικών χωρών στην Αντίς Αμπε- 
μπα, συμφωνεί στην ίδρυση του Ο.Α.Ό. 
Συντονιστική Επιτροπή για τα απελευ
θερωτικά κινήματα ιδρύεται στην Αντίς 
Αμπέμπα.
Ιούλιος 1964: Πρώτη Συνέλευση των 
αρχηγών των κρατών-μελών στο Κάι
ρο. Ιδρύεται μόνιμη Γραμματεία στην 
Αντίς Αμπέμπα.
Ιανουάριος 1974: Συνάντηση του
O.A.U. με την OAPEC γ·α τα αποθέμα
τα πετρελαίου και τη μελλοντική ίδρυ
ση Αραβικής Τράπεζας για την Οικο
νομική Ανάπτυξη της Αφρικής (BADEA). 
Ιανουάριος 1975: Η Επιτροπή απελευ
θέρωσης εκδίδει οτο Νταρ-ες-Σαλάαμ 
διακήρυξη υποστηρίζοντας τις απόπει
ρες των Μποτσουάνα, Μοζαμβίκη, 
Τανζανία και Ζάμπα, μαζί με τον 
αναδιοργανωμένο ANC, για την ανα
ζήτηση διαπραγματευτικής διευθέτη
σης με την κυβέρνηση της Ροδεσίας. 
Ιανουάριος 1976: Έκτακτη Σύνοδος 
των αρχηγών των κρατών-μελών στην 
Αντίς Αμπέμπα για τη συζήτηση της 
κατάστασης στην Αγκόλα. Η υποστή
ριξη κατανεμήθηκε εξίσου στην ανα
γνώριση της Κυβέρνησης της MPLA 
στη Λούαντα και σε μια έκκληση για 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας. 
Φεβρουάριος: Αναγνώριση από την 
πλειοψηφία των μελών της κυβέρνησης 
MPLA της Λουάντα και αποδοχή της 
Αγκόλα ως 47ου μέλους.
Ιούνιος-Ιούλιος: 13η Συνέλευση των 
αρχηγών κρατών στο Πορτ-Λούις του 
Μαυρίτιους. Αποδοχή και αναγνώριση 
των ανταρτών στην Ζιμπάμπουε. 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1977: Συ
νάντηση κορυφής κρατών-μελών του 
Αραβικού Συνδέσμου και του O.A.U. 
στο Κάιρο. Απόφαση για αύξηση βοή
θειας σε αφρικανικές χώρες. 
Φεβρουάριος 1978: 13η Σύνοδος του 
Συμβουλίου των Υπουργών στην Τρί
πολη της Λιβύης. Καταδίκη των σχε
δίων εσωτερικών συμφωνιών στη Ρο
δεσία.
Ιούλιος: 15η Σύνοδος αρχηγών κρα
τών στο Χαρτούμ (Σουδάν). Εκδιώκε
ται η αντιπροσωπεία του Κόμορος ως 
εκπρόσωποι κυβέρνησης μισθοφόρων.

Φεβρουάριος 1979: 32η Σύνοδος του 
Συμβουλίου υπουργών στο Ναϊρόμπι 
της Κένυα. Αποδοχή πάλι της αντιπρο
σωπείας του Κόμορος. Ίδρυση Αφρι
κανικής Οικονομικής Κοινότητας. Η 
συνάντηση παρατάθηκε εξαιτίας της 
συμφωνίας για το θέμα της Δυτ. 
Σαχάρας.
Απρίλιος: Αποδοχή της σύμβασης για 
το παν-αφρικανικό Πρακτορείο Ειδή
σεων.
Ιούλιος: 16η Συνέλευση αρχηγών κρα
τών- μελών, στη Μονροβία της Λιβε
ρίας. Αμφισβήτηση του ρόλου της 
Τανζανίας στην ανατροπή του Ιντί Αμίν 
στην Ουγκάντα. Αποχή των χωρών του 
Αραβικού Συνδέσμου κατά τη διάρκεια 
της συμφωνίας του Σαντάτ από Καμπ 
Ντέιβιντ. Έκκληση για την τροπο
ποίηση του καταστατικού χάρτη και τη 
δημιουργία αφρικανικής αμυντικής δύ
ναμης.
Μάιος 1980: Η πρώτη οικονομική 
συνάντηση κορυφής αποφάσισε να 
προχωρήσει προς την ίδρυση κοινής 
Αφρικανικής Αγοράς το 2.000.
Ιούλιος: 17η Συνέλευση των αρχηγών 
των κρατών-μελών στη Φρητάουν στη 
Σιέρρα Λεόνε. Αποδοχή της εισόδου 
της Δ. Σαχάρας με ψήφους 26 έναντι 50. 
Εμπλοκή λόγω της απειλής του Μαρό
κου με αποχώρηση.
Σεπτέμβριος: Η Επιτροπή για τη Δ. 
Σαχάρα ανακοίνωσε σχέδιο κατάπαυ
σης πυράς από 6 σημεία, ανάμεσα στα 
οποία και τη διοργάνωση δημοψηφί
σματος από τον O.A.U. και τον ΟΗΕ. 
Ιανουάριος 1981: Σύνοδος για τη 
διαφορά Τσαντ και Λιβύης. Έκκληση 
για την αποχώρηση των ξένων δυνά
μεων από το Τσαντ και απόφαση να 
σταλεί διαφρικανική δύναμη για την 
τήρηση της ειρήνης και της επίβλεψης 
των εκλογών.

Φεβρουάριος: Συνάντηση υπουργών 
Εξωτερικών O.A.U στην Αντίς Αμπέμ
πα για την υποστήριξη των ανταρτών 
της Ναμίμπι και την επιβολή οικονομι
κών κυρώσεων στη Ν. Αφρική για να 
εξαναγκασθεί να διαπραγματευθει πά
νω στην ανεξαρτησία της Ναμίμπι. 
Ιούνιος: 15η Συνέλευση των αρχηγών 
κρατών-μελών (Ναϊρόμπι, Κένυα). Το 
Μαρόκο δέχτηκε τη διενέργεια δημο
ψηφίσματος στη Δ. Σαχάρα. Συγκρό
τηση υπουργικής επιτροπής για τις 
συνοριακές διαφορές Καμερούν και 
Νιγηρίας.
Νοέμβριος: Τα πρώτα μέλη της αφρι
κανικής ειρηνευτικής δύναμης της
O.A.U. (Νιγηρία, Σενεγάλη, Ζαΐρ) για 
την αντικατάσταση των Λιβικών στρα
τευμάτων.

Φεβρουάριος 1982: Η Επιτροπή για το 
Τσαντ καθόρισε χρονοδιάγραμμα για 
κατάπαυση πυρός, διαπραγματεύσεις, 
προσωρινό σύνταγμα και εκλογές και 
ανακοίνωσε ότι η εντολή της αφρικανι
κής ειρηνευτικής δύναμης λήγει τον 
Ιούνιο. Η Επιτροπή για τη Δ. Σαχάρα 
εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Κένυα 
να διευθύνει τις διαπραγματεύσεις για 
ειρήνευση ανάμεσα στο Μαρόκο και το 
Πολισάριο. Η αποδοχή αντιπροσώπων 
της Δ. Σαχάρας από του υπουργούς 
εξωτερικών του O.A.U. οδήγησε σε 
αποχή άλλες 19 χώρες.
Αύγουστος: 19η Συνέλευση αρχηγών 
κρατών-μελών (Τρίπολη, Λιβύη). Απέ- 
τυχε να συγκεντρώσει απαρτία όταν 19 
χώρες μποϋκοτάρισαν τη συνάντηση 
εξαιτίας της διαφωνίας τους με το θέμα 
της Δ. Σαχάρας.
Νοέμβριος: Απόπειρα για την επανά
ληψη της 19ης Συνέλευσης των αρχη
γών κρατών-μελών απέτυχε εξαιτίας 
των διαφορών των κρατών-μελών για 
το θέμα του Τσαντ.
Ιούνιος 1983: Η 19η Συνέλευση των 
αρχηγών κρατών-μελών στην Αντίς 
Αμπέμπα. Οι αντιπρόσωποι της Δ. 
Σαχάρας συμφώνησαν να μην παρα
κολουθήσουν τη συνέλευση για να 
αποφευχθεί το μποϋκοτάρισμά της. Η 
συνέλευση ζήτησε δημοψήφισμα για το 
θέμα της Δ. Σαχάρας και διαπραγμα
τεύσεις με το Μαρόκο.

Διάφοροι ειδικοί 
Οργανισμοί

1. Αφρικανική Επιτροπή Πολιτικής 
Αεροπορίας. Έδρα Ντακάρ, Σενε
γάλη. Ίδρυση 1969.

2. Οργανισμός Ενότητας Αφρικανι
κών Εργατικών Ενώσεων. Ίδρυση 
1973. Έδρα Άκκρα, Γκάνα.

3. Παν-αφρικανικό Πρακτορείο Ειδή
σεων. Ίδρυση 1983. Έδρα Ντα
κάρ, Σενεγάλη. Περιφερειακά γρα
φεία στο Χαρτούμ (Σουδάν), Λου- 
σάκα (Ζάμπια), Κινσάσα (Ζαΐρ), 
Λόγος (Νιγηρία), Τρίπολη (Λιβύη).

4. Παν-αφρικανική Ταχυδρομική Ένω
ση. Έδρα Κινσάσα, Ζαίρ.

5. Επιστημονική, Τεχνική και Ερευνη
τική Επιτροπή. Έδρα Λάγος (Νιγη
ρία). Ίδρυση 1965.

6. Ανώτατο Συμβούλιο για τα σπορ 
στην Αφρική Γιαουντέ Καμερούν.

7. Ένωση Αφρικανικών Σιδηροδρό
μων Κινσάσα, Ζαίρ. Ίδρυση 1972.
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Αντρέι
Ταρκόφσκι

Θα ήταν ίσως ιεροσυλία απέναντι 
στην τέχνη να μην αναφερθούμε μέσω 
της στήλης μας στο μεγάλο ποιητή του 
κινηματογράφου Αντρέι Ταρκόφσκι 
που πρόσφατα εγκατέλειψε την τέχνη 
και τη ζωή.

Ο Ταρκόφσκι γεννήθηκε στις 4 
Απριλίου του 1932 στο Ζάρβατσιε της 
Ρωσίας και είχε πατέρα το διάσημο 
ποιητή Αρσένι Ταρκόφσκι. Σπούδασε 
μουσική, ζωγραφική, αραβικά και γεω
λογία, ενώ ο κινηματογράφος υπήρξε ο 
μεγάλος του έρωτας απ’ τα νεανικά του 
χρόνια που φοιτούσε στην περίφημη 
Σχολή Κινηματογράφου της Μόσχας 
ως τις τελευταίες στιγμές της ζωής του 
που τις πέρασε δημιουργώντας το 
έξοχο ποίημά του τη «ΘΥΣΙΑ».

Πρωτοεμφανίστηκε στην οθόνη στα 
τριάντα του χρόνια «Τα παιδικά χρόνια 
του Ιβάν» το 1962. Με το πρώτο του 
αυτό αντιπολεμικό έργο κέρδισε το 
«Χρυσό Λιοντάρι» στο Φεστιβάλ της 
Βενετίας, και ξεκίνησε μια έντονα 
λυρική βαθυστόχαστη και συνάμα κα
τανοητή πορεία στον κινηματογράφο 
προσπαθώντας μέσα από αυτόν να 
ερμηνεύσει αφηρημένες έννοιες και 
πραγματικές καταστάσεις που σφραγί
ζουν το πέρασμα του ανθρώπου απ’ τη 
ζωή. Και παρά το γεγονός ότι ο «Θεός» 
(που ποτέ δεν έπαψε να πιστεύει σ’ 
αυτόν ο σκηνοθέτης) δεν του έδωσε 
πίστωση χρόνου να δημιουργήσει με
γάλο αριθμό ταινιών, οι επτά ταινίες 
που απαριθμούν το τεράστιο και αξεπέ
ραστο σε αξία έργο του, σημάδεψαν τον 
κινηματογράφο. Αυτούς που τον δημι
ουργούν όσο κι εμάς το κοινό στους 
οποίους απευθύνεται και χάρη των 
οποίων υπάρχει.

Στην πρώτη του ταινία «Τα παιδικά 
χρόνια του Ιβάν» καυτηριάζεται κατά 
τρόπο μοναδικό η κατάσταση του 
πολέμου. Ο ήρωας της ταινίας ένα 
δωδεκάχρονο αγόρι οδηγείται τελικά 
στο θάνατο που είναι και η συνέπεια 
αυτής της παράνοιας.

Το 1966 ο «Αντρέι Ρουμπλιώφ» η 
βιογραφία ενός αγιογράφου του ΙΕ ' 
αιώνα (το . έργο που απαγορεύτηκε 
αρχικά να περάσει τα σύνορα της 
Ρωσίας) προβληματίζει με το θέμα της 
που είναι η θέση του καλλιτέχνη στο

«Ό λοι οι μεγάλοι σύγχρονοι σκηνοθέ
τες είναι ποιητές. Όμως τι είναι 
ποιητής στον κινηματογράφο; Είναι ο 
σκηνοθέτης που δημιουργεί το δικό του 
κόσμο και δεν προσπαθεί να αναπαράγει 
την πραγματικότητα που τον περιβάλ
λει. Αυτός είναι ο ποιητικός κινηματο
γράφος των δημιουργών...» Αντρέι Ταρ- 
κόφσκι.

κοινωνικό σύνολο. Το 1969 η ταινία 
αυτή σημειώνει εκπληκτική επιτυχία 
—εκτός συναγωνισμού— στο φεστιβάλ 
Καννών.

Το 1972 αναγνωρισμένος πια σκηνο
θέτης δημιουργεί το «Σολάρις» όπου με 
τη βοήθεια του Στανισλάς Λεμ (συγ
γραφέας επιστημονικής φαντασίας) α
φήνει τη σφραγίδα της μοναδικότητάς 
του στο συναρπαστικό χώρο της επι
στημονικής φαντασίας.

Ο «Καθρέφτης» αυτοβιογραφία του 
με ιστορικές αναφορές από το Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη φρίκη της 
Χιροσίμα αναδυκνύει στο έπακρο τις 
ποιητικές δυνατότητας του Ταρκόφσκι.

Στο «Στάλκερ» εκφράζεται κατά 
τρόπο ανεπανάληπτο η αγωνία του 
ανθρώπου για το σκοπό της ζωής του 
και την προσωρινότητά της. Έχουμε 
ένα υπέροχο μεταφυσικό παραμύθι που 
σκοπό έχει κάθε άλλο παρά να αποκοι
μίσει, να εφυσηχάσει.

Το 1983 γυρίζει στην Ιταλία «τη 
Νοσταλγία» την ταινία που θα τον

οδηγήσει να ζήσει μακριά από την 
πατρίδα του (η Ιταλία γίνεται τόπος 
μόνιμης διαμονής του). Η υπόθεση της 
ταινίας είναι η ιστορία ενός σοβιετικού 
καλλιτέχνη που έπειτα από μακρόχρο
νη παραμονή του στην Παλία γυρνάει 
στη Μόσχα όπου περιμένει το τέλος 
του μΓ παρέα το αλκοόλ. Χαρακτηρι
στικά της ταινίας αυτής είναι τα 
ακίνητα μελαγχολικά πλάνα (το στάσι
μο νερό, τα έρημα χωριά της Τοσκά
νης). Ο προβληματισμός του εδώ γίνε
ται κραυγή βοήθειας που απευθύνει ο 
σκηνοθέτης στους συνανθρώπους του 
για την από κοινού διάσωση όλων όσων 
μπορούν να αποτελούν νόημα της ζωής.

Τέλος, το ’ 85 κι ενώ ήξερε ότι ο 
θάνατος ήταν πολύ κόντά του (υπέφερε 
από καρκίνο), γυρίζει την αριστουργη- 
ματική του ταινία «Θυσία». Το τελειό
τερο από τα έργα του εκφράζει την 
έντονα φιλοσοφική του αναζήτηση για 
τη Μεγάλη Αλήθεια, που αυτή στην 
ταινία του δεν είναι άλλη από την 
ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στα 
γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του, 
απέναντι στον Πυρινικό Πόλεμο που 
τον απειλεί με αφανισμό με Αιώνιο 
Θάνατο.

Το μάννμα της ταινίας παρά τον 
πεσιμισμό στην υπόθεσή της είναι 
αισιόδοξο: Ο άνθρωπος έχει τη δύναμη 
αν αναλάβει όμως τις ευθύνες του, αν 
θυσιάσει ορισμένα πράγματα που πιθα
νόν να τα θεωρεί και βασικά για το 
σημερινό τρόπο ζωής του, να ξαναβρεί 
τα χαμένα μονοπάτια που θα τον 
οδηγήσουν στην Ιθάκη.

Από την πρώτη μέχρι την τελευταία 
της σκηνή η ταινία δονείται από ένα 
πρωτόγνωρο λυρισμό ενώ ο συνδυα
σμός του φολκλόρ και του κλασικού 
στοιχείου στη μουσική ολοκληρώνουν 
το θαυμάσιο αυτό ποίημα του Αντρέι 
Ταρκόφσκι. Σίγουρα η «Θυσία» είναι η 
πιο όμορφη διαθήκη που θα μπορούσε 
να μας αφήσει ο ταλαντούχος σκηνοθέ
της και οπωσδήποτε αυτό έγινε αντιλη
πτό από την κριτική επιτροπή του 
τελευταίου Φεστιβάλ Καννών που δεν 
την βράβευσαν όμως με το Χρυσό 
Φοίνικα γιατί «έπρεπε» να δοθεί στην 
«Αποστολή» του Ρόλαντ Τζόφε, ταινία 
εμπορική...
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Ενας τροχονόμος με όπλο 
την ... κόκκινη κάρτα

Η εφαρμογή του νόμου είναι το 
μεράκι του. Σ’ αυτήν αφιερώνει όλες 
τις ελεύθερες ώρες του. Οι Πειραιώ
τες τον γνωρίζουν και τον ξεχωρίζουν 
απ' το τεράστιο μουστάκι που διαθέτει 
και αρνείται επίμονα να το «θυσιάσει» 
στο βωμό της όποιας σκοπιμότητας.

Είναι ο τροχονόμος - μοτοσυκλετι- 
στής της Τροχαίας Κορυδαλλού Ηλίας 
Σπυρόπουλος. Τις Κυριακές αλλάζει 
την εντυπωσιακή στολή της Υπηρεσίας 
με τη λιτή του διαιτητή και οργώνει τα 
γήπεδα των ομάδων της Β’ Εθνικής 
κατηγορίας.

Ο ίδιος μας λέει:
«Αγαπούσα από παιδί το ποδόσφαιρο 

και έπαιζα μπάλα από τα 14 χρόνια μου.
Το 1972 γίνομαι αστυνομικός και 

μπαίνω στη δύναμη της Τροχαίας Πει
ραιά, όπου παραμένω μέχρι το 1983, 
ασκώντας χρέη τροχονόμου-δικυκλι- 
στή. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσης 
της Τροχαίας Κορυδαλλού (1-ΙΟ 
Ι 983) εντάσσομαι στη δύναμή της όπου 
βρίσκομαι μέχρι σήμερα με την ίδια 
ειδικότητα.

Η αγάπη μου για τον αθλητισμό με 
ξαναφέρνει στα γήπεδα αυτή τη φορά 
σαν διαιτητή, το 1978. Τότε αρχίζω να 
διαιτητεύω στα τοπικά πειραϊκά πρωτα
θλήματα σαν μέλος του Συνδέσμου 
Διαιτητών Πειραιά.

Από τον Ιούνιο του 1984 έχω το σήμα

του διαιτητή Β ' Εθνικής κατηγορίας. 
Φιλοδοξώ να εμφανιστώ σύντομα στα 
μεγάλα γήπεδα της χώρας διευθύνο- 
ντας αγώνες της «μεγάλης» κατηγο
ρίας.

Για να μπορώ να ανταπεξέλθω με 
επιτυχία στη δύσκολη δουλειά του 
διαιτητή ασκούμαι τουλάχιστον δύο 
φορές την εβδομάδα σε αθλητικούς 
χώρους, κάνω φυσική ζωή και βέβαια 
δεν καπνίζω.

Μ ’ ευχαριστεί τόσο αυτό που κάνω 
ώστε δεν θα το άλλαζα μ ' οποιαδήποτε 
άλλη «ξεκούραστη» ενασχόληση.

Πιστεύω πως κάθε διαιτητής κάνει 
λάθη η μπορεί να κάνει λάθη. Αλλωστε 
τα λάθη είναι ανθρώπινα. Εγώ, από την 
πλευρά μου προσπαθώ να περιορίζω, 
όσο μπορώ, τα δικά μου.

Ολα τα παιγνίδια είναι δύσκολα. Κ ι' 
αυτό γιατί συμβαίνουν μερικές φορές 
απρόοπτα που δυσχεραίνουν την εξέλι

ξή τους.
Κάτω από αυτή τη λογική μπορεί να 

μη με δυσκολέψει καθόλου ένα ντέρ- 
μπυ και να μου δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα ένας φαινομενικά ασήμα
ντος αγώνας.

Συχνά, εξ αιτίας της «διπλής» ιδιότη
τας με την οποία είμαι γνωστός στον 
κόσμο του Πειραιά συμβαίνουν διάφορα 
«ευτράπελα». Οπως για παράδειγμα 
όταν οι φίλαθλοι με παροτρύνουν από 
τις κερκίδες να... «κόψωκλήση» στους 
απείθαρχους ποδοσφαιριστές κάποιων 
ομάδων».

Στον τροχονόμο-διαιτητή ευχόμα
στε με τη σειρά μας λιγότερες παραβά
σεις στους δρόμους και τα γήπεδα.



Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΔΙΑΙΤΑΣ & 

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ
ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
του αθλητή πάλης 

Στέλιου Μαρκόγλου

Απαραίτητα συστατικά:
Ανόργανα άλατα (Χλώριο, Νάτριο, 

Ασβέστιο, Φώσφορος, Σίδηρος, Ιώδιο, 
Φθώριο)
Βιταμίνες (A, Β, C, Ε, D)

Κάθε τροφή σε 100 gr περιέχει τις 
εξής θρεπτικές ουσίες:

ΚΡΕΑΣ
ΨΑΡΙΑ

ΓΑΛΑ ΑΥΓΟ ΔΗΜΗ
ΤΡΙΑΚΑ

ΛΑΧ.
ΦΡΟΥΤΑ

Π ρω τεΐνη 15 3 .5 6 13 1
Υ δατάνθρακες 1 4 .5 0 .2 70 5
Λίπη 10 4,6 6 1.5 9
Β ιταμίνες A.B.D A.D Α,Β Β A.C
θερμίδες 200 70 80 350 20

Από τα ανωτέρω πρέπει να ρυθμί
ζουμε το διαιτολόγιό μας, ώστε να 
επιλέγουμε τις σωστές τροφές και να 
ελέγχουμε το βάρος μας.

Ανάλογα τώρα με το πρόγραμμα 
Προπόνησης που ακολουθείτε και ανά
λογα με την εργασία που ασχολείστε θα 
ακολουθεί και το ανάλογο διαιτολόγιο. 
(Ποτέ δεν μπορεί να είναι για όλους το 
ίδιο, τη στιγμή που ο καθένας μας δεν 
ακολουθεί την ίδια εκγύμ ναση και την 
ίδια εργασία).

Το κανονικό βάρος με βάση το ύψος 
είναι:

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

1.25 45-50Kgr 48-51 Kgr
1,52 46-51 Kgr 50-54Kgr
1,55 48-53Kgr 51-57Kgr
1,58 50-54Kgr 54-61Kgr
1,61 52-58Kgr 57-63Kgr
1,64 54-60Kgr 59-65Kgr
1,68 55-62Kgr 61-68Kgr
1,73 59-66Kgr 66-73Kgr
1,77 62-68Kgr 68-76Kgr
1,79 64-71 Kgr 71 -83Kgr
1,82 69-76Kgr 75-83Kgr
1,85
1,91

72-79Kgr 81-88Kgr
84-93Kgr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Σε κάθε προπόνηση JOGGING να 
υπολογίζετε ότι καταναλώνετε 800- 
1000 θερμίδες. Ο ΧΩΡΟΣ που θα γίνει 
η προπόνηση μπορεί να είναι ο οποιοσ
δήποτε συνοικιακός δρόμος, αρκεί να 
έχει μειωμένη κίνηση τροχοφόρων. 
Πολύ καλύτερα θα ήταν βέβαια αν 
αποφασίζαμε να προπονηθούμε και να

τρέξουμε στο πάρκο ή στο βουνό στην 
παραλία ή στο δάσος. Η ΩΡΑ της 
γυμναστικής μας, να μην ακολουθεί 
κάποιο βαρύ πρόγραμμα ιδιωτικής απα
σχόλησης. Να είμαστε όσο το δυνατόν 
πιο ξεκούραστοι. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ: Πρωί 
μετά το ξύπνημα ή αργά το απόγευμα 
μετά τη μεσημβρινή κατάκληση. Θα 
πρέπει δε 3 ώρες τουλάχιστον το 
λιγότερο πριν το τρέξιμο ή οποιαδήποτε 
άσκηση γυμναστικής μας να έχουμε 
τελειώσει το φαγητό.

Πριν από την προπόνηση δεν 
πρέπει να έχουμε υψηλή θερμική αξία 
(κυρίως τηγανητά και λίπη) γιατί επι
βραδύνουν τις εντερικές κινήσεις και 
κατά συνέπεια τη γαστρική εκκένωση, 
προκαλώντας μας στομαχικές διαταρα
χές και δυσφορία. Οι τροφές πρέπει 
κατά προτίμηση όταν θα έχουμε πρό
γραμμα εκγύμνασης να είναι ή βραστές 
ή ψητές.

ΜΙΚΡΟΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ

Κατά την ώρα της εκγύμνασης, 
διάφορες μικροενοχλήσεις, αριστερά 
και δεξιά στην κοιλιακή χώρα που 
παρουσιάζονται, δεν πρέπει να μας
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ανησυχούν, γιατί προέρχονται απο την 
τριβή των εσωτερικών οργάνων και θα 
εξαφανιστούν στις μετέπειτα προπο
νήσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
Η απόσταση που πρέπει να καλύ

πτουμε τρέχοντος σε στυλ JOGGING 
θα είναι 3-5 χιλιόμετρα, τρεις φορές 
την εβδομάδα. Συνολικά ο χρόνος θα 
είναι 40-50 λεπτά, συμπεριλαμβανο
μένου του χρόνου προθέρμανσης 
(σουηδική γυμναστική), ζέσταμα.

Αργότερα μετά τις 10-15 πρώτες 
προπονήσεις και ανάλογα με τη βελ
τίωσή μας, θα αυξηθεί λίγο ο αρχικός 
χρόνος προπόνησή μας. ' Οταν σταθε
ροποιηθούμε σ ’ αυτή την απόσταση και 
αισθανόμαστε άνετα, θα αυξηθεί λίγο 
και η ένταση, ώστε να τα καλύπτουμε 
σε λιγότερο χρόνο.

ΣΤΥΛ
Στο τρέξιμο, τα πατήματά μας θα 

πρέπει να είναι ανάλαφρα και ρυθμικά, 
από τη πτέρνα προς τη άκρη του 
πέλματος από όπου γίνεται η τελική 
ώθηση προς τα εμπρός. Πρέπει να 
νιώθουμε πως κυλάμε επάνω στο πέλμα 
μας, και ότι δεν πατάμε βαριά. Τα δε 
γόνατα, να βλέπουν ευθεία μπροστά. 
Τα χέρια μας να αιωρούνται χαλαρά από 
τους ώμους, σε αντισταθμιστική προς 
τα πόδια πορεία. Οι ώμοι μας δεν 
πρέπει να σφίγγονται, ούτε να μετακι
νούνται, ώστε να εργάζονται οι μυς 
αποδοτικότερα. Ο κορμός μας να έχει 
σχεδόν κάθετη δρομική γωνία με το 
έδαφος, με ελάχιστη κλίσή εμπρός. Το 
κύριο οπτικό πεδίο μας να είναι 15-20 
μ. εμπρός.

ΕΙΣΠΝΟΗ
Η εισπνοή, συμφέρον και υγιεινό 

είναι στην καθημερινή μας ζωή να 
γίνεται από τη μύτη. Εδώ θα γίνεται από 
τη μύτη και το στόμα, γιατί είναι 
αδύνατο να έχουμε επάρκεια οξυγόνου 
στους πνεύμονες κατά τη διάρκεια της 
έντονης κατανάλωσης λόγω των καύ
σεων, ειαπνέοντας μόνο από τη μύτη.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Είναι το αρχικό πολύ χαλαρό τρέξιμο, 

καθώς επίσης οι χαλαρές κινήσεις 
σουηδικής γυμναστικής σε πολύ αργό 
ρυθμό. Σκοπό δε έχει να θέσει το 
κυκλοφοριακό σε ένα ρυθμό ανάλογο 
προετοιμασίας του οργανισμού, έτσι 
ώστε να αρχίσει ο ομαλός αναπνευστι
κός ρυθμός μας. Γιατί, αν αρχίσουμε 
απότομα την προπόνησή μας, θα έχου
με διάφορες αναπνευστικές ανωμαλίες 
και κακή κυκλοφοριακή αναπαραγωγή, 
με συνέπεια στη συνέχεια να πειραχτεί 
η καρδιά μας, η οποία δεν είναι 
μαθημένη στις υπερεντάσεις (εφόσον 
μιλάμε πάντα για αρχάριους). Επίσης 
και διάφορες μυϊκές θλάσεις. Μετά 
λοιπόν την προθέρμανση, που θα πρέ
πει να είναι ο βασικός κανόνας της 
εκγύμνασής μας και ειδικότερα για μας 
που δεν έχουμε ξαναγυμναστεί ή καν 
έχουμε ασχοληθεί με τα ανωτέρω, 
αρχίζει κανονικά το πρόγραμμα εκγύ
μνασής μας.

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ένας από τους πιο βασικούς κανό

νες, όπως και η προθέρμανση.
Πάντα μετά από κάθε κόπωση-προ- 

πόνησή μας, θα πρέπει να ακολουθεί, 
το στάδιο της αποθεραπείας μας' γιατί 
θα πρέπει να επαναφέρουμε τη καρδιά, 
το κυκλοφοριακό και τους πνεύμονές 
μας σε μια νορμάλ και σωστή κατάστα
ση, έτσι όπως αρχίσαμε. Μοιάζει με τη 
προθέρμανση και ακολουθεί σχεδόν το 
ίδιο τέμπο. Αρκεί να σημειωθεί ότι θα 
πρέπει να συνεχίσουμε μετά το πέρας 
της προπόνησής μας με ένα ελαφρό και 
χαλαρό τροχαδάκι, μπορεί να είναι δε 
και επιτόπιο, και στή συνέχεια με 
ορισμένες ασκησούλες, πάντα δε χα
λαρά. Κατόπιν πρέπει να ντυθούμε, αν 
είναι δυνορόν με άλλη φόρμα και να 
καθίσουμε σε μέρος όπου δεν επηρέα- 
ζεται από ρεύματα, για 5-10 λεπτά, στη 
συνέχεια ένα ζεστό μπάνιο θα μας 
χαλαρώσει τελείως και θα μας τονώσει, 
έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι είτε για τη 
βραδυνή μας έξοδο είτε για κάποια 
εργασία, όχι πολύ βαριά αν έχει γίνει

κατά την πρωινή ώρα όλο αυτό το
πρόγραμμά μας.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Κυκλικές περιστροφές των χεριών 

με αλλαγή φοράς σε κάθε πέντε 
χρόνους.

2. Από τη λοξή ανάταση (α) εκτελούμε 
κάμψη των γονάτων -οι φτέρνες 
ενώνονται- με σύγχρονο χιασμό των 
χεριών μπροστά στο στήθος (β).

3. Από τη διάσταση οριζόντια πρόκυψη 
με τα χέρια στην έκταση, εκτελούμε 
διπλώσεις αιωρήσεις κορμού και 
χεριών χιαστί, ενώ σε κάθε χρόνο η 
διάσταση των ποδιών μεγαλώνει.

4. Από τη διάσταση των ποδιών έκτα
ση, εκτελούμε: διπλώσεις αιωρή
σεις των χεριών αριστερά-δεξιά (α- 
β), ενώ σε κάθε στροφή το ομώνυμο 
χέρι φτάνει ψηλά κατακόρυφο.

5. Με αφετηρία τη διάσταση ανάταση 
(α), εκτελούμε: 1) δίπλωση με τα 
χέρια έξω από τα σκέλη (β) ανόρ
θωση και στη συνέχεια δίπλωση στο 
αριστερό πόδι (γ) μετά δίπλωση με 
χιασμό των χεριών (δ) και τέλος 
κάμψεις του κορμού αριστερά δεξιά 
(ε).

6. Από την ανάταση (α), εκτελούμε: 
μικρό άλμα μπροστά με σύγχρονη 
αιώρηση των χεριών και ερχόμαστε 
στο ημικάθισμα με τα χέρια στο 
έδαφος (β). Στη συνέχεια επανερ
χόμαστε στην αρχική θέση με αιώ
ρηση των χεριών από πίσω και πάνω 
(γ) και επαναλαμβάνουμε την άσκη
ση.

7. Εκτελούμε 3-4 μεγάλους διασκελι
σμούς (α) και στη συνέχεια πιάνου
με από το πέλμα το ένα πόδι 
μπροστά και εκτελούμε . πέντε 
«κουτσά» (β) βήματα και μετά μέ 
λαβή του άκρου ποδιού πίσω (γ) 
εκτελούμε άλλα πέντξ, «κουτσά» 
κ . ο . κ .

8. Από τη γονάτιση με στήριξη των 
χεριών κατακόρυφα στο έδαφος, 
εκτελούμε κάμψεις των αγκώνών 
(α) και από εκεί με πτώση μπροστά 
στήριξη των χεριών, εκτελούμε 
άρση του ενός ποδιού πάνω τεντω
μένου.
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9. Από την πρηνή θέση, εκτελούμε 
κάμψη των αγκώνων πρηνή κατάκλι
ση και από εκεί απευθείας άρση των 
ισχύων -γώνιασμα 4-5 φορές.

10. Από την ύπτια θέση, εκτελούμε: 
άρση και λαβή του αριστερού ποδιού 
με σύγχρονη ημίκαμψη του δεξιού 
ποδιού (α), στη συνέχεια κατακόρυ- 
φη άρση του ποδιού με ημίκαμψη

του άλλου (β) το ίδιο χωρίς ημίκαμ
ψη του άλλου ποδιού (y).

11. Από τη θέση (α) με στήριξη του 
σώματος στο κεφάλι και στην ωμική 
ζώνη (κεράκι) και λαβή των ισχύων 
με τα δύο χέρια, εκτελούμε: 1) 
εναλλαγές των σκελών 0,30 εκ. 
περίπου (β), εναλλαγές των σκελών 
μεγαλύτερου πλάτους (γ) κι από την

12.

τάση των σκελών κάτω, εκτελούμε 
τάσεις των σκελών πάνω «εναλλάξ» 
(δ). Μετά από την κατακόρυφη θέση 
των σκελών και τα χέρια τεντωμένα 
στο έδαφος, εκτελούμε: τάσεις 
των σκελών κάτω «εναλλάξ» (ε). 
Από τη γονάτιση, εκτελούμε: δι
πλώσεις αιωρήσεις κορμού και χε
ριών με σύγχρονη δίπλωση (α) και
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στη συνέχεια υπερέκταση του κορ
μού ανάταση (β).

13. Από την εδραία θέση ανάκαμψη, 
εκτελούμε διπλώσεις πάνω στα 
τεντωμένα πόδια (α), στη συνέχεια 
από την ανάταση εκτελούμε αρχίζο
ντας από το αριστερό πόδι σε πέντε 
χρόνους διπλώσεις με τα πόδια 
τεντωμένα (β).

14. Από την εδραία θέση ανάταση (α), 
εκτελούμε δίπλωση στο αριστερό 
πόδι (β) με σύγχρονη ανάκαμψη του 
δεξιού ποδιού. Επανερχόμαστε 
στην αρχική θέση και εκτελούμε 
δίπλωση στο δεξί πόδι κ.λπ.

15. Από την εδραία θέση, εκτελούμε: 
δίπλωση (α) κι από εκεί αναδίπλωση

(β) συνέχεια.
16. Από την πρηνή θέση (α), εκτελούμε 

τάση του αριστερού χεριού μπροστά 
τεντωμένου (β) και μετά του άλλου 
κ.λπ.

17. Από την πρηνή θέση (α), εκτελούμε 
άρση του δεξιού χεριού -στήριξη 
στο αριστερό- και στη συνέχεια το 
αντίθετο κ.λπ. Έπειτα εκτελούμε 
πλάγιες μετατοπίσεις του κορμού 
αριστερά-δεξιά (β).

18. Από την πρηνή θέση (α), εκτελούμε 
με άρση των σκελών-πήδημα-με
ταφορά των κάτω άκρων δεξιά- 
αριστερά (β) συνέχεια. Μετά εκτε
λούμε άρση του σκέλους μέχρι το 
ύψος των χεριών (γ) και αντίθετα.

19. Από τη δίπλωση με στήριξη των 
χεριών στο έδαφος (α), φθάνουμε 
προχωρητικά στην πρηνή θέση με 
ενδιάμεσες στάσεις στα σημεία 1 
και 2. Από εκεί εκτελούμε συσπεί
ρωση, ερχόμαστε στη συνέχεια 
στην οριζόντια πρόκυψη με τα 
γόνατα λυγισμένα και τα χέρια πίσω 
και εκτελούμε πτώση στην πρηνή 
κατάκλιση (β).

20. Από την πρηνή θέση (α), εκτελούμε 
άρση των ισχύων -γώνιασμα- (β), 
στη συνέχεια συσπείρωση των πο
διών (γ) κι από εκεί εκτελούμε 
αλματάκι συσπειρωμένοι (δ). Επα
ναλαμβάνεται η άσκηση 5-10 φο
ρές.
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ΠΑΣΧΑ
ΣΤΟΝ
ΟΛΥΜΠΟ

Δεν πρόκειται βέβαια για το ψη
λότερο βουνό μας αλλά για ένα 
από τα πιο απομονωμένα ελληνικά 
χωριά, κάπου ανάμεσα στην Κρήτη 
και τη Ρόδο, τον Όλυμπο της Καρ
πάθου.

Το χωριό αρχικά ήταν κτισμένο 
στην παραλία. Οι επιθέσεις όμως 
των πειρατών ανάγκασαν τους κα
τοίκους τον 8ο αιώνα μ.Χ. να μετα
κινηθούν στο βουνό.

Σήμερα οι 600 περίπου κάτοικοι 
του Ολύμπου διατηρούν ακόμη ζω
ντανά τα έθιμα των προγόνων τους, 
που οι ρίζες τους χάνονται στα 
χρόνια του Βυζαντίου. Γι’ αυτούς 
το Πάσχα, η μεγαλύτερη θρησκευ
τική γιορτή των Ελλήνων, δεν έχει 
ακόμη απομυθοποιηθεί. Τις μέρες 
που προηγούνται και ακολουθούν 
την ανάσταση μια σειρά από ιερο
τελεστίες δίνουν και σήμερα το πα
τροπαράδοτο πολιτιστικό στίγμα 
τους.

Οι ιδιαιτερότητες των εθίμων 
τους εμφανίζονται κύρια την Μεγά
λη Παρασκευή, όταν, μαζί με το 
θρήνο για το σταυρωμένο Χριστό, 
οι γυναίκες κλαίνε και τα προσφιλή 
τους πρόσωπα που έχασαν μέσα 
στο χρόνο που πέρασε, βάζοντας 
συχνά τη φωτογραφία τους μέσα σε 
κάποιο στεφάνι.

Η προετοιμασία του Πασχαλινού 
τραπεζιού είναι μια ανεπανάληπτη 
ιεροτελεστία, ''ουλούρια σε διάφο-

ε ικ ό ν ε ς  μ ε  τα  λ ά β α ρ α  τη ν  Τρ ίτη  
tou  Π άσ χα  μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ α ι από τη ν  
εκ κ λ η σ ία  σ το  ν ε κ ρ ο τα φ ε ίο  όπ ου ο  
ιε ρ έ α ς  Θα ψ ά λ ε ι τρ ισ ά γ ιο  σ ε κ ά θ ε  
τά φ ο .

Ο Ό λ υ μ π ο ς, έν α  από τα  πιο απ ο μ ο 
νω μένα ελ λ η ν ικ ά  χ ω ρ ιά , σ τα  β ό ρ ε ια  
τη ς  Κ αρ π ά θου .

ρα σχήματα, πλουμισμένα με πολύ
χρωμα αυγά, αρνιά γεμιστά, πίτες 
και κόκκινο κρασί θα το στολίσουν.

Αν και οι άνδρες και οι νέες κο
πέλες την έχουν εγκαταλείψει, εν 
τούτοις δεν είναι λίγες οι γυναίκες 
που τη μέρα της γιορτής θα φορέ-
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Τη Μ . Π α ρ α σ κευ ή  μ α ζ ί 'μ ε  το  Χ ρ ισ τό  
οι γ υ ν α ίκ ες  θρ η ν ο ύ ν  το υ ς  π ε θ α μ έ 
νους σ υ γ γ ε ν ε ίς  το υ ς , β ά ζ ο ν τα ς  σ υ 
χ ν ά  τ ις  φ ω το γ ρ α φ ίε ς  το υ ς  μ έ σ α  σ ε  
κάπ οιο  σ τεφ ά ν ι.

Π α ρ α δ ο σ ια κ ό  Π ασ χαλ ινό  τρ α π έζ ι 
σ το ν  Ό λυ μ π ο .

Δ ε ύ τ ε  λ ά β ε τ ε  φ ω ς ε κ  το υ  α ν εσ π έ- 
ρ ο υ  φ ω τό ς...

3 2 2



σουν την πατροπαράδοτή τους φο
ρεσιά.

Οι Πασχαλινές γιορτές συνεχί
ζονται την Τρίτη του Πάσχα, όταν οι 
κάτοικοι μεταφέρουν τις εικόνες 
και τα λάβαρα από την εκκλησία 
του χωριού στο νεκροταφείο, όπου 
ο ιερέας θα ψάλει τρισάγιο πάνω 
από κάθε τάφο. Στη συνέχεια η πο
μπή θα μπει στα χωράφια για να γί
νουν δεήσεις σ’ όλα τα ξωκκλήσια. 
Μετά την επιστροφή τους στο χω
ριό ακολουθεί μεγάλο γλέντι.

Το Πάσχα σημαδεύει ανεξίτηλα 
το γύρισμα του χρόνου στον Όλυ
μπο. Ξαναφέρνει μαζί με την άνοιξη 
και τις μνήμες των μ^κρυνών προ
γόνων, που, όπως φαίνεται, ποτέ 
δεν έσβησαν από τις ψυχές των 
σημερινών του κατοίκων.

Το σημείωμα αυτό στηρίχθη- 
κε στο άρθρο της Maria Ni- 
colaidis - Caranicolas στο πε
ριοδικό National Geographic 
(Vol. 164, No 6, 1983). Οι φω
τογραφίες είναι του James L. 
Stanfield.

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΤΩΝ 

ΤΡΟΧΟ
ΝΟΜΩΝ

An την τελετή της βράβευσης των ριο άτομα, οι οποίοι ήρθαν στον τόπο 
καλύτερων τροχονόμων απ’ την μας με το αυτοκίνητό τους κυρίως για 
ΕΛΠΑ, (σχετικό ρεπορτάζ δημοσιεύτη- τουρισμό.
κε στο προηγούμενο τεύχος της Οι ευχαριστίες τους, που απευθύνο- 
«Α.Ε.»), η στήλη μας έκανε τη δική της νται γενικό στην ΕΛ.ΑΣ. αλλά πιο ειδικά 
επιλογή. Επισήμανε μερικά αποσπά- στους άνδρες και τις γυναίκες της 
σματα απ’ την προσφώνηση του προέ- τροχαίας, αποτελούν το πιο γερό θεμέ- 
δρου της ΕΛΠΑ κ. Αλέξανδρου Δαρ- λιο για τη βελτίωση της φήμης της 
δούφα, που έκρινε σκόπιμο να ποφου- Ελλάδας σαν τόπου φιλόξενου, σαν 
σιασει γιατί, με τις ευχαριστίες που τόπου στον οποίο ο ξένος μπορεί να 
απευθύνει στους τροχονόμους και γε- βασίζεται στη βοήθεια και συμπαράστα- 
νικότερα στα αστυνομικά όργανα, α- ση όχι μόνο της ΕΛΠΑ αλλά και των 
ναγνωριζει άμεσα τη μεγάλη τους κρατικών φορέων που είναι αρμόδιοι 
συμβολή στην κοινή προσπάθεια για για τα θέματα του αυτοκινηπστή. 
βοήθεια και συμπαράσταση στον έλλη- Το κοινό αυτό έργο της Τροχαίας και 
να και ξένο αυτοκινητιστή. της ΕΛΠΑ, για το οποίο είμαστε τόσο

περήφανοι, δεν θα μπορούσε να πετύ- 
«Φέτος είναι η 24η χρονιά που η χει στο μεγάλο βαθμό που πέτυχε αν δεν 

ΕΛΠΑ, εξ ονόματος όχι μόνο των υπήρχε έκδηλη η επιθυμία όλων των 
170.000 περίπου μελών και συνδρομή- παραγόντων της Τροχαίας, από τα πιο 
των της αλλά και όλων των Ελλήνων ψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας μέχρι τον 
αυτοκινητιστών, τιμά τους καλύτερους πιο τοπικό τροχονόμο, να προσφέρουν 
τροχονόμους της χώρας καθώς και τον στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες για τις 
καλύτερο οδηγό λεωφορείου και ταξί. οποίες τους αξίζει ένα μεγάλο «ευχαρι- 

Συγχρόνως με ειδική εξουσιοδότηση στούμε». Αυτό, άλλωστε, είναι και το 
των διεθνών ομοσπονδιών Αυτοκινήτου αντικείμενο της σημερινής τελετής που 
και Τουρισμού, τις οποίες η ΕΛΠΑ μας συγκέντρωσε εδώ. 
εκπροσωπεύει στην Ελλάδα, μεταφέ- ...Βραβεύουμε τα άτομα εκείνα που 
ρουμε και πς ευχαριστίες των ξένων υπεδείχθησαν από πς προϊστάμενες 
οδηγών αυτοκινήτου, που πέρσυ για τους Υπηρεσίες, παρακαλώντας τα να 
πρώτη φορά πέρασαν το ένα εκατομμύ- μεταφέρουν οτοι&συναδέλφους τους ο ’
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ολόκληρη τη χώρα τις πιο θερμές 
ευχαριστίες όλων μας γτα τους κόπους 
και το μόχθο τους για την εκτέλεση μιας 
αποστολής που ξέρουμε όλοι οτι είναι 
εξαιρετικά δύσκολη...».

ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρότασή 
της προς το Συμβούλιο ζήτησε τη 
μεταρρύθμιση των κανονισμών του 
1969 και 1970 που αφορούν τη θέσπιση 
ανώτατου χρόνου οδήγησης και κατω- 
τατου χρόνου ανάπαυσης για τους 
οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων 
και τον έλεγχο της εφαρμογής αυτών 
των διατάξεων με ταχογράφους. Τα 
κυριότερα σημεία της νέας πρότασης 
της Επιτροπής είναι τα εξής:
— η περίοδος εργασίας μεταξύ δύο 

ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης 
δεν μπορεί να ξεπερνά τις 9 ώρες·

— ο χρόνος εργασίας σε οποιαδήποτε 
εβδομάδα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 
45 ώρες·

— Η περίοδος συνεχούς οδήγησης 
ενός οδηγού περιορίζεται στις 41/2 
ώρες·
—επιβάλλεται διάλειμμα τουλάχι
στον μιας ώρας μετά από μία 
περίοδο συνεχούς εργασίας ή για 
ορισμένες περιπτώσεις διαλείμματα 
των 20 ή 15 λεπτών, που ανέρχονται 
συνολικά σε μία ώρα τουλάχιστον 
για κά&ρ-4 1/2 ώρες εργασίας.
' Οσον αφορά την αυστηρή τήρηση

των παραπάνω διατάξεων, η Ολομέ
λεια ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές των 
Κρατών μελών να αυξήσουν τον αριθ
μό και τις αρμοδιότητες του προσωπι
κού που διεξάγει τους ελέγχους, να 
εφαρμόσουν περισσότερες μεθόδους 
αυτόματου ελέγχου, να φροντίσουν 
ώστε τα πρόσημα που θα επιβάλλονται 
να είναι οπωσδήποτε υψηλότερα από 
τα χρηματικά οφέλη, που προσφέρει η 
μη τήρηση των ρυθμίσεων και να 
παρέχουν στην Επιτροπή πιο γρήγορα 
και καλύτερα επεξεργασμένα στοιχεία 
σχεπκά με την εφαρμογή του κανονι
σμού. Σε περίπτωση συστηματικών και 
σοβαρών παραβιάσεων, ιδιαίτερα όταν 
επιχειρήσεις που ακολουθούν παράνο
μη τακτική πιέζουν τους οδηγούς τους 
στη μη τήρηση των ρυθμίσεων, θα 
πρέπει να πμωρούνται με απόσυρση 
της άδειας μεταφορών. Επίσης πρέπει 
να τιμωρούνται αυστηρά οι απάτες που 
γίνονται με τους ταχογράφους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

' Ενα βρετανικό ηλεκτρονικό σύστη
μα οδικής καθοδήγησης, βοηθάει τους 
οδηγούς να βρίσκουν το δρόμο τους 
μέσα σε έναν πολύπλοκο δίκτυο.

Το σύστημα αυτό προβλέπει την 
εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού υπο
λογιστή στο αυτοκίνητο, στον οποίο ο 
οδηγός δίνει τον προορισμό. Ο υπολο
γιστής τότε δίνει απλές οδηγίες κατά τη 
διαδρομή, είτε με οπτικά μέσα είτε με 
ηλεκτρονική ομιλία.

Ο υπολογιστής, επικοινωνεί με «φά
ρους» που βρίσκονται κοντά στη συμ

βολή των κυρίων οδικών αρτηριών και 
παίζουν το ρόλο «ηλεκτρονικών πινα
κίδων». Καθώς ένα όχημα προσπερνάει 
ένα «φάρο», ο υπολογιστής του διαβά
ζει τον προορισμό του, του τύπο και 
(ίσως) τις προτιμήσεις του οδηγού για 
του τύπο του δρομολογίου που θέλει να 
ακολουθήσει.

Οι φάροι, που είναι συνδεμένοι με 
έναν κεντρικό, ηλεκτρονικό υπολογι
στή, που διαθέτει όλες τις τελευταίες 
πληροφορίες, είναι μικροί ηλεκτρονι
κοί υπολογιστές, που αποθηκεύουν 
αυτές ης πληροφορίες και διαβιβάζουν 
οδηγίες προς το όχημα.

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

Το είδαμε και στην ελληνική αγορά. 
Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστη
μα που αποτελείται από δυο μικρά 
ραντάρ που αναγνωρίζουν και μετράνε 
συνέχεια, την απόσταση που χωρίζει 
του προφυλακτήρα απ’ το εμπόδιο που 
βρίσκεται πίσω απ’ το αυτοκίνητο 
(τοίχος, άλλο αυτοκίνητο κ.τ.λ.).

Η ευαισθησία του συστήματος ρυθμί
ζεται ανάλογα με την επιθυμία του 
οδηγού από 25 εκ. μέχρι 1,20 μέτρα. Ο 
οδηγός ειδοποιείται για την απόσταση 
του εμπόδιου από ένα ηχητικό σήμα 
που ακούγεται στη καμπίνα του.

Έτσι, με 10.000 δραχμές περίπου 
—τόσο στοιχίζει η εφεύρεση αυτή— 
παρκάρετε άνετα χωρίς το φόβο τρα
καρίσματος.
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ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΔΥΝΟΤΗΤΑ

Λίγο-πολύ όλοι οι συνάδελφοι 
έχουν έρθει αντιμέτωποι με κά
ποιον ψυχασθενή και δεν είναι 
ψέμα ότι τις περισσότερες φορές 
τον αντιμετωπίζουν με κάποιο δέ
ος. Πράγματι γύρω από την ψυχική 
ασθένεια έχει αναπτυχθεί ένας 
τέτοιος μύθος, έτσι που να είναι 
σχεδόν αδύνατο για το μέσο άν
θρωπο να κρίνει που τελειώνει η 
αλήθεια και που αρχίζει η προκα
τάληψη. Και το  πρόβλημα επ ιτείνε
ται, όταν θα πρέπει να εκτιμηθεί η 
τυχόν επικινδυνότητα ενός ψυχα
σθενή, κατά πόσον δηλαδή αυτός 
είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του 
και τους άλλους.

Είναι αλήθεια πως για την κοινή 
γνώμη το άτομο, που χαρακτηρίζε
ται ψυχικά ασθενές, θεωρείται ικα
νό να διαπράξει οποιοδήποτε έ 
γκλημα, αιφνίδια, χωρίς λόγο, κινού
μενο από τις επ ιταγές μιας ανεξέ
λεγκτης μυστηριακής δύναμης -τη ς  
τρέλας— που το εξουσιάζει ολο
κληρωτικά.

Τι είναι ψυχικά ασθενής; Είναι 
κάθε άτομο ψυχικά ασθενές και 
επικίνδυνο; Και τέλος: «Ποιος κρίνει 
ποιον και πώς»; Μια κριτική προ
σέγγιση στο τόσο σοβαρό αυτό 
θέμα αποτελεί το βιβλίο της Φωτει - 
νής Τσαλίκογλου, «Ο μύθος του 
επικίνδυνου ψυχασθενή» (Εκδό
σεις «Παπαζήση», Αθήνα 1987, σελ. 
188). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα μελέτη με πλούσια 
βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Η συγ
γραφέας είναι ψυχολόγος και ερ 
γάζεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας 
της Παντείου, όπου διδάσκει Εγκλη
ματολογία και Ψυχολογία.

Αν και όλο το έργο έχει στέρεα 
λογική συγκρότηση και η συγγρα
φέας γκρεμίζει π έτρα-π έτρα  το

μύθο από την επικινδυνότητα του 
ψυχικά ασθενή, δεν μπορούμε π α
ρά να επισημάνουμε ότι περισσό
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το 
τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο (Ψυχική 
ασθένεια και επικινδυνότητα: Εν- 
νοιολογική αποσαφήνιση και ιδεο
λογικές προεκτάσεις — Μυθολογι
κές βάσεις της επικινδυνότητας του 
ψυχικά ασθενή). Ο αναγνώστης 
πιθανόν να σταθεί επιφυλακτικός 
μπρος σε κάποιες απόψεις της κ. 
Τσαλίκογλου, δε θα αρνηθεί όμως 
τον βαθύ προβληματισμό της, στην 
ευαισθησία της για το δικαίωμα της 
προσωπικότητας. Ας ακολουθή
σουμε επιλεκτικά τις σκέψεις της.

Ψυχική ασθένεια:
Η έννοια της ψυχικής ασθένειας 

επιδέχεται μια πολυμορφία προ
σεγγίσεων και η αποσαφήνισή της 
δυσκολεύεται από την απουσία 
ενός σαφούς, καθολικά αποδεκτού 
ορισμού. Σήμερα μπορεί τα υ τό 
χρονα να σημαίνει βιολογική βλάβη 
του οργανισμού, ψυχολογική δια
ταραχή και σύμφωνα με ορισμένες 
—σχετικά πρόσφατες- προσεγγί
σεις σύμπτωμα υπέρ-υγείας. Συ
νήθως η ψυχική ασθένεια θεωρεί
ται μια λειτουργική ατέλεια, η ο 
ποία αντανακλάται κυρίως στους 
ψυχικούς μηχανισμούς και αποκλί
νει σαφώς από τις ψόρμες που 
επιβάλλει η τρέχουσα αντίληψη 
της ευρύτερης κοινωνικής πολιτι
στικής ομάδας ως προς τη συμπε
ριφορά. Αφού λοιπόν οι ψυχικές 
ασθένειες θίγουν το άτομο στις 
βιωματικές και κοινωνικές του λε ι
τουργίες και εκδηλώνονται κατά 
κύριο λόγο στη συμπεριφορά, αξιο
λογούνται με κριτήρια ψυχολογικά 
και κ ο ι ν ω ν ι κ ά  και όχι μόνο φ υ 

σιολογικά όπως στη σωματική ια 
τρική.

Στο χώρο της σύγχρονης ψυχια
τρικής απαντιόνται σήμερα τρία 
πρότυπα προσέγγισης της ψυχι
κής ασθένειας:
-  Το ιατρικό πρότυπο, το οποίο 

αναφέρεται στις προσεγγίσεις 
που αναζητούν τα  αίτια της 
ψυχοπαθολογίας σε οργανι
κούς παράγοντες (ανατομικοε- 
γκεφαλικοί, βιοχημικοί, νεύρο- 
φυσιολογικοί ή γενετικοί).

-  Το ψυχογενετικό πρότυπο, 
που υποστηρίζει ότι οι ψυχο
παθολογίας διαταραχές οφ εί
λονται σε ενδοψυχικά αίτια 
(πρώιμες τραυματικές εμπειρίες, 
μη ομαλή ψυχοσεξουαλική α 
νάπτυξη, τρόπος βίωσης των 
ερεθισμάτων του περιβάλλο
ντος, κ.ά.).

-  Το κοινωνιογενετικό πρότυπο,
σύμφωνα με το οποίο η ψυχική 
ασθένεια οφείλεται σε περιβαλ- 
λοντολογικούς παράγοντες (φτώ
χεια, στρες, μόλυνση περιβάλ
λοντος, ανταγωνισπκότητα των 
κοινωνικών δομών, κ.λπ.).

Τα πρότυπα αυτά παρά τις φ α ι
νομενικές αντιθέσεις τους συγκλί
νουν στις ακόλουθες κοινές θέσεις: 
α) Ο ασθενής εμφανίζεται σαν έρ 

μαιο τυφλών δυνάμεων που τ ε ί
νουν να τον εξουσιάζουν εξ 
ολοκλήρου.

β) Η ψυχκή ασθένεια γίνεται απο
δεκτή σαν μια δεδομένη παθο
λογική οντότητα, πού δεν επ ι
δέχεται κανένα αξιολογικό - ιδε
ολογικό προσδιορισμό, 

γ) Το ψυχοπαθολογικό σύμπτωμα 
εμφανίζεται απομονωμένο από 
το κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο 
οποίο αναπτύσεται και από το
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οποίο αντλεί τη σημασία και το 
νόημά του.

Η παραδοσιακή όμως αυτή προ
σέγγιση βάλλεται πλέον από σύγ
χρονες τάσεις που αναπτύσονται 
στους χώρους της Ψυχιατρικής της 
Κοινωνιολογίας και Εγκληματολο
γίας και οι οποίες εστιάζουν στις 
εξής τοποθετήσεις:
— Η ψυχική ασθένεια δεν είναι μια 

αντικειμενικά προσδιορίσιμη κα
τάσταση αλλά μια κοινωνικά 
προσδιορισμένη κατασκευή που 
υπόκειται σε κοινωνικό - ιδεολο
γικές αξιολογήσεις.

— Το άτομο δεν χαρακτηρίζεται 
ψυχικά άρρωστο με την τυχαία 
επιλογή και την αντικειμενική 
μελέτη στην ελεύθερη από αξί
ες ατμόσφαιρα του εργαστηρί
ου. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται 
άρρωστο από ψυχιάτρους που 
λειτουργούν σε ένα πολύπλοκο 
κοινωνικό δίκτυο, μέσα στο ο 
ποίο διαμορφώνουν τις αντιλή
ψεις τους.

— Η ψυχική διαταραχή, σε αντίθε
ση με τη σωματική νόσο, πυρο- 
δοτείται και εξαρτιέται στην π ο
ρεία της από εξωγενείς, κοινω
νικούς συντελεστές.

— Η ψυχική διαταραχή δεν α π οτε
λεί έκδηλη εκτροπή, σαφή ασυ
νέχεια οπτό τη φυσιολογικότη- 
τα.

— Η έννοια του ψυχικού συμπτώ
ματος είναι αναπόσπαστα συ- 
νυφασμένη με ένα κοινωνικό και 
ηθικό πλαίσιο με τον ίδιο τρόπο 
που και η έννοια του σωματικού 
συμπτώματος είναι άμεσα συ- 
νυφασμένη με ένα ανατομικό 
και γενετικό πλαίσιο.

Οι τάσεις όμως αυτές δεν έχουν 
γίνει ακόμη αποδεκτές από την 
κατεστημένη Ψυχιατρική.

Η έννοια της επικινδυνότητας.
Η έννοια της επικινδυνότητας 

αναφέρεται στην αυξημένη πιθα
νότητα εγκληματικής εκτροπής, 
που χαρακτηρίζει κάποιο άτομο. 
Έτσι, η Εγκληματολογία επιδιώκει 
την επισήμανση των βασικών χα 
ρακτηριστικών της «επικίνδυνης 
προσωπικότητας» προκειμένου με 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων να 
«θεραπευθεί».

Ο χαρακτηρισμός ενός ψυχασθε
νούς ως επικίνδυνου έχει άμεσες 
και δραστικές συνέπειες για την 
ελευθερία του. Ο θεσμός του εξα 
ναγκαστικού ψυχιατρικού εγκλει

σμού, για παράδειγμα, στηρίζεται 
συνήθως στην εκτίμηση μιας πιθα
νολογούμενης επικινδυνότητας ε 
νός χαρακτηρισμένου ψυχικά α 
σθενή που ενδέχεται να μην έχει 
προβεί ποτέ στην διάπραξη μιας 
αξιόποινης πράξης. Στην περί
πτωση επίσης του ακαταλόγιστου 
ψυχικά ασθενή εγκληματία, η εκτί
μηση της επικινδυνότητάς του, έχει 
συνήθως ως συνέπεια τη «φύλαξη» 
σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα 
για ένα απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα, που δεν έχει καμιά σχέση 
με τη βαρύτητα της πράξης του.

Στο βαθμό λοιπόν που τόσο 
σημαντικές για την ελευθερία ενός 
ατόμου αποστερήσεις προκύ
πτουν από την πιστοποίηση της 
επικινδυνότητάς του, θα έπρεπε ο 
όρος αυτός να επιδέχεται ένα 
σαφώς οριοθετημένο και περιχα
ρακωμένο, αποδεκτό ορισμό, που 
να χρησιμοποιείται με μια σχετική 
ομοιογένεια. Δυστυχώς όμως τ έ 
τοιος ορισμός δεν υπάρχει.

Η έννοια της «επικινδυνότητας» 
ποικίλει από κράτος σε κράτος. Η 
επικινδυνότητα άλλοτε αναφέρε- 
ται στο ενδεχόμενο πρόκλησης 
μιας σημαντικής βλάβης σε άλλα 
πρόσωπα, άλλοτε επεκτείνεται 
στο ενδεχόμενο της καταστροφής 
ξένης περιουσίας, και άλλοτε στο 
ενδεχόμενο πρόκλησης στον άλλο 
μιας σημαντικής ψυχολογικής βλά
βης.

Η πρόβλεψη της επικινδυνό- 
τητας:

Η πρόβλεψη της επικινδυνότητας 
ενός ψυχικά ασθενούς είναι και 
σήμερα ένα ιδιαίτερα ακανθώδες 
θέμα. Είναι η επιστήμη ικανή να 
προβλέψει ότι ένας ψυχοπαθής 
είναι πράγματι επικίνδυνος;

Η πρόβλεψη της επικινδυνότητας 
στηρίζεται σε δύο διαφορετικές 
μεθοδολογίες: α) την κλινική μέθο
δο, που βασίζεται σε συνεντεύξεις, 
το ατομικό ιστορικό και τα  ψυχολο
γικά τέστ, β) τη στατιστική μέθοδο, 
που χρησιμοποιεί τις κλίμακες πρό
βλεψης όπου εκτιμώνται μια σειρά 
παραγόντων συνυφασμένων με 
την εγκληματική συμπεριφορά.

Καμιά μεθοδολογία όμως δεν 
μπορεί να εγγυηθεί την ύπαρξη 
κριτηρίων ικανών να προβλέψουν 
μια μελλοντική βίαιη, επικίνδυνη 
συμπεριφορά. Στην καλύτερη π ε 
ρίπτωση, όπως γίνεται φανερό α 
πό ένα πλήθος ερευνητικών δεδο

μένων, από τα  τρία άτομα που θα 
θεωρηθούν επικίνδυνα μόνον ένα 
θα εκδηλώσει στο μέλλον μια επ ι
κίνδυνη συμπεριφορά.

Γεννιέται εδώ όμως ένα τεράστιο 
ηθικό θέμα. ' Εχει άραγε κανείς το 
δικαίωμα να στερήσει ή να περιορί
σει την ελευθερία και στα τρία 
άτομα ή να επιμηκύνει την προ- 
βλεπόμενη από το νόμο σύμφωνα 
με τη βαρύτητα της πράξης ποινή 
τους, στηριζόμενος στη βάση μιας 
πιθανολογούμενης επικινδυνότη- 
τας; Μιας επικινδυνότητας που, 
όπως αποδεικνύεται, δεν μπορεί να 
προβλεφθεί παρά μόνον μία στις 
τρεις φορές;

Που στηρίζεται η εκτίμηση της 
επικινδυνότητας του Ψυχικά 
ασθενής

Η επικινδυνότητα της ψυχικής 
ασθένειας θεμελιώνεται στις ακό
λουθες τρεις βασικές υποθέσεις, τις 
οποίες όμως η συγγραφέας μετά 
διεξοδική συζήτηση αμφισβητεί: 
α. Αυξημένη συχνότητα εγκλη- 
ματολογικής επιτροπής των ψυ
χικά ασθενών σε σχέση με τον 
ευρύτερο πληθυσμό.

Η εκτίμηση της υπόθεσης αυτής 
συναντάει πολλές μεθοδολογικές 
δυσχέρειες. Εκτός από τη δυσκολία 
της οριοθέτησης της έννοιας της 
ψυχικής ασθένειας, υπάρχουν και 
άλλα προβλήματα, όπως ο σκοτει
νός αριθμός της ψυχικής ασθένειας 
(από τους ψυχικά ασθενείς μόνο 1 
στους 14 είναι επισημασμένος) και 
της εγκληματικότητας.

Σίγουρα τα  τελευτα ία  χρόνια 
σημειώνεται μια αύξηση της ε 
γκληματικότητας των ψυχικά α 
σθενών, πλην όμως η διαπίστωση 
αυτή πλήττεται από το ότι: η 
φιλελευθεροποίηση της μεταχείρι
σής τους και η έγκαιρη απόλυσή 
τους από το κλειστό ίδρυμα αυξά
νει έμμεσα την πιθανότητα εκδή
λωσης από μέρους τους βίαιης και 
επικίνδυνης συμπεριφοράς, ηπιθα- 
νότητα σύλληψής τους από τις 
διωκτικές αρχές είναι αυξημένη σε 
σχέση με τον ευρύτερο πληθυσμό 
(σπάνια λαμβάνουν μέτρα προφύ
λαξης), και η εμπειρία της ασθέ
νειας και της νοσηλείας δεν αυξάνει 
το  επίπεδο της εγκληματικής δρα
στηριότητας πέρα από το επίπεδο 
εκείνο που προηγείται της νόσου.

Έτσι είναι δυνατή η συναγωγή 
των συμπερασμάτων ότι:
■  Η αντικειμενική -ποιοτική και
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•ποσοτική— εκτίμηση της αυξη
μένης ή μη εγκληματικότητας 
του ψυχικά ασθενούς ανάγεται 
σε στόχο ουτοπικό και ανέφικτο 
και

■  Το ψυχικά ασθενές άτομο μπο
ρεί να διαπράξει μια οποιαδή
ποτε εγκληματική πράξη αλλά 
κατά πάσα πιθανότητα όχι με 
μεγαλύτερη συχνότητα απ ’ ό,τι 
ο μέσος συνάνθρωπός του. 

β. Αποδοχή αιτιώδους σχέσης α 
νάμεσα στην ψυχική ασθένεια και 
την εγκληματικότητα.

Το πρόβλημα στην περίπτωση 
αυτή είναι αν το έγκλημα είναι 
αποκλειστικό προϊόν μιας σοβαρής 
ψυχικής ασθένειας που αποδιορ- 
γανώνει πλήρως την προσωπικό
τητα  του δράστη.

Χωρίς να αποκλείεται κάτι τέτοιο, 
δεν είναι όμως δυνατό αυτό να 
αναχθεί σε κανόνα. Αντίθετα, από 
πρόσφατες μελέτες επισημαίνεται 
ιδιαίτερα η σημασία των εξωνοσο- 
λογικών παραγόντων (κοινωνικών, 
κ.ά.) στο πέρασμα της εγκληματι
κής πράξης του ψυχικά ασθενούς. 
Η ψυχική διαταραχή δηλαδή πυρο- 
δοτείται και εξαρτιέται στην πορεία 
της από εξωγενείς κοινωνικούς 
συντελεστές.
γ. Το ακατανόητο και παράλογο 
της εγκληματικής πράξης.

Συνήθως τα  κίνητρα εγκλημάτων 
ψυχασθενών χαρακτηρίζονται ως 
«ακατανόητα ή δυσανάλογα με τη 
βαρύτητα της πράξης» και αυτό 
αποτελεί κριτήριο διαφοροποίησης 
της ψυχοπαθολογικής εγκληματι

κότητας από την εγκληματικότητα 
του υγιούς.

Μια προσεκτική όμως προσέγγι
ση μας επιτρέπει τη διαπίστωση ότι 
ο χαρακτηρισμός της πράξης του 
ψυχασθενούς ως ακατανόητης α 
ντανακλά την αδυναμία του ερευ
νητή να εισχωρήσει στην κρυμμένη 
λογική του άλλου και την έλλειψη 
των καταλλήλων μεθοδολογικών 
εργαλείων για κάτι τέτοιο.

Μελέτες,όμως, πάνω σε μια ομά
δα σχιζοφρενών δολοφόνων κα τέ
ληξαν στο συμπέρασμα ότι:
-  Η πράξη του ψυχασθενούς, όσο 

κι αν φαίνεται ακατανόητη, είναι 
συνεπής προς μια δίκιά της, 
κρυμμένη, λογική.

— Το ερέθισμα —όσο κι αν φαίνεται 
μηδαμινό και ως εκ τούτου ακα
τανόητο— βιώθηκε από τον ψυ
χισμό του δράστη σαν μια απο- 
στέρηση (μια δηλαδή κατάστα
ση όπου ισχυρά επιθυμητές 
ανάγκες του ε ίτε απειλήθηκαν 
με ματαίωση, ε ίτε εμποδίστηκε 
η πραγμάτωσή τους).

' Ετσι οι έννοιες του ακατανόητου 
και παράλογου δεν αποτελούν 
εγγενείς ιδιότητες της πράξης ή 
του προσώπου, αλλά αξιολογήσεις 
του κριτή (που όπως είναι φυσικό 
προσδιορίζονται από ιδεολογικούς 
παράγοντες).

Επίμετρο.
Μ ετά μια διεξοδική ανάπτυξη 

του θέματος η συγγραφέας κατα 
λήγει:
•  Η έννοια της επικινδυνότητας

δεν αποτελεί μια αντικειμενικά 
προσδιορίσιμη αυθύπαρκτη ο 
ντότητα αλλά μια ιδεολογικά και 
πολιτικά προσδιορισμένη κατα 
σκευή, προϊόν αρνητικής αξιο
λόγησης όσων έχουν την εξου
σία να αποφασίζουν ποιος και 
γιατί είναι επικίνδυνος.

•  Η έννοια της επικινδυνότητας θα 
πρέπει όχι μόνο να αποσυνδε
θεί από εκείνη της ψυχικής 
ασθένειας, αλλά και να πάψει να 
αποτελεί το θεμέλιο λίθο ενός 
συστήματος που καταδικάζει σε 
περιθωριοποίηση ένα μεγάλο 
αριθμό ευάλωτων στο στιγματι- 
σμό ατόμων.

•  Αποτελεί μια αυθαίρετη και α 
ντίθετη με τα  στοιχειώδη αν
θρώπινα δικαιώματα πράξη βίας 
ο ακούσιος εγκλεισμός ψυχικά 
ασθενών στη βάση μιας πιθανο
λογούμενης επικινδυνότητας. 
Όπως επίσης πράξη βίας απο
τελεί και ο εγκλεισμός ακαταλό
γιστων ψυχασθενών εγκλημα
τιών, με το αιτιολογικό πάντα 
μιας υποτιθέμενης επικίνδυνό- 
τητάς τους, για ένα διάστημα 
πολύ μεγαλύτερο από αυτό 
που υπαγορεύει η βαρύτητα 
της εγκληματικής τους πράξης.

Σας συνιστούμε 
να διαβάσετε...

•  Σιμόπουλου Κυριάκου, «Ιδεολο
γία και αξιοπιστία του Μακρυ- 
γιάννη» (Δοκίμια), Εκδόσεις «Ερ
μής», Αθήνα 1986, σελ. 138. Ο 
συγγραφέας επιχειρεί μια τομή 
στην αντικειμενικότητα και το 
πιστεύω του αγωνιστή.

•  Μαγκλιβέρα Διονύοη, «Κοινωνι
κή επικοινωνία», εκδόσεις «Πα- 
παζήοη», Εγχειρίδιο δημοσίων 
σχέσεων εμπλουτισμένο με θ έ
ματα όπως προπαγάνδα, δια
φήμιση, κ.ά.

•  Ζαν Κοκτώ, «Ελληνικό ημερολό
γιο». Πρόλογος - εξώφυλλο Γιάν
νη Τσαρούχη. Μτφρσ. Θανάσης 
Νιάρχος. Εκδόσεις «Καστανιώτη», 
Αθήνα 1986, σελ. 80. Ημερολόγιο 
επίσκεψης στην Ελλάδα του 
1952 (Στον Κοκτώ είναι αφιερω
μένο και το τελευτα ίο τεύχος 
του περιοδικού «Διαβάζω»).

•  Γιώργου Σεφέρη, «Χειρόγραφο 
Οκτωβρίου 1968». Επιμέλεια- 
πρόλογος Π.Α. Ζάννα. (Τι σκε
πτόταν ο ποιητής για τη δικτα
τορία).
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1

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ No 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη της 

χώρας μας.
2. Αρχικά εκπαιδευτικού ιδρύματος 

που συγχωνεύτηκε στο Πανεπιστή
μιο -  Διπλασιαζόμενο βιάζεται...

3. Ξένο νόμισμα -  Τελικός σύνδεσμος
(αρχ.)·

4. Επιφώνημα σχετλιαστικό -  Στο νομό 
Ηλείας βρίσκεται.

5. Ονομασία Ελληνικού βουνού.
6. Το Πάσχα γιορτάζει -  Ηλικία στρα

τεύσιμου.
7. ... Νόβακ, ηθοποιός -  Είδος όπλου.
8. Το λέμε όταν δυσανασχετούμε -  

Συνεκδοχικά το αφιέρωμα.
9. Θαλαμηπόλος πλοίου.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Κάθε τι το μη φυσιολογικά διαπλα- 

σμένο -  Το κακό αυτό δεν έχει 
τέλος.

2. Το τρίτο... ήταν φοβερό ακόμα και 
στο άκουσμα -  Προστακτική εντο

9
λής.

3. Διπλασιαζόμενο αναιρεί -  Λουτρό 
για μουσουλμάνους.

4. Μεταφορικά ο χαύνος, νωθρός, 
αφελής άνθρωπος -  Ο αριθμός 51.

5. Αφετηρία της Επανάστασης του 
1821.

6. Το ίδιο με το 4β κάθετα -  Νησάκι 
γειτονικής μας χώρας με τουριστική 
κίνηση.

7. Γνωστά και τα χρώματά της -  
Σκακιστικός όρος.

8. Τίτλος Ισπανίδας κατά το παρελθόν 
-  Ιταλική πόλη.

9. Πρόθεση -  Ο Αλή πασίγνωστος για 
τις θηριωδίες του.

του Αλέξανδρου Μέγα
Αγρίνιο



1 2  3 4 8 9 10

10

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ No 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Υποκοριστικό γυναικείου ονόματος.
2. Δίφθογγος -  Δυσάρεστα στη γεύση, 

επί λόγων δηκτικά, φαρμακερά, 
αντίστροφα.

3. ' Ιδρυμα η οργάνωση που έχει μορ
φωτική αποστολή.

4. Εύθυμο -  Ιωάννης... (1777-1856) -
Αγγλος θαλασσοπόρος που ανα

κάλυψε το βόρειο μαγνητικό πόλο.
5. Προσωπική αντωνυμία, αντίστροφα 

-  Καλός οιωνός, καλοτυχία.
6. Το ίδιο με το 5α οριζόντια, αλλά όχι 

αντίστροφα -  ' Αρωμα που χρησιμο
ποιήθηκε κατά την ταφή του Χρι
στού, αντίστροφα, γενική.

7. Γρήγορα, αμέσως, με τη βία (κα-

θαρ.) -  Η λέξη αυτή ακούστηκε στη 
δίκη του Ιησού -  Γλυκό, αντίστροφα.

8. Αυτή δεν έχει σπίτι, αντίστροφα -  
' Αρθρο αντίστροφα.

9. Γιατρικό, καταπραϋντικό, αντίστρο
φα -  Γ ράμμα του αλφαβήτου μας.

10. Κατάσταση δυστυχίας, ταλαιπωρία, 
επιβολή τιμωρίας, γενική ενικού.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Παλαιότερα ήταν αδίκημα του Ποι

νικού Κώδικα, τώρα αποτελεί μόνο 
λόγο διαζυγίου -  Το Α.Τ. Καισαρια- 
νής, αντίστροφα.

2. Μάρκα Ιαπωνικών μηχανημάτων πα
ραγωγής και καταγραφής ήχου α- 
ντιστρόφως -  Μέρος του λόγου.

3. Γειτονικά στο αλφάβητο -  Αρχηγός 
ηγεμόνας καθαρεύουσα, αντίστρο
φα.

4. Ιδιότητα μερικών ανθρώπων να φαί
νονται ζωηρά τα χαρακτηριστικά 
τους κατά τη φωτογράφιση.

5. Μερικά από τον ίππο.
6. Μέρος του κάτω άκρου, γενική, 

ενικός, ακέφαλο.
7. Αναφέρεται στη σύνταξη συμβολαί

ου, αιτιατική -  Αγγείο, στόμιο ηφαι
στείου, αντίστροφα (καθ ).

8. Ανδρική προσφώνηση -  Δύο φωνή
εντα που δεν σχηματίζουν δίφθογ
γο.

9. Ειδικός σύνδεσμος, αντίστροφα -  
Πλήθος ανθρώπων, αιτιατική.

10. Υπονομεύω, με εκσκαφή, κλονίζω 
με συνεχή βλάβη, φθείρω.

του Γιώργου Μαρουλάκη
Ανθυπαστυνόμου

Λ  V

I

J L
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‘
Ο Μαρσέλ Πανιόλ λέει ότι υπάρ

χουν στα θέατρα του Παρισιού 
τέσσερις κατηγορίες θέσεων. Αυ
τές απ ’ τις οποίες βλέπουμε κι 
ακούμε, αυτές απ ’ τις οποίες βλέ
πουμε αλλά δεν ακούμε, αυτές απ ’ 
τις οποίες ακούμε αλλά δεν βλέ
πουμε κι αυτές απ ’ τις οποίες ούτε 
βλέπουμε ούτε ακούμε, αλλά που 
μας δίνουν το δικαίωμα να πούμε:
— Εχτές πήγα στο θέατρο.

* *
*

Ρώτησαν τον Αϊνστάιν ποιά ε 
φεύρεση της σύγχρονης χημείας 
έχει ασκήσει τη  μεγαλύτερη επ ί
δραση στην εποχή μας κι αυτός 
απάντησε:
— Το βάψιμο των γυναικείων μαλ
λιών.

*

Κάποιος φαγάς δεν αισθάνεται 
καλά και πάει στο γιατρό. Αυτός 
του συμβουλεύει αυστηρή δίαιτα.
— Πρέπει να τρως χόρτα, του λέει, 
γιαούρτι και που και που κανένα 
παξιμαδάκι.
— Με συγχωρείτε, γιατρέ, τον δια
κόπτει ο φαγάς, αλλά αυτή τη 
δίαιτα δεν την καταλαβαίνω. Πως 
θα τη κάνω, πριν ή μετά το φαγητό;

Η  Λ Υ Σ Η ΚΑΘΕΤΑ

ΤΟ Υ Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ  
ΣΤ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ

4 . ΤΕ Μ Π Ε Λ ΙΑ .
5. Ρ Ο Υ Ρ . -  Ν Α Ο Σ . -  ΣΚ .

1. Α Ρ Τ Η Ρ ΙΟ Σ Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η .
2. PO L  -  Ο ΕΣ. -  ΓΕΡΑ ΚΑ Σ.

6. ΙΕ Ρ Ε ΙΑ . -  PEL 3. ΓΛ Α Φ Υ Ρ Ο Σ. -  ΝΑ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 7. Ο Σ Ο Ν Α . -  Ν Ο Μ Η .
8. Σ Α Μ Π ΙΜ . -  Τ.Τ.

4 . Ο Α Ρ . -  Ρ Ε Ν Α Κ Ι. -  Π ΑΟ .
5. ΛΚΑΤ. -  ΙΑ Μ Α Τ ΙΚ Ο Υ Σ .

1. Α Ρ Γ Ο Λ ΙΚ Ο Σ  -  ΕΤ.
2. Ρ Ο Λ Α Κ ΙΑ . -  ΙΣΚ Α.
3. Τ ΙΑΡΑ. -  Λ Α ΤΡ Ε Σ.

9. ΓΚ . -  Κ ΑΙ. -  ΑΦ Ο ΡΟ .
10. Λ Ε Ν ΙΤ Σ Α . -  ΥΝΙΑ .
11. Η Ρ Α . -  ΙΑ Π Ω Ν . -  ΑΔ.
12. ΡΑ. -  ΠΚ. -  TINA.

6. II. -  ΕΝΑ. -  Π ΙΣ Α . -  ΡΑΦ.
7. Κ Α ΛΜ Α . -  Ν Ι. -  Α Π Ν Ο ΙΑ .
8. Α Π Ο Τ Ο Μ Α .
9. Σ Π Ε Σ . -  Φ ΥΝΤΑ Ν Ι.

13. Ω Κ ΤΑ Ο Ρ Ο Φ Α . -  Ο Μ . 10. Σ Ρ Λ . -  Ρ Η Τ Ο Ν . -  ΟΑ.
14. ΣΑ . -  Ο ΥΑ Ι. -  N O N A . 11. ΕΚΕΙΣΕ . -  Τ Ρ ΙΑ Ν Ο Ν .
15. Η ΣΤ . -  ΣΦ Α ΓΙΑ . 12. ΤΑ ΣΑ ΚΙΑ . -  Α Δ Α Μ Α Σ .
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Ο Ι Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ  
Σ Τ Ο  ΤΕ ΣΤ  Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν

1. 6-8-1945 -  Enola gay (Ενόλα 
Γκαίυ).

2. Άντερς Κέλσιους -  Σουηδός.
3. «Ο κατά φαντασίαν ασθενής».
4. Μάργκαρετ Μίτσελ.
5. Πάμπλο Νερούντα.
6. Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας 

(138-78 π.Χ.).
7. Ο Ροσσίνι.
8. Νικόλαος Σαρίπολος.
9. Ο Λουδοβίκος 16ος.

10. Αναγέννηση -  Βελάσκεθ.
11. Το 1233.

12. Το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 
το 1878.

Α ϋ σ η
Ο αριθμός 10. Γιατί ο κάθε αριθ

μός βγαίνει από το άθροισμα του 
προηγουμένου με τον αριθμό 3, 
δηλαδή

1 + (3) = 4,
4 + (3) = 7,
7 + (3) = 10

Λ ύ σ η
8 13 6 
7 9 11 
12 5 10

Η  Λ ύ σ η  το υ  
«Ποιος - Π ο ιά  ε ίνα ι;»

1. Τρ α ύμα .
2. Τατί.
3 . Τ ίτο .
4 . Τσ άντα .
5. Τ α το ύ μ .
6. Τορα.
7. Τυριά.
8. Ταραχή.
9. Τόκυο.

Το όνομα του Τούρκου 
Πολιτικού είναι:
Αττατούρκ.



•  κ. Δημήτριο Χατζόπουλο από τη Πελασγία Φθιώ
τιδας. Σας ευχαριστούμε για τη πολύ σωστή σας υ
πόδειξη. Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.

•  Υπαστυνόμο Β' Αριστείδη Πέρπερα. Βόλο. Σας 
ευχαριστούμε για τις ευχές και αντευχόμαστε μια ευ
τυχισμένη χρονιά.

•  κ. Σταύρο Βασαρδάνη συγγραφέα. Βόλο. Σας 
ευχαριστούμε για το κείμενο που μας στείλατε και 
ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να το δημοσιεύσουμε 
σε προσεχές τεύχος.

•  κ. Γεώργιο Φυλακτόπουλο από το Νεροφράχτη 
Δράμας. Ευχαριστούμε για τις προτάσεις σας. Ορι
σμένες πραγματοποιούνται στα πλαίσια της αναδιάρ
θρωσης της ύλης του περιοδικού. Επίσης βρίσκονται 
στο μελλοντικό σχεδίασμά μερικές από τις υπόλοι
πες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

•  Ο κ. Ασβεστόπουλος από το  Δροσάτο Κιλκίς 
προς τον διοικητή και αστυνομικό προσωπικό του Α.Τ. 
Δροσάτου Κιλκίς για την ανεύρεση του τίορτοφολιού 
του που περιείχε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές 
την 15-12-86.

•  Η ΚΒ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρ- 
χ/τήτων Δωδεκανήσου προς τον αστυνόμο α' Δημή- 
τριο Καμουτσή του Αστυνομικού Τμήματος Τάξης Κα- 
λύμνου γιατί χάρη στη δραστηριότητα και το ενδια
φέρον του αποκαλύφθηκε και παραδόθηκε στο Μου
σείο Καλύμνου μαρμάρ ό  κυκλαδικό ειδώλιο που 
βρισκόταν στα χέρια ντόπιου ναυτικού.

•  Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορ- 
δαίας κ. Αυγουστίνος προς τον Αστυνομικό Διευθυ
ντή Φλωρίνης Ηλία Κοταρίδη για τη συνοδεία στην 
αποστολή τεσσάρων φορτηγών αυτοκινήτων, γεμάτων 
από είδη διατροφής, για τους σεισμοπαθείς της Κα
λαμάτας και συμβολή στη με τάξη διανομή των δεμά
των στους καταυλισμούς.

•  Ο αρχηγός ΓΈΑ αντιπτέραρχος Δ. Αποστολάκης 
προς τον διοικητή του Α.Τ. Καλάμου Αττικής υπαστυ
νόμο Νικ. Παπαδάτο και το προσωπικό του Τμήματος 
για τη συμβολή τους στη συντονισμένη προσπάθεια 
ανέλκυσης αεροσκάφους τύπου ALBATROS που 
προσθαλασσώθηκε στη περιοχή τους την 16-10-86.

•  Ο Χασάν Μουχαμέρ βοηθός Μουφτείας Διδυμο
τείχου προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ευχαρι
στώντας τους άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Τά
ξης Διδυμοτείχου Έβρου και ιδιαίτερα τους: Σπυρί
δωνα Ασημακόπουλο υπαστυνόμο α' αναπλ. δ/τή Α.Τ. 
Διδ/χου, Απόστολο Κολτσίδη, υπαστυνόμο, Χρήστο

Στοάκη αρχ/λακα, Ιωάννη Κυριακίδη και Αλέξανδρο 
Τσιτσικλή, αστυφύλακες γιατί εργάστηκαν κάτω από 
αντίξοες καιρικές συνθήκες και με μεθοδικότητα για 
την εξιχνίαση μιας κλοπής που έγινε σε βάρος του 
στα γραφεία της Μουφτείας Διδυμοτείχου στις 
4-12-1986 και μιάς άλλης σε βάρος της πεθεράς του 
στις 28-10-1986.

•  Ο κ. Γιώργος Μιχαλέτος Διαιτητής Β' Εθνικής 
του Συνδέσμου Διαιτητών Αθήνας προς τον Διοικητή 
Αστυνομίας Καλύμνου Δ. Καμούτση αστυνόμο α' γιατί 
στον αγώνα Καλυμνιακού - Χίου της 9-11-86 που διε- 
ξάχθηκε μέσα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και φα
νατισμό προστάτεψε και συμπαραστάθηκε με το κα
λύτερο τρόπο στον ίδιο και τους συναδέλφους του 
επόπτες κ. Κ. Δασκαλόπουλο και Α. Καζιάνη.

•  Ο δήμαρχος Καλύμνου Μιχαήλ Ζάίρης προς τον 
αστυνόμο α', διοικητή του Α.Τ. Τάξης Καλύμνου Δη- 
μήτριο Καμουτσή για την κοινωνική του προσφορά 
προς τους Καλύμνιους με την ενεργητικότητά του, 
την μεθοδικότητα, την σύνεση και την αγάπη.

Η εργατικότητα, η ανιδιοτέλεια και η ικανότητα 
του κ. Καμουτσή έδωσαν λύσεις σε χρόνια και πρόσ
φατα προβλήματα του αστυνομικού δελτίου και βοή
θησε ώστε ο Καλυμνιακός λαός να αποβάλει τη μοι
ρολατρική διάθεση να βλέπει και να ακούει διάφορα 
συμβάντα χωρίς την ικανοποίηση του κολασμού των 
αξιοποίνων πράξεων.

•  Η Διεθνής ομοσπονδία φωνογραφικής βιομηχα
νίας προς τον διοικητή του Α.Τ. Τάξεως Λαγκαδά α- 
αστυνόμο α' Κων. Κωστόπουλο και τους αρχιφύλακες 
Νικόλαο Καραγιάννη και Στέργιο Μουρτσιλάκη του 
ιδίου Τμήματος, τον διοικητή του Α.Τ. Ασφαλείας 
Ξάνθης αστυνόμο α' Απόστολο Γιαντσίδη, τον υπα
στυνόμο κ. Κων. Ταχτσίδη, ανθυπαστυνόμο Αθαν. 
Μαυρίδη’ και τους αρχιφύλακες Σταύρο Παναγιωτό- 
πουλο και Αλέξανδρο Γιαννακίδη, τον διοικητή του 
Α.Τ. Ασφαλείας Κοζάνης, αστυνόμο α' Βασίλειο Να- 
σιόπουλο και τους ανθυπαστυνόμους Ηρακλή Τσα- 
τσάρα και Θεολόγο Παλκιτζίδη, τον αστυνομικό υπο
διευθυντή Γεώργιο Σοφαδίτη και τους υπαστυνόμο 
Ιωάννη Τιμπλαλέξη, αστυφύλακα Ιωάννη Καψάλη και 
αστυφύλακα Γεώργιο Πέτρου του Α.Τ. Ασφαλείας 
Λάρισας, τον διοικητή, αστυνόμο α' Παρασκευά Φου- 
τζιτζή, τον ανθυπαστυνόμο Μάλαμα Κοντογιώργο και 
τον αρχιφύλακα Ευστάθιο Σιδηρόπουλο του Α.Τ. Τά
ξεως Αλεξάνδρειας, τον διοικητή του Α.Τ. Ασφάλειας 
Αργους και τον ανθυπαστυνόμο Δημήτριο Μούσχου- 
ρη, τον διοικητή του Α. Σταθμού Γαλατά Τροιζηνίας 
ανθυπαστυνόμο Αθαν. Κανέλλο και τους αρχιφύλακες 
κ.κ. Γεώργιο Ξενιτόπουλο και Ιωάννη Τριανταφύλλου, 
τον διοικητή του Α.Τ. Τάξεως Θηβών αστυνομικό υ-
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ποδιευθυντή Ηλία Κονταξή, τον προϊστάμενο Ασφά
λειας αστυνόμο 6' κ. Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο και 
τους αρχιφϋλακες Νικόλαο Καλογερόπουλο και Δη- 
μήτριο Ζήση, τον διοικητή αστυνόμο α' Ζαχαρία Κα- 
παγερίδη, τον υπαστυνόμο Χαράλαμπο Γούλα και τον 
αρχιφύλακα Βενιαμίν Παπαδόπουλο του Α.Τ. Τάξης 
Φλώρινας, τον υπαστυνόμο Παναγιώτη Τακάκη, ανθυ- 
παστυνόμο Ξούρη και τον αρχιφύλακα Αθανάσιο 
Μπάζα του Α.Τ. Ασφάλειας Άμφισσας. Τον διοικητή 
του Α.Τ. Ασφάλειας Καρδίτσας, αστυνόμο α' Θωμά 
Αναγνωστόπουλο και τους υπαστυνόμο Στέφανο 
Κόκκαλη, ανθ/νόμο Ναπολέοντα Ζαχαρή, ανθ/νόμο 
Ιωάννη Παράσχη, αρχιφϋλακες Αντων. Μπακαβέλη, 
Γεώργιο Τηλελή, Δημήτριο Κούτσικο και τους αστυ
φύλακες Απόστολο Γώγο, Δημήτριο Κίτσο και Δημή- 
τριο Μπρέλα.

Ό λοι οι παραπάνω αναφερόμενοι ενήργησαν με 
προθυμία, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα σε 
διάφορα κρούσματα κασετοπειρατείας που συνέβη- 
σαν στις περιοχές ευθύνης τους.

•  Η ΠΑΕ «ΠΑΟΚ» προς τον Διευθυντή Αστυνομίας 
Λειβαδιάς για τη βοήθεια και συμπαράσταση της υ
πηρεσίας κατά τον αγώνα της ομάδας του ΠΑΟΚ με 
τον ΟΦΗ Ηρακλείου τη 14-12-1986 στη πόλη της Λει
βαδιάς.

•  Ο Ι.Σ. Παπαδάκη, κοσμητεύων της Σχολής Θετι
κών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κρήτης προς τον 
διοικητή του Αστυνομικού τμήματος Ανωγείων για τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν κατά τον απεγκλωβισμό 
φοιτητών από το Αστεροσκοπείο Σκίνακατου ορεινού 
όγκου Ψηλορείτη λόγω χιονοπτώσεων, οι άνδρες του 
τμήματος. Συγκεκριμμένα τους ανθ/νόμο Γεώργιο 
Κωνσταντουράκη, αρχιφύλακα Γεώργιο Καρολεμέα 
και τους αστυφύλακες Νικόλαο Λίτινα και Νικόλαο 
Σκαλιδάκη.

•  Ο αστυφύλακας Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος 
προς τον διοικητή του Α.Τ.Τ. Πύλου υπαστυνόμο Αθα
νάσιο Κουτρουμάνη και τους συναδέλφους του που 
υπηρετούν στο παραπάνω Αστυνομικό Τμήμα για την 
ηθική και υλική συμπαράστασή τους σε σοβαρό οικο
γενειακό πρόβλημα.

•  Η κ. Αικατερίνη Κόττα προς τον Υπουργό Δημό
σιας Τάξης για τις προσπάθειες που κατέβαλε ο διοι
κητής της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Χρυσόστομος 
Παπαγεωργίου καθώς και οι άνδρες της υπηρεσίας 
του για την ταχύτατη ανεύρεση της εξαφανισθείσας 
Φιλιππινέζας οικιακής βοηθού της.

•  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρτεράδου Θήρας 
προς τους αστυφύλακες Δημήτριο Γεροκωσταντή, 
Σωτήρη Τσιωτάκη και Πανταζή Κωνσταντάκη που 
βοήθησαν στο σβήσιμο φωτιάς που εκδηλώθηκε στην

αποθήκη του ξενοδοχείου «Παλάδιο» της περιοχής 
Καρτεράδου, ιδιοκτησίας Ιωάννη Βαζαίου την 
16-11-1986.

•  Ο κ. Σπύρος Π. Σκούρογλου από μέρους της 
ΕΠΕ ΚΑΤΗA TRAVEL προς τον αστυνομικό διευθυ
ντή Καβάλας για την εξυπηρέτηση των Σκανδιναβών 
τουριστών, πελατών της παραπάνω εταιρείας από την 
υπηρεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας.

•  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στρατονίκης Χαλκι
δικής προς τους υπηρετούντες στον Αστυνομικό 
Σταθμό Στρατονίκης, αρχιφύλακα Αθανάσιο Ματσα- 
ρόκο και τους αστυφύλακες Αστέριο Χαρέλη και 
Λεωνίδα Κεφαλίτη για την καλή τους διαγωγή και τη 
συνεργασία που είχαν με την Κοινότητα κατά το χρό
νο της εκεί υπηρεσίας τους.

•  Ο αθλητικός όμιλος Χαραυγής-Κερατσινίου η 
«ΧΑΡΑΥΓΗ» προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ευ
χαριστώντας τον αστυφύλακα Γ. Κωττάκη του ΣΤ' Α- 
στυν. Τμήματος Πειραιώς ο οποίος στον αγώνα της 
ομάδας με τον Α.Π.Ο. Κερατσινίου στο γήπεδο της 
Δραπετσώνας την 3-11-1987 πρόσφερε τις πρώτες 
βοήθειες και συνέφερε τον ποδοσφαιριστή της ομά
δας Βαγγέλη Φωτάκο. Επίσης με το «φιλί της ζωής» 
συνέφερε τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας Σοφρά.

•  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δόξας του Ν. Έ
βρου κ. Πέτρος Αραμπατζής προς τον διοικητή Αστυ
νομικής Δ/νσης Ν. Έβρου. Τον παρακαλεί να μεταβι
βάσει τις θερμές ευχαριστίες του ίδιου και των κα
τοίκων της Κοινότητας προς τον υπαστυνόμο Σπυρί
δωνα Ασημακόπουλο, τον αρχιφύλακα Στυλιανό Χρι- 
στοδούλη και τους αστυφύλακες Ιωάννη Κουτσάκη 
και Ιωάννη Κυριακίδη του Αστ. Τμήματος Διδυμότει
χου που με κίνδυνο της ζωής τους κάτω από πολύ 
άσχημες καιρικές συνθήκες την 27-12-86 μετέφεραν 
από τη Κοινότητα στο Γεν. Κρατικό Νοσοκομείο 
Διδ/χου τη βαριά άρρωστη ΜενεξιάΤσιαλδαρτζή.

•  Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσπρω
τίας προς τον αστυνομικό διευθυντή Πρέβεζας Σάββα 
Χασίδη, τον αστυνόμο α' Παύλο Φούρλα καυτήν αστυ
νομική δύναμη του αγώνα της 4-1-87 μεταξύ των ο
μάδων ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ -  ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ οι οποίοι με 
κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας διέσωσαν 
κυριολεκτικά τους διαιτητές του αγώνα από τις α
γριότητες και βιαιότητες παραγόντων και φιλάθλων 
της ομάδας ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ.
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Σας ενδιαφέρει το περιοδικό 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» τότε 
γραφτείτε συνδρομητής.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Συνδρομή για ένα χρόνο (12 τεύχη): 800 δρχ.)

■

ΕΠΩΝΥΜΟ ..................................................................................................................................  I

ΟΝΟΜΑ ......................................................... ..............................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ..............................................................................................................................
I

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ................................................................................................................................

ΤΗΛ...................................................................................................................................... ..........
Ημερομηνία .........................

(υπογραφή)

I
I

Η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γίνει: 
Ταχυδρομώντας (με απλή ταχυδρομική επιταγή) 800 
δρχ. στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175 
ΑΘΗΝΑ 112 51

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 800

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μαρία Ροδοπούλου
Το ελληνικό φάρμακο 
Η υγεία στο χώρο εργασίας 
Εξωτερική πολιτική 
Κάτια Σαββίδου 
Δικά μας
Οργανωτική Ανασυγκρότηση της Αστυ
νομίας στο Λεκανοπέδιο Αττικής 
Ένας τροχονόμος με όπλο την... κόκκι
νη κάρτα
Μια νύχτα πριν είκοσι χρόνια

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
Μαρία Ροδοπούλου

ΕΓΡΑΨΑΝ
Αντώνης Γαλανόπουλος
Οι καλύτερες ώρες 
Δημήτρης Κάσσιος
Υπηρεσιακά νέα 
Αυτοκίνητο 
Δημοτική Αστυνομία 
Γκοργος Λεκάκης 
Το αστυνομικό μας Τμήμα 
Παιδικές εξοχές 
Ματιές στα γεγονότα 
Δικά μας 
Αγγελική Ρήγα 
Η υγεία στο χώρο εργασίας 
Λόγος και Τέχνη 
Ματιές στα γεγονότα

Συνεργάστηκαν
Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Πιστολής
Κώστας Δανούσης
Ντίνος Καραγιάννης
Ηλίας Κοτταρίδης
Στέλιος Μαρκόγλου
Γιάννης Μουστάκης
Αγλαΐα Τρω'ίάνου-Λουλά

Τροχαία Κατερίνης
Καλλιτεχνική επιμέλεια
Θανάσης Κοσμίδης 
Διεκπεραίωση
Πέτρος Θωμάκος 
Λευτέρης Μουτσώκος 
Διαχείριση
Γιάννης Γουργούλης

Εκδοτικές εργασίες
Β. Οικονόμου 
Δημαράκη 20 

Ρούφ
Τηλ. 64.30.903 - 34.59.878 
Τηλέφωνα περιοδικού
Διεύθυνση: 86.76.401 
Επιμέλεια ύλης, Σύνταξη: 
86.54.654, 86.71.360, 86.55.505 
Διεκπεραίωση: 86.77.074.



Ερωτηματολόγιο
Αν θέλετε να ελέγξετε πόσο ασφαλείς είστε με το ηλεκτρικό ρεύμα απαντήστε 

στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες βρίσκονται εκτός επαφής με 
εύφλεκτες ύλες;

2. Ό λα  τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση;
3. ' Ολοι οι διακόπτες και οι πρίζες έχουν καπάκια προστασίας;
4. Είναι αρκετές οι πρίζες ώστε να μη χρειάζεται να 

χρησιμοποιούμε συχνά καλώδια επέκτασης ή πολλαπλά φις;
5. Οι λάμπες που χρησιμοποιούμε για το φωτισμό ανοίγουν και 

κλείνουν με διακόπτη δίπλα στην πόρτα εισόδου;
6. Η σερπαντίνα συμπύκνωσης του ψυγείου και ο κινητήρας 

του είναι απαλλαγμένα από σκόνη, γράσα ή άλλες βρωμιές;
7. Τα καλώδια συνδέονται με τις συσκευές κατά τρόπο καθαρό 

και θετικό χωρίς να παρουσιάζονται σημάδια υπερθέρμανσης 
στα σημεία των συνδέσεων;

8. Ό ταν οι συσκευές θέρμανσης λειτουργούν ανάβει ένα 
ενδεικτικό φωτάκι;

9. Είναι τα κτίρια απαλλαγμένα από αυτοσχέδιες προσθήκες 
καλωδίων;

10. ' Εχουν οι πρίζες υποδοχές γείωσης ώστε να γειώνονται τα 
ηλεκτρικά εργαλεία;

11. Τα κυκλώματα προστατεύονται από σωστές ασφάλειες;
12. Είναι οι υποδοχές των ασφαλειών απαλλαγμένες από 

κέρματα ή άλλα αντικείμενα;
13. Οι γυμνοί λαμπτήρες φωτισμού είναι προστατευμένοι από 

το πιτσίλισμα του νερού;
14. Στους υπαίθριους χώρους είναι εγκατεστημένες πρίζες και 

διακόπτες κατάλληλης κατασκευής για ν ’ αντέχουν στις 
καιρικές συνθήκες;

15. Τα σταθερά φωτιστικά μέσα, που είναι εκτεθειμένα στις 
καιρικές συνθήκες, έχουν κατασκευασθεί γι’ αυτό το σκοπό;

ΝΑΙ ΟΧΙ

□ □ 
□ □ 
□ □

□ □

□  □

□  □

□ □ 

□  □  

□  □

□  □  
□  □

□  □

□  □

□  □  

□  □
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