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Εττιμέλεια :
Μαρία Ροόοπονλον 

Γιώργος Πεχλιβανίόης

Κανείς, ίσιος, δεν φανταζόταν πως ξεκινιόντας η 
Κοινοβουλευτική Ιστορία της χώρας μας το 1841 θα έφ
τανε στις μέρες μας να είναι αντικείμενο εμπορευματο- 
ποίησης των μάνατζερς της διαφήμισης. Εντοπίζοντας 
τα νεώτερα στοιχεία που εισήλθαν στον εκλογικό βίο σε 
προγράμματα, τακτικές, ύφος σταματάμε στη ταχύρρυ
θμη ομοιογενοποίηση της εκλογικής επιρροής των κομ
μάτων. Με την ανοιχτή επικοινωνία κέντρου - επαρχίας 
δηλ. περνάμε πια ολοταχώς, σε μιαν «εθνοποίηση» της 
ψήφου. Έχοντας ακόμα τη γεύση της εκλογικής αναμέ
τρησης ας επιχειρήσουμε μια σύντομη αναδρομή στην 
Κοινοβουλευτική Ιστορία της πατρίδας μας. Αυτή άρ
χισε με... 23 χρόνια καθυστέρηση από το 1821. Καποδί- 
στριας, Βαυαροί, ώσπου στις 3 Σεπτέμβρη 1843 ο Καλ- 
λέργης, ο Μακρυγιάννης κι ο Αθηναϊκός λαός υποχρέω
σαν τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα. Πρώτες εκ
λογές λοιπόν το 1841, άρα Κοινοβουλευτικός βίος θεω
ρητικά 141 χρόνων και ουσιαστικά 123, αν βγάλουμε τη 
δικτατορία του Πάγκαλου (ένας χρόνος) τη δεκαετία 
1936 - 1946 (Μεταξάς, Κατοχή έως Βάρκιζα...) και την 
μισητή Επταετία. Τότε που η απώλεια της ελευθερίας 
μας έκανε όλους να συνειδητοποιήσουμε την πολυτιμό- 
τητα της ψήφου. Έτσι είχαμε 50 φορές ως τώρα εκλογές, 
που ανέδειξαν (ομαλά ή... όχι) ισάριθμες Βουλές.

Συνταγματικά δικαιώματα
Ο εκλογικός νόμος του 1844 (μετά την επανάσταση 

της 3 Σεπτεμβρίου του 1843) εξαιρούσε από αυτό το δ ι
καίωμα τους «οικόσιτους» υπηρέτες και τους μαθητευό- 
μενους τεχνίτες!

Το Σύνταγμα όμως του, 1864 (μετά την έξωση του 
Όθωνα) καθιέρωσε την «καθολικότητα της ψήφου» για 
τους άντρες φυσικά, αφού οι γυναίκες απέκτησαν το δ ι
καίωμα να ψηφίζουν μόνο στις μέρες μας, το 1953.

Η ισοβαρής γνώμη*

Η καθολική ψηφοφορία, το δικαίωμα όλων να ψηφί
ζουν ελεύθερα και ανεπηρέαστα, ανεξαρτήτως φύλλου 
και κοινωνικό οικονομικής κατάστασης, αποτελεί θεμε
λιακή αρχή του δημοκρατικού πιστεύω που κατακτή
θηκε ύστερα από μακρόχρονους αγώνες. Η ψήφος γίνε

ται έτσι η κατ’ εξοχήν πρακτική έκφραση της δημοκρα
τίας και της τυπικής πολιτικής ισότητας, απόδειξη της 
εξουσίας από το λαό, για το λαό. Η δημοκρατική εξισω- 
τική ιδεολογία βλέπει σε κάθε ψηφοφόρο, που απομο
νώνεται στο παραβάν, έξοχο συμβολισμό της ελεύθερης 
έκφρασης, ένα συνειδητό πολίτη που ασκεί αυτό που 
έχει χαρακτηρισθεί, όχι τυχαία, ως το ιερώτερο δ ι
κά ίωμά του.

Πολιτικές αντιθέσεις

Οι αντιθέσεις, τα βίαια πάθη, ο φανατισμός και τα 
αιματηρά επεισόδια άρχισαν αμέσως στη Μεσοβασιλεία 
του 1862 - 63.
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Τότε, έφτασε ακόμα ο λήσταρχος Κυριάκος να προ- 
καλέσει μέσα στην Αθήνα εμφύλιο σπαραγμό, από τις 18 
μέχρι τις 20 Ιούνη του 1863 με εκατοντάδες θύματα. 
Αυτό αποτέλεσε ένα κακό προηγούμενο. Από τότε κυ
ρίως άρχισαν να επηρεάζουν τις εκλογές οι... λήσταρχοι, 
οι μπράβοι και οι τραμπούκοι.

Λήσταρχοι ήταν εκείνοι που καταδυνάστευαν την 
ύπαιθρο χώρα. Οι «μπράβοι» -  κλακαδόροι -  από το 
ιταλικό «μπράβο» που σημαίνει ζήτω, και οι «τραμπού
κοι» που πήραν το όνομα αυτό από τα ευτελή πούρα 
Αβάνας («Trabucos» που κερνούσαν οι υποψήφιοι πολι
τικοί στους «παλικαράδες» τους.

Δυο άλλα χαρακτηριστικά των εκλογών του περα

σμένου αιώνα ήταν α) η άσκηση του εκλογικού δικαιώ
ματος, από το 1862 μέχρι το 1922, με σφαιρίδιο. Ήταν 
μια μικρή σφαίρα από μόλυβδο, που ρίχνονταν στη 
κάλπη αντί για ψηφοδέλτιο, β) Το εντυπωσιακό χαρα
κτηριστικό των εκλογών της εποχής -  ήταν οι... κουμπα
ριές. Εκατοντάδες και χιλιάδες «κουμπαριές» πραγμα
τοποιούσαν οι κομματάρχες, οι δήμαρχοι, και οι βου
λευτές της εποχής εκείνης, που έβγαζαν στο τέλος «λάδι» 
τον υποψήφιο.

Όμως και οι διαδηλώσεις επί Δηλιγιάννη και Τρι- 
κοΰπη — πριν από αυτές τους Μερκούρη — άφησαν 
εποχή. Τόσο για τη βαρβαρότητα όσο και για τη... χάρη 
τους! Τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας διέσχιζαν



τότε χιλιάδες διαδηλωτές με επικεφαλής τους «τραμ
πούκους» και τα λοιπά όργανα και «μπράβους» - κλα
καδόρους που κρατούσαν εκατοντάδες κορδόνια άσπρα 
και μπλε, που συμβόλιζαν το «κορδόνι» το έμβλημα του 
Δηλιγιαννικού Κόμματος.

Από άλλους δρόμους, προχωρούσαν οι χιλιάδες Τρι- 
κουπικοί, με κλαδιά ελιάς στα χέρια τους -  έμβλημα του 
Τρικουπικού κόμματος -  με το κόκκινο γαρύφαλλο στο 
πέτο, και το τσιγκελωτό μουστάκι, σαν καμάρι της παλι- 
καριάς τους!

Όλα αυτά σε ένα παρελθόν που, όπως είπαμε, είχαμε 
50 φορές, ως τώρα, εκλογές που ανέδειξαν ισάριθμες 
Βουλές.

Σ’ όλη τη νεώτερη ελληνική ιστορία, από τον Θοδω- 
ράκη Νέγρη (1822) κι ως τον Ανδρέα Παπανδρέου 
(1981) σχηματίστηκαν 179 κυβερνήσεις από 82 πρωθυ
πουργούς, από τους οποίους οι δύο ήταν... Βαυαροί!

KaL φτάνουμε στα τελευταία χρόνια όπου πλέον έχει 
αναπτυχθεί η πολιτική επιστήμη και ακόμη ειδικότερα η 
εκλογική τεχνολογία.

Είναι η εποχή που κυριαρχεί η μεγάλη συγκέντρωση, 
η σφυγμομέτρηση -  που έγινε ευρύτερα γνωστή σαν 
«γκάλοπ» από τον Τζώρτζ Γκάλοπ -  και η αφίσσα.

Η γένεση των σφυγμομετρήσεων (γκάλοπς)*

Την παραμονή της αναμέτρησης Ρούσβελτ - Λάντον 
στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 1936, οι ειδι
κοί δίνουν φαβορί τον Λάντον. Μια επιθεώρηση μεγά
λης κυκλοφορίας, η «Λίτρερι Νταίτζεστ» οργανώνει μια 
τεράστια έρευνα για την πρόβλεψη του νικητή. Δέκα 
εκατομμύτια κάρτες μοιράζονται σε όλες τις Πολιτείες. 
Από αυτές, πάνω από δυο εκατομμύρια επιστρέφονται 
στο περιοδικό, που προδικάζει άνετη νίκη του Λάντον. 
Ο Γκάλοπ, που πριν από ένα χρόνο έχει ιδρύσει το Ιν
στιτούτο Κοινής Γνώμης, προτιμά να ερευνήσει ένα 
προσεκτικά διαλεγμένο δείγμα μόλις 5.000 ατόμων.

Παρά τα εκατομμύρια των απαντήσεων, οι προβλέ
ψεις του περιοδικού, αποδεικνύονται ανακριβείς: 
σφάλμα 19%. Αντίθετα, ο Γκάλοπ, που δίνει νικητή τον 
Ρούσβελτ, δικαιώνεται. Οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν 
μια μέθοδο έρευνας της κοινής γνώμης που πρόκειται να 
κυριαρχήσει στη μελέτη των σύγχρονων κοινωνιών: τις 
σφυγμομετρήσεις ή δημοσκοπήσεις.

Η Αφίσσα*

Σταματάμε ιδιαίτερα, στον ψηφοφόρο που βλέπουμε 
να βομβαρδίζεται μέσω της αφίσσας από προτάσεις για 
νέους τρόπους ζωής, με απολαυστικές λεπτομέρειες για 
καινούργιες ιδεολογίες, και λειτουργίες. Τα συμπερά
σματα που βγαίνουν είναι όμως μάλλον απαισιόδοξα 
καθώς γίνεται παραεισαγωγή ολοκληρωτικής μεθοδολο
γίας που κύρια έπληταν συνταγματικούς θεσμούς, και 
κατακτήσεις του λαού.

Ο πίνακας που παραθέτουμε προκύπτει από στοι
χεία της εταιρίας Nielsen και αφορά μόνον τις γιγαν- 
τοαφίσες που αναρτήθηκαν στην Αθήνα και Θεσσαλο
νίκη τον Μάρτιο και Απρίλιο του ’85.
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ΜΑΡΤΙΟΣ 1985 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1985 ΜΑΡΤΙΟΣ + ΑΠΡΙΛΙ

ΑΦΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΗ 
Ν.Δ. 5.800 55,3 
ΠΑΣΟΚ

ΑΦΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΦΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΗ
18.200 122,0 24.000 177,3 

6.200 32,5 6.200 32,5 .

ΣΥΝΟΛΟ 5.800 55,3 24.400 154,5 30.200 209,8

Δαπάνη σε εκατομ. δρχ.

Η δημοκρατική ιδεολογία προϋποθέτει, την ικανό
τητα των ίσων πολιτών να αντιλαμβάνονται τα πολιτικά 
προβλήματα και τη δυνατότητά τους να επιλέγουν έλεύ-



θερα ανάμεσα από διαφορετικές επιλογές. Πολιτικές 
επιλογές που εκφράζονται από τους εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους του λαού, βουλευτές, κόμματα, κυβέρνηση, 
που προτείνουν διαφορετικούς τρόπους εξυπηρέτησης 
του κοινού συμφέροντος. Η αντιπροσωπευτική δημο- 

~ ; κρατία δεν μπορεί, λογικά και ιδεολογικά, να λειτουρ
γήσει διαφορετικά. Η επιλογή που εκπροσωπεί η κυβέρ- 

1 νηση, εκλεγμένη σύμφωνα με τον κανόνα της πλειοψη- 
φίας, στη βάση κάποιου προγράμματος, δεν μπορεί λο- 

ό· γικά, παρά να εκφράζει τη θέληση της πλειοψηφίας των 
« ψηφοφόρων που έχουν μια κατανόηση του περιεχομένου 
ί· : της επιλογής τους.

• Χάραμα, της 3 Ιουνίου και τα απαοτελέσματα σχο
λιάστηκαν ποικιλόμορφα απ’ τον ελληνικό και διεθνή 
Τύπο. Θα σταματήσουμε όμως ιδιαίτερα σε δημοσίευμα 
των έγκυρων Times του Λονδίνου: «... η επανεκλογή της 
Κυβέρνησης Παπανδρέου σήμαινε πως έδωσε στον έλ- 
ληνα πολίτη και ιδιαίτερα της επαρχίας αυτοσεβασμό, 
και του βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του».

Λίγο μετά από την αναγγελία των αποτελεσμάτων, ο 
πρωθυπουργός δήλωνε: «Ότι αυτή η κυβέρνηση είναι 
κυβέρνηση ολόκληρου του ελληνικού λαού. Θα πρέπει 
να γίνει σαφές ότι η εκλογική αναμέτρηση τελείωσε, και 
ο πολιτικός ανταγωνισμός πρέπει να μπει στο ψυγείο» 
και καταλήγοντας «καλώ κάθε ελληνίδα και έλληνα να 
συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
χώρας μας, διατηρώντας όπως θέλει τις δικές του πολιτι
κές θέσεις».

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Επικράτειας

Βουλευτικές ’85

Συν. γρ. εκλογέων 8.119.410
Ψήφισαν 6.422.352
Ά κυρα και λευκά 57.313
Έγκυρα 6.365.039

ΚΟΜΜΑΤΑ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ

1. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 2.916.450 45,82 161
2. Ν. Δημοκρατία 2.599.949 40,85 126
3. Κ.Κ.Ε. 629.518 9,89 12
4. Κ. Κ.Ε. Εσωτερικού 117.050 1,84 1
5. Κόμμα Φιλελεύθερων 10.633 0,17
6. Ελεύθεροι 5.182 0,08
7. ΕΠΕΝ 37.934 0,60
8. Α.Σ.Κ.Ε. 10,368 0,16
9. Ε Κ.Κ.Ε. 7.001 0,11

10. Κομ. Αριστερά 5.356 0,08
11. ΕΔΕ Τροτσκιστές 3.684 0,06
12. Ε.Χ.Ε. 256
13. Ο.ΔΗ. 161
14. ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 5
15. ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΝ 47
16. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ 177
17. ΑΝΕΞ A ΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜ. 21.268 0,33

Και από τα 14.738 εκλογικά τμήματα της χώρας

Ηδη οι εκλογές του Ιουνίου ανήκουν στην Ιστορία. 
Στην καινούργια Βουλή, και στην Κυβέρνηση ευχόμαστε 
ευημερία σ’ όλους τους τομείς και πρωτοβουλίες για τη 
διεθνή ύφεση και ειρήνη.

Τ α  στοιχείο είναι από το βιβλίο «Η ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΗ- του Κοι
νωνιολόγου σφυγμομετρήσεων - ερευνών Γιώργου Κατζουράκη.
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Η ΒΟΥΛΗ 
ΑΠΟ ΜΕΣΑ

Στις 17 Ιούνη εγκαινιάστηκε 
επίσημα η λειτουργία της τέταρτης 
μεταπολιτευτικής συνόδου της 
Βουλής, που προήλθε από τις εκ
λογές της 2ης Ιούνη, με τον καθιε
ρωμένο αγιασμό και την ορκωμοσία 
των τριακοσίων νέων βουλευτών.

Η σύντομη τελετή άρχισε με την 
ανάγνωση από τον πρωθυπουργό 
και το προεδρείο της Βουλής του 
Προεδρικού διατάγματος για την 
κήρυξη των εργασιών της και συνε
χίστηκε με τον αγιασμό που' έψα
λαν ιερείς χοροστατούντος του 
Αρχιεπισκόπου. Τέλος, οι βουλευ
τές έδωσαν τον καθιερωμένο από 
το Σύνταγμα όρκο ·<να φυλάττουν 
πίστη στη Δημοκρατία, το Σύντα
γμα και τους νόμους και να ασκούν 
ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους».

Την επόμενη έγινε η εκλογή 
προέδρου του σώματος και στη 
θέση αυτή επανεκλέχθηκε ο πρόε
δρος και της προηγούμενης Βου
λής κ. Γιάννης Αλευράς.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με 
την εκλογή α \π ιπροέδρω ν, κοσμη
τόρων και γραμματέων με την ανά
γνωση των προγραμματικών δηλώ
σεων της κυβέρνησης, τη συζή
τηση και τη σχετική ψηφοφορία.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαι
ριού και μετά τη διακοπή των ερ
γασιών της ολομέλειας της Βουλής

η άσκηση του νομοθετικού έργου 
ανατίθεται στο Τμήμα Διακοπών 
(άρθρο 71 του Συντάγματος), που 
συγκροτείται στην αρχή κάθε συνό
δου της Εθνικής Αντιπροσωπείας 
από τον πρόεδρό της. Το τμήμα 
απαρτίζεται από το 1/3 των βου
λευτών που αποτελούν την ολομέ
λεια δηλαδή από 100 συνολικά 
βουλευτές. Πριν ο πρόεδρος της

Βουλής καθορίσει τους βουλευτές 
που θα συγκροτήσουν το τμήμα : 
διακοπών ζητά έγγραφα από τους 
αρχηγούς των κομμάτων και τους : 
εκπροσώπους των άλλων ομάδων I 
που αντιπροσωπεύονται στο κοινο- I 
βούλιο, να υποδείξουν πάλι έγ- I

Μετά το πέρας των δ ιαδικαστι
κών αυτών εργασιών θα αρχίσουν 
οι συνεδριάσεις των θερινών τμη
μάτων με πρώτο υπό ψήφιση νομο 
σχέδιο αυτό που αφορά την ανα
διάρθρωση του υπουργικού συμ
βουλίου.

Για το περιεχόμενο, τις αρμο
διότητες και τη σύνθεση των θερι
νών τμημάτων της Βουλής ακο
λουθεί σύντομο ενημερωτικό κεί
μενο.
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γραφα και αε διάστημα το πολύ 
τριών ημερών τα μέλη τους. Αν το 
διάστημα αυτό περάσει χωρίς να 
υποδειχθούν οι βουλευτές τότε ο 
πρόεδρος ορίζει τα μέλη του τμή
ματος σύμφωνα με την προτίμηση 
των ίδιων των βουλευτών. Ο κανο
νισμός της Βουλής δεν προβλέπει 
τη συμμετοχή των ανεξάρτητων 
βουλευτών στα τμήματα αυτά.

Το τμήμα διακοπών προεδρεύε
ται από τον πρόεδρο ή τον αντι
πρόεδρο ή από τον ειδικό αναπλη
ρωτή πρόεδρο και στην περίπτωση 
απουσίας τους από τον μεγαλύ
τερο σε ηλικία παρόντα βουλευτή.

Οι γραμματείς της Βουλής εκ-

τελούν, εκ περιτροπής, χρέη 
γραμματέα του τμήματος. Για την 

αναπλήρωση των μελών του Προε
δρείου που έχουν κάποιο κώλυμα, 

το τμήμα εκλέγει στην πρώτη συν
εδρίασή του τον ειδικό αναπλη

ρωτή πρόεδρο και δύο γραμματείς 
από τα μέλη του.

Η αρμοδιότητα του Τμήματος 
Διακοπών καθορίζεται απ' ευθείας 
από το άρθρο 71 του Συντάγματος. 
Περιλαμβάνει συζήτηση και ψήφιση 
όλων των σχεδίων και προτάσεων 
νόμων με εξαίρεση τα νομοθετή- 
ματα αρμοδιότητας της ολομέ
λειας.

Στις 17 Ιούνη 
εγκαινιάστηκε 
επίσημα 
ή λειτουργία 
της τέταρτης 
μεταπολιτευτικής 
συνόδου 
της Βουλής 
που προήλθε 
από τις εκλογές 
της 2ης Ιούνη.

Στη φωτογραφία άποψη από την 
ορκωμοσία των βουλευτών
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Οι αγνοούμενοι και η αγωνία μαζί με την ελπίδα που 
είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των μανάδων τους κάνουν 

το καθένα να αισθάνεται δέος μπροστά στη Κυπριακή τραγωδία

Η ιστορική πορεία 
της Κύπρου 
μέχρι σήμερα
Επιμέλεια : Μαρία Ροόοπούλον

Η Κύπρος, από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια, κα- 
τοικήθηκε από Ελληνικά φύλα. Ο πρώτος Ελληνικός 
πολιτισμός αναπτύχθηκε στην Κύπρο με την εγκατά
σταση των Μυκηναίων το 13ο και 12ο αιώνα π.Χ. Σ’ όλη 
τη μακραίωνη ιστορία της παρέμεινε ένα νησί Ελληνικό 
όπως δείχνει η ιστορία του πολιτισμού της, η εθνολο
γική σύνθεση του πληθυσμού της, που στην τεράστια 
πλειοψηφία του ήταν Ελληνικός και που διατηρήθηκε 
Ελληνικός σ’ όλη την ιστορική του διαδρομή ακόμα και 
κάτω από την κυριαρχία κατακτητών -  Φοινίκων, Ασ
συριών, Αιγυπτίων, Περσών, Αράβων, Φράγκων, Τούρ
κων και 'Αγγλων -  διατηρώντας όλα τα εθνικά του χα
ρακτηριστικά: γλώσσα, θρησκεία, έθιμα, εθνική συνεί
δηση.

Όλα αυτά δεν αμφισβητούνται ιστορικά.
Στα νεώτερα χρόνια Κύπριοι Έλληνες παίρνουν μέ

ρος σ’ όλους τους εθνικούς αγώνες, τόσο πριν από την 
Επανάσταση του ’21 όσο κι αργότερα. Στην κίνηση του 
Ρήγα, στη Φιλική Εταιρεία, στον Αγώνα του ’21, στους 
Βαλκανικούς Πολέμους και τον πόλεμο του 1940.
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Στη διάρκεια της Βρετανικής κυριαρχίας, ο Κυπρια
κός Ελληνισμός, ξεσηκώθηκε πολλές φορές ζητώντας την 
εθνική του απελευθέρωση και την ένωση με την Ελλάδα 
με πιο πρόσφατο τον αγώνα της ΕΟΚΑ (1955 - 1959).

Ανεξαρτησία -  Οι συμφωνίες Ζυρίχης .και 
Λονδίνου -  Το σύνταγμα

Ο αντιαποικιακός αγώνας έληξε το 1959 με τις Συμ
φωνίες Ζυρίχης -  Λονδίνου μεταξύ Βρεττανίας, Ελλά
δας και Τουρκίας. Η Κύπρος έγινε Ανεξάρτητη Δημο
κρατία. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960 στην τουρ- 
κοκυπριακή κοινότητα προσφέρθηκε πολιτιστική και 
θρησκευτική αυτονομία και μια προνομιακή μεταχεί
ριση στο συνταγματικό σύστημα της Κύπρου.

Οι Τουρκοκύπριοι, που αποτελούσαν το 18% του 
πληθυσμού, κάτω από τις πρόνοιες του Συντάγματος, εί
χαν το 30% των θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία και 
αποτελούσαν το 40% της Αστυνομικής Δύναμης και του 
Στρατού.

Οι Τουρκοκύπριοι αντιπροσωπεύονταν στην Κυβέρ
νηση από μέλη της κοινότητάς τους που κατελάμβαναν 
καθορισμένες από το σύνταγμα θέσεις. Αυτές ήταν του 
Αντιπροέδρου, στον οποίο δόθηκαν μεγάλες εξουσίες 
μεταξύ των οποίων το δικαίωμα της αρνησικυρίας πάνω 
σ’ όλα τα σημαντικά θέματα και των 3 υπουργών από 
τους 10 που αποτελούσαν συνολικά την Κυβέρνηση. 
Επιπλέον, 15 από τις 50 έδρες της Βουλής των Αντιπρο
σώπων ανήκαν στους Τουρκοκυπρίους οι οποίοι είχαν 
αυξημένες εξουσίες. Οκτώ Τουρκοκύπριοι βουλευτές

μπορούσαν να καταψηφίσουν νόμο που ψήφιζαν οι 
υπόλοιποι 35 Ελληνοκύπριοι και 7 Τουρκοκύπριοι βου
λευτές.

Μερικές πρόνοιες του Συντάγματος όπως το δ ι
καίωμα αρνησικυρίας που δόθηκε στον Αντιπρόεδρο 
και στους Τουρκοκύπριους βουλευτές πάνω σε θέματα 
φορολογίας, δημιούργησαν δυσκολίες στη λειτουργία 
των δημοκρατικών διαδικασιών.

TV αυτό το λόγο το Νοέμβριο του 1963 ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, εισηγήθηκε 
τροποποίηση του Συντάγματος στους ηγέτες της Τουρ- 
κοκυπριακής κοινότητας. Η Τουρκία, απαντώντας εκ 
μέρους τους, απέρριψε τις προτάσεις. Οι Τουρκοκύπριοι 
ηγέτες αντί να συζητήσουν τις προτάσεις αυτές αποσύρ
θηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση και τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και δημιούργησαν τουρκοκυπριακούς 
στρατιωτικούς θύλακες στη Λευκωσία και σ’ άλλες 
περιοχές του νησιού, με τη βοήθεια στρατιωτικού 
προσωπικού από την Τουρκία δημιουργώντας έτσι την 
απαρχή μιας διακοινοτικής κρίσης.

Προσπάθειες της κυπριακής 
κυβέρνησης 1964 - 1973

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, παρά τις απειλητικές δη
λώσεις από την Τουρκία, με τους σκοπούς της οποίας 
δυστυχώς είχε συνταυτιστεί η τουρκοκυπριακή ηγεσία, 
έκανε ό,τι μπορούσε για.να επαναφέρει στο νησί συνθή
κες ομαλότητας. Πρόσφερε πληρη χάρτη μειονοτικών 
δικαιωμάτων για τους Τουρκοκυπρίους που κατάθεσε 
στα Ηνωμένα Έθνη. Πρόσφερε οικονομικά κίνητρα 
στους Τουρκοκυπρίους, που είχαν αναγκαστεί από την 
ηγεσία τους να εγκατασταθούν στους τουρκοκυπριακούς 
στρατιωτικούς θύλακες, για να επιστρέφουν στα σπίτια 
τους, και το 1968 άρχισε διακοινοτικές συνομιλίες με 
τους Τουρκοκυπρίους ηγέτες για συμφωνία μέσω δια- 
πταγματεύσεων πάνω σε ένα νέο συνταγματικό σύστημα 
για την Κύπρο.

Δυστυχώς και για τους Ελληνοκυπρίους και για τους 
Τουρκοκυπρίους, η επίδραση πάνω στον τουρκοκυ- 
πριακό πληθυσμό των Τουρκοκυπρίων ηγετών που υπο
στήριζαν το διαχωρισμό και παράλληλα που είχαν πάρει 
την απόφαση να υποστηρίζουν τα διχοτομικά σχέδια της 
Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου, ήταν πολύ ισχυρή.

Ο Γενικός Γραμματέας, των Ηνωμένων Εθνών το 
1965 περίγραψε την πολιτική των Τουρκοκυπρίων ηγε
τών μ’ αυτό τον τρόπο:

«Οί Τουρκοκύπριοι ηγέτες έχουν υιοθετήσει μια 
άκαμπτη στάση απέναντι σε οποιαδήποτε μέτρα που θα 
επέτρεπαν σε μέλη των δυο κοινοτήτων να ζουν και να 
εργάζονται μαζί, ή που θα μπορούσαν να φέρουν τους 
Τουρκοκυπρίους σε θέση στην οποία θα έπρεπε να ανα
γνωρίσουν την εξουσία των Κυβερνητικών οργάνων. 
Πράγματι, εφόσον η τουρκοκυπριακή ηγεσία είναι 
προσηλωμένη στο φυσικό και γεωγραφικό διαχωρισμό 
των δυο κοινοτήτων σαν πολιτικό στόχο, δεν πρόκειται 
να ενθαρρύνει δραστηριότητες των Τουρκοκυπρίων που 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν απόδειξη των προτέρημά-



των μιας υπαλλακτίκής πολιτικής.. Το αποτέλεσμα ήταν 
μια εσκεμμένη προφανώς πολιτική αυτοεγκλωβισμού 
από τους Τουρκοκυπρίους».

Παρά την πολίτική αυτή η ομαλότητα βαθμιαία επα
νήλθε στην Κύπρο με τα μέτρα που πήρε η Κυπριακή 
Κυβέρνηση και το 1974 μεγάλος αριθμός Τουρκοκυ
πρίων ζούσε και δούλευε ειρηνικά με τους Ελληνοκυ
πρίους συμπολίτες τους.

Η Τουρκία όμως περίμενε μια ευκαιρία για να εισ
βάλει στο νησί, ενώ η Τούρκο κυπριακή ηγεσία με επικε
φαλής το Ραούφ Ντενκτάς που υποστήριζε τη διαχωρι- 
στική πολιτική, παράμεινε στην εξουσία.

Η Τουρκική εισβολή

Τον Ιούλιο 1974, ύστερα από το προδοτικό χουντικό 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 και την ανατροπή 
του Προέδρου Μακαρίου, πραγματοποιήθηκε η Τουρ
κική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο και από τότε 
συνεχίζεται η κατοχή του 38% του Κυπριακού εδάφους 
και η παραμονή 35.000 Τουρκικού στρατού, βαριά εξ
οπλισμένου, στο νησί, σαν άμεση απειλή για οποιαδή
ποτε «διαπραγμάτευση» ασύμφορη για τους Τούρκους.

Ο Ιούλιος 1974 πέρασε στην ιστορία του νεοελληνι
κού έθνους ως η πιο μαύρη χρονολογία μετά τη Μικρα
σιατική καταστροφή, πιο σκοτεινή και από τον Απρίλη 
του 1941, που τα ναζιστικά στρατεύματα πάτησαν την 
Ελλάδα.

Δεν υπάρχει πιο σκληρή, πιο μαρτυρική περίοδος 
για την πολυβασανισμένη Κύπρο στα τρεις χιλιάδες 
περίπου χρόνια της Ιστορίας της. Το κύμα της μαύρης 
σκλαβιάς σκέπασε -  και σκεπάζει k o l  σήμερα -  τη Βό
ρεια Κύπρο. Ο λαός της γνώρισε την αρπαγή, τη βαρβα
ρότητα, τους βιασμούς, τη λεηλασία, το ξεσπίτωμα και 
την προσφυγιά, την ανασκαφή των τάφων των προγόνων 
του, την καταστροφή της πανάρχαιας πολιτιστικής του 
κληρονομιάς, το βίαιο χωρισμό του απ’ το σύνοικο 
Τουρκοκυπριακό πληθυσμό, τη διχοτόμηση του νησιού.

Πάνω όμως απ’ όλα σήμερα βαραίνει η απειλή μιας 
μεθοδικά προετοιμασμένης επιχείρησης αφελληνισμού 
της Κύπρου και σταδιακής τουρκοποίησής της, απειλή 
αφανισμού του Κυπριακού Ελληνισμού. Ποτέ άλλοτε 
στη ακραίωνη ιστορία του δεν αντιμετώπισε παρόμοιο 
κίνδυνο ο Ελληνισμός της Κύπρου.

Οι πέντε ωστόσο χιλιάδες σταυροί των παιδιών του 
Ελληνισμού της Κύπρου και οι χιλιάδες αγνοούμενοι 
από τον προδομένο και άνισο αγώνα ενάντια στην προέ
λαση του πάνοπλου Τουρκικού «Αττίλα», μαζί με τους 
σταυρούς παλιότερων αγώνων ενάντια στη Βρετανική 
αποικιοκρατία, βροντοφωνάζουν σ’ όλο τον κόσμο, πως 
ο Ελληνοκυπριακός Λαός θέλει να ξέρει ν’ αγωνίζεται 
και να θυσιάζεται για τη λευτεριά του. Μήπως το ίδιο 
δε μαρτυρούν κάθε μέρα -  ένδεκα χρόνια τώρα -  η αυ
ταπάρνηση και ο ηρωισμός των Ελληνοκυπρίων στα κα- 
τεχόμενα εδάφη, που κάτω από τις απερίγραπτες συνθή-

Εικόνες καταστροφής είναι αυτές 
που συνθέτουν την ιστορία της Κύπρου
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κες της κατοχής και με αφάνταστες θυσίες μένουν γαν
τζωμένοι με νύχια και με δόντια στην προγονική τους
γη;

Αλλά και η τύχη του σύνοικου Τουρκοκυπριακού 
λαού δεν είναι καλύτερη. Κάτω από την πίεση μιας 
παραπλανητικής προπαγάνδας και τις υποσχέσεις, τις 
απειλές του Τουρκοκύπριου τοποτηρητή της Τουρκίας 
Ντενκτάς, ξεσπιτώθηκε από τις περιοχές της ελεύθερης 
Κύπρου και μεταφέρθηκε σχεδόν βίαια στην κατεχόμενη 
περιοχή. Εκεί, κάτω από τη διοίκηση του Ντενκτάς, ζει 
με την αβεβαιότητα και το φόβο, νοσταλγώντας τις συν
θήκες της σίγουρης και ειρηνικής συμβίωσής του με το 
ελληνικό στοιχείο.

Σαν αποτέλεσμα, 37% περίπου του εδάφους του νη
σιού καταλήφθηκε από τα τουρκικά στρατεύματα (το 
πλουσιότερο μέρος που αντιπροσώπευε 70% του οικο
νομικού δυναμικού), 40% περίπου, δηλ. περίπου 
200.000 Ελληνοκύπριοι κάτοικοι από τις πατρογονικές 
τους εστίες και έγιναν πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους 
την πατρίδα. Εναπόμειναν τότε 20.000 Ελληνοκύπριοι 
και Μαρωνίτες εγκλωβισμένοι στις τουρκοκρατούμενες 
περιοχές. Οι 16.000 απ’ αυτούς παρέμειναν στην περι
οχή Καρπασίας.

Η Καρπασία βρίσκεται στο προσκήνιο της επικαιρό- 
τητας τα τελευταία 11 χρόνια βασικά εξαιτίας της



Λεονάρισσο 15
Άγιος Θεόδωρος \
Τρίκωμο 8
Κερύνεια (,
Μαρωνίτες:
Κορμακίτης 281
Ασώματος 27
Καρπάθια 42

Δημοσιεύματα ξένου τύπου και δηλώσεις Τούρ
κων στρατιωτικών επιτελών για το Κυπριακό 
πριν και μετά την εισβολή

Κος Τοπάλογλου
(απευθυνόμενος στα μέλη της Επιτροπής της Τουρκικής 
Ενοσυνέλευσης στις 22/4/70)

«... οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι πάντοτε έτοιμες να 
στραφούν εναντίον της Κύπρου. Το ναυτικό μας είναι πάντα 
έτοιμο. Μια μόνιμη στρατιωτική δύναμη είναι έτοιμη για εισ
βολή στη Κύπρο, που σταθμεύει στο λιμάνι της Μερσίνας. Η 
μονάδα αυτή, κάθε χρόνο ενισχύεται με όπλα και άλλου είδους 
στρατιωτικό υλικό, αξίας 250 εκατομ. λιρών».

The Sun (εφημερίδα του Λονδίνου)
Ημερ. 5-8-74 
ΕΡΡ.Α
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Κ. Γουώλκερ

«Μια φρικιαστική ιστορία θηριωδιών που έγινε από την 
τουρκική εισβολή στη Κύπρο, ήλθε στο φως σήμερα. Την ανέ
φεραν με κλάμματα Ελληνοκύπριοι χωριάτες που διασώθηκαν 
από τους στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών. Είπαν ότι έβλεπαν 
τους δικούς τους να βασανίζονται και να σκοτώνονται από τους 
Τούτκους στρατιώτες. Διηγήθηκαν πως υπέστησαν τους βια
σμούς με τον πλέον βάρβαρο τρόπο υπό την απειλή των όπλων 
και από τον φόβο ότι θα τους εκτελούσαν αμέσως αν αντιστέ
κονταν. Οι Ελληνοκύπριοι αυτοί κατάγονται από τα χωριά 
Τριμίθι, Κάρμικας, Αγιος Γεώργιος, τρεις αγροτικές κοινότη
τες στα δυτικά της Κνρήνειας. Είχαν παγιδευθεί στα χωριά τους 
από την πρώτη μέρα της εισβολής εδώ και δύο βδομάδες.

Κατόπιν μεταφέρθηκαν στη Λευκωσία από τους στρατιώτες 
των Ηνωμένων Εθνών. Και σήμερα, εδώ στο Ορφανοτροφείο 
της Λευκωσίας, διηγήθηκαν τις ιστορίες τους απλά και χωρίς 
κανένα σχόλιο. Ένα εικοσάχρονο κορίτσι, καθισμένο κάτω από 
μια εικόνα του Χριστού, περιέγραφε πως βιάστηκε ενώ έβλεπε 
τρομοκρατημένη τα πτώματα τον μνηστήρα της και έξι ακόμα 
άλλων ανδρών τους οποίους οι Τούρκοι στρατιώτες λίγα λεπτά 
νωρίτερα είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα τους σκότωναν».

Στρατηγός Ζανγκάπ (αρχιστράτηγος των τούρκικων έν
οπλων δυνάμεων).
Δήλωση στην εφημερίδα «Χουριέτ» της 6-3-78

«... η στρατιωτική επιχείρηση που διεξήχθη στη Κύπρο το 
1974, είχε σχεδιαστεί πολύ νωρίτερα, και την τελευταία στιγμή 
έγιναν ελάχιστες, απαραίτητες, διορθώσεις στα επιχειρησιακά 
σχέδια».

Στοιχεία πάρθηκαν: α) από την έκδοση του γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κύπρου «ΚΥΠΡΟΣ -  Ι
ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ» β) διακήρυξη ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΜΠΑ
ΡΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ».

παραμονής μεγάλου μέρους του Ελληνικού πληθυσμού 
της μετά την εισβολή. Οι διαβιούντες υπο Τουρκική κα
τοχή ονομάστηκαν εγκλωβισμένοι, λέξη που δεν είναι 
βέβαια ορθή στην προκειμένη περίπτωση γιατί από δική 
τους βούληση παρέμειναν στα χωριά τους, αρνούμενοι 
να ακολουθήσουν το δρόμο της προσφυγιάς παρά τα 
φοβερά μαρτύρια στα οποία τους υπέβαλαν οι κατακτη- 
τές του Αττίλα.

Αλλά οι διωγμοί και οι συνεχείς πιέσεις των Τούρ
κων τους εξανάγκασαν να καταφύγουν στις ελεύθερες 
περιοχές και τώρα υπάρχουν στις κατεχόμενες περιοχές 
μόνο 1133 εγκλωβισμένοι από τους οποίους οι 783 είναι 
Έλληνες και οι 350 Μαρωνίτες.

Τόποι διαμονής

Αναλυτικά η κατάσταση όσο αφορά τον τόπο διαμο-
νής τους είναι η πιο κάτω: 
Ελληνοκύπριοι:
Μονή Αποστόλου Ανδρέα 6
Ριζοκάρπασο 534
Αγία Τριάδα 195
Άγιος Θέρισσος 5
Μονή Αγ. Γεωργίοε’ Σακκά 4
Γ ιαλούσα 1
Άγιος Ανδρόνικος 8
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Η προσφορά του Υπουργείου Δημόσιας
Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης ανταποκρινόμενο στις 

ανάγκες της πόλης καί των δημοτών της Αθήνας για 
περισσότερο πράσινο και χώρους αναψυχής παραχώρησε 
στο Δήμο Αθήνας τον πευκόφυτο χώρο της οδού Μεσο
γείων που βρίσκεται μπροστά στα κτίρια της παλιάς 
Σχολής Χωροφυλακής. Ο χώρος αυτός με πυκνή και 
υψηλή βλάστηση έχει έκταση τριάντα τέσσερα (34) 
στρέμματα και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
πάρκα της πόλης μας.

Η παραχώρηση αυτή, που εξαγγέλθηκε από τον 
πρώην υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννη Σκουλαρίκη, 
εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτι
κής, που έχει σαν στόχο:

Να παραχωρούνται στους δήμους και τις κοινότητες 
ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο, για να γίνονται πλα
τείες, πάρκα, παιδικές χαρές, παιδικοί σταθμοί, σχολεία 
κλπ.

Με την παράδοση από τον πρώην υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Γιάννη Σκουλαρίκη του μεγάλου αυτού πάρ
κου, άρχισαν από τον Δήμο Αθήνας τα έργα ανάπλασής 
του για να αποχτήσει μεγάλη λειτουργικότητα. Ομάδα 
μελέτης από αρχιτέκτονες, μηχανικούς και γεωπόνους 
έχε·· αρχίσει το έργο για να συντάξει μελέτη ολοκληρω
μένη για την ανάπλαση του πάρκου.

Θα γίνει πρόσθετη φύτευση με θάμνους αλλά και με 
λουλούδια. Ταυτόχρονα θα κατασκευασθεί εκτεταμένο 
δίχτυο σωλήνων νερού τόσο για πότισμα όσο και για πυ
ρασφάλεια.

Ολόκληρο το δάσος θα ηλεκτροφωτισθεί για να βρί
σκεται στ(] διάθεση των δημοτών και τις βραόυνές 
ώρες. Παράλληλα θα κατασκευασθεί ένα ωραίο λαϊκό 
αναψυκτήριο, για να δέχεται και τους δημότες οι οποίοι 
δεν ικανοποιούνται με τα παγκάκια και τα καθιστικά.

Θα τοποθετηθούν εκατοντάδες παγκάκια, θα κατα- 
σκευασθούν ξύλινα καθίσματα και τραπεζάκια, θα φτια
χτούν δρομάκια και μονοπάτια. Θα γίνουν εστίες συγ
κέντρωσης συντροφιών με ωραία καθιστικά και στέκι 
νεολαίας. Το πάρκο θα είναι ένας χώρος που θα δέχεται 
τα Σαββατοκύριακα αλλά και τις καθημερινές τις συν
τροφιές, τις παρέες και τις οικογένειες των δημοτών για 
πικ-νικ.

Θα κατασκευασθούν δύο παιδικές χαρές και θα το
ποθετηθούν σε πολλά σημεία ατομικά όργανα γύμνασης 
των νέων αλλά και των μεγαλύτερης ηλικίας δημοτών. 
Θα φτιαχτεί ένα συντριβάνι αλλά και λίμνες, με προο
πτική να εγκατασταθούν πάπιες και χήνες.

Τελειώνοντας ο Δήμος Αθηναίων εκφράζει τις ευχα
ριστίες του προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την 
απόφαση που πήρε να όωρήσει το μεγάλο πάρκο των 34 
στρεμμάτων στους δημότες της Αθήνας. Η γενναία αυτή 
χειρονομία προωθεί και τις καλές σχέσεις που ήδη έχουν 
δημιουργηθεί ανάμεσα στο λαό και τα Σώματα Ασφα
λείας.
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για πιο ανθρώπινη πόλη

1 .  Παιχνιδότοποι 

1 α .  Εξερευνήσεις

1β. Κυκλοφοριακή Αγωγή

2. Επίπεδος Χώρος

3 . Στέκι Νεολαίας

4 . Κυλικείο

5. Πικ-νικ -  καθιστικά

6. Χώροι αγοράς

7 .  Γυμναστική για μεγάλους

8. Μικρός ζωολογικός κήπος

9. Χώροι συγκέντρωσης 

Π  Αναψυκτήρια

Π  Κιόσκι αγορών 

Π  Α' βοήθειες
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... Την καταστροφή 400 κιλών νωπού γαύρου, από 
την Αοτυκτηνιατρική Υπηρεσία της Αγορανομίας Αττι
κής, γιατί σε επιθεώρηση που έγινε στην Κεντρική 
Αγορά, παρουσίαζε έντονη μορφή παρασίτωσης 
(σκουλήκια εσωτερικά και εξωτερικά της σάρκας).

Αξίζει να σημειω θεί ότι ενώ ήταν κατάφρεσκος και 
«ζωντανός», καταστράφηκε για την παραπάνω αιτία 
για την οποία ευθύνεται η μόλυνση της θαλάσιας περ ι
οχής που είχε αλιευθεί.

... Την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αγορανομία Ατ
τικής των 38 φοιτητών της Υγειονομικής Σχολής Αθη
νών, μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμμα
τος της Σχολής.

Οι φοιτητές, 20 γυναίκες και 20 άνδρες, όλοι από
φοιτοι Πανεπιστημίου σε κλάδους διαφόρων επιστη
μών, εισάγονται και μετεκπαιδεύονται στην παρα
πάνω σχολή για ένα χρόνο.

Τους αυριανούς επιστήμονες που συνόδευαν οι 
Καθηγητές Μ ικροβιολόγος Γ. Παπαδάκης και Κτηνια
τρικής Δημόσιας Υγείας Μ Μ. Βασάλλος, υποδέχτηκαν 
ο Δ /ντής της Αγορανομίας Αττικής Νίκος Κιαχτύπης 
και ο δ /ντής της Αστυκτηνιατρικής Υπηρεσίας Αστυ- 
κτηνίατρος Αστυνομικός δ/ντής Ανδρέας Αναστασο- 
βότης.

Οι δυο προϊστάμενοι της Αστυνομικής Υπηρεσίας 
ενημέρωσαν τους επισκέπτες γύρω από τα θέματα αρ- 
μοδιότητάς τους και απάντησαν στις πολλές και βά
σιμες απορίες τους.

Οι επισκέπτες φεύγοντας ήταν σίγουροι, πως είχαν 
πλουτίσει τις γνώσεις τους, από την ξενάγησή τους 
στην Κεντρική Κρεαταγορά - Ιχθυαγορά και από την 
παρουσίαση αλλοιω μένων και επικίνδυνω ν για την Δη
μόσια Υγεία διαφόρων ειδών Τροφίμων, που τους 
έκανε ο δ /ντής της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Αγο
ρανομίας.

... Τη σύλληψη απ ’ το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της 
Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής του Μπαχμπούτ Χάίμ, 
46 χρόνων και της Μπατίς Εστέρς 28 χρόνων, υπη
κόους Ισραήλ, επειδή κατείχαν 2.950 γρ. ηρωίνης και 
συμμετείχαν, μαζί με άλλα πέντε άτομα, στη διακίνηση 
ναρκωτικών, που προμήθευαν απ ’ την Τουρκία και με
τέφεραν, μέσω της χώρας μας, στο Ισραήλ.

... Την ημερήσια διαταγή του Διευθυντή Αστυνο
μίας Αχάϊας, αστυν. δ /ντή Λουκά Καΐλα, προς τις υπη
ρεσίες της Αστυν. Δ /νσης, με την ευκαιρία της ανάλη
ψης των καθηκόντων του.

Στην ημερήσια διαταγή, αναφέρεται μεταξύ των 
άλλων: «Η συμπεριφορά μας προς όλους τους πολίτες 
πρέπει να είναι άψογη. Ο σεβασμός της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας είναι στοιχειώδης υποχρέωση του αστυ

νομικού. Η χρήση βίας, κατά την άσκηση των αστυνο
μικών καθηκόντων, είναι νομικά κα ιηθ ικά  απαράδεκτη, 
επιζήμια και καταδικαστέα. Και τους παραβάτες των 
Νόμων να τους αντιμετωπίζουμε με κατανόηση, με ψυ
χραιμία, με αυτοκυριαρχία και με πλήρη σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

... Την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, απ ’ την 
Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, σε χρόνο 
ρεκόρ για Δημόσια υπηρεσία (περίπου τρία λεπτά). Με 
το νέο σύστημα που εφαρμόζεται ο πολίτης παίρνει το 
πιστοποιητικό που επιθυμεί με το... χαμόγελο στα 
χείλη, αφού αποφεύγει τις επαναλαμβανόμενες «ου
ρές» και τα περιττά έξοδα (αμοιβή αιτησιογράφων, 
πολλά δικαιολογητικά κτλ.).

... πώς η απροσεξία της Γάϊλα Πόπης, ενώ μαγεί
ρευε να ξεχάσει το φαγητό της σε αναμμένη κουζίνα 
θα της δημιουργούσε στις 11 το βράδυ αναπάντεχα 
προβλήματα.

Τρομαγμένη, είδε να καταφθάνουν στο διαμέρι
σμά της, οδός Πατησίων 219 πλ. Αμερικής ένα αυτο
κίνητο της Π.Υ. με το 3μελές πλήρωμά του. Οι περι
πέτειες όλων, ευτυχώς, στα επόμενα είκοσι λεπτά εί
χαν τελειώσει, με ελάχιστες... απώλειες.

... την συντονισμένη συμμετοχή 2 αυτοκινήτων 
της Π.Υ. Ζακύνθου με το δμελές πλήρωμα, τα 4 
αυτ/τα της Δασικής Υπηρεσίας και την από αέρα 
βοήθεια 5 αεροσκαφών του Υπ. Γεωργίας. Για την 
κατάσβεση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στη θέση 
ΚΑΜΠΗ.

Οι τεράστιες πύρινες γλώσσες της φωτιάς αποτέ
φρωσαν έκταση με ξερά χόρτα, θάμνους, πεύκα με 
ανυπολόγιστες ζημιές, μέχρι στιγμής. Η Π.Υ. Ζακύν
θου είχε τεθεί σε επιφυλακή, μέχρι που εντοπίστη
καν και σβήστηκαν και οι τελευταίες εστίες φωτιάς.

... ότι για μια ώρα περίπου τέσσερα αυτοκίνητα 
της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με πλήρωμα δεκα
τεσσάρων ανδρών προσπαθούσε και κατάφερε να 
σταματήσει την πυρκαγιά που ξέσπασε στο επί της 
οδού Ζάιμη 28 βαφείο ιδιοκτησίας του Τσέλου Δημή- 
τρη.

Η υπέρ προσπάθεια των ανδρών της Π.Υ. περ ι
όρισε τελικά τις ζημιές στο 1.000.000 δρχ. ενώ η 
περιουσία που διασώθηκε ήταν του ύψους των 
24.000.000 δρχ.

... ότι η αστραπιαία επέμβαση της Π.Υ. επί της 
οδού Μ. Μπότσαρη 40 στην Α. Πεύκη εργοστά-
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σιο «ΒΑΡΑΓΚΗΣ» κατασκευής επίπλων περιόρισε 
τις ζημιές σε 30.000.000 δρχ. Ενώ διασώθηκε περιου
σία αξίας 200.000.000 δρχ. Από άγνωστη μέχρι τώρα 
αιτία, πήραν φωτιά σανιδώματα και πριονίδια, που 
βρίσκονταν στην αυλή του παραπάνω εργοστασίου.

Για δυο ώρες περίπου, 3 οχήματα με 9 άνδρες πέ- 
τυχαν τελικά της αποστολής τους.

... Την επίσκεψη στις 19-5-85, του υπηρεσιακού 
υπουργού Δημόσιας Τάξης Αλέξανδρου Φλώρου στη 
Γ ενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης κατά την 
οποία, παρουσία και του αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας, αντιστράτηγου Γεωργίου Ρομοσιού, μίλησε σε 
συγκέντρωση αξιωματικών.

... την από αμέλεια, στο προαύλιο του εργοστα
σίου των Κακαμπούκη Κων/νο - Σουμελή Κυριάκου 
ύπαρξη ξερών χόρτων, πριονίδια, που βοήθησε την 
παρακείμενη εστία πυρκαγιάς να εξαπλωθεί γρήγορα. 
Αυτό συνέβη στο 10ο χλμ. της Ε.Ο. Αγρίνιου - Μεσο
λογγίου όπου βρίσκεται το παραπάνω εργοστάσιο.

Επί τόπου έσπευσε όχημα της Π.Υ. Αγρίνιου που 
επί διόμισυ ώρες προσπαθούσε να περιορίσει την έκ
ταση των ζημιών.

Τελικά, στις 8 παρά είκοσι το βράδυ επιβραβεύ- 
θηκε η προσπάθει α των πυροσβεστών που κατάφερε 
να διασώσει περιουσία αξίας 10.000.000 δρχ.

... ότι στις 4.10' η ώρα το μεσημέρι και στο 16ο 
χλμ. της δημόσιας οδού Κιλκίς - Μάνδρας οι διερχό- 
μενοι ταξιδιώτες έβλεπαν με έκπληξη το 4μελές 
πλήρωμα του οχήματος της Π.Υ. Κιλκίς να πλένει την 
επιφάνεια του δρόμου. Από λάδια λόγω προηγούμε
νης σύγκρουσης οχημάτων. Η απροσδόκητη αυτή 
επιχείρηση, κράτησε δύο ώρες. Ώστε να δοθεί ξανά 
η δυνατότητα για ομαλή κυκλοφορία του δρόμου, για 
την αποφυγή ατυχημάτων.

.. την άμεση επέμβαση της Π.Υ. σε συνεργασί αμε 
την Άμεσο Δράση για να απεγκλωβίσουν την Αικατ. 
Καλυβιώτη και το αγοράκι της Στέλιο, 15 μηνών.

Το περιστατικό αυτό συνέβη σε ασανσέρ της πο
λυκατοικίας επί της οδού Σουλιωτών 41 στο Ν. Κό
σμο. Λίγο πριν φτάσει ο θάλαμος του ασανσέρ στον 
2ο όρφο, ο μικρός Στελάκης ξέφυγε της προσοχής 
και τα χεράκια του μπλέχτηκαν ανάμεσα στο τοίχωμα 
και την πόρτα. Ό ταν βγήκαν τελικά έξω, ύστερα από 
προσπάθεια των πυροσβεστών διαπιστώθηκε, ευτυ
χώς, το μωράκι είχε τραυματισθεί ελαφρά μόνο στο 
αριστερό του χέρι. Κατόπιν με περιπολικό της Αστυ
νομίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» όπου 
και νοσηλεύτηκε.

Σε 600.000.000 δρχ., ανέρχεται η αξία της διασω- 
θείσςς περιουσίας στο κατάστημα «ΑΚΡΟΝ - ΙΛΙΟΝ - 
ΚΡΥΣΤΑΛ» στην οδό Αιόλου 85.

Εννέα αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Αθηνών με 31 πυροσβέστες έσπευσαν να σταματή
σουν την κόλαση φωτιάς που δημιούργησαν, τα χαρ
τοκιβώτια, το ξύλινο πάτωμα και τα άλλα εύφλεκτα 
υλικά.

Η συντονισμένη προσπάθεια των πυροσβεστών, 
κράτησε περίπου 3 ώρες και είχε σαν αποτέλεσμα, να 
περιορίσει την έκταση των ζημιών στην αξία του
1.100.000 δρχ.

... ότι σωτήρια ήταν η επέμβαση αντλητικού συγ
κροτήματος της Π.Υ. που κατέφθασε με πλήρωμα 3 
άνδρες όταν ξαφνικά πλημμύρησε υπόγειος χώρος 
πολ/κίας ιδιοκτησία Σ. Φερδερίτου και Σπ. Φωκά στην 
οδό Λ. Πεντέλης 5 9 -  Βριλήσσια στις 9 το βράδυ.

Μετά από περιπέτεια, που κράτησε 2 ώρες αντλή
θηκαν 40 μ3 νερού, επιδιορθώθηκε βλάβη αγωγού 
ύδρευσης, που ήταν η αιτία και ευτυχώς όλα έληξαν 
ομαλά. Ήταν άλλη μια απροσδόκητη επιχείρηση, που 
στέφτηκε με επιτυχία.

217



Απ' την πρώτη στιγμή της ανακάλυψης των πτωμά
των, οι υπηρεσίες ασφάλειας τέθηκαν σε συναγερμό. 
Συλλέγουν πληροφορίες και αξιολογούν κάθε πληροφο
ρία με αντικειμενικό σκοπό να φτάσουν στο δολοφόνο.

Η ανακάλυψη των πτωμάτων

Ας δούμε όμως πως έγινε η ανακάλυψη του τριπλού 
αυτού εγκλήματος που αναστάτωσε το πανελλήνιο.

Ο Γερμανός Β. Έκοφ, με την Ελληνίδα σύζυγό του 
και την κόρη τους Κάρμεν, ήρθαν στην Ελλάδα για δια
κοπές και εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο «Έρμονες» 
της Κέρκυρας. Το μεσημέρι της Κυριακής 5 Μαΐου η 
Κάρμεν, εξαφανίστηκε και γ ι’ αυτό ο πατέρας της, αφού 
κατέφυγε στην αστυνομία, άρχισε και ο ίδιος σχετικές 
έρευνες.

Τη Δευτέρα, ενώ περπατούσε, ψάχνοντας στην από- 
κρήμνη παραθαλάσσια περιοχή Έρμονες, είδε μια μικρή 
σκηνή, στημένη ανάμεσα στα χαλάσματα παλιού μονα
στηριού. Πλησίασε πιο κοντά και βρέθηκε μπροστά σ’ 
ένα φοβερό θέαμα. Δυο κοπέλες κείτονταν μπρούμυτα, 
ιιέσα σε λίμνη αίματος. Αφού διαπίστωσε το θάνατό 
τους και ότι δεν ήταν καμιά απ’ τις δυο η κόρη του, 
έτρεξε στ.ο χωριό και ειδοποίησε την αστυνομία.

Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προς δυο κατευ
θύνσεις, την εξιχνίαση του διπλού εγκλήματος και την 
ανεύρεση της Κάρμεν, φτάνει στην αστυνομία μια ακόμα 
θλιβερή είδηση. Η άτυχη Κάρμεν βρέθηκε κι αυτή δολο
φονημένη, στην ίδια περιοχή και σε απόσταση 150 μέ
τρων απ' τη σκηνή, στην οποία είχαν βρεθεί δολοφονη
μένες οι δυο άλλες κοπέλες.

Απ’ τη νεκροψία και τη νεκροτομή των πτωμάτων 
και τα άλλα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ανακριτικές 
αρχές, βγήκε το συμπέρασμα ότι τα κίνητρα του δολοφό
νου ήσαν άλλα, εκτός της ληστείας και του βιασμοί και

επομένως, κάποιος μανιακός φονιάς που ακόμα τριγυρ- 
νάει ελεύθερα, σκόρπισε το θάνατο σε ανύποπτες κοπέ
λες.

Πολλές οι προσαγωγές ύποπτων και πολλές ol  έρευ
νες που έγιναν. Η αισιοδοξία των αστυνομικών που 
ασχολούνταν με την υπόθεση, τελικά καρποφόρησε. 
Μετά από άγριο ανθρωποκυνηγητό είκοσι ημερών, η 
ομαδική δολοφονία διελευκά'.'θηκε. Δράστης είναι ο 
23χρονος άεργος Αλέξης Αρμένης απ’ το,-χωριό Γιαννά- 
δες που πριν από μερικά χρόνια απελάθηκε απ’ τη Γερ
μανία για κακοποιό δράση...

Ο δολοφόνος, μετά την πράξη του, ξαναγύρισε στον 
____________________________________

ΙΠΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
\ = = =

Π

«Κεραυνός εν αιθρία» έπεσε η είδηση της δολοφο
νίας τριών νεαρών Γερμανίδων τουριστριών έξω απ’ το 
χωριό Γιαννάδες της Κέρκυρας.

Σε μια απόκρυμνη παραθαλάσσια περιοχή, τριγύρω 
απ τα χαλάσματα ενός παλιού μοναστηριού, βρέθηκαν 
νεκρές o l  Κάθριν Ράουνερ, 25 χρονών απ’ το Μόναχο -  
η Ούλρικε Κούνοου, 24 χρονών, επίσης απ’ το Μόναχο 
και η Κάρμερ Εκοφ, 20 χρονών απ’ το Χάγκεν, η μη
τέρα της οποίας είναι Ελληνίδα, γεννημένη στην Κα- 
σιώπη της Κέρκυρας. Και οι τρεις είχαν εκτελεστεί με 
σκάγια που χρησιμοποιούν οι κυνηγοί για τα αγριογού
ρουνα.
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([ΟΤΩΣΕ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ί<

Στιγμιότυπα από την αναπαράσταση της δολο
φονίας των τριών τουριστριών στην Κέρκυρα, με 

πρωταγωνιστή τον δολοφόνο Αλέξη Αρμένη

τόπο του εγκλήματος και αυτό ήταν το μοιραίο λάθος 
του. Τέθηκε υπό άγρια παρακολούθηση και όταν του ζη
τήθηκε «άλλοθι» για την ώρα του φονικού... ομολόγησε 
ότι είναι ο δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος.

Ψύχραιμος και ατάραχος ο Αλέξης Αρμένης, αναπα
ρέστησε πως σκότωσε με το μονόκανο κυλ'ηγετικό του 
όπλο τις τρεις Γερμανίδες τουρίστριες. «Είχα βγει να 
κυνηγήσω αλεπούδες, είπε. Είδα ένα θάμνο που κουνιό
ταν και πυροβόλησα. Όταν πλησίασα πιο κοντά, είδα

ότι είχα σκοτώσει μια κοπέλα. Θόλωσε το μυαλό μου και 
σκότωσα και τη δεύτερη. Η τρίτη κοπέλα πήγε να μου 
ξεφύγει. Ττ|ν κυνήγησα και αφού ξαναγέμισα το όπλο 
της έριξα...».

Χωρίς σοβαρότητα οι εξηγήσεις του δολοφόνου, δ ί
νουν μια άλλη διάσταση στην αντίληψη που είχε για το 
συνάνθρωπο... Αφού δηλαδή σκοτώνει «κατά λάθος» το 
πρώτο θύμα του, κρίνει σκόπιμη τη δολοφονία και των 
άλλων δυο κοριτσιών, τάχα για να μην τον προδώσουν!

Με τη σύλληψη του Αλέξη Αρμένη, οι κάτοικοι του 
νησιού και οι τουρίστες αισθάνθηκαν ιδιαίτερη ικανο
ποίηση και ανακούφιση γιατί φοβόντουσαν νέο χτύπημα, 
του μανιακού δολοφόνου.
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟΕγκλήματα και εγκληματίες δεν αποτελούν μόνο 
αγαπημένα θέματα του τύπου αλλά ασκούν μια γοητεία 
και στους αναγνώστες του, παρ’ ότι οι ίδιοι νοιώθουν 
αποτροπιασμό ειδικά για τα λεγάμενα «ειδεχθή» εγκλή
ματα και δεν θα ήθελαν να είχαν καμία σχέση μ’ αυτά.

Αναγνώσματα που αναφέρονται κυρίως σε σεξουα
λικά εγκλήματα ή σε άλλες πράξεις βίας διεγείρουν τη 
φαντασία και διανθίζουν τη μονότονη καθημερινότητα.

Ακόμα επιδρούν καταπραϋντικά στο μέσο πολίτη ο 
οποίος συγκρίνοντας τον εαυτό του με τα «αντικοινω
νικά στοιχεία» επιβεβαιώνει τη δική του φυσιολογικό- 
τητα.

Η αφομοίωση όμως της εγκληματικής παρουσίασης 
από τον τύπο μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό φόβο 
για την εγκληματικότητα αν ο αναγνώστης δέχεται όλα 
όσα του προσφέρονται σαν μια απεικόνιση της πραγμα
τικότητας. Δεδομένου ότι πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν 
να έχουν μια σαφή εικόνα της εγκληματικότητας από 
δική τους τοποθέτηση είναι επόμενο οι πλατιές μάζες να 
χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαί
τερα τον τύπο σαν τη μοναδική πηγή πληροφόρησής τους 
πάνω στο θέμα.

Αντίδραση του κοινού στο έγκλημα

Κάθε αποκλίνουσα συμπεριφορά δεν είναι ευθύς εξ’ 
αρχής «εγκληματική» kol κάθε αποκλίνων δεν είναι εξ 
αρχής -εγκληματίας».

Ο χαρακτηρισμός της πράξης και του δράστη ακο
λουθεί μετά από αντίδραση που προκαλείται απέναντι 
στην αποκλίνουσα συμπεριφορά μέσω της χρησιμοποίη
σης του σχετικού κανόνα δικαίου στη συγκεκριμένη 
περίπτωση παραβίασής του. Πρέπει δηλαδή κάποιος να 
αναγνωρίσει την αποκλίνουσα συμπεριφορά και να τη 
χαρακτηρίσει σαν εγκληματική. Δηλαδή η εγκληματικό
τητα προσδιορίζεται απ’ την κοινωνική διαδικασία εγ- 
κληματοποίησης και αποεγκληματοποίησης.

Σ’ αυτή την κοινωνική διαδικασία δεν πρόκειται 
μόνο για τη θέσπιση ή για την παραβίαση των ποινικών 
κανόνων αλλά για την κατοχύρωσή τους στη συνείδηση 
δικαίου της κοινωνίας και την εφαρμογή αυτών των κα
νόνων απ’ τους φορείς κοινωνικού ελέγχου. Κοινωνικό 
έλεγχο δεν ασκούν μόνο φορείς που έχουν απ’ το κράτος 
επιφορτιστεί μ’ αυτό το ρόλο, όπως αστυνομία, δικαιο
σύνη, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον φροντίζει επί
σης για το σεβασμό των κοινωνικών κανόνων. Βέβαια 
αυτό δεν αντιδρά σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες 
και διαδικασίες. Αποτελεί τη λεγάμενη άτυπη μορφή 
κοινωνικού ελέγχου.

Προϋπόθεση αυτής της μορφής άσκησης κοινωνικού 
ελέγχου αποτελεί η γνώση γύρω απ' την εγκληματικό
τητα.

της Χριστίνας ΝΟΒΑ - ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ 
πολιτικού επιστήμονα - κοινωνιολόγου

Ο βαθμός όμως γνώσης του κοινωνικού συνόλου 
(που αποτελεί τον άτυπο Κοινωνικό έλεγχο) σε θέματα 
εγκληματικότητας προσδιορίζει και το μέτρο αντίδρα
σής του.

Ετσι μπορεί για παράδειγμα η ίδια πράξη να χαρα- 
κτηρισθεί από κάποιον σαν απλή παράβαση ή παρά
πτωμα ενω από κάποιον άλλον σαν εγκληματική συμπε
ριφορά.

Η αντίδραση δηλαδή εξαρτάται από το τι ο έλεγχος 
ξέρει για αξίες και κανόνες για εγκληματίες και προ
πάντων πόσο νοιώθει να απειλείται ο καθένας απ’ την 
εγκληματικότητα.

Εδώ παίζουν τα μέσα ενημέρωσης ένα σημαντικό 
ρόλο.

Οσο καλύτερα είναι οι άνθρωποι ενημερωμένοι για 
την πραγματική κατάσταση της εγκληματικότητας τόσο 
λιγότερες πιθανότητες έχουν να αντιδρούν παρορμη
τικά.

Έργο του τύπου είναι η αντικειμενική ενημέρωση σε 
τρόπο ώστε ο αναγνώστης με βάση τις πληροφορίες που 
του παρέχονται να σχηματίσει τη δική του προσωπική 
αντίληψη για τα γεγονότα. Επομένως στο βασικό έργο 
του τύπου αναφέρεται και η διαμόρφωση της κοινής 
γνώμης. Στα πλαίσια αυτής της κοινωνικής του αποστο
λής έχει ο τύπος ιδιαίτερη ευθύνη αφού ελέγχει την πλη
ροφόρηση στη βάση της βοηθώντας στον προσανατολι
σμό του κοινωνικού συνόλου προς μια «κοινωνικά σω
στή συμπεριφορά». Συμμετέχει επομένως στη διαδικα
σία κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Ακόμα με τις εκ
τιμήσεις του γύρω απ’ την πραγματικότητα που παρου
σιάζει ασκεί και μια λειτουργία κοινωνικής ενσωμάτω
σης.

Τα μέλη μιας κοινωνίας προσανατολίζονται στη 
στάση και τις ενέργειές τους προς τον εξωτερικό τους 
κόσμο.

Αυτός ο προσανατολισμός κατευθύνεται σήμερα απ’ 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προσφέρουν τα απα
ραίτητα εφόδια γ ι’ αυτό τον προσανατολισμό (Γνώση 
κανόνων καί αξιών).

Παρά τη μεγάλη σημασία που έχει η τηλεόραση σ’ 
αυτή την περίπτωση ο τύπος και ειδικά ο ημερήσιος 
παίζει για το μέσο πολίτη ένα πολύ μεγάλο ρόλο.

Οι εκδότες πρέπει να πλασάρουν τα περιεχόμενα



μιας εφημερίδας ακριβώς όπως άλλα εμπορεύματα.
Αυτή η αναγκαιότητα μαζί με τη προσπάθεια μερί

δας του τύπου να χειραγωγήσει πολιτικά το πλατύ κοινό 
οδηγούν στη παρουσίαση συναρπαστικών ιστοριών. 
Αυτά τα αναγνώσματα «ψυχαγωγούν» το μέσο αναγνώ
στη και παράλληλα του δίνουν την αίσθηση πως με τα 
χρήματα που ξόδεψε για την εφημερίδα «έζησε κάτι». 
«Ο μοντέρνος άνθρωπος χρειάζεται την ένταση αφού η 
πολιτιστική ισοπέδωση στην εργασία και τη διασκέδαση 
προκαλεί ανία, άγχος και εσωτερικό κενό» (Schneider: 
Handwdrterbuch der Kriminologie, Band 4, Berlin 1979, 
s. 340).

Η παρουσίαση της εγκληματικότητας στον τύπο 
προσδιορίζεται ακόμα και από τις προσδοκίες των πε
λατών αναγνωστών. Ο μέσος αναγνώστης περιμένει ότι 
τα δημοσιεύματα θα είναι ελαφρά και προσιτά, ντυμένα 
με πολλές λεπτομέρειες και να απασχολούν τη φαντασία. 
Πρέπει δε να παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
δίνεται η εντύπωση ότι ο αναγνώστης ζει προσωπικά το 
συμβάν.

Τρόπος παρουσίασης του εγκλήματος και 
επιπτώσεις

Ο τύπος με τον τρόπο που τονίζει τα εγκλήματα βίας 
δίνει την εντύπωση ότι αυτά υπερτερούν σε σχέση με άλ
λες κατηγορίες εγκλημάτων. Οι περιγραφές επικεντρώ
νονται κατά κανόνα σε πολύ λίγες πλευρές εγκληματικής 
τάξης με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να παίρνει μόνο λί
γες πληροφορίες γ ι’ αυτή. Η παρουσίαση με κάθε λεπτο
μέρεια οδηγεί στον εκφοβισμό του αναγνώστη και στη 
σκέψη, πως τίποτα δεν αποκλείει να είναι αυτός το επό
μενο θύμα.

Αν οι εφημερίδες γενικά συμβάλλουν στη δημιουργία 
κλίματος ανησυχίας γίνεται φανερό απ’ το γεγονός πως 
πολλοί άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους μια σχηματι
σμένη εικόνα της εγκληματικής πραγματικότητας η 
οποία όπως έχουν δείξει οι έρευνες είναι μια διαστρευ- 
λωμένη εικόνα.

Σύμφωνα με την έρευνα Kury και Mechela οι περισ
σότεροι από τους ερωτηθέντες πίστευαν πώς η εγκλημα
τικότητα έχει αυξηθεί υπερβολικά ενώ από την έρευνα 
του Oppeln - Bronikowski γίνεται περισσότερο φανερή η 
επίδραση του τύπου στη διαμόρφωση της αντίληψης των 
αναγνωστών για την εγκληματικότητα.

Έτσι στο Αμβούργο ενώ ol  στατιστικές δίνουν κάθε 
χρόνο 16 περιπτώσεις φόνων οι ερωτηθέντες ανέβασαν 
τον αριθμό σε 121 κατά μέσο όρο. Ενώ οι αναγνώστες 
της εφημερίδας BILD/.EITUNG σύμφωνα με την ίδια 
έρευνα υπολόγισαν τον ίδιο χρόνο τον αριθμό των φό
νων σε 168, οι αναγνώστες της FAZ αντίθετα τους υπο
λόγισαν σε 79.

Η εικόνα που δίνεται για το δράστη και το θύμα εί
ναι πάντα τυποποιημένη.

Ο δράστης παρουσιάζεται σαν πρόσωπο που με την 
πράξη του συνειδητά καταλύει την κοινωνική τάξη πρα
γμάτων, καταπατεί τους κοινωνικούς κανόνες και αξίες, 
είναι δυνατός, χωρίς αισθήματα, αποκομμένος απ’ την. 
κοινωνική πραγματικότητα. Με λίγα λόγια άγνωστοι, 
περιθωριακοί διαπράττουν τα εγκλήματα και είναι μόνο 
αυτοί υπεύθυνοι για τις πράξεις τους χωρίς σχεδόν ποτέ 
να γίνεται λόγος για τη συμμετοχή της κοινωνίας στην 
ευθύνη.

Το θύμα παρουσιάζεται πάντα αδύναμο, αβοήθητο, 
κοινωνικά ενσωματωμένο, αμέτοχο στις αιτίες που γεν
νούν την εγκληματική πράξη.

Η ικανότητα διαλεύκανσης των εγκλημάτων από την 
αστυνομία παρουσιάζεται χωρίς αιτιολόγηση μειωμένη 
με αποτέλεσμα, να γίνεται πιεστική η αξίωση απ’ τους 
πολίτες για μια ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της 
αστυνομίας. Το ίδιο πιεστική γίνεται και η αξίωση για 
αυστηρότερη νομοθεσία και περισσότερο εκδικητικό 
σωφρονιστικό σύστημα. Αν ληφθεί υπόψη πως η στάση 
του Νομοθέτη στην ψήφιση καινούριας ποινικής νομο
θεσίας ή στην τροποποίησή της εξαρτάται και από τη 
στάση της κοινωνίας απέναντι στην εγκληματικότητα, 
γίνεται κι εδώ φανερός ο ρόλος του τύπου αφού δια
μορφώνοντας την εικόνα των αναγνωστών για την εγ
κληματικότητα συμβάλλει και στην διαμόρφωση της 
ποινικής νομοθεσίας.

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί πως ο τύπος με 
εξαίρεση σε κάποιο βαθμό τις εφημερίδες κύρους (που 
παρουσιάζουν το θέμα συγκρατημένα και αντικειμε
νικά) δίνει μια διαστρευλωμένη εικόνα της εγκληματι
κότητας. Παρουσιάζονται συνέχεια τα ίδια αποσπά
σματα αποκομένα απ’ το γενικό σύμπλεγμα της πραγμα
τικότητας αφήνοντας απ’ την άλλη πλευρά ασχολίαστες 
βασικές πλευρές του εγκλήματος.

Η εντύπωση για υπερβολική αύξηση της εγκληματι
κότητας πέρα απ' τη δραματοποίηση των γεγονότων απ’ 
τον τύπο, όταν αυτά συμβαίνουν, καλλιεργείται ακόμα 
απ’ την κατ’ επανάληψη διαπραγμάτευση του ίδιου θέ
ματος. Για παράδειγμα γίνεται αναφορά στο ίδιο έγ
κλημα περισσότερες από μία ή δύο φορές απ’ τις εφημε
ρίδες, αργότερα απ’ τον εβδομαδιαίο τύπο (περιοδικά) 
και πολύ αργότερα απ’ τα δικαστικά ρεπορτάζ.

Σχόλια εφημερίδων του είδους: «το έγκλημα έδειξε 
πόσο απροστάτευτος πρέπει να νοιώθει ο πολίτης» ή 
«Σικάγο η Αθήνα» στοχεύουν στο να παρουσιάσουν την 
εγκληματικότητα σαν απειλή προς τον καθένα χωριστά 
με αποτέλεσμα ο πολίτης να νοιώθει πραγματικά ότι 
απειλείται ζητώντας πιεστικά περισσότερη αστυνόμευση 
και αυστηρότερη ποινική νομοθεσία.



☆  ☆  ☆

Στην Ασφάλεια Αττικής λειτουρ
γεί το τμήμα αναζητήσεων, και ειδι
κότερα το γραφείο εξαφανιζόμενων 
ατόμων. Εδώ αναφέρονται καθημε
ρινά 15 - 20 περιπτώσεις εξαφανί
σεων, από όλη την Ελλάδα. Περισσό
τερα περιστατικά αναφέρονται σε 
εξαφανίσεις νέων παιδιών, αγόρια 
και κορίτσια. Διαβάζουμε αποσπά
σματα από τον Τύπο:

• Το «δικό της δρόμο» αναζήτησε 
η ανήλικη Α.Ψ. Έφυγε από το σπίτι 
της, γνωρίστηκε στο δρόμο μ' έναν 
νεαρό που «ήταν γλυκός και κατά
λαβε το πρόβλημά της», ανέβηκε στη 
μοτοσικλέτα του και τράβηξαν κατά 
το σπίτι του. Εκεί ο νεαρός με άλλους 
δυο φίλους του βίασαν την Α.Ψ.

ΤΡΑΦ&Ο
£ΞΑΦΑΝΤ20ΑΙΖΝΛΝ
ΑΤΟΜΩΝ

Ρεπορτάζ: Πεχλιβανίδης 1

... εξαφανίστηκε χτες από το σπίτι 
του στο Περιστέρι ο Γιώργος Ζάρκας 
του Κωνσταντίνου ετών 17. Κατά την 
εξαφάνισή του ο Ζάρκας φορούσε 
μπλου-τζην παντελόνι, μπλέ πουκά
μισο. Είναι καστανός με ανάστημα 
1,73 και παρακαλείται όποιος γνω
ρίζει κάτι για την τύχη του δεκαεφ- 
τάχρονου Γ. Ζάρκα να ειδοποιήσει 
στα τηλέφωνα... κλπ. κλπ......

Φαίνεται να είναι μια συνηθι
σμένη αναγγελία εξαφάνισης, που 
ακούμε καθημερινά, διαβάζουμε συ
χνά από τις εφημερίδες και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης Ποιος είναι 
όμως ο αθέατος κόσμος της εξαφάνι
σης;

Τί μπορεί να συμβαίνει; Τί φταίει 
γιαυτό; Και προπαντός, ποιοι είναι 
οι άνθρωποι που κυριολεκτικά ρου
φούν κάθε ανησυχία, κάθε υποψία 
και πληροφόρηση ώστε να βρεθεί 
άκρη πίσω από αυτό που εμείς μπορεί 
να είπαμε κάποια στιγμή «καθημε
ρινή είδηση, άστηνε;».

αφού πρώτα την μέθυσαν.
• 14χρονη από το Παγκράτι βρέ

θηκε σε μπαρ της Γλυφάδας να κρα- 
τάει «συντροφιά» σε... ευπόληπτους

πολίτες. Είχε φύγει από το σπίτι της, 
γνωρίστηκε με κάποιο κύριο ο 
οποίος αφού πέρασε μαζί της «κά
ποιες όμορφες στιγμές» την παρά
τησε. Στη Γλυφάδα τη βρήκε μια κυ
ρία που σιγά - σιγά την έσπρωξε στα 
μπαρ και στη πορνεία.

Αυτές είναι ενδεικτικές περιπτώ
σεις ανηλίκων παιδιών που εγκατέ- 
λειψαν τα σπίτια τους. Όμως οι κα
τηγορίες των εξαφανιζομένων είναι 
κύρια δυο:
- Ο ι  ενήλικοι που εξαφανίζονται,
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συνήθως, εκούσια. Κι αφού, κατά 
τη γνώμη τους, «κάτι» στο οικογε
νειακό περιβάλλον το εκλαμβάνουν 
σαν αλλαγή συμπεριφοράς εις βά
ρος τους.

-Ο ι ανήλικοι που εξαφανίζονται 
τις περισσότερες φορές αποδει- 
κνύεται ότι έχουν πέσει θύματα 
κάποιων ανθρώπων ή κάποιων κα
ταστάσεων.

☆  ☆  ☆

Ο προϊστάμενος του Γραφείου 
εξαφανιζόμενων ατόμων υπαστυνό- 
μος Άλκης Παπαδομαρκάκης θα πει

στην «Α.Ε.»:
«Όλά ξεκινούν από κάποιο σήμα 

ή έντυπη δήλωση της εξαφάνισης κά
ποιου ατόμου. Ζητάμε κάποιες πλη
ροφορίες π.χ. που συχνάζει, τις συν
αναστροφές του για να στήσουμε τον 
καμβά της αναζήτησης. Μετά από 
όσα στοιχεία μαζεύουμε, κοινο
ποιούμε αντίστοιχα σήματα σε όλα τα 
Τμήματα Ασφάλειας, και αρχί
ζουμε...

Μέθοδοι -  Τρόποι αναζήτησης

' Μερικοί μέθοδοι είναι οι έλεγχοι 
βιβλίων των επισκεπτών για διανυ- 
κτερεύσεις σε ξενοδοχεία, έφοδοι και

έλεγχοι σε κακόφημα στέκια, μπαρ, 
οίκους ανοχής, κλπ.

Ανατρέχοντας στις περιπτώσεις 
εξαφανίσεων διαπιστώνουμε ότι ένας 
μεγάλος αριθμός «φυγάδων» επι
στρέφουν στα σπίτια του. Για όσους 
όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο, και οι 
αριθμοί λένε ότι οι γυναίκες βρί
σκονται λιγότερο, υπάρχει η εξήγηση. 
Οι γυναίκες που εξαφανίζονται συν
ήθως βρίσκονται υπό την «προστα
σία» την καλώς ή κακώς εννοούμενη 
κάποιου άντρα ή συμφερόντων.

Αυτονόητο είναι πως κάτι τέτοιο 
δυσκολεύει αφάνταστα τον εντοπισμό 
τους. Αν δεν καταλήξουν στην παρα
νομία, στην πορνεία, την κονσομαν- 
σιόν, ή κάποιο μπαρ, δύσκολα τις 
βρίσκεις. Για τους άντρες τώρα, αν 
δεν έχουν ποινικό μητρώο ή δεν απο
κτήσουν στο μεταξύ δεν βρίσκονται».

Αν αυτό που αναγκάζει τους νεα
ρούς φυγάδες να εγκαταλείπουν τα 
σπίτια τους δεν είναι οι οικογενεια
κές διαφορές, συνθήκες και τρόπος 
ζωής, το σχολείο και οι σχέσεις με 
τους γονείς, τότε οι καλύτερες εποχές 
φυγής είναι η άνοιξη και το καλο
καίρι. Τις περισσότερες φορές η συν
τήρηση και οι παρέες οδηγούν στη 
πρόκληση για «μεγάλη ζωή». Από κει 
και πέρα η παρανομία είναι η εύκολη 
λύση, που αποδίδει. Διαβάζουμε στο 
Τύπο: «Η μεγάλη ζωή πρόδωσε τους 
δυο σεσημασμένους κακοποιούς που 
συνελλήφθησαν από την Ασφάλεια.
Πρόκειται για τον Σπύρο Νικ. 
Μπάρμπα 21 χρόνων και τον Γιάννη 
Νικ. Λεμπέση 19 χρόνων. Οι συλλη- 
φθέντες το τελευταίο δεκαπενθήμερο 
διέπραξαν πάνω από 23 κλοπές και 
διαρρήξεις σε σπίτια και καταστή
ματα της Αθήνας. Έκλεβαν έγχρωμες 
τηλεοράσεις, βίντεο, κυνηγετικά 
όπλα, ψυγεία, πλυντήρια, που στη 
συνέχεια τα πουλούσαν και διασκέ
δαζαν. Στη «δουλειά» τους οι κακο
ποιοί χρησιμοποιούσαν κλεμμένα -  
μερικά από αυτά πολυτελή -  αυτοκί
νητα...

Και ο προϊστάμενος του Γρα
φείου εξαφανιζόμενων καταλήγει: 
«Όπως διαφαίνεται απ’ όλα αυτά,

Ανοίγονται τα συρτάρια του 
αρχείου που περιέχουν τις κάρτες 
των εξαφανιζομένων ατόμων, . .
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υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες 
στο να πετύχουμε γρήγορα αποτελέ
σματα. Να ξεκινάς από μια δήλωση 
εξαφάνισης, να προσπαθείς με ελάχι
στες πληροφορίες να φτάσεις στην 
ανεύρεση του εξαφανιζόμενου -ης 
που πανεύκολα μπορεί να καταλήξει 
σεσημασμένος κακοποιός. Ακόμα, το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην 
εξακρίβωση κάποιου πτώματος που 
βρέθηκε παραμορφωμένο. Ώρες ατέ
λειωτες σε νεκροτομεία να βρεις κά
ποιο στοιχείο δόντι, σημάδι, μαλλιά 
κ.ά. για να επιβεβαιώσεις την ταυτό
τητα του νεκρού...».

Παρ' όλα αυτά υπάρχουν υποθέ
σεις που κεντρίζουν ακόμα το ενδια

φέρον του τμήματος αναζητήσεων. Κι 
αυτές είναι:

• Η εξαφάνιση του Σαουδάραβα 
βαθύπλουτου Αζαντίν Μπάχρι που 
χάθηκε το 1979 χωρίς να αποκαλυ
φθεί ποτέ ή να διαπιστωθεί κάποιο 
ατύχημα, με το ιδιωτικό του αερο
πλάνο, πετώντας από Αθήνα με 
προορισμό την Τζέντα της Σαουδικής 
Αραβίας. Ατύχημα; Απαγωγή; Δο
λοφονία; Κανείς δεν έμαθε ποτέ!

• Τον Γ. Κοροβηλά, τον Πανα
γιώτη από το Αιγάλεω 25 χρόνων 
που εξαφανίστηκε τον Οκτώβριο του 
1982 κι από τότε αγνοείται η τύχη 
του. Φοιτητής της Γεωπονικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Τον αναζητούν οι γονείς του, η 
αδελφή του, οι καθηγητές και συμ
φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο.

• Λόγω ιδιαιτερότητας, αφήσα
με τελευταία την περίπτωση του

ΕΝΤΥΠΟΝ ΣΗΜΑΤΟΣ

Χώρος ηρίς xpfjow t»τύ τοϋ προοωπιχοΟ τών ΚΕΠΙΚ μόνον I ζ
...γέΜ»; ζ...

-Γφςοτ; ····̂ · -  £λ,’, M 2

ΠΡΟΤ. ΔΓ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ 
- Ε -

ΠΡΟΤ. ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΗΛΓΕΡ-ΩΒ^\ίΗΝ-Εχς)Σ
25  - 0 0 °  - 9 - 8 2

ΟΔΗΓΙΑ! ΣΗΜΑΤΟΣ/

από ■ 9 8  ΛΥΠΕΘ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) Στοιχεία τέλους προθέματος 
..............'ΑριΘ. Όμ. (OR) ................

nonv .ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΗΝΏΝ .ΓΕΝ ΙΚ Η  ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π Ε Ι - ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ρ Α ΙΏ Σ ,Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΈΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩ

ΡΟΦΥΛΑΚΉΣ ΠΑΛΑΙ ΡΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΚΣ-ΑΙΤΟΛΟ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

κοίΝ. : ..9.8...ΛΥ'ηΕ0....(ΜΥαΊ.ΛΚΙ!Κΐ

Α /Δ

ΑΡΙΘ. ΣΗΜΑΤΟΣ (Πρωτοχ4λ.)121

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΤΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, “ « “ Ξ "_____________________ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΛ'
ΣΑ :T 0 4 - /? 5 S f f i8 4  ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ . 1 9 6 3 · ΣΕ ΠΑΑΑΙΡΟ-ΒΟΝΙΤΣΗΣ-ΑΙΤΟΛΟ-

. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ

Τ Η Γ Ε ΙΟ Τ
(IN T E R N A L
D IS T R IB .)

Ε ΙΣ  ΖΥ ΡΙΝ ΕΙΟ -Κ ΗΦ ΙΪΣΙΑ Σ.Η ΡΑ Σ 1 4  ΑΘΗΝΑ ΛΑΒΩΝ 4HHSP0 ΑΔΕΙΑ ΠΙΚΡΑΣ

■ΛΤΑΡν. ΐ'Ί ΛΉ ΑΓΑ ΛΙΌΚΑΛΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΙΩΣΛΠΟ 2 2 - I g ° ° - 9 -

fl?  ΚΑΤΑΚΤΑΣ ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ Α110 2 5 - 0 0 Ο Ι - 9 - 8 2 (  ■)

ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΣΥΛΛΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΑΣ( . )

ΚΑΊ" ΑΥΤΟΥ ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΣ( . )

Π,,ΙΎΙΝ ΕΓΠΚΧΕΤ ΘΕΣΤΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΑΗΨΕΏΣί . )
-tatΕΜΟΟ» V„R _.|_Α—

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΥΨΟΣ 1 . 7 2  ΧΡΩΜΑ ΚΟΜΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟ 

ΕΛΑΦΡΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΑΝΩΘΕΝ Η ΕΤΩ Π Ο Υ (.) ( - )

------------------------
— ^ Α Κ ξΊΒ Ε Σ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Λ ^ υ ΐ  Ί

/
Ι λ τ η τ .  (ΥΤΠ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΠΜΗΤΡ.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

^ ζ ^ Μ ΐ ϊ ^ Γ Σ Ο Σ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ^  '  '■ S* ■-...
‘θ '  ν  β

------ΔΕΑ (ΥΠ) j ;
Σ«λΙς.. .έχ.. .Σελίδων

Δια τόν 
χειριστήν 

μόνον

Ain··' ι·..

Σ Χ Ε Τ ΙΚ Ο Ν  Σ Η Μ Α  

Δ ΙΛ Β Λ Θ Μ 1Σ Μ Ε Ν Ο Ν  Ν Α Ι ΟΧΙ

H V A  Σ Τ Σ Τ Η Μ Α  Χ Ε ΙΡ ΙΣ Τ Η Σ

'Ν  Α Ρ ΙΘ . Τ Η Λ ^

Χ Ε ΙΡ ΙΣ Τ Η Σ Ο Ν Ο Μ /Μ Ο Ν -Τ Π Ο Γ ΡΑ Φ Η  
Ε Γ Κ Ρ ΙΝ Ο Ν Τ Ο Σ  Τ Η Ν  ’ 
Ε Κ Δ Ο ΣΙΝ  __ _____________

I
to

... « Όλα ξεκινούν απ 
κάποιο σήμα ή έντυπ 
δήλωση της 
εξαφάνισης κάποιου 
ατόμου. Ζητάμε 
κάποιες πληροφορίες 
π.χ. που συχνάζει, τκ 
συναναστροφές του, 
για να στήσουμε τον

III·

<0

(Μ

P J fi

224



Κων/νου Πατσούρα του Βλάσιου 22 
χρόνων, γεννημένο στην Βόνιτσα, λι
ποτάκτη του ελληνικού στρατού από 
το 1982 καταζητείται επίμονα από 
αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές.

O l πληροφορίες που συλλέγονται

ιϊΐιμβά της
ιΐύαζήτησης. Μετά από 

τα στοιχεία 
ίι τζεύουμε 
ενοποιούμε 

ίΐύτίστοιχα σε 
τιι\σ τα Τμήματα 
ασφάλειας και 
ν< τχίζουμε»...

τον θέλουν να εκδίδει γυναίκες σε 
κακόφημα στέκια. Στη συνέχεια, βρί
σκεται πλεγμένος σε ναζιστική οργά
νωση. Πρόσφατα δηλώθηκε στην Α
σφάλεια Αττικής η εξαφάνιση της 

Βαν Χούλε Βερονίκ του Μόριτς 18

χρόνων, γεννημένη στο Βέλγιο .

Η εξαφάνιση της Βερονίκ σύμ
φωνα με δημοσιογραφικές πληροφο
ρίες σχετίζεται με την περίπτωση του 
Κώστα Πατσούρα που φέρεται να την 
εκδίδει σε πολυτελή ξενοδοχεία της 
Αθήνας.

Α ρ ι σ τ ε ρ ά : Αντίγραφο ενός 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ εξαφάνισης 
ατόμου. Σ το  μέσον:  Στο 
γραφείο του προϊσταμένου κάθε 
πρωί οι υπάλληλοι παίρνουν 
εντολές και ενημερώνονται. 
Δ ε ξ ι ά :  Η Κάρτα Εξαφανισθέντος 
Ατόμου

Στο εξώφυλλο της εφημερίδας 
«ΕΘΝΟΣ» της 3ης Δεκεμβρίου 1984 
πρωταγωνιστεί σε εκδήλωση υποδοχή 
του Ευρωβουλευτή Ζα.ν Μαρί Λε Πεν.

Ήταν η τελευταία φορά, που 
εθεάθει... και οι έρευνες της Αστυνο
μίας παίρνουν άλλη διάσταση, σε άλ
λους χώρους.

ΚΑΡΤΑ Ε Ξ Α Φ Α Ν Ι Σ Θ Ε Ν Τ Ο Σ ΑΤ ΟΜΟΥ
Αριθ. Φ.
Επώνυμο
Όνομα _____

» Συζύγου_______ _________
Γένος ________
Όνομα Πατέρα ____

» Μητέρας
Έτος γέννησης _______
Τόπος » _______ ___________
Επάγγελμα ___
Δ]νση κατοικίας
Τηλέφωνο _  ___________
Βάσει ποιού εγγράφου _____
Από ποιόν αναζητείται____
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ανάστημα 
Χρώμα προσώπου
Κόμη___________  Οφθαλμοί
Σώμα___________________________
Περιβολή________________________

Ιδιαίτερα χαρακτ]κά _______________

Πληροφορίες_____________________

Ενέργειες_______________________

Πότε βρέθηκε__ _____

ΦΩΤΟΕΡΑΦΙΑ
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ro y p /zm i: \
ευαίσθητος \ \  
Τομέας του \ \
Αστυνομικού \ \ 
ενδιαφέροντος
'__________________________________ I

To 3o γραφείο Τουρισμού της Δ ιεύ
θυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Κλά
δου Αστυνομίας Τάξης του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, ασκεί τα καθήκοντα 
των πρώην διευθύνσεων των τέως Αρχη
γείων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πό
λεων. Στην αρμοδιότητα των καθηκόν
των του, υπάγεται η έκδοση κατάλληλων 
ενημερωτικών οδηγιών προς τα υφιστά
μενα γραφεία τουρισμού όλης της χώ
ρας, για την κατά το δυνατόν άψογη 
εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας, 
η φροντίδα για την εκπαίδευση του 
προσωπικού στις ξένες γλώσσες (σχε
τικά προγράμματα χρηματοδοτεί ο 
Ε.Ο.Τ.) η οργάνωση ενημερωτικών σεμι
ναρίων για τουριστικά θέματα, η αρμο
νική συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και άλ
λους φορείς.

Έ νας ευαίσθητος τομέας που καλύ
πτει σημαντικό μέρος της αστυνομικής 
δραστηριότητας, τους καλοκαιρινούς 
κυρίως μήνες, σε περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος είναι αναμφισβήτητα ο 
τουριστικός, η αυστηρή δηλαδή εφαρ
μογή της τουριστικής νομοθεσίας, σε 
συνεργασία πάντα με τους συναρμό- 
διους φορείς, Ε.Ο.Τ., Δήμους κ.ά.

Με το πρόσφατο Π.Δ. 582/84 που εκ- 
δόθηκε σε εφαρμογή του Ν. 1481/84 
«Περί Οργανισμού του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης» ιδρύθηκαν Γραφεία Του
ρισμού επανδρωμένα με το κατάλληλο 
γλωσσομαθές προσωπικό, σε αντικατά
σταση των μέχρι πρότινος Τμημάτων 
Τουριστικής Αστυνομίας, στις περιοχές 
εκείνες των αστυνομικών τμημάτων, που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό εν
διαφέρον.

Το προσωπικό που επανδρώνει αυτά τα 
γραφεία, εχει επιλεγεί κατά βάση από τα 
πρώην αυτοτελή τμήματα τουρισμού και 
βάσει σχετικής διαταγής πρέπει να χρη
σιμοποιείται υποχρεωτικά τους καλοκαι
ρινούς μήνε^ σε αποκλειστικά καθή
κοντα εφαρμογής της τουριστικής νο
μοθεσίας, για την αντιμετώπιση των πα- 
ρουσιαζομένων σε κάθε περιοχή τουρι
στικών προβλημάτων, ενισχύεται δε 
κατά το δυνατόν, ανάλογα με την περ ί
πτωση, με επιπρόσθετη κατάλληλα επι
λεγμένη δύναμη.

Του Γιώργου Λεκάκη 
Φωτ.: Γιώργος Γεροθασίλης

Το περ ιοδικό μας επισκέφτηκε το 
γραφείο τουρισμού του αστυνομικού 
τμήματος τάξης Βούλας για να ζήσει από 
κοντά τη δραστηριότητά του, στη<διάρ- 
κεια της μέρας. Με την είσοδό μας στο 
τμήμα αντικρύσαμε μια ομάδα ξένων 
τουριστών που ζητούσαν πληροφορίες 
για ξενοδοχεία της περιοχής. Τους εξυ
πηρετούσαν πρόθυμα και ευγενικά οι 
αρμόδιο ι του γραφείου, αρχιφύλακας 
Παναγιώτης Φίλιος 37 χρόνων (γνώστης 
της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας με 
8 χρόνια υπηρεσία σε τουριστικά τμή
ματα και αρκετή πείρα) και η αρχιφύλα
κας Κων/να Νικολακάρου 23 χρόνων 
(γνώστης της Αγγλικής και Ιταλικής 
γλώσσας με 5 χρόνια υπηρεσία στην 
αστυνομία). Η έκφραση ικανοποίησης και 
ευχαρίστησης ήταν αποτυπωμένη στα 
πρόσωπα των ξένων επισκεπτών, για τη

γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέ
τηση που τους παρασχέθηκε.

Ο διοικητής του τμήματος που συναν
τήσαμε, αστυνόμος θ' Γιώργος Δούκας 
μας είπε σχετικά για τη δραστηριότητα



του αρμόδιου γραφείου τουρισμού.
«Η αποστολή και το έργο του νεοσύ

στατου γραφείου τουρισμού που ιδρύ
θηκε βάσει του Π.Δ. 582/84, είναι ιδιαί
τερα σημαντική. Μην ξεχνάτε ότι η περι

οχή της Βούλας που αστυνομεύουμε εί
ναι μια ζωτική τουριστική ζώνη με αρκετά 
ξενοδοχεία. Η εδαφική μας αρμοδιότητα 
εκτείνεται στην περιοχή του αστ. τμήμα
τος Βούλας και η αποστολή μας έγκειται 
στον έλεγχο όλων των υπαρχόντων ξε
νοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμά
των, πλαζ, εστιατορίων, γραφείων ενοι- 
κίασης αυτ/των και γενικά χώρων στους 
οποίους συχνάζουν τουρίστες. Εξυπη
ρετούμε επίσης τους ξένους που έρχον
ται εδώ στο τμήμα για πληροφορίες ή για 
να εκφράσουν τυχόν παράπονά τους. 
Μεριμνούμε επίσης για την τήρηση της 
καθαριότητας και τον ευπρεπισμό της 
πόλης, κάνοντας σχετικές υποδείξεις και 
συστάσεις, συνεργαζόμενοι στενά με 
τον Ε.Ο.Τ. τον Δήμο, την Τοπική Αυτο
διοίκηση και άλλους συναρμόδιους φο
ρείς...

Έλεγχος

Συνοδεύσαμε με το περιπολικό αυτο
κίνητο τους αρχιψύλακες Παναγιώτη Φί- 
λιο και Κων/να Νικολακάρου, υπεύθυνου 
του γραφείου τουρισμού του τμήματος,

Αστυνομικοί στη διάρκεια 
ενός ελέγχου  
σε κεντρικό 
ξενοδοχείο

σε έναν απ' τους συνηθισμένους καθη
μερινούς ελέγχους σε κεντρικό ξενοδο
χείο της γύρω περιοχής.

Ά ψ ογοι στην εμφάνισή τους, πλήρως 
ενημερωμένοι για τα καθήκοντά τους, 
καθήλωσαν με την ευγενική συμπερι
φορά τους το διευθυντή και το προσω
πικό του ξενοδοχείου, που πρόθυμα 
τους οδήγησαν στους χώρους του ξενο
δοχείου για τον σχετικό έλεγχο. Πρώτος 
έλεγχος γίνεται στα βιβλία, τα οποία εί
ναι υποχρεωμένη να τηρεί η επιχείρηση, 
ακολουθεί ο χώρος των μαγειριών, οι 
κοινόχρησΓοι χώροι, τα υπνοδωμάτια και 
τέλος το μπαρ του ξενοδοχείου. Οι σα
φείς ερωτήσεις και ο τρόπος ελέγχου 
των αστυνομικών δεν αφήνει περιθώρια 
για αμφισβήτηση των ικανοτήτων και των 
γνώσεών τους γύρω από το αντικείμενο 
ελέγχου. Ορισμένοι ξένοι που απολαμ
βάνουν το μπάνιο τους και γεύονται τα 
προκλητικά χάδια του ήλιου, στην πισίνα 
του ξενοδοχείου, ρωτούνται για την 
ποιότητα των προσφερομένων υπηρε
σιών. «Very good». Πολύ καλή απαντούν 
αυθόρμητα. Άψ ογη εξυπηρέτηση, 
άψογο σέρβις και προπάντων φιλί- ν 
συμπεριφορά.

Ο εξονυχιστός και συντονισμένος 
έλεγχος τελειώνει. Αποχαιρετάμε ευγε
νικά το προσωπικό και το διευθυντή του 
ξενοδοχείου, που είναι φανερά ικανο
ποιημένοι από το αποτέλεσμα του ελέγ
χου.

«Από τους ελέγχους που κάνουμε, μας 
λέει φεύγοντας από το ξενοδοχείο ο αρ- 
χιφύλακας Παναγιώτης Φιλίας, διαπι
στώνουμε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν 
ακόμα περισσότερο οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες στους ξένους επισκέπτες 
μέσω της απόκτησης σωστής τουριστι
κής συνείδησης. Άλλω στε οι έλεγχοι 
που κάνουμε, εντοπίζουν τα προβλή
ματα, τις αδυναμίες και τις παραλείψεις 
μιας επιχείρησης (ξενοδοχεία, γραφεία, 
ταξιδίων κ.ά.) με αποτέλεσμα η έγκαιρη 
θεραπεία και επίλυσή τους, να καθιστά 
τη διαμονή των ξένων πιο άνετη και ευ
χάριστη. Αυτή είναι άλλωστε και ο αντι
κειμενικός μας στόχος. Έ χουμε συνει
δητοποιήσει την αποστολή μας, ενημε
ρωνόμαστε συνεχώς γύρω από τα καθή
κοντά μας και συντελούμε νομίζω κατά 
θετικό τρόπο στη βελτίωση των σχέσεων 
κοινού -  αστυνομίας.

Οι ξένοι πάντως επισκέπτες μας βλέ
πουν με ιδιαίτερη συμπάθεια και εκτί
μηση και αυτό είναι μια ηθική ικανο
ποίηση για μας και την υπηρεσία μας γε
νικότερα».

Αφήνουμε τους δύο συναδέλφους να 
συνεχίσουν την τουριστική τους εξόρ
μηση και επιστρέφουμε στη βάση μας, 
έχοντας αποκομίσει ζωηρές εντυπώσεις 
απ' τη σύντομη επίσκεψη μας στο γρα
φείο τουρισμού του Α.Τ.Τ. Βούλας, που 
συνοψίζονται στην ευχάριστη όσο και 
ελπιδοφόρα διαπίστωση, ότι τα αστυνο
μικά όργανα τα εντεταλμένα την εφαρ
μογή της τουριστικής νομοθεσίας, έχουν 
υψηλή τουριστική συνείδηση, συναί
σθηση της ιδιόμορφης και λεπτής απο
στολής τους, συμβάλλοντας από το πό
στο τους, κατά θετικό τρόπο στην τουρι
στική προβολή της χώρας μας.
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Του πυραγού 
Νικολάου Παπαλιανού

Τα ναυπηγεία ανάλογα με την ύλη που χρησ ιμο
ποιούν για την κατασκευή των πλωτών μέσων (πλοίων 
κ.λ.π.) που κατασκευάζουν, διακρίνονται στις εξής κα
τηγορίες:

-  Ναυπηγεία μεταλλικών σκαφών
-  Ναυπηγεία σκαφών από ξύλο
-  Ναυπηγεία σκαφών από πλαστική ύλη

ψία του ανθρώπινου παράγοντα. Πολλές από τις πυρ
καγιές αυτές δεν θα είχαν προκληθεί, αν αυτοί που τις 
προκάλεσαν γνώριζαν τις συνέπειες που μπορεί να 
έχει μια απερίσκεπτη ενέργεια, και είναι πάρα πολλά τα 
περιστατικά που μας υπενθυμίζουν ότι ο κίνδυνος της 
πυρκαγιάς δεν έλλειψε ακόμη από τα ναυπηγεία και τις 
επισκευαστικές βάσεις.

Εξετάζοντας όμως τα διάφορα περιστατικά και αν
τλώντας πληροφορίες από στατιστικά στοιχεία π α 
ρ ε λ θ ό ν τ ω ν  ε τ ώ ν ,  προκύπτει ότι οι αιτίες των 
πυρκαγιών στα ναυπηγεία είναι οι εξής:

-  Γυμνές φλόγες (εργασίες αποκοπής ή συγκόλλη
σης μετάλλων, λυχνιών, κεριών, σπίρτων, μαγειρικών  
συσκευών, ανεξέλεγκτες εστίες φωτιάς κ.λ.π.).

- Αναμμένα τσιγάρα
Αναμμένες θερμάστρες (πετρελαίου -  ανθράκων -  

ξύλων)
-  Ηλεκτρισμός (σπινθήρες -  βραχυκύκλωμα κ.λ.π.
-Α υτόματη ανάφλεξη (από οξείδωση ή ζύμωση)
-Σ τατικός  ηλεκτρισμός
-Χ η μ ικ έ ς  αντιδράσεις
-  Τριβή -  κρούση -  πίεση
-  Ηλιακές ακτίνες
-  Σεισμός
-  Κεραυνός
-Π ο λ ε μ ικ ά  γεγονότα

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες των ναυπη
γείων υπάρχουν:

-  Οι επισκευαστικές βάσεις σκαφών και
-  Οι βάσεις διάλυσης πλοίων
Οι επισκευαστικές βάσεις εμφανίζονται με δύο 

μορφές, δηλαδή είτε σαν αυτοτελείς ανεξάρτητες μ ο 
νάδες, είτε σαν μονάδες μέσα στον ευρύτερο χώρο του 
ναυπηγείου.

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις ενός σύγχρονου  
ναυπηγείου είναι οι εξής:

-  Κτιριακές εγκαταστήσεις, γραφεία, σχεδιαστήρια, 
χώροι ενδιαίτησης, χώροι ψυχαγωγίας, χώροι εκπαί
δευσης, αποδυτήρια, σταθμοί αυτοκινήτων, αποθήκες  
ξυλείας, πλαστικών υλών, και κάθε είδους υλικού.

-Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών και αερίων  
καυσίμων (βενζίνης -  πετρελαίου -  ασετυλίνης -  προ- 
πονίου κ.λ.π.).

-  Χώροι που αναπτύσσονται τα μηχανήματα και λε ι
τουργούν τα διάφορα συνεργεία, όπως χαλυβουργείο  
(χυτήριο), ελασματουργείο, μηχανουργείο, σωλη- 
νουργείο, εφαρμοστήριο, σιδηρουργείο, λεβητο
ποιείο, βαφείο, ξυλουργείο,_ηλεκτρολογείο, σταθμοί 
ηλεκτρικής ενέργειας, γερανοί, γερανογέφυρες κ.λ.π.

-  Χώροι που βρίσκονται, η ναυπηγική κλίνη, οι μόν ι
μες δεξαμενές επισκευής πλοίων και πλωτές και τέλος 
η προβλήτα που βρίσκονται ελλιμενισμένα τα προς 
επισκευή πλοία, τα νεοτένητα και αυτά που χρησ ιμο
ποιούνται για τις ανάγκες του ναυπηγείου ή της επι- 
σκευαστικής βάσης.

Αιτίες πυρκαγιών -  εκρήξεις

Οι περισσότερες από τις πυρκαγιές των ναυπηγείων  
οφείλονται στην άγνοια, την αμέλεια και την απερ ισκε

Οι εκρήξεις στα ναυπηγεία και τις επισκευαστικές 
βάσεις, οποτελούν τον σοβαρότερο κίνδυνο, στον 
οποίο εκτίθεται το προσωπικό, οι εγκαταστάσεις, τα 
πλοία (κατασκευαζόμενα — επισκευαζόμενα) και τα 
διάφορα άλλα υλικά αγαθά.

Είναι γνωστό ότι οι εκρήξεις στα ναυπηγεία οφεί
λονται κυρίως στην ύπαρξη μειγμάτων εκρηκτικών αέ
ριων, που δημιουργούνται σε κλειστούς ή ανοιχτούς 
χώρους που ήταν πριν αποθηκευμένα υγρά καύσιμα 
(βενζίνη -  πετρέλαιο κ.λ.π.) ή ενεργήθηκαν βαφές 
(αναθυμιάσεις -  ασετόν -  νεύτι -  διαλύτες κ.λ.π.), τα 
οποία με την παρουσία ανοιχτής φλόγας ή τη δημιουρ
γία κάποιου σπινθήρα στους χώρους αυτούς δημιουρ
γούν έκρηξη. Κυρίως όμως οι περισσότερες εκρήξεις 
δημιουργούνται στη διάρκεια της εργασίας συγκόλλη
σης ή αποκοπής μετάλλων που γίνεται στους χώρους 
που υπάρχουν μείγματα εκρηκτικών αερίων.

Βέβαια τα αποτελέσματα της έκρηξης είναι ακα
ριαία και οι ζημιές που δημιουργούνται πολύ μεγάλες, 
πλην όμως η πρόληψη μιας έκρηξης είναι δυνατή αν οι 
χώροι, που ήταν αποθηκευμένα υγρά καύσιμα (βενζίνη  
-  πετρέλαιο κ.λ.π.) ή είχαν ενεργηθεί χρωματισμοί, 
πριν από κάθε προσέγγιση με φλόγα (εργασία αποκο
πής ή συγκόλλησης μετάλλων -  σπίρτα -  αναπτήρες 
κ.λ.π.) ή την δημιουργία σπινθήρα, ερευνηθούν από 
χημικό με ειδικό όργανό (εκρήγνυόμετρο) για την εξ
ακρίβωση ύπαρξης ή μη εκρηκτικών αερίων μειγμάτων.

Εάν διαπιστωθεί από το χημικό η ύπαρξη μείγματος 
εκρηκτικών αερίων μέσα στους χώρους αυτούς, πρέπει 
απαραίτητα να καθαρίζονται καλά από τα υπολείμματα  
των υγρών καυσίμων και στη συνέχεια να εξαερίζονται 
καλά μέχρι που να απαλλαγούν τελείως από το μείγμα  
των εκρηκτικών αερίων.

Τέλος στους χώρους όπου υπάρχουν έστω και 
απλές υπόνοιες ότι είναι δυνατό να υπάρχουν μεί-
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γματα εκρηκτικών αερίων, μέχρι να γίνει ο σχετικός 
έλεγχος από χημικό για την ύπαρξη ή μη εκρηκτικών 
αερίων μειγμάτων, πρέπει να μη χρησιμοποιείται γυ
μνό φως (φλόγα) και να μη δημιουργούνται σπινθήρες. 
Για να μπει κάποιος στους χώρους αυτούς με φως, 
πρέπει να χρησιμοποιήσει ηλεκτρικό φανό χειρός τον 
οποίο οπωσδήποτε πρέπει να ανάψει πριν από την είσ
οδό του στο χώρο αυτό και να τον σβήσει μετά την 
έξοδό του από τον χώρο, για την αποφυγή σπινθήρων.

Μ έτρα π υ ρ ο π ρ ο σ τα σ ία ς

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την πυρόσβεση δια- 
κρίνονται, σε φορητά, σε τροχήλατα και σε μόνιμα πυ
ροσβεστικά μέσα.

Π ρολη πτ ικά  μέτρα

Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

-  Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία των εγκα
ταστάσεων με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρό
πους ενέργειας του προσωπικού των ναυπηγείων σε 
περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

Η πυροπροστασία, όπως ορίζεται από το χημικό μη
χανικό Α. Π. Κώνστα, έχει δύο σκέλη, το ένα σκέλος 
περιλαμβάνει την προληπτική πυροπροστασία και το 
άλλο σκέλος περιλαμβάνει την πυρόσβεση. Η προλη
πτική πυροπροστασία έχει σαν σκοπό τη λήψη μέτρων 
για την εξαφάνιση των αιτίων και των συνθηκών που 
προκαλούν πυρκαγιές και την αποτροπή του κινδύνου  
εκδήλωσης αυτών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
προληπτική πυροπροστασία διακρίνονται σε δύο κατη
γορίες:

α) Τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας τα 
οποία λαμβάνονται για το σύνολο των εγκαταστάσεων 
και

β) Τα ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας τα 
οποία λαμβάνονται για ένα συγκεκριμένο χώρο ή για 
μια συγκεκριμένη κατηγορία πυρκαγιάς.

Η πυρόσβεση έχει σαν σκοπό την καταστολή των 
πυρκαγιών που εκδηλώνονται και τη μείωση των κατα
στροφών στο ελάχιστο δυνατό, σε έμψυχο και άψυχο 
υλικό.

-  Σήμανση των θέσεων του πυροσβεστικού υλικού, 
των οδών διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.

-  Σήμανση των επικίνδυνων υλικών και των χώρων.
-Α παγόρευση  του καπνίσματος και χρήση γυμνής

φλόγας (σπίρτα -  αναπτήρες κ.λ.π.) σε επικίνδυνους 
χώρους.

-  Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης 
των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

-  Επιλογή των χώρων αποθήκευσης μακριά από 
τους χώρους εργασίας και εγκατάστασης των μηχανη
μάτων.

-Α παγόρευση  παραμονής στις αποθήκες ατόμων 
που δεν έχουν εργασία σ’ αυτές.

-Α πομάκρυνση  από αποθήκες, διαδρόμους, ταρά
τσες, προαύλιο, χώρους εργασίας, προβλήτα, ναυπη
γική κλίνη, πλωτές δεξαμενές κ.λ.π. όλων των άχρη
στων εύφλεκτων υλικών και την τοποθέτηση αυτών σε 
ασφαλή μέρη, για την αποφυγή μετάδοσης της φωτιάς 
σ ’ αυτά.

-Τ ή ρ η σ η  διόδων μεταξύ των αποθηκευομένων 
υλικών για την διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση 
έναρξης πυρκαγιάς.

-Α πομάκρυνση  εύφλεκτων υλών από φλόγες, 
σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότη
τας.

-Σ υ νεχ ή ς  καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, 
γραφείων, διαδρόμων, χώρων ψυχαγωγίας -  ενδιαίτη
σης -  αποδυτηρίων, αποθηκών, προαυλίου, χώρων ερ
γασίας κ.λ.π. των ναυπηγείων.

-Λ ή ψ η  μέτρων και δημιουργία προϋπόθεσης για 
την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών διαφόρων φύ
σεων που μπορούν να προκαλέσουν εξόθερμη αντί
δραση.

Επιμελή συντήρηση όλων γενικά των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων για την πρόληψη δημιουργίας σπινθή
ρων και βραχυκυκλωμάτων.

-Θ έ σ η  εκτός τάσης των μηχανολογικών εγκατά- 
σεων τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις 
εγκαταστάσεις εκείνες που η λειτουργία τους είναι 
απαραίτητη για τις ανάγκες του ναυπηγείου ή της επι- 
σκευαστικής βάσης.

-  Επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνικός αερι
σμός των χώρων αποθήκευσης των υλών που υπόκειν- 
ται σε αυτανάφλεξη και των χώρων εκείνων (κλειστοί ή 
ανοικτοί) που υπήρχαν αποθηκευμένες εύφλεκτες 
ύλες (βενζίνη -  πετρέλαιο κ.λ.π.) για την αποφυγή εκ
ρήξεων.

-  Επιθεώρηση από υπεύθυνους υπαλλήλους, ορι
σμένους από το ναυπηγείο, όλων των χώρων εργασίας, 
αποθηκών κ.λ.π. που τους ανατέθηκαν για έλεγχο,



μετά από τη διακοπή της εργασίας, για επισήμανση και 
εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων προϋποθέσεων εκδή
λωσης πυρκαγιάς.

-  Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου όλο 
το 24ωρο από φύλακα ή υπεύθυνο πρόσωπο της επι
χείρησης του ναυπηγείου.

-Τ ο π ο θ έτη σ η  αλεξικέραυνου σε κατάλληλο ση
μείο, ώστε να καλύπτει ολόκληρο το χώρο των εγκατα
στάσεων.

-Τ ο π ο θ έτη σ η  συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς 
για την ειδοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας.

Ειδικά προληπτικά μέτρα

Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ναυπηγείου:

-  Τοποθέτηση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης 
πυρκαγιάς για την έγκαιρη ειδοποίηση έναρξης πυρ
καγιάς, κατάλληλα τοποθετημένο και να καλύπτει 
όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων -  
γραφεία -  σχεδιαστήρια -  αποδυτήρια -  εστιατόρια -  
μαγειρεία -  ξυλουργεία -  βαφεία -  αποθήκες κ.λ.π.

-  Διαχωρισμό των χώρων υψηλού βαθμού κινδύνου 
από τους υπόλοιπους χώρους με πυράντοχα χωρί
σματα αντοχής στην πυρκαγιά τουλάχιστον δύο ώρες, 
σύμφωνα με υπόδειξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

γμα που να φέρει στην κορυφή αγκαθωτό σύρμα συν
ολικού ύψους 1,8 μέτρα.

-  Κατάλληλος και επαρκής ηλεκτροφωτισμός του 
γηπέδου.

-Α π οψ ίλω σ η  του γηπέδου από ξηρά χόρτα.
-Α π αγό ρ ευσ η  εναποθήκευσης φιαλών ή τοποθέ

τησης δεξαμενών σε χώρους των οποίων η στάθμη του 
δαπέδου είναι χαμηλότερη από το γύρω έδαφος.

-  Υπαρξη ανοιγμάτων στους τοίχους ή στις πόρτες 
των αποθηκών για την επαγωγή των αερίων σε περί
πτωση διαφυγής αυτών.

-  Εγκατάσταση εξαεριστήρα στεγανού τύπου, ο 
οποίος θα λειτουργεί μόνο την ημέρα για τον εξαερι- 
σμό του κλειστού χώρου αποθήκευσης.

-  Καθημερινός έλεγχος του χώρου των αποθηκών 
με ειδικό ανιχνευτή για τον εντοπισμό τυχόν ύπαρξης 
εκρηκτικού μείγματος όταν η ποσότητα υπερβαίνει τα 
50 Μ3.

-Τ ο π οθ έτησ η  των φιαλών σε όρθιο θέση και με 
τέτοιο τρόπο, που να μην είναι εκτεθειμένες στην 
ηλιακή ακτινοβολία.

-  Εκπαίδευση του προσωπικού για να γνωρίζει ότι 
κατά την μετακίνηση των φιαλών πρέπει να αποφεύ
γονται τα βίαια χτυπήματα και η πτώση των φιαλών.

Γία τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων:

-  Κατάλληλη περίφραξη των εγκαταστάσεων με 
μαντρότοιχο ύψους 1.5 μ. τουλάχιστο και να φέρει 
στην κορυφή αγκαθωτό συρματόπλεγμα.

-Α π οψ ίλω σ η  του γηπέδου από ξηρά χόρτα, μέχρι 
απόσταση 15 μέτρων από κάθε δεξαμενή.

-Α π αγό ρ ευσ η  διέλευσης τροχοφόρων στους χώ
ρους γύρω από τις δεξαμενές υγρών καυσίμων.

-  Επαρκής ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου, μέσα 
στο οποίο υπάρχουν οι δεξαμενές αποθήκευσης 
υγρών καυσίμων.

-Τ ο π ο θ έτη σ η  ηλεκτροκινητήρων στις αντλίες κυ
κλοφορίας καυσίμων, αντιεκρηκτικού τύπου, με ηλε
κτρική εγκατάσταση επίσης αντιεκρηκτικού τύπου με 
γείωση, κατασκευασμένη σύμφωνα με τους κανονι
σμούς που ισχύουν.

Για τις δεξαμενές και τα μηχανοστάσια που θα γίνουν  
εργασίες με φλόγα:

-  Ό λο ι οι χώροι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από 
τα αέρια.

-  Οι χώροι αυτοί που θα γίνουν οι εργασίες πρέπει 
να αερίζονται καλό και να φωτίζονται καλά.

-  Τα καύσιμα υλικά πρέπει να έχουν απομακρυνθεί.
-  Οι χώροι πρέπει να είναι καθαροί από πετρέλαιο 

και άλλα εύφλεκτα υγρά ή υλικά για την αποφυγή ανά
φλεξης αυτών από τις σπίθες που θα δημιουργηθούν 
κατά τη διάρκεια της εργασίας.

- Δ ε ν  πρέπει να είναι κοντά στην περιοχή που πε
τάγονται σπίθες, οι σωλήνες της συσκευής οξυγόνου, 
ασετυλίνης, ηλεκτρικά καλώδια κ.λ.π.

-Κ α τα σ κευ ή  λεκάνης ασφάλειας γύρω από κάθε 
δεξαμενή, τελείως στεγανή, που να μπορεί να δέχεται 
όλο το καύσιμο της δεξαμενής σε περίπτωση διαρ
ροής.

-  Χρωματισμός των δεξαμενών, όταν είναι χωρητι
κότητας μεγαλύτερης από 5.000 Μ3β με χρώματα ανα
κλαστικά της θερμότητας, για τη μείωση αυτής από την 
ηλιακή ακτινοβολία.

-Α π αγό ρ ευσ ης  χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα -  
αναπτήρες κ.λ.π.) μέσα στον περιφραγμένο χώρο.

Για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων και υγραε
ρίων (ασετυλίνη -  προπάνιο κ.λ.π.).

-  Εφοδιασμός των δεξαμενών και των φιαλών με 
πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας.

-  Εφοδιασμός των δεξαμενών με μανόμετρο, θερ
μόμετρο, δείκτη στάθμης υγρού και ασφαλιστικών 
βαλβίδων με σωλήνες επαγωγής επαρκούς ύψους.

-  Κατάλληλη περίφραξη με ισχυρό δικτυωτό πλέ



.

Για τους χώρους ενδιαίτησης καί διαμονής των πλοίων 
που θα γίνουν εργασίες με φλόγα:

-  Στο σημείο που θα γίνουν οι εργασίες, οι ξύλινες 
επενδύσεις πρέπει να αφαιρεθούν.

- Τ α  καύσιμα υλικά όπως τα στρώματα, τα μαξιλά
ρια και τα είδη ιματισμού πρέπει να μεταφερθούν.

- Τ α  έπιπλα πρέπει να μεταφερθούν και εάν δεν 
είναι δυνατόν να μετακινηθούν, πρέπει να προστατευ
τούν με πυρίμαχα υφάσματα ή καλύμματα από 
αμίαντο.

Γία τους χώρους των ψυκτικών θαλάμων καί τα διαμε
ρίσματα των ψυγείων που θα γίνουν εργασίες με 

φλόγα:

-  Πρέπει να ληφθεί δείγμα των μονωτικών υλικών, 
προκειμένου να εξακριβωθεί ότι δεν είναι αναφλέξιμα.

-  Εάν η μόνωση είναι από αναφλέξιμο υλικό ή από 
φελό, πρέπει απαραίτητα να αφαιρεθεί, ενώ η μόνωση 
που δεν θα επηρεαστεί από την εργασία κοπής ή συγ-

I
 κόλλησης μετάλλων πρέπει να προστατευτεί από τις 

σπίθες με πυρίμαχα καλύματα.

Για τις δεξαμενές και τους χώρους που είναι επικαλυμ- 
υένοι με πίσσα ή πίσσοειδή προϊόντα ή χρωματισμένοι 
υε ελαιοχρώματα που θα γίνουν εργασίες με φλόγα:

-Ό λ ε ς  οι χρωματισμένες επιφάνειες, στα σημεία 
που πρόκειται να γίνει η κοπή ή συγκόλληση, πρέπει να 
ξυστούν προσεχτικά για να αφαιρεθεί η πίσσα ή το 
χρώμα, ανεξάρτητα αν η εργασία αυτή γίνεται εσωτε
ρικά ή εξωτερικά στους χώρους αυτούς.

-  Ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της εργασίας 
πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιεί κατάλληλη ανα
πνευστική συσκευή.

-  Οι δρόμοι διαφυγής δεν πρέπει να έχουν εμπόδια.
-Έ ν α ς  άνδρας πρέπει να στέκεται στην έξοδο

διαφυγής ή στο άνοιγμα του χώρου για να προσέχει 
αυτόν που εκτελεί την εργασία, μέσα στη δεξαμενή.

-  Μετά το τέλος κάθε εργασίας πρέπει να επιθεω
ρούνται προσεκτικά, η περιοχή και οι γειτονικοί χώροι 
για την ανεύρεση τυχόν εστίας πυρκαγιάς.

Για τους χώρους των επισκευαζόμενων ή κατασκευα- 
ζόμενων πλοίων που είναι δυνατή η δημιουργία έκρη
ξης ή πυρκαγιάς.

-Α παγόρευση  προσέγγισης ατόμων με γυμνή 
φλόγα (σπίρτα -  αναπτήρες κ.λ.π.) και αποφυγή δη
μιουργίας σπινθήρων, πριν από τον έλεγχο ύπαρξης ή 
μη εκρηκτικού αερίου μείγματος.

-  Ενέργεια ελέγχου από χημικό, για την διαπίστωση 
ύπαρξης ή μη μείγματος εκρηκτικών αερίων.

-Α νάρτηση  ενδεικτικών πινακίδων σε εμφανή ση
μεία, μετά τον έλεγχο με την ανάλογη ένδειξη -  ΚΙΝ
ΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ -  ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -  ΕΝ- 
ΕΡΓΕΙΤΑΙ ΒΑΦΗ κ.λ.π.

-  Καθαρισμός των δεξαμενών ή χώρων από τα υπο
λείμματα των ευφλέκτων υλών (βενζίνη, πετρέλαιο, 
ασετόν, νεύτι, κ.λ.π.) και απομάκρυνση από τη δεξα
μενή ή το χώρο.

-  Εξαερισμός των χώρων μέχρι να απαλλαγούν τε
λείως από εκρηκτικά αέρια μείγματα.

Κατασταλτικά μέτρα

-  Οι χώροι αυτοί πρέπει να αερίζονται καλά και να 
φωτίζονται αρκετά.

- Σ '  όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ένας πυρο
σβέστης με τα αναγκαία μέσα πυρόσβεσης πρέπει να 
βρίσκεται κοντά στο χώρο που γίνεται η εργασία, σε 
πλήρη ετοιμότητα.

Ο προσδιορισμός των κατασταλτικών μέτρων πυ
ροπροστασίας, των χώρων και των εγκαταστάσεων των 
ναυπηγείων και των επισκευαστικών βάσεων, όπως 
αναλύθηκε προηγούμενα, πρέπει να γίνεται με βάση 
την έκταση της επιφάνειας, τη διάταξη της επιφάνειας, 
την κατηγορία της πυρκαγιάς, την κατηγορία κινδύνου 
της πυρκαγιάς, την απόσταση που πρέπει να διανυθεί 
για να ληφθεί ο πυροσβεστήρας. Την αναμενόμενη τα
χύτητα που θα εξαπλωθεί η πυρκαγιά, τη θερμοκρασία 
που θα αναπτυχθεί, τον καπνό που θα δημιουργηθεί και 
την επιτρεπόμενη προσέγγιση στην πυρκαγιά.

Επειδή στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων και των 
επισκευαστικών βάσεων η εγκατάσταση μονίμου 
υδραυλικού πυροσβεστικού δικτύου είναι απαραίτητη, 
καθώς και η εγκατάσταση διαφόρων άλλων προληπτι
κών και κατασταλτικών συστημάτων πυροπροστασίας, 
η κατανομή των φορητών μέσων (πυροσβεστήρων) γί
νεται σε συσχετισμό με τα μόνιμα δίκτυα και συστή
ματα πυρόσβεσης και την κατηγορία του κινδύνου της 
πυρκαγιάς.

Φορητά μέσα

Με βάση τα παραπάνω πρέπει να λαμβάνονται τα 
εξής φορητά μέσα (πυροσβεστήρες):

α) Γ ια την κατηγορία μικρού κινδύνου πυρκαγιάς 
(α) απαιτείται ελάχιστος αριθμός φορητών πυροσβε
στήρων, με ανάλογο κατασβεστικό υλικό για την κατη
γορία πυρκαγιάς (A.B.C.D.E.) που θα χρησιμοποιη-
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θούν, ένας πυροσβεστήρας για κάθε 300 μ. μικτής στε
γασμένης επιφάνειας δαπέδου, με βάρος ανάλογο 
προς την κατασβεστική ικανότητα ενός πυροσβε
στήρα ξηρής σκόνης των 6 χλγμ.

6) Για την κατηγορία μέτριου κινδύνου πυρκαγιάς 
απαιτείται ένας πυροσβεστήρας για κάθε 200 τ.μ.

-γ) Για την κατηγορία μεγάλου κινδύνου πυρκαγιάς 
(γ) απαιτείται ένας πυροσβεστήρας για κάθε 100 τ.μ.

Η τοποθέτηση των φορητών πυροσβεστήρων πρέ
πει να γίνεται σε θέσεις, οι οποίες είναι αμέσως ορατές 
και ευπρόσιτες από το προσωπικό των ναυπηγείων ή 
των επισκευαστικών βάσεων, που ακολουθεί το συν
ηθισμένο δρόμο διαφυγής και να είναι κρεμασμένοι, 
στους τοίχους ή επάνω σε ράφια, ή ακόμη σε ειδικές 
υαλόφρακτες θήκες. Πρέπει επίσης να τοποθετούνται 
σε τέτοιο ύψος ώστε η χειρολαβή τους να βρίσκεται 
1,10 έως 1,15 μέτρα πάνω από το δάπεδο και με τρόπο 
που οι ενδείξεις του τύπου και της καταλληλότητας, 
καθώς και οι οδηγίες χρήσης αυτών να φαίνονται κα
θαρά και να διαβάζονται.

Τροχήλατα μέσα

α) Για την κατηγορία μικρού κινδύνου πυρκαγιάς 
(α) ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης 
των 50 χιλιογράμμων, για κάθε 1.500 τετραγωνικά μέ
τρα επιφάνεια, το ελάχιστο.

β) Γ ια την κατηγορία μέτριου και μεγάλου κινδύνου 
πυρκαγιάς (β+γ) ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας 
C02 των 20 χιλιογράμμων ή ένας τροχήλατος πυρο
σβεστήρας ξηρής σκόνης των 50 χιλιόγραμμων, για 
κάθε 1.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας το ελάχι
στο.

Ό λο ι οι πυροσβεστήρες -  φορητοί και τροχήλατοι 
-  πρέπει απαραίτητα να καλύπτουν τις απαιτήσεις που 
καθορίζουν τα Ελληνικά «N.H.S.» ή τα πρότυπα του 
«Ε.Λ.Ο.Τ.» με τα οποία θα αντικατασταθούν τα 
«N.H.S.».

Μόνιμα μέσα

α) Μόνιμο μδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο που να 
απολήγει σε πυροσβεστικές φωλεές και να καλύπτει 
όλη την επιφάνεια που χρησιμοποιείται από το ναυπη
γείο ή την επισκευαστική βάση, υπολογισμένο έτσι, 
ώστε ο κεντρικός σωλήνας να τροφοδοτεί τέσσερες 
πυροσβεστικές φωλεές, οι οποίες θα λειτουργούν 
ταυτόχρονα με πίεση πέντε ατμόσφαιρες και απόδοση 
κάθε μιας φωλεάς 450 - 500 λίτρα νερού σε ένα πρώτο 
λεπτό της ώρας, το ελάχιστο. Η κατασκευή και η λε ι
τουργία του μόνιμου υδραυλικού πυροσβεστικού δι
κτύου, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα Ελληνικά πρό
τυπα που υπάρχουν, μετά από σύνταξη μελέτης και 
ύστερα από έλεγχο και έγκριση της μελέτης από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία.

β) Αυτόματα συστήματα κατάσβεσης πυρκαγιάς 
(νερού, αφρού, σκόνης, C02, HALLON, AFFF) ανάλογα 
με την κατηγορία πυρκαγιάς που θα χρησιμοποιηθούν, 
πρέπει να εγκαθίστανται υποχρεωτικά στους χώρους 
των ναυπηγείων και των επισκευαστικών βάσεων, που 
παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως οι 
αποθήκες υγρών καυσίμων, αερίων -  υγραερίων, ξυ
λουργεία, βαφεία, μαγειρεία, συνεργεία οχημάτων 
κ.λ.π., τα οποία πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την 
επιφάνεια του χώρου που θα εγκατασταθούν.

γ) Πρέπει να γίνεται σύνδεση του υδραυλικού πυ
ροσβεστικού δικτύου του ναυπηγείου ή της επισκευα- 
στικής βάσης με το υδραυλικό Πυρ/κό δίκτυο του επι
σκευαζόμενου πλοίου, ώστε να τίθεται σε λειτουργία 
το όλο σύστημα πυροπροστασίας του πλοίου. Να 
ελέγχονται από πλευράς πυροπροστασίας όλα τα δια
μερίσματα του πλοίου και ιδιαίτερα οι χώροι στους 
οποίους θα ενεργηθούν εργασίες αποκοπής και συγ
κόλλησης μετάλλων. Σε περίπτωση δε πυρκαγιάς να 
είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του υδραυλικού πυρο
σβεστικού δικτύου του πλοίου, όπως επίσης και όλα τα 
μέσα πυροπροστασίας του.

δ) Στα κατασκευαζόμενα πλοία επειδή δεν υπάρχει 
τελειοποιημένο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο και 
μέχρι να τελειοποιηθεί και να τεθεί σε λειτουργία, 
πρέπει απαραίτητα να αναπτύσσονται εγκαταστάσεις 
με εύκαμπτους σωλήνες (κανάβινους) ικανού μήκους 
για να ελέγχεται ολόκληρο το πλοίο από πλευράς πυ
ρασφάλειας, με αυλούς προσαρμοσμένους στις εγκα
ταστάσεις, οι οποίες να συνδέονται με το υδραυλικό 
πυροσβεστικό δίκτυο του ναυπηγείου ή της επισκευα- 
στικής βάσης και να είναι σε συνεχή πίεση, ώστε σε 
περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς να χρησιμοποιηθούν 
για την κατάσβεση αυτής.

Βοηθητικά εργαλεία

Δίπλα από κάθε πυροσβεστική φωλεά της ναυπηγι
κής κλίνης, των μόνιμων δεξαμενών, των πλωτών δε
ξαμενών και της προβλήτας, πρέπει να τοποθετείται 
κιβώτιο με βοηθητικά εργαλεία συσκευές κ.λ.π., όπως 
σωλήνες εκροής για την επέκταση της εγκατάστασης 
νερού ή αφρού, στολή αμιάντου, αναπνευστική συ
σκευή, αναμικτήρας παρασκευής αεραφρού, αυλός 
κόμετ. δοχείο με υγρό παρασκευής αεραφρού, ατομι
κές προσωπίδες με φίλτρο, κράνη και διάφορα άλλα 
πυροσβεστικά εργαλεία και εξαρτήματα που απαι
τούνται για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στο κατάστρωμα κάθε επισκευαζόμενου ή κατα- 
σκευαζόμενου πλοίου πρέπει να τοποθετούνται ανά
λογοι πυροσβεστήρες όλων των τύπων, αναπνευστι
κές συσκευές, στολές αμιάντου, ηλεκτρικοί φανοί -  
πέλεκεις -  κράνοι -  υγρό παρασκευής αεραφρού -  
αναμικτήρες κ.λ.π. βοηθητικά εργαλεία και εξαρτή
ματα, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να χρησιμοποιη
θούν από το προσωπικό πυρασφάλειας για την κατά
σβεσή της.

Σε ναυπηγεία με καλυμμένη επιφάνεια πάνω από
20.000 τ.μ. ή απασχολούμενο προσωπικό πάνω από 
1.500 άτομα, πρέπει να επιβάλλεται υποχρεωτικά, η 
συγκρότηση τμήματος πυρασφάλειας από επαγγελμα- 
τίες πυροσβέστες σε 24ωρη βάση, με ομάδα επιφυλα
κής τουλάχιστο οκτώ ανδρών η οποία θα έχει στη διά
θεσή της ειδικά πυροσβεστικά οχήματα, που θα έχουν 
τη δυνατότητα εκτόξευσης νερού, αφρού, C02. ξηρής 
σκόνης και η οποία θα επεμβαίνει σε κάθε παρουσια- 
ζόμενο συμβάν μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.

Επειδή είναι δυνατό να υπάρξουν ορισμένες ιδιαι
τερότητες σε διάφορα νάυπηγεία ή επισκευστικές βά
σεις, αυτές πρέπει να ρυθμίζονται με απόφαση που θα 
εκδίδει τριμελής επιτροπή με πρόεδρο αξιωματικό και 
η οποία θα συγκροτείται από την κατά τό'πο αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση της εν- 
διαφερόμενης επιχείρησης.



Τα δάση της χώρας 
μας υποφέρουν κάθε 
χρόνο από τις πυρκα
γιές, όπως συμβαίνει και 
με τα δάση όλων των 
παραμεσόγειων χωρών, 
που λόγω της ευφλεκτι- 
κότητας της βλάστησης 
που τα συνθέτουν και 
των ξηροθερμικών κλι
ματικών συνθηκών που 
επικρατούν, είναι ιδιαί
τερα εκτεθειμένα στον 
κίδνυνο της πυρκαγιάς.

Το πρόβλημα της 
αποτελεσματικής προσ
τασίας των δασών από 
τον κίνδυνο της φωτιάς 
είναι τεράστιο, γιατί τε
ράστιος είναι και ο χώ
ρος που καλύπτουν τα 
δάση και οι δασικές εκ
τάσεις, που εκτείνονται 
στο 44% του εθνικού ε
δάφους.

Το πρόβλημα δεν ε
ξαντλείται μόνο στο δα
σικό χώρο, αλλά επε- 
κτείνεται με την ίδια 
ανάγκη προστασίας, και 
στις γεωργικές και τις 
δενδροκομικές καλλιέρ
γειες.

Το δάσος ανήκει σε 
όλους. Είναι κληρονομιά 
και περιουσία του ελλη

νικού λαού.
Είναι ο πνεύμονας 

της υγείας του πληθυ
σμού της χώρας και η 
σημαντική ενίσχυση της 
εθνικής μας οικονομίας.

Η προστασία του από 
τη φωτιά είναι υπο
χρέωση όλων των Ελλή
νων. Κάθε πολίτης πρέ
πει να γ ίνει φύλακας του 
δάσους.

Σωρεία από προλη
πτικά μέτρα έχει πάρει 
το Υπουργείο Γεωργίας 
για τον περιορισμό των 
πυρκαγιών και τη μείωση 
της καταστρεπτικότητάς 
τους, αφού ο μηδενι
σμός του προβλήματος 
είναι ανέφικτος.

Για τη μείωση του 
αριθμού των πυρκαγιών 
έχουν παρθεί τα ακό
λουθα μέτρα.
-  Έ χει αναληφθεί μια 

σοβαρή προσπάθεια 
ενημέρωσης του πλη
θυσμού επάνω στο 
κίνδυνο πυρκαγιάς, 
που εγκυμονούν ορι
σμένες ενέργειες όπως 
είναι το άναμμα και η 
διατήρηση φωτιάς στο 
ύπαιθρο, το πέταμα 
αναμμένων τσιγάρων

και σπίρτων, το κάψιμο 
ξηρών χόρτων και σι- 
τοκαλαμιών, η λει
τουργία ανθρακοκάμι- 
νων και ασβεστοκάμι
νων, η κυκλοφορία 
γεωργικών μηχανημά
των χωρίς να είναι 
εφοδιασμένα με συ
σκευή συγκράτησης 
των σπ ινθήρω ν της 
μηχανής, κλπ.

Παράλληλα βρίσκε
ται σε εφαρμογή ένα 
ευρύ πρόγραμμα δη
μιουργίας οργανωμέ
νων χώρων αναψυχής 
μέσα στα περαστικά 
κυρίως δάση, με άμεσο 
στόχο την εξυπηρέ
τηση των απαιτήσεων 
αναψυχής, ξεκούρασης 
και ηρεμίας των κατοί
κων των αστικών κέν- 
τρωμ και με έμμεσο 
την ανάπτυξη φιλοδα
σικού αισθήματος στον 
πληθυσμό.

-  Βρίσκεται σε εφαρμογή 
από τη δασική υπηρε
σία ένα πρόγραμμα κα
θαρισμού των δασών 
στις περιοχές που ο 
κίνδυνος πυρκαγιάς 
παρουσιάζεται αυξημέ
νος όπως είναι οι εκα

τέρωθεν των δρόμων 
ζώνες.

-  Παράλληλα έχει ανα
ληφθεί παρόμοια
προσπάθεια από τον 
ΟΣΕ για τις ζώνες εκα
τέρωθεν των σιδηρο
δρομικών γραμμών, 
από τη ΔΕΗ για τις ζώ
νες διέλευσης των 
γραμμών μεταφοράς 
και διανομής της ηλε
κτρικής ενέργειας. 

-Ζ η τ ή θ η κ ε  από τους 
δήμους και τις κοινό
τητες που διατηρούν 
σκουπιδότοπους να 
λάβουν όλα εκείνα τα 
προληπτικά μέτρα που 
θα αποκλείσουν την 
μετάδοση πυρκαγιάς 
από το σκουπιδότοπο. 
Εδώ πρέπει να τονισθεί 
ότι ένας σημαντικός 
αριθμός πυρκαγιών 
έχει σαν αφετηρία τους 
πλημμελώς λειτουρ- 
γούντες σκουπιδότο
πους.

Στον τομέα της 
μείωσης της καταστρε- 
πτικότητας των πυρκα
γιών εντάσσονται: 
α. Η εκτέλεση έργων 

υποδομής στα δάση 
που σκοπό έχουν να



π ερ ιο ρ ίσο υν  την ε- 
ξάπλωση της πυρκα
γιάς. Εδώ αναφέρουμε 
τα 1.500 χιλιόμετρα 
των αντιπυρικών δρό
μων και ζωνών, τις 200 
υδατοδεξαμενές και 
τους καθαρισμούς των 
δασών που πέρυσι 
πραγματοιποιήθηκαν 
σε έκταση 7.000 
στρέμμά.ων.

6. Η γρήγορη επισήμανση 
και αναγγελία των 
πυρκαγιών που επιτυγ
χάνεται με την ύπαρξη 
ενός δικτύου 180 περί
που παρατηρητηρίων 
και την εκτέλεση 
περιπολιώ ν μέσα στα 
δάση από δασικούς 
υπαλλήλους. Έτσι και 
με τη Βοήθεια ενός 
ικανοποιητικού δι
κτύου ραδιοτηλεφωνι- 
κών επικοινωνιών, πε
τυχαίνουμε ικανο
ποιητικούς χρόνους 
επισήμανσης και
αναγγελίας των πυρ
καγιών.

Στο έργο αυτό συμ
μετέχε ι και ο Στρα
τός ,ιου φέτος έχει 
αναλάβει την πρα
γματοποίηση περιπο
λιών στις απειλούμε
νες δασικές περιοχές 
όλης της χώρας ακόμα 
οι πλέον ευαίσθητες 
περιοχές επιτηρούνται 
με αεροσκάφη και ελι
κόπτερα.

γ. Η ύπαρξη αποτελεσμα
τικής δύναμης κατα
στολής των δασικών 
πυρκαγιών. Στον το
μέα αυτό έχει συντε- 
λεσθεί σημαντική 
πρόοδος. Υπάρχουν 
228 πυροσβεστικά 
οχήματα, και θα 
παραδοθούν στη Δα
σική Υπηρεσία άλλα 70 
των 2,5 τόνων, 9 αε
ροσκάφη CANADAIR,

και 28 PZL, και ένα 
σύστημα MAFFS, ενώ 
μέσα στο καλοκαίρι θα 
λειτουργήσουν και 
άλλα δύο όμοια συ
στήματα.

Για την εξυπηρέτηση 
των αεροσκαφών έχουν 
γ ίνει οι αναγκαίες εγκα
ταστάσεις εδάφους στα 
αεροδρόμια Ελευσίνας, 
Τατο'ΐου, Ανδραβίδας, 
Σέδες και Μυτιλήνης, 
ενώ θα γ ίνουν ανάλογες 
εγκαταστάσεις και στο 
αεροδρόμιο της Ρόδου.

Στον τομέα προσωπι
κού θα απασχοληθούν 
1920 εποχιακοί δασοπυ
ροσβέστες, οδηγοί και 
πυροφύλακες, ενώ υπη
ρετούν ήδη με σύμβαση 
άλλοι 660 οδηγοί και δα
σοπυροσβέστες. Παράλ
ληλα βέβαια θα πρέπει να 
υπολογισθούν στη δύ
ναμη πρόληψης και κατα
στολής των πυρκαγιών 
και το σύνολο του δυνα
μικού των δασικών 
υπαλλήλων, που ξεπερ
νάει τα 2.500 άτομα.

Η επιτήρηση από αέρα 
σ' όλη τη διάρκεια της 
μέρας με αεροπλάνα και 
ελικόπτερα για την περι
οχή Αττικής, Ηλείας, 
Αχάίας, Θ εσ/νίκης και 
Χαλκιδικής, ιδιαίτερα 
τους μήνες Ιούνιο μέχρι 
Οκτώβριο.

III. Στην όλη προσπά
θεια που καταβάλλεται 
από το υπουργείο για 
την προστασία του δασι
κού πλούτου από τις 
πυρκαγιές, συμμετέχουν 
με πολύαιμη προσφορά η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
ο Στρατός, η Ελληνική 
Αστυνομία, η Αγροφυ
λακή, οι δ ιάφοροι σύλ
λογοι και τα φυσιολα
τρικά σωματεία, 

σωματεία.

Η συνεργασία του Υπ. 
Γεωργίας με την Δασική 
Υπηρεσία και την Πυρο
σβεστική γίνεται ως εξής: 

Αν η Δασική Υπηρεσία 
έχει ανάγκη της ενίσχυ
σης της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, την καλεί σε 
βοήθεια που συνίσταται 
στην αποστολή πυρ/κώ ν

οχημάτων στα πλαίσια 
φυσικά και των ευθυνών 
της Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας, για την ασφάλεια

των αστικών κέντρων.

Αν η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία λάβει κάποιο 
μήνυμα, έκρηξης πυρκα
γιάς σε δάσος, στέλνει 
αμέσως δικά της οχή
ματα και παράλληλα 
ειδοποιεί αμέσως την 
πλησιέστερη στην καιό- 
μενη περιοχή Δασική 
Υπηρεσία και το Συντονι
στικό Κέντρο που λει
τουργεί στο Υπουργείο 
Γ εωργίας σε 24ωρη βάση.



Ο ρόλος της Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας εί
ναι σημαντικός. Βασική 

αποστολή της στις πυρ
καγιές δασών είναι να δί
νει προτεραιότητα με την 
κατάλληλη διάταξη των 
μονάδων της στην πυρα
σφάλεια νοσοκομείων, 
αποθηκών, οικισμών, χω
ριών, κατασκηνώσεων 
κτλ. που βρίσκονται μέσα 
ή πλησίον στο δάσος που 
καίγεται.

Τέλος θέλουμε να το
νίσουμε ιδιαίτερα ότι η 
προστασία των δασών της 
χώρας μας είναι υπόθεση 
όλων των Ελλήνων. Η 
διαπίστωση αυτή σημαί
νει ότι όλοι οι πολίτες αυ
τής της χώρας μπορούν 
και πρέπει να πάρουν ε
νεργό μέρος στην όλη 
προσπάθεια, αποφεύ- 
γοντας να γίνουν υπαίτιοι 
πυρκαγιάς και βοηθών
τας με κάθε τρόπο στην 
κατάσβεσή της, πριν 
αυτή εκδηλωθεί.

Αν αντιληφθείτε 
οποιανδήποτε έναρξη 
πυρκαγιάς σε δάσος, 
οφείλετε να σπεύσετε για 
την καττάσβεσή της. Σε 
περίπτωση αδυναμίας να 
την αντιμετωπίσετε μό
νος σας, οφείλετε να τη
λεφωνήσετε αμέσως σε 
κάποιο από τα παρακά
τω τηλέφωνα:
36.07.211 - 36.09.237
υπουργείο Γεωργίας 
(Συντονιστικό Κέντρο για 
την κατάσβεση πυρκα
γιών στα δάση).

199 Άμεση Επέμβαση 
Πυροσβεστικής Υπηρε
σίας.

65.96.580 Δασαρχείο
Πεντέλης.
24.61.918 Δασαρχείο
Πάρνηθας.
100 Άμεση Δράση.



01 ΘΟΡΥΒΟΙ
Έ να βλέμμα στην κα

θημερινή ζωή του ατό
μου εύκολα αποδεικνύει 
ότι το πρόγραμμα της 
ημέρας γίνεται μια ανε
ξέλεγκτη παραγωγή θο
ρύβων με τρομακτικά 
καταστροφικά αποτελέ
σματα. Απλώνονται στους 
χώρους της ψυχικής και 
διανοητικής υγείας του 
και προκαλούν υπερεν
τάσεις νεύρων, νευρώ
σεις και άλλες γνωστές 
και άγνωστες ψυχοπνευ- 
ματικές ασθένειες.

Στό δρόμο, οι θόρυ
βοι των οχημάτων, που 
προέρχονται είτε από 
την κακή λειτουργία 
τους, είτε από την κακή 
συμπεριφορά του οδη
γού. Αυτοί συνοδεύουν 
τον άνθρωπο ακόμα και 
όταν βρίσκεται στο σπίτι 
του, διαπερνώντας τις 
μονώσεις των τοίχων.

Στην εργασία, οι θό
ρυβοι που δημιουργούν- 
ται από τα μηχανήματα ή 
τον εκνευρισμό των 
συναλλασσόμενων.

Στό σπίτι, οι θόρυβοι 
που παράγονται από την 
συμπεριφορά των συγ- 
κατοίκων που έχει σχέση 
με την χρήση των οικια
κών συσκευών, την ψυ
χαγωγία, την συμπερι
φορά των παιδιών, την 
φιλοξενία κατοικίδιων 
ζώων και που στερούν το 
βασικό δικαίωμα του 
κάθε ατόμου να αναπαυ
θεί.

Η πολιτεία, στα πλαί
σια της καταπολέμησης 
της ασυνειδησίας των 
θορυβοποιών, η οποία 
δρα εις βάρος των άλ
λων, με μια σειρά νομι

κών διατάξεων που απο
φάσισε να θεσπίσει έχει 
λάβει μέτρα διωκτικά και 
σωφρονιστικά. Με την 
υπ’ αριθμ. 13/71 Αστυ
νομική Διάταξη καθορί
ζονται οι ώρες κοινής 
ησυχίας και οι θόρυβοι 
που η παραγωγή τους 
απαγορεύεται και τιμω
ρείται.

-  Το άρθρο 1 της 
13/71 Αστυνομικής Διά
ταξης ορίζει τις ώρες 
ησυχίας των πολιτών που 
είναι για το θέρος 3 - 
5.30' το απόγευμα και 11 
- 7 το πρωί, και για το 
χειμώνα 3 - 5 το από
γευμα και 10 - 7.30' το 
πρωί. Θέρος λογίζεται το 
από 1ης Απριλίου μέχρι

30 Σεπτεμβρίου χρονικό 
διάστημα, χειμώνας δε 
το χρονικό διάστημα από 
1ης Οκτωβρίου μέχρι 31 
Μαρτίου.

-  Στο άρθρο 2 ορίζον
ται οι γενικές απαγορεύ
σεις και υποχρεώσεις 
των πολιτών. Συνοπτικά 
τις παραπάνω ώρες ησυ
χίας απαγορεύονται:
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ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
•  Ό λες οι εργασίες 

που δημιουργούν θό
ρυβο ή οπωσδήποτε τα
ράσσουν την ησυχία των 
πολιτών.

•  Τα τραγούδια, οι 
φωνές, η χρήση μουσι
κών οργάνων, ραδιοφώ- 
νων ή μαγνητοφώνων σε 
δημόσιους χώρους ή

μέσα μαζικής μεταφο
ράς.

•  Το μάθημα της 
μουσικής ή ωδικής στα 
σχολεία ή ωδεία.

•  Η περιφορά με λα
τέρνα, ρομβία, γραμμό
φωνο ή άλλο μουσικό 
όργανο, σε δρόμους, 
δημόσια κέντρα ή μέσα 
συγκοινωνίας, για

άσκηση επαγγέλματος 
του κατόχου.

•  Η λειτουργία κάθε 
μουσικού οργάνου, ηλε
κτρικής ή μη συσκευής 
σε ψηλό τόνο, που εν
οχλεί τους περίοικους.

•  Τα θορυβώδη παι
χνίδια σε καφενεία - 
σφαιριστήρια ή άλλα δη
μόσια κέντρα, οι φωνές

και οι συζητήσεις των 
πελατών τους σε ψηλό 
τόνο.

•  Η χρήση σειρήνων 
εργοστασίων ή βιοτε
χνιών χωρίς έκτακτη 
ανάγκη.

•  Οι θορυβώδεις συ
ζητήσεις από οδηγούς 
στις πιάτσες ταξί, ή του 
προσωπικού λεωφορείων



στους σταθμούς, καθώς 
και η φορτοεκφόρτωση 
φορτηγών αυτοκινήτων, 
εάν διαταράσσεται η 
ησυχία των περίοικων.

•  Η λειτουργία μηχα
νών όλων των τροχοφό
ρων σε στάση εάν είναι 
θορυβώδεις.

•  Τα χτυπήματα σε 
χαλιά ή κουβέρτες στις 
βεράντες.

•  Τα παιχνίδια στους 
δρόμους, πλατείες και 
γενικά σε κοινόχρηστους 
χώρους, όπως και το πο
δόσφαιρο στους ίδιους 
χώρους όλο το 24ωρο.

•  Οι δ /ντές εργοστα
σίων ή εργαστηρίων που 
από τη λειτουργία τους 
ενοχλούνται ο ι περ ίο ι
κοι, υποχρεούνται να 
μειώσουν το θόρυβο, με 
τεχνητά ή άλλα μέσα.

•  Με αιτιολογημένη 
άδεια του διοικητή του 
οικείου Αστυνομικού 
Τμήματος και σε εξαιρε
τικές περιπτώσεις έκτα
κτης ανάγκης, μπορεί να 
επιτραπεί η εκτέλεση 
εργασίας που προκαλεί 
θόρυβο, αφού δεν μπο
ρεί ν ’ αναβληθεί.

- Τ ο  άρθρο 3 απαγο
ρεύει τη διαλάληση του 
εμπορεύματος από μι- 
κροπωλητές και υπαί
θριους επαγγελματίες 
στάσιμους ή πλανόδιους 
όλο το 24ωρο. Του μέ
τρου εξαιρούνται οι εφη
μεριδοπώλες εάν δεν 
διαλαλούν το περιεχό
μενο των εφημερίδων.

•  Τη διαλάληση εμ
πορευμάτων από υπαλ
λήλους ή διευθυντές 
καταστημάτων από τις 
πόρτες ή τα πεζοδρόμια 
καθώς και οι χειρονομίες 
ή οι παρακλήσεις για να 
προσελκύσουν πελάτες. 

Στις παραβάσεις υπαλ
λήλου είνα ι συνυπεύθυ- 
νος και ο διευθυντής του 
καταστήματος.

- Τ ο  άρθρο 4 απαγο
ρεύει στα κέντρα, το τρα
γούδι, τη μουσική και γε
νικά τη λειτουργία κάθε 
μουσικού ή ηλεκτρικού 
οργάνου, χωρίς άδεια της 
Αστυνομικής Αρχής, η 
οποία δίνεται υπό προϋ
ποθέσεις από επιτροπή. 
Απαραίτητη προϋπό
θεση, και κυριότερη, εί
ναι το ότι δεν θα διατα- 
ράσσεται η ησυχία των 
πολιτών.

- Τ ο  άρθρο 5 υπο
χρεώνει τους διευθυντές 
νοσηλευτικών γενικά 
ιδρυμάτων, να αναρτούν 
π ινακίδες ορισμένων 
διαστάσεων σε εμφανή 
σημεία, αναγράφοντας 
τη λέξη «ΗΣΥΧΙΑ» και 
λαμβάνονται μέτρα για 
την ησυχία των αρρώ
στων.

- Τ ο  άρθρο 6 απαγο
ρεύει τη διατήρηση κα
τοικίδιων ζώων ή εν
οχλητικών πτηνών, που, 
με τα γαβγίσματα ή τις 
φωνές τους ενοχλούν 
τους περίοικους, και 
τέλος.

Στο άρθρο 7 καθορί
ζονται οι κυρώσεις κατά 
των παραβατών, που 
δ ιώκονται και τιμω ρούν
ται σύμφωνα με το άρ
θρο 417 του Π.Κ. το 
οποίο ορίζει: «Όστις δι' 
υπερβολικών κρότων 
κατά την άσκηση επαγ
γέλματος τινός ή άλλως 
πως παραγομένων, ή θο
ρύβων, διαπληκτισμών, 
ή . οποιω νδήποτε άλλων 
πράξεων τρράττει δημο
σίως των κατοίκων τας 
ασχολίας, τας τέρψεις ή 
τη νυκτερινή ησυχία, τι
μωρείται δια κρατήσεως 
ή προστίμου». Η υπ’ 
αριθμ. 13/71 Αστυνομική 
Διάταξη τροποποιήθηκε 
με την υπ ’ αριθμ. 
1/26-6-82 όμοια, ως προς 
την αντικατάσταση του

άρθρου 1, για τον καθο
ρισμό των ωρών ησυχίας 
των πολιτών.

Η εφαρμογή της νο
μοθεσίας «περί διαταρά- 
ξεως της κοινής ησυ
χίας», δεν είναι περιορι- 
σμός της ελευθερίας του 
ατόμου, αλλά κατοχύ
ρωση των δικαιωμάτων 
του κοινωνικού συνόλου 
και επαναφορά της συμ
περιφοράς στα πλαίσια 
του αλληλοσεβασμού, 
λύση δεν μπορεί να επι
τευχθεί χωρίς τον αυ

τοέλεγχο των ιδίων των 
μελών του κοινωνικού 
συνόλου, μπορεί όμως 
να περιορισθεί σημαν
τικά και να μειωθεί σε 
αξίολογο βαθμό. Αυτό 
εξαρτάται και από την 
συγκεκριμένη βοήθεια 
των ενοχλουμένων, οι 
οποίοι μπορούν να ζητή
σουν να επιβληθεί τό 
κράτος του Νόμου και να 
αποκατασταθεί η ησυ
χία.

Ένας από τους κυ- 
ριώτερους παράγοντες
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που συντελούν στην 
ηχορύπανση της πόλης 
είναι ο θόρυβος από τις 
εξατμίσεις των δικύκλων. 
Οι περισσότερες είναι 
παλιές, άλλες είναι επί
τηδες κομμένες στις 
άκρες από μερικούς 
νεαρούς για να κάνουν 
«εφέ» ταλαιπωρώντας 
έτσι τον κόσμο.

Οι κυριώτεροι πα
ράγοντες ηχορύπανσης 
σε μια πόλη είναι το 
αεροδρόμιο που τυχόν 
θα υπάρχει στην περίφε

ρε ιά της, η λειτουργία 
εργαλείων ή μηχανημά
των εκσκαφής, η χρήση 
σειρήνων εργοστασίων ή 
πλοίων, οι θόρυβοι και 
τα κλάξον των τροχοφό
ρων στις ώρες κυκλοφο
ρ ικ ή ς  αιχμής.

Μέσα από το άρθρο 
αυτό είδαμε μέχρι ένα 
βαθμό το πρόβλημα της 
ηχορύπανσης της νομο
θεσίας, που καλύπτει το 
θέμα, και τις κυρώσεις 
που επιβάλλονται στους 
παραβάτες.

Σαν συμπέρασμα 
βγαίνει κάτι πολύ απλό 
που αν εφαρμοστεί θα 
μας απομακρύνει από 
κάθε δυσάρεστη συν
έπεια: Να προσπαθή
σουμε να αποφύγουμε 
κάθε ενόχληση των γύρω 
μας, σεβόμενοι το δι
καίωμα ανάπαυσης των 
συνανθρώπων μας. Η 
μουσική και γενικά τα 
μέσα ηχητικής απόλαυ
σης, ακούγονται καλύ
τερα σε χαμηλή ένταση. 
Να νοιώσουμε το πρό

βλημα του διπλανού μας 
που γύρισε ή πρόκειται 
να φύγει για το μεροκά
ματο, είναι βαριά ή ελα
φρά άρρωστος και γενι
κότερα ενοχλείται με ότι 
ευχαριστεί εμάς.

Ό μως το σημαντικό
τερο κέρδος μπορεί να 
προέλθει από μια σωστή 
διαπαιδαγώγηση των 
νέων για το μέλλον και 
μια μεγάλη έντονη δια
φώτιση του κοινού για το 
παρόν.
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΝ
I I. I I . «

Η άσκηση του δικαιώ
ματος στην εκπαίδευση 
μέσα από την ενότητα 
των ευκαιριών και της 
μεταχείρισης έχει πολ
λές φορές διακηρυχτεί 
τα τελευταία χρόνια.

Το δικαίωμα στην εκ
παίδευση όλων των αν
θρώπων και η επιτυχη
μένη άσκησή του δεν 
οδηγούν βέβαια σε μια 
«ισότητα» αλλά ενδεχό
μενα σε κάποια «εξί
σωση» στο επίπεδο των 
ευκαιριών κοινωνικής 
ένταξης. Κι αυτό γιατί 
ισότητα στην πρόσβαση 
στην εκπαίδευση δεν 
σημαίνει και ισότητα 
κατά τη διάρκεια της εκ
παίδευσης, ούτε ισότητα 
δυνατοτήτων απασχόλη
σης κατά την έξοδο από 
το εκπαιδευτικό σύ
στημα. Είναι σήμερα γε
νικά αποδεκτό ότι η 
μείωση των εκπαιδευτι
κών ανισοτήτων δεν 
καταλήγει σε μείωση των 
κοινω νικών ανισοτήτων. 
Ίδ ια  διπλώματα οδηγούν 
σε διαφορετικής ποιότη
τας επαγγελματικές στα
διοδρομίες λόγω της με
σολάβησης. του κοινω
νικό - ο ικονομικού παρά
γοντα (π.χ. τα παιδιά που 
προέρχονται από χαμηλά 
Κοινωνικό - ο ικονομικά 
στρώματα μπορεί να 
έχουντό  ίδιο πτυχίο με τα 
παιδιά που προέρχονται 
από υψηλά στρώματα, 
παρόλα '‘αυτά προσλαμ
βάνονται σε λιγότερο εν
διαφέρουσες εργασίες, 
απολύονται πρώτοι κλπ.).

-γ 'Το κοινωνικό στρώμα 
προέλευσης, η ο ικογε

νειακή κατάσταση, οι 
πρώτες εμπειρίες απο
τελούν τα καθοριστικά 
στοιχεία που μετατρέ
πουν τη «δυνάμει» ισό
τητα σε «πραγματική» 
ανισότητα.

Οι κοινωνικό - οικο
νομικές συνθήκες και όχι 
λο ιπόν η εκπαίδευση 
αποτελούν τον κύριο 
μοχλό της κοινω νικής κι
νητικότητας, η δε κρίση 
του εκπαιδευτικού συ
στήματος αντανακλά σε 
μεγάλο βαθμό την κρίση 
αξιών του κοινωνικού 
συστήματος.

Βέβαια οι διακρίσεις 
της κοινωνίας (φτωχός - 
πλούσιος, εργάτης 
αγρότης, υγιής - άτομο 
με ειδικά προβλήματα) 
μπορεί να παράγονται 
στο κοινωνικό σύστημα, 
αναπαράγονται όμως και 
στο εκπαιδευτικό, χωρίς 
αυτό να σημαίνει πως 
στις περιπτώσεις που το 
εκπαιδευτικό σύστημα 
θα τείνει να τις εξαλεί
ψει αυτές δεν θα εξακο
λουθούν να παράγονται 
στην κοινωνία.

Συνοπτικά η σύγ
χρονη εκπαίδευση πρέ
πει: α) να ασκεί επίδραση 
στην ε ξ έ λ ιξ η  τη ς  κ ο ιν ω 

ν ία ς , με διορθωτική πα
ρέμβαση στις κοινωνικές 
ανισότητες και αποδοχή 
της πολύ - πολιτισμικής 
συγκρότησης των κοινω
νιών, β) να επηρεάζει 
την ο ικ ο ν ο μ ικ ή  σ υ μ π ε ρ ι

φ ο ρ ά  του πολίτη, στρέ
φοντας το ενδιαφέρον 
του στην προστασία του 
καταναλωτή, τη μόλυνση 
του περιβάλλοντος, τη

σπατάλη ενέργειας και γ) 
να αποτελεί κ α θ ο ρ ισ τ ικ ό

παράγοντα της π α ρ α γ ω 

γ ικ ή ς  δ ια δ ικ α σ ία ς , όπου 
οι τεχνικές γνώσεις 
μπαίνουν στην υπηρεσία 
της δημιουργίας κοινω
νικών αγαθών.

Σ ’ αυτή την εποχή 
του επαναπροσανατολι- 
σμού του ρόλου της εκ
παίδευσης στις νέες κοι
νωνικές, ο ικονομικές και 
τεχνολογικές συνθήκες, 
το καυτό θέμα της ε κ 

π α ίδ ε υ σ η ς  τω ν  κ ρ α τ ο υ 

μ έ ν ω ν  καλύπτεται μέσα 
σε ένα πέπλο ένοχης 
σιωπής.

Μ ’ εξαίρεση την ανα

γνώριση του δικαιώμα
τος στην παιδεία ή τον 
προσδιορισμό του ρόλου 
του σχολείου στην πρό
ληψη της εγκληματικό
τητας, η αντεγκληματική 
και η σωφρονιστική πολι
τική αδιαφορούν ή αορι- 
στολογούν στα αν πρέ
πει και πώς και με ποιό 
στόχο να εκπαιδεύονται 
οι κρατούμενοι.

Βέβαια πίσω από αυ
τή η αδράνεια  δεν υ
πολα νθ ά νε ι μόνο ένα 
δύσκαμπτο γραφειοκρα
τικό σύστημα ή η έλλειψη 
στοιχειώδους υλικοτε- 
χνικής υποδομής. Ελο- 
χεύει μια χρόνια καρκι-
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νογόνα ιδεολογία «περί 
της κατωτέρας, η διαφο
ρετικής φύσεως του εγ
κληματία».

Η σωφρονιστική πολι
τική επηρεάζεται έντονα 
από την κρατούσα θεω
ρία για την αιτιολόγηση 
της εγκληματογένεσης 
και σήμερα -  παρά τις 
διαβεβαιώσεις των ειδι
κών -  για τον «πολυπα- 
ραγοντισμό» στη διά- 
πραξη ενός εγκλήματος 
(με υπογράμμιση του 
κοινωνικού στοιχείου), 
τόσο το λαϊκό αίσθημα 
όσο και η πολιτεία, δεί
χνουν σαν να μην μπο
ρούν να αποδιώξουν τα

φαντάσματα του «δαιμο
νισμένου κακούργου».

Έτσι το σωφρονι
στικό σύστημα δεν εν- 
διαφέρεται να αποτρέψει 
το «κακό καθεαυτό» 
αλλά να προλάβει τη 
(νομική) επάνοδό του, με 
αποτέλεσμα να συνδέε
ται με μια δικαιοσύνη 
που καταστέλλει κι όχι 
με μια δικαιοσύνη που 
ξέρει να διαπαιδαγωγεί.

Θα ήταν βέβαια 
άσκοπο να θελήσουμε να 
αποκόψουμε την εκπαί
δευση στα σωφρονιστικά 
καταστήματα από τους 
θεσμούς που την περι
βάλλουν και κυρίως από

την κρατούσα αντίληψη 
για τον τρόπο λειτουρ
γίας του σωφρονισμού. 
Ας μην ξεχνάμε μάλιστα 
ότι θεσμοί πριν τη φυ
λακή και θεσμοί μετά τη 
φυλακή επηρεάζουν 
άμεσα τον τρόπο λει
τουργίας της ίδιας της 
φυλακής. Πολλοί υπο
στηρίζουν, κινούμενοι 
στα πλαίσια αυτά, ότι η 
σωφρονιστική εκπαί
δευση δεν έχει τίποτα 
κοινό με τη γενικότερη 
εκπαίδευση γιατί δεν 
μπορεί να ενταχθεί (ή να 
συνδεθεί) σε γενικότερο 
μορφωτικό πρόγραμμα. 
Ά λλω στε η Πολιτεία 
οφείλει να ασχοληθεί 
πρώτα με την εκπαί
δευση των «τιμίων» κι 
ύστερα με τους έγκλει
στους. Η απάντηση στις 
παραπάνω θέσεις είναι 
πολύμορφη. Αν αληθεύει 
το «όπου ανοίγει ένα 
σχολείο κλείνει μια φυ
λακή» αντανακλά, έμ
μεσα τουλάχιστον, μια 
θετική εικόνα στο σύν
ολο των κοινωνικά δια- 
παιδαγωγουμένων ατό
μων, ελεύθερων ή όχι;

Η πορεία «κοινωνία - 
φυλακή» δεν είναι μονό
δρομος και οι απόηχοι 
της διαβίωσης στη φυ
λακή δεν αφορούν μόνο 
τους κρατούμενους 
αλλά όλο το κοινωνικό 
σύνολο, τη στιγμή μάλι
στα που όσοι βγαίνουν 
από τα σωφρονιστικά 
καταστήματα επηρεά
ζουν με τη συμπεριφορά 
τους μια αρκετά σημαν
τική κοινωνική ομάδα 
(οικογένεια, φίλοι).

Το δεύτερο ζήτημα 
είναι αν η Πολιτεία μπο
ρεί να εκπαιδεύει φυλα
κισμένους με εκπαιδευ
τικά συστήματα ελεύθε
ρων ατόμων και με ποιο 
στόχο. Κατά τη γνώμη 
μου το σωφρονιστικό 
σύστημα δεν μπορεί να 
διαμορφώσει «καλές τά
σεις» αλλά να γαλβανίσει 
«καλές συνήθειες». Η 
μόρφωση του λαού είναι 
αναγκαία υποδομή σε 
κάθε καλό σωφρονιστικό 
σύστημα, το οποίο δεν 
μπορεί να μετατρέψει 
«θηρία» σε ανθρώπους, 
αλλά να δώσει στην αν
θρώπινη αθλιότητα μία 
νέα ελπίδα.

Για να συμβεί όμως 
κάτι τέτοιο πρέπει να 
συντρέχουν «όροι ελευ
θερίας». Η εκπαίδευση 
στις φυλακές πρέπει νά- 
χει τα χαρακτηριστικά 
της ελεύθερης εκπαί
δευσης, η οποία χωρίς 
να στοχεύει σε πολιτι
κοκοινωνική χειραγώ
γηση ή ιδεολογική 
ύπνωση, θα δ ίνει τα μέσα 
αυτοεκτίμησης και ευθύ
νης σε κάθε κρατούμενο. 
Στόχος του σωφρονιστι
κού εκπαιδευτικού συ
στήματος είναι η επα
νόρθωση τωβ αποτυχιών 
της κοινωνικής εκπαί
δευσης του ατόμου μέσα 
από την αποδοχή της 
ιδιαιτερότητάς του κι όχι 
μέσα από το στιγματισμό 
και την περιθωριοποίησή 
της.

Όπως όμως η έλ
λειψη εκπαίδευσης στη 
φυλακή αντανακλά τις 
μορφωτικές ελλείψεις
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«έξω», κατά τον ίδιο 
τρόπο η αναζήτηση δια
δικασιών κοινω νικοποίη
σης μέσα στη φυλακή 
αναδεικνύει την αδυνα
μία των ελεύθερων θε
σμών (οικογένεια, σχο
λείο, κλπ.) να εντάξουν 
αρμονικά ένα άτομο.

Οι (όρο το δυνατό πιο 
ρεαλιστικές) προτάσεις 
του για μία μεσοπρόθε
σμη μεταβολή του συ
στήματος παροχής της 
εκπαίδευσης στα σω
φρονιστικά καταστήματα 
είναι:
α. Η εκπαίδευση (ανά

γνωση, γραφή κλπ.) να 
αφορά όλους, αλλά η 
μόρφωση απαιτεί να 
ενσκύψουμε στον 
κάθε κρατούμενο χω
ριστά.

β. Ενθάρρυνση εκπαί
δευσης και αυτομόρ
φωσης των έγκλει
στων ανθρώπων, 

γ. Δημιουργία ιδρυμάτων 
τύπου «Φυλακή - σχο
λείο».

δ. Δημιουργία ειδικών 
ιδρυμάτων με ειδικό 
σωφρονιστικό καθε
στώς για όσους κρα
τούμενους δέχονται 
να ενταχθούν σε υψη
λές βαθμίδες εκπαί
δευσης (ανώτερη, 
ανώτατη κλπ.). 

ε. Πλήρης α ποηθ ικο - 
ποίηση και αποθρη- 
σκευτικοποίηση των 
μορφωτικών προγραμ
μάτων.

στ. Επ ιμόρφω ση (ειδι
κών) δασκάλων για 
τις ειδ ικές κατηγο
ρίες κρατουμένων, 

ζ. Εξασφάλιση συνθηκών
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1. Αγροτικές φυλακές 
Τίρυνθας

ημι-ελευθερίας για 
όσους η εκπαίδευσή 
τους στη φυλακή 
στέφτηκε με επαγγελ
ματική επιτυχία.

Η εκπαίδευση ως γε
νικός προληπτικός 
παράγοντας όπως και η 
εκπαίδευση των κρατου
μένων έχει ένα σημαν
τικό ρόλο να διαδραμα
τίσει τόσο στην απο
τροπή της εγκληματογέ- 
νεσης με την άρση των 
πιο ωθητικών παραγόν
των (κοινωνική αποδοχή, 
σχολική - οικογενειακή 
ένταξη, εργασιακή απο
κατάσταση) όσο και στην 
ανάπτυξη νέων αξιών 
(ουμανιστικού χαρα
κτήρα), δηλ. να μάθεις 
να ζεις ελεύθερος -  
μέσα κι έξω από τη φυ
λακή -  κι όχι να μάθεις 
να ζεις «σαν φυλακισμέ
νος», παγιδευ μένος 
ανάμεσα στους πολιτι
κούς περιορισμούς, τις 
κοινωνικές προδιαγρα
φές και τις διανθρώπινες 
επαφές.

Με το Α Π 99948/ 
29-4-1983 έγγραφό της η 
Δ /νση Εκτέλεσης Ποινών 
του υπουργείου Δ ικαιο
σύνης απαντάει στα ερω
τήματα της Δ /νσης Επι
μόρφωσης ενήλικων του 
υπουργείου Παιδείας φ. 
39β.22/8/Γ5/376/8-11-82) 
σχετικά με τα μαθήματα, 
διαλέξεις κλπ. που έγιναν 
τα έτη 1980 - 81 σε κάθε 
φυλακή χωριστά.

Από την επεξεργασία 
των απαντήσεων δ ιαπ ι
στώνεται ότι πολλοί λίγοι 
κρατούμενοι (κύρια οι 
αναλφάβητοι) παρακο-

2. Δικαστική φυλακή 

Επταπυργίου
3. Κλειστή φυλακή 

Χαλκίδας

4. Αγροτική φυλακή 
Κασσάνδρας

5. Σωφρονιστικό Κα
τάστημα Ανηλίκων 
Κορυδαλλού

6. Δικαστική φυλακή 
Ιωαννίνων

7. Πρεβαντόριο Κρατου
μένων 'Αμφισσας

8. Δ ικαστική φυλακή 
Τρίπολης

9. Δικαστική φυλακή 
Βόλου

10. Δ ικαστική φυλακή 
Χίου

11. Δ ικαστική φυλακή 
Νεαπόλεως Κρήτης

12. Δ ικαστική φυλακή 
Λάρισας

13. Κλειστή φυλακή 
Πατρών

14. Δικαστική φυλακή 
Κώ

15. Κλειστή φυλακή 
Αίγινας

16. Κλειστή Κεντρική 
φυλακή γυναικών 
Κορυδαλλού

17. Δ ικαστική φυλακή 
Ναυπλίου

18. Κλειστή φυλακή 
Τρικάλων

19. Αγροτική φυλακή 
Αγιάς

20. Κλειστή φυλακή 

Αλικαρνασσού

21. Δ ικαστική φυλακή 
Κομοτηνής

22. Αγροτικό σωφρο

νιστικό κατάστημα 
Ανηλίκων Κασσαβε- 
τείας

23. Κλειστή φυλακή 
Κέρκυρας

24. Δικαστική φυλακή 
Κοοίνθου

Α.Π. 5318/82/12.3.83

Α.Π. 14820/14.3.83 

Α.Π.1528/11.3.83 

Α.Π.5735/8.3.83 

Α.Π. 5947/22.12.82

Α.Π. 2336/7.1.83 

Α.Π. 2578/4.1.33 

Α.Π. 2142/7.1.83 

Α.Π. 4339/30.12.82 

Α.Π. 215/17.2.83

Α.Π. 2311/31.1.83

Α.Π. 170/24.1.83

Α.Π. 135/5.1.83 

Α.Π. 1328/30.12.82 

Α.Π. 1905/12.3.83 

Α.Π. 9361/24.12.82

Α.Π. 857/18.3.83

Α.Π. 7199/4.1.83 

Α.Π. 4311/14.1.83 

Α.Π. 243/20.1.83

Α.Π. 63/13.1.83

Α.Π. 3663/7.1.83

. Α.Π. 6558/12.1.83 

Α.Π. 88/16.1.83



«ΛΟ ΓΙΑ

980 λειτούργησε μονοθέσιο νυκτερινό δημοτικό σχολείο και 
αν μαθήματα στοιχειώδους εκπαίδευσης στους αναλφάβητους 
τους μη απόφοιτους δημοτικού κρατούμενους.
981 και 1982 λειτούργησε μονοθέσιο νυκτερινό δημοτικό.
981 λειτούργησαν τρία τμήματα Λ.Ε. (ηθική αγωγή, γεωργία, 
τεχνία).
έγιναν μαθήματα Λ.Ε.

ι τα έτη 1980,1981 έγιναν μαθήματα Λ.Ε, σε 20 κρατουμένους 
τιβαν απολυτήριο δημοτικού σχολείου 3 κρατούμενοι, 

ι τα έτη 1980 - 81 δεν έγιναν μαθήματα Λ.Ε.

(
τα έτη 1980 - 81 δεν έγιναν μαθήματα Λ.Ε.

980 έγιναν μαθήματα μελισσοκομίας και περιορισμένος αρι- 
 ̂ κινηματογραφικών προβολών και ομιλιών από θεολόγο.

/αν μαθήματα χαλκογραφίας

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  A 

Π α ρ α ρ τή μ α τα

λούθησαν μαθήματα 
στοιχειώδους εκπαίδευ
σης και πήραν απολυτή
ριο δημοτικού, ενώ οι 
περισσότερες ομιλίες 
ήταν θρησκευτικού περι
εχομένου και τα τεχνικά 
μαθήματα αφορούσαν 
ξυλογλυπτική, χαλκο
γραφία και χειροτεχνία 
(βλ. κατάσταση Α').

1 έγινε κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα λόγω ανυπαρξίας 
άλληλων χώρων για ομαδικές συγκεντρώσεις, 
ά τα έτη 1980 - 81 έγιναν μαθήματα ιστορικού χαρακτήρα από 
ηγητές Μ.Ε.

ά τα έτη 1980 - 81 δεν έγιναν ουσιώδεις ενέργειες προς την 
εύθυνση αυτή αλλά μόνο ομιλίες θρησκευτικού χαρακτήρα από 
:ίς της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου και μία θεατρική παράσταση, 
ά τα έτη 1980 - 81 έγιναν μόνο διαλέξεις λόγω απροθυμίας των 
υουμένων για συστηματικά τμήματα Λ.Ε.
ΕΛΕ Λασιθίου οργανώνει (για το 1983) δύο τμήματα Λ.Ε.

ά τα έτη 1980 - 81 δεν έγιναν μαθήματα Λ.Ε. διότι δεν υπήρχαν 
οι και οι κρατούμενοι δεν επιθυμούσαν να αποκτήσουν τίτλο 
ιοτικού σχολείου. Έ γιναν μόνο διαλέξεις, συζητήσεις και προ- 
ές ταινιών μέσα στους θαλάμους, 
ά τα έτη 1980 - 81 δεν έγιναν μαθήματα Λ.Ε.

11979 έγιναν μαθήματα από το Κέντρο Επιμόρφωσης Κεφάλου 
ενώ κατά τα έτη 1980 - 81 δεν έγινε κανένα μάθημα. 

ι έγινε καμία εκπαίδευση.

' έγιναν μαθήματα Λ.Ε. γιατί δεν βρέθηκε δασκάλα που να επι- 
ιεί να τοποθετηθεί στο νυκτερινό δημοτικό σχολείο της φυ-

ής·
ά τα έτη 1980 - 81 έγιναν ομιλίες θρησκευτικού, ηθικοπλαστι- 
ι, ιστορικού και επαγγελματικού περιεχομένου. Δενλειτούργη- 
) ειδικά Τμήματα γιατί οι κρατούμενοι είναι διερχόμενοι 
ί> 1.1.81 έως 30.6.81 έγιναν μαθήματα ξυλογλυπτικής, επιπλοτε- 

•ας, χαλκογραφίας, χειροτεχνίας, θρησκευτικών και αγωγής . 
ίιναν μαθήματα Λ.Ε. από ειδικούς δασκάλους και γιατρούς που 
ίσε η Νομαρχία
1980-81 έγιναν μαθήματα ξυλογλυπτικής και χαλκογραφίας, το 
Ιΐ - 82 μαθήματα χαλκογραφίας και αγγλικής γλώσσας (παρακο- 
ιθούσαν 25 - 30 κρατούμενοι).

:ά το 1980 - 81 έγιναν λίγες ομιλίες ηθικοχριστιανικού περιεχο- 
Όυ από καθηγητές Μ.Ε. λόγω ελλείψεως χώρου και αδιαφορίας 
ι κρατουμένων.

ιναν μαθήματα Πετόσφαιρας (1-10-81 -  31-12-81), Αγγλικών 
-10-82 -  31-12-81), θρησκείας - αγίας Γραφής (2-11-81 -  
12-81), εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής στους αγράμματους 
μία διάλεξη το μήνα από τη ΝΕΛΕ.
ϋεμία κίνησις γιατί από το 1976 κι εφεξής το μεγαλύτερο μέρος 
1 κρατουμένων ανήκουν στην κατηγορία των απειθάρχων που 
άγονται στις φυλακές για λόγους τάξης και πειθαρχίας. Ά λλο ι 
ό ι είναι: κρατούμενοι μεσήλικες χωρίς δ ιά θ εσ η -δ εν  υπάρχουν 
ο υ σ ε ς -  οι κρατούμενοι διαβιούν σε μόνωση.
:ά τα έτη 1982 - 83 έγιναν 3 - 4  ομιλίες κάθε μήνα (σωφρονιστι- 
ί, κοινωνικού, πατριωτικού και θρησκευτικού περιεχομένου)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. σχετικά Στέλιου 
Περράκη «Ουνέσκο και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου» 
Τετράδια διεθνούς Δικαίου, 
4, ανάτυπο από τις ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ - I, ΕΔΠ/ΔΠΘ, 
Αθήνα 1980, σ. 115 επ. καιΚρ. 
Ιωάννου «Η Ευρωπαϊκή δια
κήρυξη για την ελευθερία 
της έκφρασης και της πλη
ροφόρησης «Τετράδια Δ ιε
θνούς Δικαίου, 8, ανάτυπο 
από τις ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- 
III, ΕΔΠ/ΔΠΘ, Αθήνα 1982, σ. 
52 επ.

2. Σε egalisation και όχι 
egalite des resultats et des 
chances αναφέρεται και το 
σχετικό document του 
OCME, Reunion da Comite 
de Γ education au niveau des 
monistres, 20/21/11/1984 με 
θέμα L ’ avenir de P ensei- 
gnement dans des conditions 
sociales, economiques et te
chniques nouvelles, Paris 
1984, ED/Min (84)2, σ.45, 46.

3. Αυτή είναι άλλωστε και 
μια μορφή της πολιτικής 
διάστασης του επαγγελματι
κού προσανατολισμού βλ. Δ. 
Ρόκου «Αλλαγή στην Παι
δεία» εκδ. Παρατηρητής, 
Θεσ/νίκη 1982, σ. 147 επ.

4. Για μια ενιαία εκπαί
δευση χωρίς (ταξικές) δια
κρίσεις βλ. Γ.Μ. Κωνσταντί
νου «Δ ιερευνήσεις  στην 
άμεση εκπαιδευτική πρα
γματικότητα» Θέματα Παι
δείας 4, Αθήνα 1982, σ. 210 
επ.

5. «Η μόρφωση ήταν πιο 
δύσκολη για τους πιο φτω
χούς εξαιτίας του οικονομι
κού φόρτου που βαραίνει 
την ο ικογένεια «iynn Ander
son (με συνεργάτες)». 
Προσωπικότητα και στάσεις 
των φοιτητών των ελληνικών 
Α.Ε.Ι. εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 
1980, σ. 15.

6. «Κρίση υπαρξιακή» την 
αποκαλεί η Γ. Ξανθάκου Νίκα 
«Τα όρια της μεταρρύθμι
σης» στο Κριτική της εκπαι
δευτικής πολιτικής (1974 - 
1981) του Κέντρου Μεσο
γειακών Μελετών, Αθήνα 
1982, σ. 78.

7. Γ ια τις προσδοκίες κοι
νωνικής ανόδου μέσω εκ
παίδευσης βλ. I. Λαμπίρη - 
Δημάκη «Η ελληνική κοινω
νία στην φοιτητική συνεί
δηση» εκδ. Οδυσσέας, 
Αθήνα, 1983, σ. 121 επ.

8. Για τον προβληματισμό 
αν μεταξύ εκπαίδευσης και 
κοινότητας πρέπει να υπάρ
χουν σχέσεις τύπου Servi
ces, interactions ή interven
tions βλ. OCDE, CERI, L' 
unversite et la collectivite, 
Paris 1982, σ. 35 επ.

9. «Η πα ιδεία  προηγείται 
από την οικονομική ανά
πτυξη, την τεχνολογική, την 
οποιαδήποτε» υπογραμμίζει 
ο Δ. Φατούρος «Αλλαγή και 
πραγματικότητα στο Πανε
πιστήμιο» Ολκός, Αθήνα, 
1975, σ. 32.

10. Για τη δέσμευση του 
περιεχόμενου της παρεχό
μενης γνώσης από τα συμ
φέροντα που διαμορφώνον
ται στην αγορά και δε ν ταυτί
ζονται με το κοινωνικό συμ
φέρον βλ. συνέντευξη Μιχ. 
Σταθόπουλου, Πρύτανη Πα
νεπιστημίου Αθηνών στο 
ερώτημα «Πού πάνε τα ελ
ληνικά ΑΕΙ;» Επιστ. Σκέψη, τ. 
21 , σ. 56.
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23. Νλ. Andrija  Pejovic «L' 
execution de la peine priva
tive de liberte» στο συλλ. 
έργο «Le dro itpenal nouveau 
de laYougoslavie» (δ/νοη. M. 
Ancel και Nik. Stzentic). Paris 
1962, o. 194. Βλ. ν.δ. 

29/10/1926 (ΦΕΚ 395, 
6-11-26, τ. Α) «Περί ονομα
σίας φυλακών» όπου τις φυ
λακές Αβέρωφ τις μετονο
μάζει σε φυλακή - Σχολή 

(Βιομηχανική) και τις Αγρο
τικές Φυλακές Κασσαβετίας 
σε Φυλακή - Σχολή (Αγρο

τική) κα ιβλ. επίσης ν.δ. 71/73 
“ Περί υποχρεωτικής εκπαί
δευσης των ανηλίκων εις τα 
αναμορφωτικά καταστή
ματα».

24. ΓΓ αυτό και η σωφρο
νιστική μέθοδος του abais- 
ser pour relever desocialiser 
afin de m ieux «resocialiser» 
ensuite, δ ίνε ι την εντύπωση 
ότι αναζητεί το παράλογο, να 
θέλει δηλ. να εξανφτιάξει 
έναν ομαλό άνθρωπο μέσα σ' 
ένα μη- ομαλό πλαίσιο βλ. 
Picca «Pour une politique du

11. Βλ. σχετική έρευνα Γ. 
Πανούση «Η λαϊκή επιμόρ
φωση στις ελληνικές φυλα
κές σήμερα» ανάτυπο από 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - III, 
ΕΔΠ/ΔΠΘ, Αθήνα 1982, σ. 
110 επ.

12. «Το νεώτερο κοινω
νικό δικαίωμα» κατά Στ. Ανα- 
γνωστάκη («Σωφρονιστικό 
δίκαιο, Θ εσ/κη 1980, σ. 173)» 
που όμως στο χώρο της 
Σωφρονιστικής διαπλάθεται 
ακόμα, γ ι’ αυτό και δεν προ- 
βλέπεται ρητά στους Κώδι
κες».

13. Βλ. σχετικά Comite 
Europeen pour les pro- 
blemes crim inels «Le r6le de 
I' ecole dans la prevention de 
la delinquance juvenile» 
Conseil de I' Europe, Stra
sbourg 1972, σ. 11 επ.

14. Π αρόλο που όλοι 
θεω ρούν την πα ιδεία  και την 
αγωγή ως ανασχετικό παρά
γοντα των ενδιάθετω ν αντι
κοινω νικών τάσεων και σο
βαρό παράγοντα κοινω νικής 

προσαρμογής βλ. ενδεικτικά 
Μ. Ανδριανάκη, «Η επίδραση 
της ηλικίας στην εγκλημα
τική παρεκτροπή» Αθήνα 
1982, σ. 31 , Μ. Μ πακατσούλα 
«Εγκληματολογία» Αθήνα 
1984, τ. Β, σ. 52 επ. Κ. Σπι- 
νέλλη «Η γενική πρόληψη 
των εγκλημάτων» Αθήνα 
1982, σ. 325 επ.

15. Βλ. Γ. Πανούση «Εισ
αγωγή στην Εγκληματολο
γία» Αθήνα 1983, σ. 36. Για 
την αντίληψη ότι όσοι εγ- 
κλείονται στα «σωφρονι

στικά καταστήματα είναι μια 
ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώ
πων που διαφέρουν από 
τους «νομοταγείς» πολίτες 
βλ. Στ. Αλεξιάδη «Προς ανα
μόρφωση του σωφρονιστι
κού συστήματος» Ποινικά 
16, Αθήνα 1983, σ. 42.

16. Βλ. Ηλ. Δασκαλάκη «Η 
μεταχείριση του Εγκλημα
τία» Αθήνα 1981, σ. 22. Είναι

εξίσου δεδομένου ότι η κρα
τούσα θεωρία περί ποινής 
επηρεάζει άμεσα και τον 
τρόπο λειτουργίας των σω
φρονιστικών καταστημάτων 
βλ. Λ. Μαργαρίτη - Ν. Παρα- 

σκευόπουλου «Θεωρία της 
ποινής» Θ εσ/κη 1984, σ. 289 
επ.

17. «Constellation de 
facteurs» την χαρακτηρίζει ο 
J. Larguier «Le dro it penal» 
PUF, Paris 1975, σ. 6, ενώ σε 
«associations de facteurs 
crim inels» και σε «com binai- 
son de deux ou tois facteurs» 
αναφέρεται o J. Leaute 
«C rim ilonogie et science 
penitentiaire» PUF, Paris 
1972, a. 613 επ.

18. Βλ. Γ. Πανούση, Εισ
αγωγή, σ. 39. «Mais aux gens 
du dehors, nous ne parais- 
sons pas to u ta  fa it normaux» 
Sim one Buffard «Le froid 
penitentiaire» Seuil, 1973, o. 
69, 71.

19. «La peine elle-meme 
n' est pas un moyen educatif, 

mais elle peut creer la possi- 
bilite d ’ exercer Γ influence 
educative» St. Plawski «Droit 
penitentiaire, PUL, Lille, 
1976, σ. 43. Πρθλ. «Les mis
sions «educatives» de la pri
son et Γ ob liga tion  de se
curity  sont totalem ent in- 
com paribles» Thierry Levy 
«Le desir de punir» Fayard 
1979, σ. 245.

20. Για τη μετασωφρονι- 
στική πολιτική βλ. Μ. Τσή- 
τσουρα «Η πατρωνεία ως 
σ υμπλήρ ω μα  της σω φ ρο
ν ισ τ ικής  προσ πάθειας» , 

Θ εσ/κη 1948, σ. 35 και Π. 
Κωνσταντινίδη «Εταιρείαι 
Προστασίας αποφυλακιζο- 
μένων» Ποιν. Χρ. Γ (1960), σ. 
5, ενώ για τον εγκληματο- 
προληπτικό ρόλο σχολείου, 
οικογένειας, επαγγέλματος 
βλ. Χρ. Κανέλλου «Η αγωγή 
ως παράγων προλήψεως της 
εγκληματικότητας των .ανη

λίκων» Αθήνα 1973, σ. 57 επ. 
και το ρόλο των κοινωνικών 
λειτουργιών στην εδραίωση 
της κοινω νικής προσαρμο
γής βλ. Μ. Καζακοπούλου 
«Κοινωνικοί λειτουργοί και 
επιμεληταί ανηλίκων» Αθήνα 
1972, σ. 19.

21. Κάτι τέτοιο συνάγεται 
από τη θέση πολλών ειδικών 
ότι αυτό που προέχει είναι η 
ηθική διδασκαλία και όχι η 
απόκτηση γνώσεων βλ. σχε
τικά Ν. Καμβύση «Η σωφρο
νιστική μεταχείρισις των εγ
κληματιών» Αθήνα 1949, σ. 
62.

22. Αυτή η λαθεμένη εκ
τίμηση (βλ. Martin Davies 
«Prisoners of society» Lon
don 1974, σ. 160) δεν πρέπει 

να παραλύει τη δράση όλων 
φορέων. Βλ. Χαννελόρε ΟΞ. 
«Λογοτεχνία μέσα από τη 
φυλακή;» περιοδ. Διαγώ
νιος, 1980, 6, σ. 238. «Διάφο
ροι συγγραφείς άρχισαν να 
πηγαίνουν στις φυλακές... να 
βοηθάνε τους κρατουμέ
νους να διατυπώσουν γρα
πτά τις δυσκολίες τους».
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crime,» Seuil, 1966, σ. 87, 88.
25. Γιατί συνήθως το σω

φρονιστικό σύστημα cher- 
che a soigner sans savoir la 
cause profonde du mal βλ. J. 
Leaute «Les prisons» PUF, 
Paris 1968, σ. 125. Για επιφυ
λάξεις αν μπορεί ν' ανθίσει η 
«φρεσκάδα της μόρφωσης» 
στη φυλακή - σχολείο αφού 
λείπουν οι συναφείς ελευ
θερίες βλ. S. Buffard, όπ. π., 
σ. 113.

26. «Η εργασία γονιμο
ποιέ! τις κρυμμένες αρετές 
και κλίσεις «κατά τον Π. Μπι- 
τσαξή» Δύσκολο εγχείρημα 
η αλλαγή στο σωφρονιστικό 
σύστημα «Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία, 2-12-1984- 
θλ. αντιρρήσεις «Ted Hon- 
derich «Punishment -  The 
supposed justifications»
London 1969, σ. 95: «Puni
shment is not a way to beco
ming a good man».

27. Παρόλο που μερικοί 
(Βλ. Ρ. Deyon «Le temps des 
prisons» Lille, 1975, σ. 126) 
θεωρούν όλη αυτή τη διαδι
κασία ως utopie moralisa-

trice. Αλλοίμονο σε όσους 
«δεν γνωρίζουν να τοποθε
τήσουν στο άπειρο ένα σιδε
ρένιο κάγκελο και έτσι να το 
νικήσουν» αναφωνεί ο 
ήρωας του Λεωνίδα Ανδρέ- 
γιεφ στα «Απομνημονεύ
ματα ενός φυλακισμένου» 
μτφ. Κ. Πρασσά, σ. 73.

28. Κρίνουμε θετικό να 
συμβαδίζουν η μεταρρύ
θμιση στο σχολείο και η 
μεταρρύθμιση στις φυλακές 
(ως προς το εκπαιδευτικό 
σύστημα). Μέσα στα πλαίσια 
συνεργασίας τοπικής αυτο
διοίκησης, εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και σωφρονιστι
κής διοίκησης δημιουργή- 
θηκε σε χώρες της Κοινοπο
λιτείας ο θεσμός του con- 
seiller d' enseignement (κύ
ρια διευθυντές σχολείων και 
καθηγητές πανεπιστημίων) 
ο ι οποίοι χάραξαν το εκπαι
δευτικό πρόγραμμα βλ. J. Ρί- 
natel. «Traite elbmentaire de 
science penitentaire et de 
defense sociale» Sirey, 1950, 
σ. 251.

29. Βλ. Ηλ. Δασκαλάκη «Η 
μεταχείριση» σ. 35. Για τι 
πόσο ο υποχρεωτικός χαρα
κτήρας της αγωγής συμβιβά
ζεται με τη συνταγματική 
επιταγή (άρθρ. 5 § 1 Συντ.) 
Βλ. Στ. Αλεξιάδη, όπ. π., σ. 
66 .

30. Αυτή την ανάπτυξη 
αισθήματος αυτοεκτίμησης 
και αμοιβαίου σεβασμού τη 
διαπιστώνουμε σε όλα τα 
ανάλογα (θεραπευτικά) προ
γράμματα βλ. Andre levy 
«Les paradoxes de la liberte» 
(dans un hbpital psychia- 
trique) Paris 1969, σ. 79.

31. Για τον ιδεολογικό - 
πολιτικό ρόλο της φυλακής 
στην καλλιέργεια πνεύματος 
υποταγής στους πολίτες, 
στην κοινωνική αποβολή των 
αντιφρονούντων και στον 
(καταναγκαστικό) έλεγχο 
των θεσμών βλ. Mike Fi
tzgerald «Prisoners in 
revelt», Penguin 1977, σ. 35.

32. Στην ουσία πρόκειται 
για αποτυχία των μηχανι
σμών κοινωνικοποίησης 
(δηλ. απόκτησης γνώσεων, 
σχηματισμού διαθέσεων και 
δόμησης προσωπικότητας) 
και όχι των εκπαιδευτικών - 
μορφωτικών διαδικασιών βλ. 
Hanna Malewska - Vincent 
Peyre «Delinquance juvenile, 
famille, ecole et societe» 
Vaucresson 1973, σ. 6.

32α. Για τα ιδρύματα 
αγωγής ανηλίκων (στοιχειώ
δους - επαγγελματικής εκ
παίδευσης) βλ. Στ. Αλεξιάδη, 

οπ. π., σ. 31.

326. Τα περισσότερα σω
φρονιστικά καταστήματα 
παρέχουν συνήθως μόνο 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και σπάνια επιτρέπουν στους 
κρατούμενους να παρακο
λουθούν (έστω και δι' αλλη
λογραφίας π.χ. με Ανοιχτά 
Πανεπιστήμια) ανώτατες 
σπουδές. Γ ια το projet New

gate (ΗΠΑ 1967) όπου πανε
πιστημιακά μαθήματα από 
πανεπιστημιακούς δάσκα
λους δίνονται μέσα στις φυ
λακές, οι κρατούμενοι - φοι
τητές συμμετέχουν και σε 
εξω - ιδρυματικές εκδηλώ
σεις, καθοδηγούνται επαγ
γελματικά, εκδίδουν περι
οδικά κλπ. βλ. Dennie Priggs 
«Fermer les prisons» Seuil
1977, σ. 145 επ. Να σημειωθεί 
ότι μόνο το 15% των κρατου
μένων απέτυχαν στα προ
γράμματα της φυλακής - πα
νεπιστήμιο (ενώ ο εθνικός 
για τη Γαλλία μέσος όρος 
αποτυχίας ανερχόταν σε 
80%) βλ. D. Broggs, όπ. π., σ. 
147.

32γ. Γ. Πανούση.«Η εξ·· 
ατομίκευση της κυρώσεως 
στο γαλλικό δίκαιο», Αθήνα
1978, σ. 106, σχετικά με την 
εφαρμογή του συστήματος 
sem iliberte σε όσους φοι
τούν.

33. Αντίθετα η κρατούσα 
άποψη σήμερα είναι το γνω
στό αξίωμα «combattre la 
recidive c' est resoudre la 
question peniteniaire» δηλ. η 
αποφυγή απλώς της υπο
τροπής, όχι με τη «θωρά- 
κιση» αλλά με τον εκφοβισμό 
λόγω των αθλίων συνθηκών 
της φυλακής βλ. Δ. Κα- 
στόρχη «Η εν Ελλάδι σω
φρονιστική πολιτική» Αθήνα 

1938, σ. 12.
34. Κάτι τέτοιο δεν ση

μαίνει βέβαια επαναφορά 
της θρησκευτικής αγωγής 
(όπως την οραματιζόταν ο 
Howard «Etat des prisons et 
des hopitaux» Παρίσι 1788, σ. 
9 και την υποστηρίζει ο Μ. 
Μπακατσούλας «Γενικαί αρ- 
χαί σωφρονιστικής» Αθήνα 
1971, σ. 144) αλλά τονισμός 
του αισθήματος της ανθρώ
πινης αξιοπρέπειας και των 
ορίων της κοινωνικής ελευ- 
θρίας βλ. Γ. Πανούση «Η εξ- 
ατομίκευση» σ. 26.
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ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιμέλεια: Δημήτρης Κάσσιος
Τα 2.300 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει φέ

τος η «νύμφη του Θερμαϊκού», η συμπρωτεύουσα, η 
«λαμπροτάτη» μα και «φτωχομάννα» Θεσσαλονίκη, 
Από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κι αργό
τερα της βυζαντινής περιόδου αποτελούσε το κέντρο 
και σ' αυτήν χτυπούσε η καρδιά της Μ ακεδονίας κι 
όλης της Βόρειας Ελλάδας. Μέσα από αιώνες ακμής 
και παρακμής, δόξας άμετρης καί καταλυτικών συμ
φορών αναδείχτηκε και διατήρησε τα οικονομικά, 
διοικητικά, πνευματικά και συγκοινωνιακά πρωτεία 
μέχρι τις μέρες μας.

Χτίστηκε το 315 π.Χ. από τον βασιλιά της Μ ακεδο
νίας Κάσσανδρο και πήρε τ' όνομά της από την γυ
ναίκα του Κάσσανδρου και ετεροθαλή αδελφή του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκη.

Στη θέση της σημερινής πόλης βρισκόταν η 
Θέρμη, ρπό την οποία πήρε το όνομά του ο Θερμαϊ
κός Κόλπος. Σημαντικές ενδείξεις για ύπαρξη ζωής 
εκεί και κατά τους προϊστορικούς χρόνους έχει φέρει 
στην επιφάνεια η έρευνα των αρχαιολόγων και οι 
συστηματικές ανασκαφές που γίνονται με την καθο
δήγηση του κ. Γιώργου Χουρμουζιάδη καθηγητή της 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πα
νεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Μετά την σύντομη αναγόρευσή της στη θέση της 
πρώτης και ισχυρότερης πόλης - λιμανιού της περι
οχής, ακολούθησε η είσοδος στη Ρωμαϊκή εποχή που 
όχι μόνο την άφησε ανέπαφη αλλά της έδωσε τη δυ
νατότητα ν αναπτυχθεί ακόμα’ περισσότερο. Οι Ρω
μαίοι την έκαναν πρωτεύουσα της επαρχίας Μ ακεδο
νίας, της έδωσαν το δικαίωμα της αυτοδιοίκησης και 
της απένειμαν τον τίτλο «της ελεύθερης πόλης».

Η διάδοση του χριστιανισμού στην Θεσσαλονίκη, 
που λάτρευε ακόμα τους Ολύμπιους Θεούς, ξεκινά 
το 54 μ.Χ. με το πέρασμα του Απόστολου Παύλου. Οι 
διωγμοί των χριστιανών στοιχίζουν σε πολλούς της 
ζώη. Ανάμεσά τους ο Ά γ ιος  Δημήτριος και ο Νέστο- 
ρας. Μεγάλα τείχη περιζώνουν την πόλη και η περί- 
φημη Εγνατία οδός την συνδέει με την Ιταλία απ ’ τη 
μια και με τον Έβρο ποταμό (κι αργότερα με την

Κωνσταντινούπολη) απ' την άλλη. Το 270 μ.Χ. απο
κρούονται οριστικά οι επιδρομές Ούνων και Γότθων 
από τους Ρωμαίους που χρησιμοποιούν την Θεσσα
λονίκη σαν γενικό στρατηγείο τους.

Στα χρόνια του Βυζαντίου γίνεται δεύτερη, μετά 
την Κωνσταντινούπολη, πόλη της αυτοκρατορίας,
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αλλά ταυτόχρονα πρόκληση για κάθε λογής κατα- 
κτητή. Πρώτοι, της επιτίθενται οι Άβαροι, οτη συν
έχεια, το 904 π.Χ. κυριεύεται από τους Σαρακηνούς 
πειρατές και το 1185 αλώνεται από τους Νορμαν- 
δούς. Ακολουθεί η Ενετική κατοχή (1423) και η υπο
ταγή της στους Τούρκους (1430). Στις 26 Οκτώβρη η 
Θεσσαλονίκη γίνεται και πάλι Ελληνική.

Στη διάρκεια του Α' Παγκόσμιου Πολέμου στην 
Τριανδρία της Θεσσαλονίκης σχηματίστηκε κυβέρ
νηση Βενιζέλου - Δαγκλή - Κουντουριώτη, που κατέ
βηκε στην Αθήνα, έδιωξε από το θρόνο το βασιλιά 
Κωνσταντίνο και μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό των 
συμμάχων της Αντάντ.

Η μεγάλη ισραηλιτική κοινότητα της πόλης (46.000 
Εβραίοι) εξολοθρεύτηκε στη διάρκεια της Γερμανι
κής Κατοχής. Οι περιουσίες τους δημεύτηκαν και οι 
ίδιοι οδηγήθηκαν στα κρεματόρια του Άουσβιτς και 
του Μπέλσεν.

Μιλώντας για τη Θεσσαλονίκη «του χτες και του 
σήμερα» ο κ. Α π ό σ τ ο λ ο ς  Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς , ιστορικός, 
ομότιμος καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστή
μιου και Πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών Χερσο

νήσου του Αίμου αναφέρεται στην εικόνα της πόλης 
στις αρχές του 19ου αιώνα, στην οικονομική της 
άνοδο, και στην καταπίεση που υφίστανται οι έλλη- 
νες κάτοικοι παρά τις προσπάθειες των εύπορων και 
των κοινοτικών αρχόντων για τη βελτίωση των συν
θηκών διαβίωσής τους. Το φούντωμα της Επανάστα
σης του 1821 δυσκολεύει περισσότερο τη ζωή των 
Ελλήνων κατοίκων, πολλοί από τους οποίους κατε
βαίνουν στη νότια Ελλάδα και αγωνίζονται με τους υ
πόλοιπους Έλληνες για την απελευθέρωση της κοι
νής πατρίδας. Διοικητικές μεταρρυθμίσεις που γί
νονται στην Τουρκία αλλάζουν το κλίμα προς το κα
λύτερο, αναπτύσσεται γοργά πολιτιστικά και πνευμα
τικά η πόλη, οι έμποροι δραστηριοποιούνται έντονα 
και συναγωνίζονται τους Εβραίους και Ευρωπαίους 
που μέχρι τότε κυριαρχούσαν στην αγορά. Τα βήματα 
ανάπτυξης στους προηγούμενους τομείς μετατρέ- 
πονται σε άλματα στον τομέα της παιδείας και των 
έργων ανάπτυξης της πόλης (δρόμοι, σπίτια κλπ.).

Ο 20ος αιώνας -  είναι αιώνας διαμάχης των εθνο
τήτων της περιοχής (Σερβίας, Βουλγαρίας), αλλά και 
των Μεγάλων Δυνάμεων (Αυστρία, Ρωσσία) για να
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καρπωθούν το «μήλο της έριδας» -  τη Θεσσαλονίκη. 
=εσπάει ο Μ ακεδονικός Αγώνας (1904 - 1908). Ακο
λουθούν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912 - 13), ο Α' Παγ
κόσμιος (1914 - 18), η Μικρασιατική Καταστροφή 
(1922) και η άφιξη χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων από 
τη Μ. Ασία, Θράκη, Πόντο και Ανατολική Ρωμυλία. Το 
1926 ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η 
έλευση των προσφύγων αποτελεί την απαρχή μιας 
νέας εποχής στην ανάπτυξη της πόλης. Η επιστημο
νική, και λογοτεχνική κίνησή της βρίσκεται σε ψηλό
τατο επίπεδο με πλήθος εκπροσώπους της στα γράμ
ματα και τις τέχνες.

Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι έδρα του Υπουρ
γείου Βόρειας Ελλάδας, ομώνυμου Νομού και ιερής 
Μητρόπολης. Περιλαμβάνει 6 Δήμους και 9 Κοινότη
τες με συνολικό πληθυσμό 702.000 κατοίκους (απο- 
ΥΡαφή 1981 -  πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονί
κης).

Συνδέεται συγκοινωνιακά με δίκτυο σύγχρονο και 
πυκνό με όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη 
και η εμπορική  της κίνηση ε ίνα ι τεράστιας εμβέ
λειας προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάθε χρόνο οργα
νώνεται εκεί η Δ ιεθνής Έκθεση Θ εσσαλονίκης που 
αποτελεί το σημαντικότερο εμπροικό γεγονός, με 
ταυτόχρονη παρουσίαση των επιτευγμάτων της ελ
ληνικής ο ικονομίας και αντίστοιχων ξένων, και ανά
πτυξη των εμπορικών ανταλλαγών.

ΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ θ ί

Πλήθος από μνημεία σκιαγραφούν την διαδρομή 
που ακολούθησε η ιστορία της πόλης μέσα στους 
αιώνες. Η Καμάρα, η Ροτόντα, οι ναοί του Αγίου Δη- 
μητρίου, της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Αικατερίνης 
της Παναγίας Χαλκέων κ.ά. Στο αρχαιολογικό μου
σείο της, δεσπόζουν ανάμεσα στ’ άλλα οι θησαυροί 
της Βεργίνας ενώ στο λαογραφικό μπορεί ο επισκέ
πτης να θαυμάσει λαϊκές φορεσιές, σκεύη, αντικεί
μενα και σπάνιες φωτογραφίες απ ’ ολόκληρη τη Μα
κεδονία.

Από εμπορικής πλευράς η Θεσσαλονίκη βρίσκεται 
στη δεύτερη — μετά την Αθήνα — θέση οικονομικών 
και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη της

βιομηχανίας και βιοτεχνίας βοηθήθηκε άμεσα από τις 
αξιόλογες «υπέρ - τοπικές» μεταφορές και τα συγ
κοινωνιακά μέσα.

Απομονώνοντας το βαθύτερο νόημα του γιορτα
σμού των 2.300 χρόνων της πόλης που την θέλουν 
αδιάκοπα κυρίαρχη πολιτιστικά και πολιτισμικά στο 
χώρο αυτό ο δήμαρχός της κ. Θ ε ο χ ά ρ η ς  Μ α ν α β ή ς  

λέει ανάμεσα στ’ άλλα: «Ο γιορτασμός των 2.300 
χρόνων από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης αποσκοπεί 
στην προβολή σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο 
της σπανιότητας του φαινόμενου - Θεσσαλονίκη που 
ουδέποτε έπαψε να κυριαρχεί σε μεγαλείο στο χώρο 
της ευρύτερης περιοχής και συνέβαλε όσο λίγες άλ-
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λες ελληνικές πόλεις στη διάπλαση, ανάπτυξη, διά
δοση και υπεράσπιση του Ελληνικού πολιτισμού και 
στην ιστορική και ένδοξη πορεία του Ελληνικού 
Έθνους. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε το προπύργιο και ο 
κυματοθραύστης στον οποίο προσέκρουαν και δια
λύονταν τα κύματα των επιδρομέων απ’ όλες τις κα
τευθύνσεις. Στους αγώνες της αυτούς υπέστη άπει
ρες καταστροφές και θυσίες αλλά πάντοτε κατόρ
θωνε να τις αποκαθιστά και να παραμένει μεγάλη, 
χάρη στη δυναμικότητα, αποφασιστικότητα και δη
μιουργικότητα των κατοίκων της. Οι εκδηλώσεις του 
φετεινού γιορτασμού αποσκοπούν στην ανάδειξη της 
ιστορίας της πόλης μέσα από τα μνημεία της, την πο

λιτιστική και ιστορική της διαδρομή και τέλος τη 
σύνδεση της Θεσσαλονίκης του παρελθόντος με 
αυτή του παρόντος και με τις μελλοντικές προοπτι
κές ανάπτυξής της...».

Στον πολιτιστικό τομέα, κάθε χρόνο, τον Οκτώ
βριο, πραγματοποιούνται τα «Δημήτρια» -  αναβίωση 
των βυζαντινών ομώνυμων γιορτών με ευρύτατο 
πρόγραμμα καλλιτεχνικών, επιστημονικών κλπ. εκδη

λώσεων.
Την άνοιξη οργανώνονται οι «Ανοιξιάτικες Πολιτι

στικές Εκδηλώσεις», το καλοκαίρι οι «Γιορτές Ανοι
χτού Θεάτρου», το φεστιβάλ τζάζ το χειμώνα κ.ά. Στα 
πλαίσια της Δ.Ε.Θ. εντάσσονται και το φεστιβάλ κι
νηματογράφου, ελληνικού τραγουδιού, καθώς και 
μουσικές εκδηλώσεις. Για πρώτη φορά φέτος, με τη 
συνεργασία του Δήμου και του Υφυπουργείου Νέας 
Γενιάς, ξεκίνησε το πρόγραμμα «Πολιτιστική δη
μιουργία στο σχολείο».

Στις 12 Μάη τις εκδηλώσεις για τα 2.300 χρόνια 
τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας κ. Χρήστος Σαρτζετάκης. Κατά την άφιξή του 
ανακηρύχτηκε επίτιμος δημότης της Θεσσαλονίκης 
και παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στον νεοεγ- 
καινιασθέντα ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου 
και την κήρυξη της έναρξης των εργασιών του θεο- 
λογικού Συνέδριου.

Μέσα σε λίγες αράδες η Θεσσαλονίκη φανερώ
θηκε αδρά. Στο βιβλίο του «το δικό μας αίμα» ο θεσ- 
σαλονικιώτης συγγραφέας Γ ιώ ρ γο ς  Ιω ά ννο υ  γράφει 
για την πατρίδα του: «Η πόλη αυτή, η παλιά συμπρω
τεύουσα Θεσσαλονίκη, δεν είναι βυζαντινή μονάχα 
για τις εκκλησίες, τα τείχη και την ιστορία της, μα 
είναι και για τους τωρινούς πληθυσμούς της, πληθυ
σμούς χριστιανικούς, που έχει περιμαζέψει σαν την 
πολυκίονη, χιλιοκίονη, στέρνα, μέσα της, σε εποχή 
βροχών και καταιγίδων. Ίσως εδώ να οφείλεται ση
μαντικό μέρος απ’ τη δροσιστική ανακούφιση, την 
ηρεμία σχεδόν, που προσφέρει το διαποτισμένο 
περιβάλλον στις ψυχές των φρυγμένων, εντόπιων και 
μη, απ ’ τα σύγχρονα καμίνια».
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Πόσο και γιατί κακοποιού!
Είναι θλιβερό το γεγονός να μαθαίνεις πως γονείς 

στην εποχή μας χρησιμοποιούν την βία για να συνετί
σουν^) το παιδί τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περιμένουμε τη χρονιά αυτή 
γύρω στις 4.500 καινούρια περιστατικά, επίσημα του
λάχιστον, σοβαρών σωματικών κακώσεων σε παιδιά. 
Κατ’ άλλες εκτιμήσεις ένα σε κάθε τέσσερα κατάγματα 
άκρων σε παιδιά κάτω των 3 χρόνων που πηγαίνουν στο 
νοσοκομείο εκτός από τα τροχαία οφείλονται σε ενεργη
τική κάκωση εκ μέρους κάποιου ενήλικα. Επίσης υπολο
γίστηκε ότι 3 παιδιά σε κάθε 1.000 που γεννιούνται, 
κάποια στιγμή της ζωής τους θα κακοποιηθούν τόσο σο
βαρά ώστε να φτάσουν στο νοσοκομείο.

Αυτή την εντυπωσιακή δήλωση έκανε στην «Αστυ
νομική Επιθεώρηση» η κ. Ελένη Αγάθωνος - Γεωργοπου- 

λου, Κοινωνική λειτουργός -  ψυχολόγος, διευθύντρια

του Τομέα Οικογενειακών Σχέσεων στο Ινστιτούτο 
Υγείας του Παιδιού και συνέχισε:

Η έλλειψη ενός εθνικού συστήματος καταγραφής 
περιστατικών μας δυσκολεύει να κάνουμε συγκρίσεις 
στα δικά μας ποσοστά συμβάντων μ’ αυτά άλλων χωρών.
Ετσι δεχόμαστε σαν δεδομένο την αύξηση των περι

στατικών που παρατηρούνται κάθε χρόνο με παραπομ
πές στο δικό μας τμήμα.

Σε ερωτήσεις μας η κ. Ελένη Αγάθωνος - Γεωργο- 
πούλου απάντησε:

-  Τ ι ε ίν α ι ό μ ω ς  κ α τ ’ α ρ χ ή ν  κ α κ ο π ο ίη σ η ;

Η κακοποίηση και παραμέληση παιδιών, το σύν
δρομο της κακοποίησης όπως το λέμε, είναι ένα πολυ
σύνθετο ιατρικό ψυχολογικό και κοινωνικό πρόβλημα, 
με τεράστιες διαστάσεις που δεν είναι φαινόμενο των
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ιαι τα παιδιά;
---------------Ρεπορτάζ: Μαρία Ροδοπούλον ........ι

Γιώργος Πεχλιβανίδης

καιρών μας μόνο αφού όλοι γνωρίζουμε τα παιδιά που 
ρίχνονταν κατά την αρχαιότητα στον Καιάδα, ενώ απα
σχόλησε και ενδιάμεσα διάφορες περιόδους της ιστο
ρίας. Π.χ. η κακομεταχείριση των ανηλίκων, ιδιαίτερα, 
στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης όπου παιδιά 
ηλικίας κάτω των 10 χρόνων εργάζονταν σε ορυχεία.

-  Μ π ο ρ ε ίτ ε  να  μας π ρ ο σ δ ιο ρ ίσ ε τ ε  π ο ιο ι ε ίν α ι α υ το ί οι 

π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  κα ι τα α ίτ ια  π ο υ  ο δ η γ ο ύ ν  το υ ς  γ ο νε ίς  

στο να  κ α κ ο μ ε τ α χ ε ιρ ίζ ο ν τ α ι τα π α ιδ ιά  το υ ς  αλλά  

κα ι π ώ ς  φ τ ά ν ο υ ν  σ την κ α κ ο π ο ίη σ η ;

Πρώτα ερευνούμε μια σειρά από εξωτερικούς παρά
γοντες όπως τις κοινωνικές συνθήκες όπου ζει η οικογέ-

ΐ ί

ινω: η κ. Ελένη Αγόθωνος Γεωργοπούλου, 
νωνική λειτουργός - ψυχολόγος.
;/σ; κακοποιημένο κεφαλάκι μικρού παιδιού

νεια, την οικονομική τους κατάσταση, τυχόν πρόβλημα 
ανεργίας σε συνδυασμό με την ατομική παθολογία κάθε 
γονιού. Η κακοποίηση των παιδιών είναι μια σύνθετη 
ιατρό - κοινωνική αρρώστεια γιατί σύνθετα είναι και τα 
αίτιά της. Ίσως η κακοποίηση να αποτελεί μια παθολο
γική διέξοδο της έντασης ενός τρόπου ζωής που χαρα
κτηρίζεται από άγχος, υπερένταση και δύσκολες κοινω
νικές και οικονομικές συνθήκες.

-  Γ ια τ ί κατά  τη  γνώ μ η  σας  η μ η τέρ α  έ χ ε ι μ εγ α λ ύ τ ε ρ α  

π ο σ ο σ τ ά  ε υ θ ύ ν η ς ;

Αξιοσημείωτο είναι πως παρατηρείται διεθνώς ότι 
κακοποιούν πολύ συχνότερα οι μητέρες παρά οι πατέ
ρες. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι η μητέρα είναι 
πολύ συχνότερα και πιο πολλές ώρες με το παιδί, έχει 
λιγότερες διεξόδους έξω από το σπίτι και μαζί με το βά
ρος των ευθυνών του μητρικού της ρόλου για ότι συμβεί 
στο παιδί της έχει την ευθύνη να αναπτύσσει υπεύθυνα 
και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. [

«Ειδικότερα στην Ελλάδα η μητέρα έχει μεγάλο βά
ρος αρμοδιοτήτων χωρίς η ίδια να έχει αναπτύξει σε 
επάρκεια τις προσωπικές της ικανοποιήσεις. Προσω
πική μου άποψη είναι ότι τα τελευταία χρόνια η γυ
ναίκα - Ελληνίδα που αρχίζει να κινητοποιείται κοινω
νικά και πολιτιστικά και γενικά η άνοδος της θέσης της 
θα συμβάλλει σε μια μείωση των περιπτώσεων κακο
ποίησης των παιδιών. Αυτό σημαίνει, ότι όσο η μητέρα 
έχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από την προσωπική της 
ζωή, τόσο λιγότερο θα χρειαστεί να εκφράζει την έντασή 
της πάνω στο παιδί.

-  Π ο ιές  κα ι π ό σ ε ς  ε ίν α ι ο ι π ιθ α ν ό τ η τ ε ς  να π ε θ ά ν ε ι 

ένα  π α ιδ ί π ο υ  ήδη  κ α κ ο π ο ιή θ η κ ε ; Κ α ι α κ ό μ α , π ο ιέ ς  

ε ίν α ι ο ι π ιθ α ν ό τ η τ ε ς  να  ξ α ν α κ α κ ο π ο ιη θ ε ί;

Από έρευνες που έχουν γίνει προκύπτει ότι η πιθανό
τητα να πεθάνει ένα παιδί που ήδη έχει κακοποιηθεί μια 
φορά, είναι 6 - 18%. Η πιθανότητα να ξανακακοποιηθεί 
χωρίς να υπάρχει ιατρική και κοινωνική πα
ρέμβαση είναι μέχρι 40 - 60%. Δηλαδή είναι σχεδόν βέ
βαιο, ότι όταν υπάρχει μια φορά κακοποίηση, αυτή θα 
επαναληφθεί. Και είναι αυτονόητο γιατί οι συνθήκες 
που προκάλεσαν την κακοποίηση δεν αλλάζουν, οι γο
νείς πάντα τα ίδια προβλήματα θα έχουν ενώ το κοινω
νικό περιβάλλον είναι το ίδιο.

Εδώ θεωρείται, απαραίτητη η παρέμβαση ενός ειδι
κού φορέα όπως π.χ. η δική μας διεπιστημονική ομάδα 
στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ο κοινωνικός λει
τουργός θα προσπαθήσει να βρει δουλειά για τον 
άνεργο πατέρα, να πάει το παιδί στο γιατρό, να το βάλει 
σε παιδικό σταθμό μέχρι το μεσημέρι. Επίσης, να βελ
τιώσει τις συνθήκες του περιβάλλοντος, να βοηθήσει την 
μητέρα και τον πατέρα συμβουλευτικά να μεσολαβήσει 
για την επίσκεψη των γονιών σε ειδικούς γιατρούς, ώστε 
να τους προσφερθεί-η βοήθεια γιατί ο κίνδυνος επανά
ληψης για κακοποίηση είναι πολύ μεγάλος.

Αυτή τη στιγμή μόνο στο Νοσοκομείο «Παίδων- Αγ. 
Σοφία» που στεγάζεται το Ι.Υ.Π. νοσηλεύονται 7 κακο
ποιημένα παιδάκια. Μέχρι τώρα αντιμετωπίζουμε περι-
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πτώσεις με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με 
μόνιμες αναπηρίες συνέπεια εγκεφαλικών κακώσεων που 
καταλήγουν τα παιδιά σε κατάσταση φυτού, ακόμα και 
περιπτώσεις όπου παιδάκια πέθαναν.

-  Π ότε ξ ε κ ίν η σ ε  το π ρ ό γ ρ α μ μ ά  σας  στο Ιν σ τ ιτ ο ύ τ ο  

Υ γ ε ία ς  του Π α ιδ ιο ύ , τ ί σ τ ό χ ο υ ς  έ χ ε ι κα ι τ ί κ α τ ά φ ε ρ ε  

μ έ χ ρ ι τώ ρ α ;

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με μια προέρευνα 
πριν από 8 χρόνια με σκοπό να δούμε αν και πόσο με
γάλο είναι το πρόβλημα κακοποίησης στην Ελλάδα. 
Στην συνέχεια, σε δεύτερη φάση, ολοκληρώθηκε μια με
γαλύτερη έρευνα το 1979 - 81 για να ευαισθητοποιή
σουμε γιατρούς, άλλους επαγγελματίες όπως και το 
κοινό στο πρόβλημα, και να το ερευνήσουμε στην περι
οχή της Αθήνας ενώ συγχρόνως θέλαμε να δοκιμάσουμε 
μεθόδους θεραπευτικής παρέμβασης.

Επίσης να μελετήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο και 
την παιδική προστασία που καλείται να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του προβλήματος. Αποτέλεσμα όλων αυτών 
ήταν σε δική μας παρέβαση k o l  με πρωτοβουλία της κ. 
Κυπριωτάκη από το Υπ. Υγείας και Πρόνοιας να δη- 
μιουργηθεί μια διεπιστημονικής εργασίας ομάδα με εκ
προσώπους από το Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, Παιδείας, 
Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης και με επιστήμονες έξω 
των υπουργείων.

Στην συνέχεια, μετά από μελέτη 8 - 9 μηνών οι προ
τάσεις που διατυπώθηκαν και αφορούσαν την προλη
πτική και κατασταλτική λύση μέσα από φορείς και 
υπουργεία. Δηλαδή στο χώρο της Υγείας προτείναμε 
την ευαισθητοποίηση των γιατρών, των αδελφών νοσο
κόμων, των επισκεπτριών, και κοινωνικών λειτουργών, 
που θα δουλέψουν μέσα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Επίσης προτάθηκαν προγράμματα σε επίπεδο των Γε
νικών Νοσοκομείων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας, Κέν
τρων Υγείας ώστε μέσα από το δίκτυο αυτών των υπη
ρεσιών σε πανελλήνια κλίμακα, να καλυφθεί το πρό
βλημα.

- Σ τ ο ν  χ ώ ρ ο  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  ε ίχ α τ ε  τ η ν  

δ υ ν α τ ό τ η τ α  να π ρ ο τ ε ίν ε τ ε  κ ά τ ι;

Βεβαίως, ζητήσαμε την συμμετοχή και την ευαισθη- 
τοποίηση των αστυνομικών οργάνων μέσα στο χώρο 
δουλειάς για τους παλιότερους και μέσα από την εκπαί
δευση για τους νεότερους σε θέματα ψυχολογίας, οικο
γενειακού δικαίου και πως θα μπορούν να χειρίζονται 
ανάλογα περιστατικά.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θέλουμε από τα αστυ
νομικά όργανα να επιλαμβάνονται πιο άμεσα υποθέ
σεων κοινωνικού -  άλλωστε ενδιαφέροντος. Και το λέω 
αυτό γιατί πολλές φορές, αστυνομικά όργανα δεν επι
λαμβάνονται παρόμοιων περιστατικών αν προηγούμενα 
δεν γίνει μήνυση. Στην περίπτωση τη δική μας, συχνά 
δεν χρειάζεται να μηνύσουμε, απλώς θέλουμε ένα όρ
γανο να μας συμπαρασταθεί σε επισκέψεις σε σπίτια 
όπου ήδη γνωρίζουμε την επικινδυνότητα του περιβάλ
λοντος. Συχνά χρειαζόμαστε την ευκαιρία να κουβεν
τιάσουμε με τους γονείς και να τους συμβουλεύσουμε

χωρίς την πρόθεση να καταφύγουμε στις ποινικές δια
δικασίες. Και αυτό γιατί καταλαβαίνουμε τους λόγους 
που ωθούν τους γονείς σε μια τέτοια συμπεριφορά. 
Σκοπός μας είναι η ψυχολογική και κοινωνική συμπα
ράσταση για να βοηθήσουμε στην επανένταξη των γο
νιών σε μια φυσιολογική λειτουργία της οικογένειας. 
Έτσι που να εξασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού 
χωρίς να καταφύγουμε στις ποινικές διαδικασίες.

Η νομική κάλυψη των περιστατικών κακοποίησης, 
παραμέλησης παιδιών, όσο και αν η απόφαση είναι ευ
νοϊκή για το συμφέρον του παιδιού, είναι ατελής γιατί 
μετά την δικαστική απόφαση, κανείς δεν παρακολουθεί 
τί θα γίνει από εκεί και πέρα. Η εφαρμογή της επαφίε- 
ται στους ίδιους τους γονείς του που πολύ συχνά είναι 
άτομα που δεν αναγνωρίζουν το συμφέρον του παιδιού 
τους.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα σε αποφάσεις 
ποινικών δικαστηρίων. Μια ποινή φυλάκισης που θεω
ρητικά «ωφελεί» το περιστατικό τιμωρώντας τον δράστη 
και δικαιώνοντας το θύμα, συχνά ελοχεύει μεγαλύτερους 
κινδύνους για το παιδί, ιδιαίτερα όταν η απόφαση έχει 
ανασταλτική ισχύ ή αν ασκηθεί έφεση και ο καταδικα- 
σθείς αφεθεί ελεύθερος.

Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο με την δημιουρ
γία και στη χώρα μας του οικογενειακού δικαστηρίου, 
ενός θεσμού δοκιμασμένου και επιτυχημένου σε άλλες 
χώρες.

Για την νομική πλευρά του προβλήματος ο νομικός 
σύμβουλος του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού κ. 
Σαϊλκιτζόγλου πρόσθεσε στην «ΑΕ» ότι:
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«Εδώ πρέπει να πονμε ότι πολλές φορές στην πράξη 
ή διάταξη τον άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα συγ
κρουόταν με το δικαίωμα που είχε ο ασκών την επιμέ
λεια επί τον ανηλίκου για σωφρονισμό. Πραγματικά το 
άρθρο 1502 του Αστικού Κώδικα επέτρεπε και «την λήψη 
εν ανάγκη των απαιτονμέμων σωφρονιστικών μέτρων». 
Τα δικαστήρια σε πολλές περιπτώσεις έκριναν όρι συν
ηθισμένες ελαφρές χειροδικίες δεν αποτελούν παρά επι
τρεπόμενο παιδαγωγικό μέτρο, εκτός βεβαίως αν ξεπέ- 
ρασαν το κοινώς παραδεκτό μέτρο και προκάλεσαν σο
βαρές κακώσεις.

Όμως με την θεμελιακή τροποποίηση του Οικογε
νειακού Δικαίου που έγινε με τον τελευταίο νόμο 
1329/83 τέτοιες διατάξεις περί «σωφρονισμού» απαλεί- 
φθηκαν τελείως. Γονείς και τέκνα οφείλουν αμοιβαία 
μεταξύ τους βοήθεια, στοργή και σεβασμό (άρθρο 1507). 
Και η γονική μέριμνα (που ασκείται πια και από τους 
δυο γονείς ισότιμα και που αντικατέστησε τον απηρ
χαιωμένο όρο της πατρικής εξουσίας) περιλαμβάνει 
μεταξύ των άλλων την επιμέλεια των τέκνων.

Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση 
της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον 
του τέκνου (άρ. 1511)».

Έτσι με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας απαλεί- 
φθηκε μεν ο σκληρός όρος«σωφρονισμάς», αλλά είναι 
φυσικό οι κοινωνικές συνθήκες και συνήθειες να μην 
αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη.

Οι συνηθισμένες μικρές «ξυλίτσες» στο παιδί είναι 
βέβαια απαράδεκτες από παιδαγωγική άποψη αλλά δεν 
νομίζουμε ότι θα φθάσουν ποτέ τα δικαστήρια να τις 
κρίνουν ποινικώς κολάσιμες, εφόσον η κοινωνία μας 
δυστυχώς τις ανέχεται.

Επάνω: κακοποιημένο ποδαράκι μικρού παιδιού και 
Αριστερά: κακοποιημένο χεράκι

Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν είναι σοβαρότερες 
και όταν αφήνουν σωματικές κακώσεις και τραύματα. Η 
δικαστική επέμβαση είναι τότε απαραίτητη, γιατί έτσι 
μόνο θα συνετισθούν γονείς βάναυσοι και ακατάλληλοι.

« Όμως εκτός από τους γονείς, κανένας, μα κανένας, 
άλλος βάσει του άρθρου 312 Ποιν. Κώδικα (δηλαδή 
τροφός, δάσκαλος, παιόοφύλακας, εργοδότης) δεν δι
καιούται όχι μόνο να απλώσει χέρι στο παιδί, αλλά ούτε 
καν να παραμελήσει την επιμέλεια και την προσοχή του 
επάνω σ’ αυτό. Στο σημείο αυτό η διάταξη του ιδιωνύ
μου αδικήματος του άρθρου 312 Ποιν. Κώδικα καλύπτει 
με επιτυχία τις σύγχρονες απαιτήσεις της πολιτικής κατά 
του τόσο σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος που 
είναι η κακοποίηση - παραμέληση του παιδιού».

«Η ποινική μας Νομοθεσία με τον Ποινικό Κώδικα 
του 1951 αναγορεύει σε ιδιώνυμο αδίκημα την σωματική 
βλάβη όχι μόνο των κάτω των 17 χρόνων ανηλίκων αλλά 
και των προσώπων εκείνων που αδυνατούν να υπερ
ασπίσουν τους εαυτούς τους (λόγω σωματικής ή πνευμα
τικής μειονεξίάς) και τελούν υπό την επιμέλεια ή την 
προστασία άλλου προσώπου.

Η διατύπωση αυτή καλύπτει την προστασία των ανη
λίκων αλλά και των μειονεκτικών ατόμων από τις υπερ
βάσεις και τις κακοποιήσεις που μπορεί να όιαπράξουν 
όχι μόνο οι γονείς και οι δάσκαλοι αλλά ακόμα και οι 
εργοδότες, οι τροφοί, οι νοσοκόμοι, οι παιδοφύλακες 
κλπ. Και δεν αρκείται η διάταξη μόνο στην δια θετικών 
πράξεων κακοποίηση (π.χ. ξυλοδαρμός) αλλά και στην 
δια παραλείψεων επέλευση ομοίου αποτελέσματος. Αυτό 
μπορεί να γίνει ιδίως δια κακοβούλου παραμελήσεως της 
υποχρεώσεως προς διατροφήν ή και της υποχρεώσεως 
προς επιμέλειαν δια την εν γένει σωματική υγεία των 
ανηλίκων ή των μειονεκτικών ατόμων, που έχει κάποιος 
υπό την ευθύνη και την προστασία του».

Η ποινική διάταξη αυτή κρίνεται επαρκής για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Βέβαια ένα πολύ μικρό 
ποσοστό των σχετικών αδικημάτων φθάνει στα δικαστή
ρια, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα αδικήματα που 
τυχόν τελούνται μέσα στην οικογένεια ή το ίδρυμα. 
Πρέπει να πούμε όμως, ότι τα τελευταία χρόνια το πο
σοστό αυτό όλο και μεγαλώνει, ιδιαίτερα από καταγγε
λίες τρίτων που παίρνουν μάλιστα και μεγάλη δημοσιό
τητα στις εφημερίδες.

Η σχετική καταγγελία μπορεί να γίνει από οποιον- 
δήποτε, στην αντίληψη του οποίου υποπίπτει το αδί
κημα. Και δεν είναι ανάγκη αυτοί να είναι δικαστές ή 
αστυνομικοί ή εισαγγελείς.

« Κ ά θ ε  ιδ ιώ τη ς  π ο υ  θα α ν τ ιλ η φ θ ε ί π α ρ ό μ ο ιο  π ε ρ ι

σ τα τ ικό  (ό π ω ς  κα ι ο π ο ιο δ ή π ο τ ε  α δ ίκ η μ α  δ ιω κ ό μ ε ν ο  

α υ τεπ ο γ γ έλτω ς ) έ χ ε ι τ η ν  υ π ο χ ρ έ ω σ η  μ ε  το  ά ρ θ ρ ο  40 

τη ς  Π ο ιν ικ ή ς  Δ ικ ο ν ο μ ία ς  να  καταγγείλε ι το  γ ε γ ο ν ό ς  

σ τη ν  Ε ισ α γ γ ελ ία  ή τη ν  α σ τ υ ν ο μ ία  α κό μ α  κα ι π ρ ο φ ο 

ρ ικά  ».

Είναι καιρός, με τη στάση μας, τη συμπεριφορά και 
την πρόληψη να βοηθήσουμε και μεις, όσο μπορούμε, 
ώστε να υπάρχει μια φυσιολογική λειτουργία της οικο
γένειας προστατεύοντας τον πανάκριβο θησαυρό που 
πρέπει να σεβόμαστε όλοι. Το παιδί.
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Του ΔΗΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
αστυνομικού διευθυντή

Δ εν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση και 
δεν σχολιάζω την απόφαση του δικαστηρίου. Με 

την απάντηση θα προσπαθήσω να καλύψω τις πιθανές 
περιπτώσεις συγκρούσεων οχημάτων σε σηματοδοτη- 
μένους κόμβους, στις οποίες κάποιος από τους οδη
γούς των οχημάτων δεν ακολουθεί τις ενδείξεις των 
φωτεινών σηματοδοτών.

Επειδή τα αποτελέσματα τέτοιων ατυχημάτων είναι 
σοβαρά, η διατύπωση ορθών και σαφών κριτηρίων για 
την οριοθέτηση της ευθύνης των οδηγών έχει μεγάλη 
σημασία.

Το πρόβλημα παραμένει δύσκολο, όχι μόνο για τον 
Ελληνικό αλλά και για το διεθνή χώρο.

Τα δικαστήρια δυσκολεύονται να φθάσουν στη 
λύση, γιατί η λύση των προβλημάτων απαιτεί, εκτός 
από νομικές και τεχνικές γνώσεις.

Βαρύνουσα σημασία έχει το γεγονός ότι ένα αυτο
κίνητο βρίσκεται στην τροχιά ενός άλλου και απο- 
φράσσει την διέλευσή του. Η έννοια του όρου προτε
ραιότητα είναι να μη βρεθεί ο υποχρεούμενος σε 
παραχώρηση αυτής, στην τροχιά του άλλου, γιατί σκο
πός αυτής είναι η αποτροπή της σύγκρουσης. Εκείνο 
επομένως το οποίο πρέπει να εξετάζεται, δεν είναι 
μόνο ποιος παραβίασε την προτεραιότητα σε μια σύγ
κρουση, αλλά και ποια είναι η αιτία για την ταυτόχρονη 
διεκδίκηση της προτεραιότητας. Μπορεί δηλαδή το 
ατύχημα με άλλες συνθήκες να μη είχε γίνει και σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση να συμβεί, χάρη στην υπερ
βολική ταχύτητα του οδηγού που κινείται σύμφωνα με 
τις φάσεις της φωτεινής σηματοδότησης. Ο οδηγός

Σ το  μ έ σ ο ν :

κόσμος
περιμένει να

περάσει την 
διάβαση πεζών,

και Κ ά τ ω :
τροχονόμος

ρυθμίζει την 
κυκλοφορία

αυτός φθάνει στην διασταύρωση ταυτόχρονα με τον 
άλλο οδηγό, αφού διανύσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο 
τεράστια απόσταση.

Η παρεχόμενη από το σχεδιάγραμμα και αυτοψία 
εικόνα μιας σύγκρουσης, είναι εικόνα στατική ή τοπό- 
γραφική, που παρουσιάζει τον τύπο της διασταύρωσης 
και την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τη σύγ
κρουση (τελικές θέσεις οχημάτων, σημείο σύγκρου
σης, ίχνη τροχοπέδησης, διαγραφείσες τροχιές αυτο
κινήτων κ.τ.λ.). Έτσι το σχεδιάγραμμα ενώ μας δίνει 
οπτική εικόνα, δεν μας διαφωτίζει από άποψη ταχύτη
τας των αυτοκινήτων και αμοιβαίας απόστασης αυτών 
από το σημείο σύγκρουσης, σε κάποιο ωρισμένο και 
κρίσιμο χρόνο πριν από τη σύγκρουση.

Ε τσι σε αυτόν που ερευνά το θέμα δημιουργείται 
από την πρώτη στιγμή έντονη η εντύπωση της 

παραβίασης της προτεραιότητας, με αποτέλεσμα να

ΦΩΤΕΙΝΟΙ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

«Όταν ανάψει το πράσινο του ση
ματοδότη ο κάθε οδηγός δικαιούται 
να προχωρήσει. Δεν ευθύνεται για 
το ξεκίνημά του όσο βαρειά και αν 
τραυματίσει κάποιον».

Αυτό αποφάσισαν οριστικά 18 
συνολικό δικαστές, εφέτες και 
αρεοπαγίτες. Και να πώς:

Ο δικηγόρος Κων. Κότσος οδη
γώντας το αυτοκίνητό του έκοψε το 
πόδι της κ. Ελισσάβετ Κόκκινου. 
Εκείνη επέβαινε μιας μοτοσικλέτας 
που οδηγούσε ο σύζυγός της Α. 
Κόκκινος.

Όλες οι δικαστικές αποφάσεις  
δέχονταν πως ο δικηγόρος ξεκίνησε  
μετά το πράσινο φως του φαναριού. 
Και πως ο οδηγός της μοτοσικλέτας 
και σύζυγος της παθούσης μπήκε  
αντικανονικά στην πορεία του αυτο
κίνητου -  με κόκκινο.

Για την πράξη του αυτή ο σύζυγος 
οδηγός καταδικάστηκε. Αλλά κατα
δικάστηκε και ο δικηγόρος με το 
σκεπτικό ότι: «Μπορούσε να αναμεί- 
νει για λίγο τη διεύλευση της μοτο
σικλέτας έτσι ώστε να σω θεί το πόδι 
της κυρίας Κόκκινου».

Αυτά δέχτηκαν δύο Εφετεία. Ο δι
κηγόρος όμως προαέφυγε στον 
Ά ρειο  Πάγο με τον συνήγορό του 
που υποστήριξε τα εξής: «Εφόσον 
δέχονται ότι κανονικά ξεκίνησε με 
πράσινο φως τότε που εντοπίζεται η 
ευθύνη του κ. Κότσου;».

Ο Αρειος Πάγος απάντησε με την 
1422/83 απόφασή του τα εξής:

«Αφού το Εφετείο δέχεται πως ο 
δικηγόρος ξεκίνησε κανονικά με 
πράσινο φως στη διασταύρωση των 
οδών Κηφισίας και Πεντέλης δεν

ερμηνεύει γιατί όφειλε να περιμένει 
να περάσει ο οδηγός της μοτοσικλέ
τας. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν το επι
βάλλει στους οδηγούς των αυτοκι
νήτων κανένας νόμος ούτε διάταξη 
μα ούτε και κοινός γνωστός κανονι
σμός, ούτε η λογική, ούτε οι συν
ήθειες που επικρατούν στον κοινω 
νικό βίο . . .».

Με αυτό το σκεπτικό αναιρέθηκε η 
απόφαση του Πενταμελούς Εφε- 
τείου Αθηνών. Η δίκη επαναλήφθηκε  
στο Πενταμελές Εφετείο, στο ανώ
τατο δηλαδή Ποινικό Δικαστήριο  
ουσίας, για να λυθεί το ενδ ιαφ έρον- 
νομικό ζήτημα.

Το δικαστήριο δέχτηκε πως είναι 
αθώος ο κατηγορούμενος. Έτσι έκ
λεισε η ενδιαφέρουσα για τους χ ι
λιάδες Έλληνες οδηγούς υπόθεση.



προκαταλαμβάνεται και να κυριαρχείται από αυτή 
τόσο, ώστε όχι σπάνια, να θεωρεί άσκοπη την παρα
πέρα έρευνα, ή να θεωρεί ότι αυτή έχει μικρή σημασία, 
με την πεποίθηση, ότι η βασική αιτία του δυστυχήμα
τος είναι δεδομένη, σαν εμφανής και αναμφισβήτητη.

Οι οδηγοί για την αμέλειά τους πρέπει να κρίνονται 
και από τις ενέργειες τις οποίες κάνουν κατά τη χρο
νική στιγμή πριν από τη σύγκρουση, όταν δηλαδή αρχί
ζει να δημιουργείται η επικίνδυνη κατάσταση.

Εκείνο επομένως το οποίο ενδιαφέρει είναι να δια
πιστωθεί που ήταν τα αυτοκίνητα και τι ταχύτητες εί
χαν στον κρίσιμο χρόνο, ο οποίος προηγήθηκε της 
σύγκρουσης σε 3 " -  6", ειδικότερα ποια ήταν η θέση 
του οδηγού που είχε προτεραιότητα (πράσινο σημα
τοδότη) και τι ταχύτητα είχε, όταν ο άλλος οδηγός που 
παραβίασε την προτεραιότητα (ερυθρό σηματοδότη) 
άρχισε να μπαίνει στη διασταύρωση.

Η οριοθέτηση της ευθύνης για συγκρούσεις σε 
διασταυρώσεις οδών που η κυκλοφορία ρυθμίζεται με 
φωτεινή σηματοδότηση πρέπει να βασίζεται σε ορι
σμένες γνωστές αρχές:

•  Η διασταύρωση είναι το κοινό τμήμα των δρόμων 
του οποίου έχουν δικαίωμα χρήσης, οι οδηγοί που 
προέρχονται από όλες τις κατευθύνσεις.

•  Επειδή οι τροχιές των οχημάτων που προέρχον
ται από διαφορετικές κατευθύνσεις, τέμνονται, αυτά 
θα συγκρουσθούν αν βρεθούν ταυτόχρονα στο σημείο 
τομής των τροχιών τους (σύγκρουση είναι το αποτέλε
σμα της βίαιης διεκδίκησης του αυτού χώρου στον 
αυτό χρόνο).

•  Για να μη συγκρουσθούν τα αυτοκίνητα πρέπει να 
αποφύγουν την ταυτόχρονη διασταύρωση. Επομένως 
επιβάλλεται να δοθεί σαφές δικαίωμα διέλευσης κατά 
προτεραιότητα στον προερχόμενο από ορισμένη 
πρόσβαση. Το δικαίωμα αυτό δίνεται στο όχημα που 
αντιστοιχεί η πράσινη ένδειξη του σηματοδότη.

•  Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έχει προτεραιό
τητα σύμφωνα με την ένδειξη του σηματοδότη, έχει 
υποχρέωση να τηρεί και τους άλλους κανόνες κυκλο
φορίας και να βαίνει με το επιτρεπόμενο όριο ταχύτη
τας.

Η αποφυγή ενός δυστυχήματος, όταν δημιουργη- 
θούν συνθήκες που εννοούν αυτό, από κάποιο 

άλλο, εξαρτάται από τη σχέση δύο αποστάσεων:

•  Της απόστασης από την οποία ο οδηγός αντιλαμ
βάνεται, το πρώτον, την επικίνδυνη αυτή κατάσταση 
και

•  Της απόστασης ακινητοποίησης του αυτοκινή
του. Απόσταση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου, είναι 
η απόσταση που χρειάζεται για τη στάθμευση αυτού, 
από τη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται μια επι
κίνδυνη κατάσταση, μέχρις ότου το όχημα σταματήσει 
με την τροχοπέδηση. Η απόσταση αυτή είναι το άθροι
σμα της απόστασης αντίδρασης και της απόστασης 
τροχοπέδησης.

Το αυτοκίνητο για να διασχίσει μια διασταύρωση 
χρειάζεται να διανύσει μια απόσταση η οποία απαιτεί 
ορισμένο χρόνο. Η κίνηση του αυτοκινήτου μέσα στη 
διασταύρωση είναι επιταχυνόμενη. Είναι επιταχυνό
μενη η κίνηση μέσα σε κάθε διασταύρωση, διότι ο οδη
γός ο οποίος λαμβάνει απόφαση να διέλθει τη δια
σταύρωση, μπαίνοντας μέσα σ' αυτή κατέχεται από 
έντονο αίσθημα ανασφάλειας, επειδή η θέση αυτή εί
ναι επικίνδυνη και γΓ αυτό επιταχύνει να βγει γρήγορα 
από αυτή (ψυχολογικός νόμος για όλους τους οδη
γούς).

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ ’ όψη το όριο ταχύτη-
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τας που ισχύει σε κάθε από τους διασταυρωμένους 
δρόμους. Τα αυτοκίνητα όμως κατά τον χρόνο δ ιέλευ
σης της διασταύρωσης θα πρέπει να έχουν ταχύτητα 
μικρότερη από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο, γιατί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. επικρατούν ειδι
κές συνθήκες.

Η ευθύνη δ ιαφοροποιείται σύμφωνα με τις παρα
κάτω περιπτώσεις:

•  Ο οδηγός που κινείται με πράσινο και μπαίνει στη 
διασταύρωση με κανονική ταχύτητα αντιλαμβάνεται 
έγκαιρα τον κίνδυνο και αντιδρά σωστό με τραχεία 
τροχοπέδηση, δεν μπορεί να αποφύγει το δυστύχημα, 
γιατί για να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο χρειάζεται 
απόσταση μεγαλύτερη από αυτή στην οποία βρίσκεται 
το αυτοκίνητο που εισέρχεται στον κόμβο με ερυθρό 
φως. Το δυστύχημα επομένως είναι αναπόφευκτο όση 
επιμέλεια και επιδεξιότητα και αν επιδείξει ο οδηγός 
που διασχίζει με πράσινο φως τη διασταύρωση, σε βά
ρος του οποίου καμιά αμέλεια δεν μπορεί να του κατα- 
λογισθεί. Αντίθετα για τον άλλο οδηγό υπάρχει σαφής 
η περίπτωση της παραβίασης της προτεραιότητας και 
επί πλέον εμφανίζεται απρόοπτα και αιφνιδιαστικά 
στην τροχιά του άλλου οδηγού, ο οποίος κινείται με 
πράσινο και σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ., η δε 
απόσταση είναι τόσο μικρή που η σύγκρουση με κα
νένα τρόπο μπορεί να αποτραπεί. Στην περίπτωση 
αυτή λέμε ότι η ευθύνη είναι μονομερής και ανήκει 
στον οδηγό που κινείται με κόκκινο.

•  Ό ταν ο οδηγός που δ ιαβαίνει τη διασταύρωση με 
πράσινο κινείται με υπερβολική ταχύτητα, χάρις στην 
ανάπτυξη μεγαλύτερης ταχύτητας φθάνει στη δια
σταύρωση νωρίτερα και συγκρούεται. Παρατηρούμε 
κατ' αρχήν, ότι αν είχε κανονική ταχύτητα, η άφιξη 
στην διασταύρωση δεν θα ήταν ταυτόχρονη και δεν θα 
γινόταν η σύγκρουση άσχετα με την προηγηθείσα 
παράβαση του άλλου οδηγού. Στην περίπτωση αυτή 
ευθύνονται και οι δύο οδηγοί.

•  Ο οδηγός που παραβιάζει την προτεραιότητα και 
επιχειρεί να διασχίσει την διασταύρωση με κόκκινο, σε 
μια στιγμή που ο άλλος οδηγός ο οποίος έχει πράσινο 
βρίσκεται σε αρκετό μεγάλη απόσταση. Τότε ο οδηγός 
που έχει πράσινο, αν έχει κανονική ταχύτητα, με έγ
καιρη αντίληψη του κινδύνου και σωστή αποψευκτική 
ενέργεια (τροχοπέδηση κ.τ.λ.) μπορεί να προλάβει το 
δυστύχημα. Υπάρχει φυσικά εδώ παραβίαση της προ
τεραιότητας και το δυστύχημα είναι αναπόφευκτο, εάν 
δεν κάνει αποφευκτική προσπάθεια ο οδηγός που έχει 
προτεραιότητα ακόμη και με τραχεία τροχοπέδηση. 
Είναι γνωστό ότι όταν ένας οδηγός αναγκάζεται να 
τροχοπεδήσει αποτελεσματικά, έχει δημιουργηθεί η 
επικίνδυνη κατάσταση για ατύχημα και η προσπάθεια 
γίνεται για την αποφυγή αυτής. Αν στην παραπάνω 
περίπτωση γίνει σύγκρουση τότε και ο οδηγός που 
κινείται με πράσινο θα ευθύνεται και αυτός, βέβαια σε 
μικρότερο βαθμό και η αμέλειά του θα εντοπίζεται:

•  Στην υπερβολική ταχύτητα ή
•  Στην καθυστερημένη αντίληψη του κινδύνου ή
•  Στην εσφαλμένη αποφευκτική ενέργεια.
Με τα δεδομένα αυτά· μπορούμε να πούμε ότι η 

ευθύνη πρέπει να καταμερίζεται ανάλογα και στους 
δύο οδηγούς.

Σημειώνουμε ότι δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε 
την αρχή της εμπιστοσύνης στις ενδείξεις των φωτει
νών σηματοδοτών την οποία καθιερώνει και επιβάλλει 
η σωστή μελέτη και λειτουργία των εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης. Η εμπιστοσύνη αυτή στα 
φωτεινά σήματα εκτός από την ασφάλεια συμβάλλει 
και στην βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Η αμέλεια για τα παραπάνω ατυχήματα σε τελική 
ανάλυση προσαρμόζεται περισσότερο προς την αν
θρώπινη πλευρά του προβλήματος, έστω και αν αυτή 
αποβαίνει σε βάρος της βελτίωσης των συνθηκών κυ
κλοφορίας και της επικράτησης του κλίματος ομαδι
κής πειθαρχίας των οδηγών.
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Η ΟΜΟΡΦΙΑnoy
ΣΚΟΤΩΝΑ

Ρεπορτάζ: Γιώ ργος Λεκάκης

Στη σημερινή εποχή που δίνεται 
ιδιαίτερη οημασία στην ωραιότητα 
και παρουσιαστικότητα του ατόμου, 
στις καθημερινές εκδηλώσεις της 
ιδιωτικής και επαγγελματικής του 
ζωής, τα καλλυντικά με την ευρύτερη 
έννοια του όρου, κατέχουν πρω
τεύουσα θέση, γιατί συμβάλλουν, εφ’ 
όσον βέβαια προσεχθούν, κατά ένα 
ποσοστό στην ανάπτυξη των δύο αυ
τών παραγόντων.

Σύμφωνα με την ορολογία, ως 
καλλυντικό νοείται οποιαδήποτε ου
σία ή παρασκεύασμα, που προορίζε
ται να έρθει σε επαφή με τα επιφα
νειακά μέρη του ανθρώπινου σώμα
τος (επιδερμίδα, τριχωτά μέρη, νύ
χια, χείλια) ή με τα δόντια και τους 
βλεννογόνους της στοματικής κοιλό
τητας, με αποκλειστικό ή κύριο 
σκοπό τον καθαρισμό, αρωματισμό, 
και την προστασία για την διατήρησή 
τους σε καλή κατάσταση, την μετα
βολή της εμφάνισής τους ή τη διόρ
θωση των σωματικών οσμών.

Η διατήρηση της ομορφιάς και η 
περιποίηση του δέρματος και του 
σώματος απασχόλησε τον άνθρωπο 
και ιδιαίτερα την γυναίκα από την 
αρχαιότητα. Όλοι οι αρχαίοι λαοί, 
Έλληνες, Αιγύπτιοι, Ινδοί, Κινέζοι, 
χρησιμοποιούσαν καλλυντικά των 
οποίων η χρήση μεταδόθηκε στους 
Ρωμαίους, Βυζαντινούς και Άραβες. 
Σήμερα το κύκλωμα των καλλυντικών 
έχει αναπτυχθεί σε μια τεράστια βιο
μηχανία. Σημαντικά χρηματικά ποσά 
ξοδεύονται, σε μια απέλπιδα προσ
πάθεια διατήρησης της ομορφιάς.

Είδη καλλυντικών

Κ α λ λ υ ν τ ικ ά  δ έρ μ α το ς : Σ’ αυτά 
περιλαμβάνονται σαπούνια, αποσμη
τικά, αντιδρωτικά, πούδρες, διάφο

ρες κρέμες (καθαρισμού, μαλακτικές, 
προστατευτικές), λοσιόν, μάσκες 
ομορφιάς, λάδια, βαφές χειλιών, 
προσώπων κ.ά.

Κ α λ λ υ ν τ ικ ά  μ α λ λ ιώ ν : Σαμπουάν 
για πλύσιμο, κρέμες, λάδια κ.ά.

Κ α λ λ υ ν τ ικ ά  ν υ χ ιώ ν : Άχρωμα ή 
χρωματιστά βερνίκια κ.ά.

Κ α λ λ υ ν τ ικ ά  δ ο ν τ ιώ ν : Αποσκο
πούν βασικά στη διατήρηση της 
υγείας των δοντιών, στην απομά
κρυνση των τροφών που παραμένουν 
ανάμεσα στα δόντια μετά τα γεύματα, 
στην αποτροπή και πρόληψη της τε
ρηδόνας και στο δυνάμωμα του 
σμάλτου των δοντιών. Περιέχουν μια 
ουσία καθαρισμού καθώς και αντι
σηπτικές ουσίες. Συχνά οι οδοντό
κρεμες εμπλουτίζονται με ασβέστιο 
και άλατα φθορίου. Προσθέτονται δε 
και αρωματικές ουσίες για ευχάριστη 
μυρωδιά του στόματος.

Ο ρόλος της Αγορανομίας στο 
θέμα των καλλυντικών περιορίζεται 
στον έλεγχο της τιμής τους (τελική 
γνώμη έχει η Επιτροπή Τιμών του 
Υπουργείου Εμπορίου) των ενδεί
ξεων που αναγράφονται πάνω στη 
συσκευασία κτλ. Για την καταλληλό
τητα και επικινδυνότητα. των κυκλο- 
φορούντων καλλυντικών αποκλειστι
κός υπεύθυνος είναι ο Εθνικός Ορ
γανισμός Φαρμάκων, για δε τις ανε
πιθύμητες ενέργειες από τη χρήση 
τους οι ειδικοί κατά περίπτωση δερ
ματολόγοι γιατροί.

Σχετικά με τις αρμοδιότητες και 
το έργο του Εθνικού Οργανισμού

Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στον τομέα των 
καλλυντικών, ο εκ των αντιπροέδρων 
του διοικητικού συμβουλίου Σ τα ύ 

ρ ο ς  Κ αζά ζης  μας είπε:
«Ο Ε.Ο.Φ. ιδρύθηκε με βάση το 

Ν. 1316/83, με σκοπό την προστασία 
της δημόσιας υγείας και του δημό
σιου συμφέροντος, τελεί δε υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας. Η κύρια αποστολή του στο 
θέμα καλλυντικά είναι:

α) Ο έλεγχος της δήλωσης των συ
στατικών κάθε νέου καλλυντικού που 
υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος παρα
σκευαστής ή εισαγωγέας για την 
περίπτωση που τυχόν περιέχουν 
απαγορευμένες ουσίες. Η δήλωση 
αυτή είναι υποχρεωτική, προκειμέ- 
νου να κυκλοφορήσει ένα καλλυν
τικό.

β) Ο έλεγχος από ειδικευμένα 
συνεργεία τουλάχιστον μια φορά το 
χρόνο των 126 περίπου εργοστασίων 
παρασκευής καλλυντικών σ’ ολό
κληρη την Ελλάδα. Ο έλεγχος είναι 
αναγκαίος για να διαπιστωθεί η κα
θαριότητα του χώρου παρασκευής 
των καλλυντικών και οι υγιεινές 
συνθήκες παρασκευής τους.

γ) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος 
των παρασκευαζομένων προϊόντων 
και η υποβολή τους σε εργαστηριακό 
έλεγχο. Οι έλεγχοι είναι συχνοί καί 
γίνονται είτε αιφνιδιαστικά ή μετά 
από καταγγελίες σε μας ή την Αγορα
νομία. Εφ’ όσον διαπιστωθεί παρά
βαση δεσμεύεται το συγκεκριμένο 
προϊόν και υπσχρεούται ο παρα-
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Α λλεργική δερματίδα εξ επαφής από κρέμα ξυρίσματος

σκευαστής να συμμορφωθεί με τις 
υποδείξεις τ-ου Ε.Ο.Φ. Επιβάλλονται 
δε ανάλογα με την σοβαρότητα της 
περίπτωσης και διοικητικές ποινές, 
λ.χ. πρόστιμα, ανάκληση αδείας κ.τλ.

Πρέπει να τονίσω ότι με την 
ισχύουσα νομοθεσία δεν γίνεται υπο
χρεωτική δειγματοληψία πριν την 
κυκλοφορία ενός καλλυντικού.

Προς το παρόν ελέγχουμε μόνο τη 
δήλωση που συντάσσει ο παρασκευα- 
στήςγια κάθε νέο καλλυντικόχωρίς να 
κάνουμε χημική ανάλυσή του. Γι’ αυτό 
το κοινό πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικό στην αγορά κάθε καλλυν
τικού. Να μην αγοράζει παρασκευά
σματα που δεν πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις κυκλοφορίας, από 
ανεύθυνα μεμονωμένα άτομα. Να 
καταγγέλει αμέσως στον Ε.Ο.Φ. ή την 
Αγορανομία κάθε παρόμοιο περιστα
τικό για το σχετικό έλεγχο. Έτσι θα 
προστατεύει την υγεία του και θα 
διευκολύνει το έργο των υπηρεσιών 
μας.

Γενικά πάντως μπορώ να πω με 
ικανοποίηση ότι δεν παρατηρούνται 
σοβαρές παραβάσεις στον τομέα των 
καλλυντικών (ύπαρξη λ.χ. επικίνδυ
νων απαγορευμένων ουσιών, ή ξένου 
σώματος). Αρκεί να σας πω ότι το 
1984 επί συνόλου 1040 δειγματολη
ψιών, βρέθηκαν μη κανονικά 76 δεί
γματα. Οι παραβάσεις συνίσταντο κυ
ρίως στην μη αναγραφή της ημερομη
νίας λήψης της παρασκευάστριας 
εταιρείας κ.ά.

Ας μην ανησυχεί λοιπόν το k o l v o , 

γιατί ο Ε.Ο.Φ. έχοντας επίγνωση της 
λεπτής αποστολής του, διασφαλίζει τη 
δημόσια υγεία διενεργώντας συστη
ματικούς και συχνούς ελέγχους, έτσι 
ώστε τα παρασκευαζόμενα ή εισαγό- 
μενα καλλυντικά να χρησιμοποιούν
ται άφοβα και χωρίς κίνδυνο από το 
ευρύ καταναλωτικό κοινό».

Για τα καλλυντικά γενικά, τη χρη- 
σιμότητά τους και τις ανεπιθύμητες 
ενέργειές τους, η επίκουρος καθηγή- 
τρια της δερματολογίας Καίτη Μου- 
λοπούλου - Καρακίτσου μας είπε:

«Χωρίς υπερβολή δεν υπάρχει σή
μερα άνθρωπος που να μη χρησιμο
ποιεί ένα είδος καλλυντικού ή και 
περισσότερα. Συνήθεια άλλωστε πα
λιά, που ήρθε σα συνέχεια της πολιτι
στικής και κοινωνικής ανέλιξης του 
ανθρώπου.

Όλα τα καλλυντικά είναι χημικές 
συνθετικές ουσίες, μπορεί μερικές φο
ρές να είναι και φυτικές, που έχουν 
σκοπό να εναποτεθούν πάνω στο 
δέρμα ή στους επιφανειακούς βλεννο
γόνους, στα χείλη ή και στα εξαρτή
ματα, μαλλιά, νύχια, με σκοπό την 
ωραιοποίηση. Μέσα στη φύση του αν
θρώπου, είναι το να θέλει να γίνει 
ομορφότεροςνα ελκύσειτο άλλο φύλο.

Ό τι το καλλυντικό έχει μπει στη 
ζωή μας, το βλέπουμε από μια έρευνα 
που έκανε η θεραπευτική κλινική του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στα χωριά.

Βρέθηκε ότι το 96% των ανδρών χρη
σιμοποιούν αφρό ξυρίσματος και 
μόνο ένα 4% το παραδοσιακό πράσινο 
σαπούνι. Οι περισσότεροι -άνδρες 
χρησιμοποιούν κολών ια μετά το ξύ
ρισμα, λοσιόν, πούδρα κ.ά.

Σήμερα κυκλοφορούν 1.700 
είδη καλλυντικών που προορίζον
ται κυρίως να μεταβάλουν την εμφά
νιση, να καθαρίσουν και να καλλωπί
σουν το δέρμα και τα εξαρτήματά του 
και γενικά να ωραιοποιήσουν το 
άτομο που τα χρησιμοποιεί. Η διά
δοσή τους είναι καταπληκτική τα τε-
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λευταία ιδίωςχρόνια. Οιδαπάνεςγια 
τα καλλυντικά στη χώρα μας καλύ
πτουν ένα ποσοστό 16% της οικογε
νειακής δαπάνης, ενώ για τα έξοδα 
διαφήμισής τους (μέσω T.V., ραδιο- 
φώνου, περιοδικών κλπ.) ξοδεύτηκε 
το αστρονομικό ποσό των 12 περίπου 
δισεκατομμυρίων δραχμών για το 
1984. Εξάλλου γίνονται τεράστιες 
εισαγωγές καλλυντικών τα οποία πρέ
πει να ομολογήσουμε ότι δεν διαφέ
ρουν πολύ από τα ελληνικά ως προς 
την ποιότητα. Η εξωτερική τους όμως 
πολυτελής εμφάνιση σε συνδυασμό με 
το μυστικό του εμπορίου και τη δια
φήμιση προσελκύουν μεγάλα στρώ
ματα καταναλωτών παρά την ακριβή 
τιμή τους.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Η μεγάλη διάδοση των καλλυντι- 
κ»ν είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση 
των περιστατικών των ανεπιθύμητων 
ενεργειών από την αλόγιστη χρήση 
τους. Είναι φυσικό κάθε ξένη ουσία 
που έρχεται σε επαφή με το σώμα να 
κρύβει και τον κίνδυνο της ανεπιθύ
μητης ενέργειας, γιατί το δέρμα δεν 
είναι καμωμένο να δέχεται τα πάντα 
πάνω του. Από παρατηρήσεις που 
έχουν γίνει στη χώρα μας, πρώτες σε 
επιβλαβείς ουσίες βρίσκονται σε τρι- 
χοβαφές, αντιηλιακά, 'προϊόντα βα- 
φής ματιών, αρώματα - κολώνιες,

αποσμητικά - αντιιδρωτικά κ.ά. Υ
πάρχουν 361 διεθνώς απαγορευμένες 
ουσίες (αριθμός πραγματικά εντυπω
σιακός) που δεν πρέπει να περιέχον- 
ται στα καλλυντικά προϊόντα και που 
είναι σε γνώση των παραγωγών.

Τώρα το καλοκαίρι που όλοι θα 
τρέξουμε στις παραλίες για να δροσι- 
στούμε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η 
ηλιοθεραπεία πρέπει να γίνεται 
προοδευτικά, για να αποφεύγονται τα 
εγκαύματα, πολλά από τα οποία αφή
νουν δύσμορφες ουλές. Από τις 11 το 
πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι το ποσό 
της ολικής ακτινοβολίας που δέχεται 
το δέρμα είναι αυξημένο. Άτομα επο
μένως που είναι φωτοευαίσθητα, 
ανοιχτόρωμα, που έχουν γαλάζια μά
τια, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
από τα ηλιόλουτρα στο δέρμα, απ’ ότι 
τα σκουρόχρωμα άτομα.

Το αντιηλιακά που θα διαλέξουμε 
να προτιμάμε να μη μυρίζει να μη λε
κιάζει και να είναι απορροφητικό. 
Από τις ουσίες που περιέχονται στα 
αντιηλιακά είναι δυνατόν να προκλη- 
θούν δερματίτιδα εξ’ επαφής φωτοτο
ξ ική δερματίτιδα, φωτοαλλεργική 
δερματίτιδα, κνίδωση από το φως κ.ά.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι

ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση 
καλλυντικών είναι ήπιας κυρίως μορ
φής και θεραπεύονται μετά τη δια
κοπή της χρήσης τους. Όσοι όμως εί
ναι αλλεργικοί θα πρέπει να αποφεύ
γουν ορισμένες ουσίες όπως αρώματα, 
χρώματα, συντηρητικά κ.ά. Μπορούν 
π.χ. να αρωματίζουν το ρούχο και όχι 
το δέρμα. Οι άνθρωποι που έχουν έκ
ζεμα, ραγάδες στα χέρια, ανοικτά 
τραύματα, δεν πρέπει να χρησιμο
ποιούν καλλυντικά των οποίων 
αγνοούν την σύνθεση. Ένα πολύ με
γάλο ποσοστό ανθρώπων αισθάνεται 
κάψιμο, κνησμό, δυσφορία από τα 
καλλυντικά, πράγμα που θεωρείται 
ανεπιθύμητη ενέργεια. Πρέπει επίσης 
να σταματήσει ο μύθος με τα υποαλ- 
λεργικά καλλυντικά και τις μαγικές 
ιδιότητές τους. Πρόκειται για κοινά 
καλλυντικά από τα οποία έχει αφαι- 
ρεθεί το χρώμα και το άρωμα.

Συνοψίζοντας θα πρέπει να τονί
σουμε ότι όλα τα καλλυντικά πρέπει 
να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων. Ν.α προτιμιόν
ται τα καλλυντικά σε σωληνάρια και 
όχ l σε βαζάκ ι γ ια να αποφεύγωντα ι ο ι 
μολύνσεις.

Τέλος ο καταναλωτής θα πρέπει να 
αναφέρει κάθε βλάβη που του παρου
σιάζεται από τη χρήση καλλυντικού. 
Αν π.χ. από μια κρέμα προσώπου πα
ρουσιάσει κάψιμο, δυσφορία, φα
γούρα, ερεθισμό κ.ά. θα πρέπει να 
αναφέρει την βλάβη και να πάει το 
καλλυντ ικό εκε ί από όπου το πήρε ή να 
τηλεφωνήσει στην παρασκευάστρια 
εταιρεία αναφέροντας την ανεπιθύ
μητη ενέργεια. Σε σοβαρές δε παρε
νέργειες να καταφεύγει αμέσως στο 
γιατρό για την κατάλληλη αγωγή και 
θεραπεία. Σε καμμιά περίπτωση δεν 
θα πρέπει να εμπιστεύεται ανεύθυνα 
παρασκευάσματα χωρίς έγκριση γιατί 
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία 
του.

Από όσα ειπώθηκαν παραπάνω 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η χρήση 
των καλλυντικών πρέπει να γίνεται 
προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ειδικού (δερματολόγου, γιατρού, 
αισθητικού) και να αποφεύγεται γε
νικά η κατάχρησή τους.

Σε μας εναπόκειται πλέον η σωστή 
εκλογή, η κατάλληλη και όχ l αλόγιστη 
χρήση κάθε καλλυντικού, για την 
περιφρούρηση της υγείας μας.
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Ο ΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Του δρ. ΝΙΚΟΛΑ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ, 
εγκληματολόγου 

του πανεπιστήμιου της Οττάβα

Ο ι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ατόμου που 
θεωρείται ύποπτο για κάποια εγκληματική ενέρ

γεια γίνονται με δάση τα χαρακτηριστικά του ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία. Ιδιαίτερα, ο γραφικός χαρακτή
ρας - που μπορεί να φανεί για παράδειγμα σε μια ανώ
νυμη επιστολή - είναι δυνατόν να οδηγήσει στον εντο
πισμό του δράστη. Οι αστυνομικές δυνάμεις μερικών 
ευρωπαϊκών χωρών έχουν συγκεντρώσει - για να κά
νουν συγκρίσεις - δείγματα του γραφικού χαρακτήρα 
ατόμων που έχουν συλληφθεί κατά καιρούς ή έχουν 
διαπράξει διάφορα αδικήματα.

Ο Σ ν ά ικ ε ρ τ , ο διάσημος γερμανός εγκληματολόγος 
από το Βερολίνο, ήταν ο πρώτος που εισήγαγε στην 
Ευρώπη την μέθοδο καταγραφής δειγμάτων του γρα
φικού χαρακτήρα των παραβατών του νόμου, στις αρ
χές της δεκαετίας του ’20. Ο Σνάικερτ εισήγαγε μάλι
στα μια μέθοδο ταξινόμησης με δάση τα εξής χαρα
κτηριστικά: 1) τις συνδετικές γραμμές των γραμμάτων,
2) το πόσο απλός είναι ο τρόπος γραφής, 3) το μέγεθος 
των γραμμάτων, 4) το πλάτος των γραμμάτων, 5) την 
κλίση των γραμμάτων, 6) την κατεύθυνση των γραμ
μών, 7) την κανονικότητα των διαστημάτων κ.λ.π. 
Έ χουν προταθεί βέβαια και άλλοι τρόποι ταξινόμησης 
ανάλογοι με εκείνον του Σνάικερτ.

Σ ΤΗΝ Ολλανδία, στις αρχές της δεκαετίας του '20, οι 
αστυνομικές δυνάμεις πολλών μεγάλων πόλεων, 

κατέγραψαν δείγματα του γραφικού χαρακτήρα γνω
στών παραβατών του νόμου. Μαζί με το δείγμα γραφής 
καταγράφονταν και όλα τα στοιχεία του παραθατη 
(όνομα, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως κ.ά.) και ίσως 
και οι προηγούμενες καταδίκες του. Παρατηρήθηκε 
ότι μερικές φορές η χρήση αυτών των δειγμάτων βοή
θησε στη σύλληψη κάποιου ατόμου που διέπραξε ένα 
παράπτωμα.

Η δημοτική αστυνομία πολλών ολλανδικών πόλεων 
άρχισε να συλλέγει δείγματα του γραφικού χαρακτήρα 
όλων των ατόμων που συλλαμβάνονται ή καταδικάζον
ται. Στην αρχή της δεκαετίας του ’50 οι αστυνομικοί 
άρχισαν να ζητούν από τους παραβάτες να γράψουν 
κάτι πάνω σε μια κάρτα από λεπτό χαρτόνι. Το μέγεθος 
αυτής της κάρτας ήταν 8X8 ίντσες, όσο δηλαδή της 
κάρτας που χρησιμοποιείται από την FBI στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπω

μάτων. Οι παραβάτες γράφουν όλοι το ίδιο κείμενο και 
οι κάρτες εξετάζονται από ειδικούς.

Γ ια την σύνθεση του κειμένου αυτού οι ειδικοί λαμ
βάνουν υπόψη τους πως πρέπει να είναι εύκολο 

στο άκουσμα. Επιπλέον, οι λέξεις επιλέγονται με τέ
τοιο τρόπο ώστε μερικά χαρακτηριστικά του γραφικού 
χαρακτήρα που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για 
τον εντοπισμό του γράφοντος, να επαναλαμβάνονται 
αρκετές φορές μέσα στο κείμενο. Στο δείγμα αυτό 
μπορεί να μην βρει κανείς όλα τα κεφαλαία γράμματα, 
αλλά θα βρει όλα τα πεζά.

Έ να από τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στην 
Ολλανδία επί σειρά ετών είναι το εξής:

«Εγώ , ο (ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο ) γ ε ν ν ή θ η κ α  σ τ ο ...............
σ τ ις ..................το ε π ά γ γ ε λ μ ά  μ ο υ  ε ίν α ι....... κα ι ζω ............

Τ ο  1947 ε ίχ α μ ε  ένα  β α ρ ύ  χ ε ιμ ώ ν α  κα ι ένα  ζεσ τό  
κ α λ ο κ α ίρ ι. Π ο λύ  λ ίγ η  β ρ ο χ ή  έ π ε σ ε  τότε . Π ο λ λ ο ί π ή γ α ν  
σ τ ις  π α ρ α λ ίε ς  γ ια  να  κ ά ν ο υ ν  δ ια κ ο π έ ς . Τα μ ικρ ά  π α ιδ ιά  
έπ α ιζα ν  σ τ ις  π ισ ίν ε ς . Ή τ α ν  κ α κ ό τ υ χ α . Στα π ά ρ τ υ  έ π ι
ν α ν  κ α κ ά ο  με γά λα » .

Σ την πάνω δεξιά γωνία της κάρτας έμπαινε η υπο
γραφή του υπόπτου ή του παραβάτη, ο οποίος 

έγραφε συνήθως με πέννα με μελάνι για να μην μπο
ρέσει να αποπειραθεί να αλλοιώσει το γραφικό του 
χαρακτήρα.

Ο δρ. Γ ο υ ώ λ τ μ α ν , που ήταν επί σειρά ετών ο επικε
φαλής του τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης που 
ασχολείτο με τα δακτυλικά αποτυπώματα, επέμενε 
στην συ στη ματοποίηση της λήψης των δειγμάτων του 
γραφικού χαρακτήρα. Το 1958, είχαν συγκεντρωθεί 
περισσότερες από 12.000 κάρτες με δείγματα γραφής 
παραβατών. Οι κάρτες αυτές ήσαν ταξινομημένες με 
αλφαβητική σειρά και φυλάσσονταν στη Χάγη, στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Δρ Γ ουώλτμαν πίστευε πως 
το σύστημα του Σνάικερτ ήταν πολύ πολύπλοκο για να 
υιοθετηθεί.

Σ τη Γαλλία, δεν υπήρξε παρόμοια συλλογή δειγμά
των του γραφικού χαρακτήρα των παραβατών αλλά 

ο διάσημος εγκληματολόγος Εντμόν Λοκάρ είχε εκ- 
φράσει την υποστήριξη του στην ιδέα μιας συστηματι
κής συλλογής τέτοιων δειγμάτων. Στο βιβλίο του «Η 
αστυνομία» που κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1919 
έγραφε μεταξύ άλλων:

«Α ν ε π ιθ υ μ ο ύ μ ε  να  ε ν τ ο π ίζ ο υ μ ε  το ν  α π ο σ τ ο λ έ α  
μ ια ς  α ν ώ ν υ μ η ς  ε π ισ τ ο λ ή ς  ή κ ά π ο ιο ν  κ α κ ο π ο ιό , π ρ έ π ε ι 
να  π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ μ ε  σ τη ν  σ υ λ λ ο γ ή  δ ε ιγ μ ά τ ω ν  του  γ ρ α 
φ ικ ο ύ  χ α ρ α κ τ ή ρ α  τω ν  π α ρ α β α τ ώ ν . Τ ίπ ο τα  δ ε ν  ε ίν α ι π ιο  
δ ύ σ κ ο λ ο  α π ό  τη ν  τ α ξ ιν ό μ η σ η  τω ν δ ε ιγ μ ά τ ω ν  α υ τώ ν . Το 
π α ρ ά δ ε ιγ μ α , ω σ τό σ ο , του  Σ ν ά ικ ε ρ τ  σ το  Β ε ρ ο λ ίν ο  α π ο - 
δ ε ικ ν ύ ε ι ότ ι κά τ ι τέ τ ο ιο  ε ίν α ι ε φ ικ τ ό  κα ι τα κ α τ α π λ η 
κτ ικά  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  μ α ς  ο δ η γ ο ύ ν  σ το  να  το ν  μ ιμ η - 
θ ο ύ μ ε » .

Φ αίνεται, λοιπόν, πως είναι χρήσιμο στον αγώνα εν
αντίον του εγκλήματος και της τρομοκρατίας να 

υιοθετήσουμε παρόμοια συστήματα καταγραφής και 
ταξινόμησης τέτοιων δειγμάτων.

Έ χει υποστηριχθεί, επίσης, ότι τα δείγματα του 
γραφικού χαρακτήρα διαφόρων παραβατών πρέπει 
σήμερα να γράφονται με πολλούς τρόπους: πρώτα απ' 
όλα με στυλό διάρκειας ενώ απαιτείται να λαμβάνονται 
συμπληρωματικά δείγματα γραμμένα με μολύβι και 
πέννα με μελάνι. Πρέπει επίσης να υπάρχει η. υπο
γραφή του παραβάτη σε πολλά σημεία γιατί το ίδιο 
πρόσωπο μπορεί να υπογράψει με διαφορετικό τρόπο 
ανάλογα με τις περιστάσεις. Τέλος, εκτός από το αλ
φαβητικό σύστημα ταξινόμησης των δειγμάτων θα 
μπορούσε να υπάρξει και κάποιο φωνητικό.
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Ολα συνέβησαν 
τόσο ρρήρο /

Μ ετάφραση: Βάσω Λ . Α ναγνω στοπούλον  / __

Μπορείτε να αποφεύγετε 
τα ατυχήματα*
Σ’ αυτό
το ζωτικό άρθρο, 
σας εξηγούμε το πως!

Όλοι έχουμε ακούσει στατιστικές 
καθώς και ιστορίες για τραγικά ατυ
χήματα και από την προσωπική, ατο
μική άποψη και από την οικονομική. 
Κάνοντας την έρευνα για το άρθρο 
αυτό, ήρθαμε αντιμέτωποι με φρι- 
κιαστικές ιστορίες για το πώς η 
απροσεξία, η κακή λειτουργία των 
μηχανών, η υπερβολική χρήση δια
φόρων ουσιών και η έλλειψη προ
σοχής έχουν προκαλέσει τραυματι
σμούς, θανάτους και οικονομικές 
απώλειες.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, σύμ
φωνα με τους υπολογισμούς του 
Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας,
90.000 άτομα σκοτώθηκαν σε ατυχή
ματα το 1983 εκ των οποίων τα μισά 
σχεδόν ήταν αυτοκινητιστικά.

8.500.000 ατυχήματα προκάλεσαν 
κάποιου είδους αναπηρία εκ των 
οποίων τα 330.000 χιλιάδες μόνιμες 
σωματικές βλάβες από μερική απώ
λεια χρήσης ενός δακτύλου έως τύ
φλωση ή απόλυτη αναπηρία. Και το 
κόστος όλων αυτών των τραγικών 
περιπτώσεων; 91.300.000.000 δολλά- 
ρια.

Στις ΗΠΑ οι, κατά σειρά αιτίες 
θανάτου ήταν οι ακόλουθες: Καρ
διακές παθήσεις, καρκίνος, εγκεφα
λικά επεισόδια και ατυχήματα. Το 
πιο θλιβερό, ίσως, είναι ότι στην 
ηλικία μεταξύ 1 - 38 ετών η πρώτη 
αιτία θανάτου είναι τα ατυχήματα.

Κάθε μία ώρα κατά την διάρκεια 
του χρόνου συμβαίνουν, κατά μέσον 
όρο, 11 θανάτοι από ατυχήματα και 
1.030 βαρείς τραυματισμοί. Θα λέ
γαμε ότι ζούμε σε ένα κόσμο επιρ
ρεπή στα ατυχήματα. Αλλά τι εν
νοούμε με τον όρο «ατύχημα»;

Σε βασικές γραμμές, ένα ατύχημα, 
μπορεί να προσδιορισθεί σαν ένα 
λάθος, ένα μη προσχεδιασμένο και

Μια μικρή απροσεξία ή αμέλεια 
στην οδήγηση πολλές φορές 

μπορεί να αποβεί μοιραία

αναπάντεχο συμβάν. Το θύμα, ή τα 
θύματα δεν σχεδιάζουν ενσυνείδητα 
ένα τροχαίο ατύχημα, έναν βαρύ 
τραυματισμό κατά τη διάρκεια της 
δουλειάς ή μία καταστροφική πυρ
καγιά. Διαφορετικά, τα γεγονότα 
αυτά δεν θα ήταν ατυχήματα.

Είμαι σίγουρος ότι και άλλους 
ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα 
σοβαρών ατυχημάτων, τους κυνηγού
σαν τα ίδια ερωτήματα, όπως k o l  

εμένα: γιατί να πάθω εγώ αυτό; γιατί 
τώρα; εάν είχα καθυστερήσει μόνον 
για μερικά λεπτά... Μόνο αν είχα 
στρίψει στον προηγούμενο δρόμο!... 
Αν το είχα δει νάρχεται!...

Αλλά όλες οι μετέπειτα σκέψεις 
δεν βοηθούν σε τίποτα. Το ατύχημα 
συνέβη· αυτό και μόνο μετράει.

Η έννοια πάντως, που συσχετίζε
ται με την λέξη «ατύχημα» μπορεί να 
κρύψει μία πιο σπουδαία αλήθεια: 
Υπάρχει μια αιτία για κάθε αποτέλε
σμα.

Αποτέλεσμα και Αιτίες
Όταν μιλάμε για ατύχημα, φέρ

νουμε στη σκέψη μας κάποιο γεγονός 
που συνέβη έτσι απλώς κατά τύχη,

χωρίς να υπάρχει κάποια αφορμή 
που το προκάλεσε και χωρίς να 
υπάρχει τρόπος να το σταματήσουμε. 
Αυτό δεν είναι δυνατόν να στέκει λο
γικά.

Σκεφθείτε: Τα τροχαία ατυχή
ματα συμβαίνουν γιατί παραβιάζεται 
ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τα 
σήματα δεν λειτουργούν κανονικά ή 
οι συνθήκες οδήγησης είναι άσχημες. 
Οι πνιγμοί συμβαίνουν γιατί οι άν
θρωποι δεν ξέρουν να κολυμπούν ή 
γιατί δεν υπολογίζουν σωστά τους 
κινδύνους. Οι ηλεκτροπληξίες συμ
βαίνουν γιατί δεν λαμβάνουμε τις 
κατάλληλες προφυλάξεις, γιατί δεν 
είμαστε αρκετά προσεκτικοί και 
παρατηρητικοί ή γιατί η εγκατά
σταση δεν είναι καλά διατηρημένη.

Θυμάμαι έντονα την περίπτωση 
ενός μωρού 3 ετών, το οποίο, οι γο
νείς και τα αδέλφια του απασχολημέ
νοι με άλλες δουλειές, είχαν αφήσει 
μόνο του. Κατρακύλησε στις τσιμεν
τένιες σκάλες και τραυματίστηκε βα
ριά στο κεφάλι. Απαιτήθηκαν αρκετά 
ράμματα και νέος άνδρας σήμερα 
έχει ακόμα το σημάδι μετά από 20
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ολόκληρα χρόνια. Το ατύχημα αυτό 
συνέβη λόγω έλλειψης επιστασίας 
βρέφους.

Υπάρχει μια αιτία για κάθε απο
τέλεσμα, άσχετα με το αν συνειδητο
ποιούμε ή όχι την αιτία αυτή.

Αλλά εάν παραβλέπουμε ή αρ- 
νούμαστε να δούμε τις αιτίες που 
λειτουργούν στα διάφορα γεγονότα, 
η εξήγηση «ατύχημα» φαίνεται να 
βγάζει από πάνω μας την ευθύνη. Η 
τακτική αυτή έχει οδηγήσει την αν
θρωπότητα σαν σύνολο να αποφεύγει 
να παραδέχεται ή να αλλάζει τις 
πραγματικές αιτίες πολλών εκ των 
πλέον πιεστικών προβλημάτων, που 
αντιμετωπίζουν όχι μόνο τα άτομα 
αλλά ο κόσμος ολόκληρος. Και έτσι, 
η ζωή πάνω στη γη μπορεί τώρα να 
τελειώσει λόγω ενός «τυχαίου» πυ
ρηνικού ολοκαυτώματος, σαν να μην 
υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από 
ταυτίσιμα και ανατρέψιμα γεγονότα 
που μας οδήγησαν στο σημείο αυτό.

Σίγουρα, μερικά γεγονότα είναι 
βέβαιο όπι συμβαίνουν απροσδό
κητα. Κεραυνός μπορεί να χτυπήσει 
ένα ανύποπτο άτομο μέσα στο χω
ράφι. Μπορεί να γλυστρίσει το μα
χαίρι από τα χέρια του μάγειρα και 
να τον κόψει. Αλλά σίγουρα υπήρχε 
μια συγκεκριμένη αιτία για το συμ
βάν σε κάθε περίπτωση. Η ουσία εί
ναι η εξής: Εάν αναγκάσουμε τους 
εαυτούς μας να ευαισθητοποιηθούν 
περισσότερο στις ριψοκίνδυνες 
καταστάσεις και στους δυνητικούς 
κινδύνους, μπορούμε να γίνουμε λι
γότερο επιρρεπείς στα ατυχήματα. 
Μπορούμε να μένουμε μακριά από τα 
απλωμένα λειβάδια κατά τη διάρκεια 
απειλητικών καταιγίδων. Μπορούμε 
να γίνουμε πιο προσεκτικοί όταν 
χρησιμοποιούμε μαχαίρια και να τα 
χρησιμοποιούμε μόνο με τον τρόπο 
που πρέπει.

Υπάρχουν πάντοτε αιτίες που 
καταρρέουν τα κιγκλιδώματα, που 
πέφτουν τα αεροπλάνα, που συμβαί
νουν οι παιδικές δηλητηριάσεις. 
Υπάρχουν διάφορες αιτίες που συμ
βαίνουν τα τραγικά αυτοκινητιστικά 
ατυχήματα και που χιλιάδες άνθρω
ποι υπόκεινται σε οδυνηρές σωματι
κές και οικονομικές βλάβες και απώ
λειες κάθε χρόνο είτε θέλουμε, είτε 
δεν θέλουμε να ξεδιαλύνουμε και να 
έρθουμε αντιμέτωποι με τις αιτίες.

Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εί
ναι το πώς να αποφεύγουμε τις συ
νέπειες των λανθασμένων ενεργειών. 
Απλά, εφόσον είμαστε αναγκασμένοι 
να αντιμετωπίζουμε τα αποτελέσματα 
πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις 
αιτίες.

Η αποφυγή των ατυχημάτων

Οι βασικοί κανόνες για να απο
φεύγουμε τα ατυχήματα είναι τρο
μερά απλοί:
-  Μην διακινδυνεύετε άσκοπα.

Να χρησιμοποιείτε τον κατάλ
ληλο εξοπλισμό, για παράδειγμα 
όταν ξεκινάτε για κατασκήνωση ή 
για πεζοπόρε ία, και να βεβαιωθείτε 
ότι έχετε πλήρη επίγνωση του τί κά
νετε πριν να πάτε οπουδήποτε.

Όταν ανυψώνετε βάρη, να χρη
σιμοποιείτε τις ενδεδειγμένες ανυ
ψωτικές τεχνικές και μην προσπα
θείτε να σηκώσετε περισσότερο βά
ρος από αυτό που μπορείτε. Μάθετε 
τις θαλάσσιες συνθήκες ή τους πιθα
νούς κινδύνους πριν πάτε για κο
λύμπι και μην κολυμπάτε μόνος.

-Ν α  ζυγίζετε όλες τις εναλλακτικές 
λύσεις και να προσπαθείτε να είστε

προετοιμασμένος για οτιδήποτε 
κατάσταση.

-Ν α  χρησιμοποιείτε τον κοινό νου 
είτε όταν οδηγείτε είτε όταν ανεβαί
νετε μια σκάλα, είτε όταν χρησιμο
ποιείτε χημικές ουσίες και μηχανή
ματα, είτε όταν διασχίζετε τον 
δρόμο.

-Ν α  παίρνετε όλες τις προφυλάξεις 
που μπορείτε. Όταν είσαστε μέσα 
στο αυτοκίνητο να φοράτε ζώνη 
ασφαλείας.

Ίσως σκεφθείτε ότι θα οδηγήσετε 
μόνο λίγα τετράγωνα μακρ ιά και δεν 
θα έχει μεγάλη κίνηση· και εξάλλου 
είναι βαρετό νάχεις το νου σου να 
φοράς ζώνη κα ι εξάλλου δεν υπάρχει 
περίπτωση να συμβεί ατύχημα... 
Όλες αυτές όπως καταλαβαίνετε, εί
ναι δικαιολογίες που ο' ίδιος δίνετε 
στον εαυτό σας, όπως ακρ ιβώς έκανα 
κι εγώ.

Μερικά κράτη και μερικές πολι
τείες των ΗΠΑ ψήφισαν ένα νόμο 
σύμφωνα με τον οποίο είναι παρά
πτωμα τιμωρούμενο με πρόστιμο ή 
μη χρησιμοποίηση της ζώνης από 
τους οδηγούς.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να θεσπι
στούν ακόμα πιο αυστηροί και δρα-
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στικοί νόμοι και να εφαρμόζονται με 
αυστηρότητα άσχετα με το κόστος 
και τις αντιδράσεις.

Μόνο αν παραστεί κανείς μάρτυ
ρας ενός ατυχήματος, θα καταλάβει 
πόσο άμεση καψ απόλυτη ανάγκη 
υπάρχει για προληπτικά μέτρα ασφά
λειας. Το κόστος για τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και η προσωρινή ενόχληση 
δεν είναι τίποτα συγκριτικά με τη δυσ
τυχία που προέρχεται από οποιαδή
ποτε μορφής ατύχημα.
-  Να απομακρύνετε τους κινδύνους 

όταν τους αντιλαμβάνεστε και να 
συνη θ ί σ ετε να μη ν του ς δη μ ιου ργε ίτε 
σεις οι. ίδιοι.

Νάχετε πάντοτε υπόψη σας ότι 
παραμονεύουν παντού κίνδυνοι και 
να προσπαθείτε να τους εξουδετε
ρώνετε.

Στο σπίτι, μην αφήνετε πεταμένα 
στις σκάλες τα παιχνίδια των παι
διών.

Να φωτίζετε ικανοποιητικά τα 
κλιμακοστάσια.

Να φοράτε χοντρά γυαλιά στη 
δουλειά, όταν απαιτείται. Όπως η 
παλιά παροιμία λέει: «Φύλαγε τα 
ρούχα σου για νάχεις τα μισά».

-  Να επαγρυπνείτε πάντοτε.

Πάνω απ’ όλα να συγκεντρώνε
στε σ' αυτό που κάνετε καθ’ όν χρόνο 
το κάνετε.

Μην οδηγείτε όταν είσαστε κου
ρασμένοι ή νυσταγμένοι, ή όταν 
έχετε πιει.

Η σκέψη ότι πολλά αυτοκίνητα 
γύρω σου ελέγχονται από μεθυσμέ
νους οδηγούς σε κάνε ι να ανατριχ ιά- 
ζεις.

Το πιοτό είναι η αιτία των μισών 
τουλάχιστον μοιραίων αυτοκινητι- 
στικών ατυχημάτων.

Ακόμα και τα πιο κοινά φάρ
μακα κατά της γρίππης και του 
κρυολογήματος μπορεί να μειώσουν 
τα αντανακλαστικά του ατόμου και 
να τον καταστήσουν ανίκανο να 
αντιδράσει κατάλληλα σε καταστά
σεις ανάγκης.

Μην δουλεύετε με μηχανήματα 
ούτε να καταπιάνεστε με καθήκοντα 
που απαιτούν αυξημένη προσοχή 
εάν αισθάνεστε κατάθλιψη, θυμό ή 
σκέπτεστε έντονα κάτι άλλο.

Αρκεί μόνο ένα δευτερόλεπτο για 
να συμβεί ένα άσχημο ατύχημα.

-Ν α  είσαστε προετοιμασμένοι για το 
αναπάντεχο.

Παρ’ όλες τις πιο επιμελημένες 
προφυλάξεις, ατυχήματα και ανα
ποδιές συμβαίνουν πού και πού.
Αυτό βέβαια δεν αποτελεί δικαιολο
γία για νάμαστε αμελείς και να μην 
παίρνουμε καθόλου προφυλακτικά 
μέτρα. Έχουμε ακούσει κάποιους 
που αρνιούνται να φορέσουν ζώνη 
ασφάλε ιας όταν οδηγούν γ ιατί, όπως 
λένε, φοβούνται μήπως παγιδευτούν 
μέσα στο αμάξι μετά από κάποιο 
ατύχημα. Αυτή ήταν μια φτωχή δ ι
καιολογία, ένας αβάσιμος φόβος δε
δομένων των πιθανοτήτων. Είναι 
προτιμότερο να παραμείνει κανείς 
μέσα στο αυτοκίνητο παρά να εκτι
ναχθεί δια μέσου του παρμπρίζ. 
Όσες περισσότερες προφυλάξεις 
παίρνετε, τόσο λιγότερο διακινδυ
νεύετε. Αλλά ακόμα και τότε είναι 
δυνατόν να συμβούν ατυχήματα. Γι’ 
αυτό εξάλλου τα ονομάζουμε «ατυ
χήματα». Και να συνειδητοποιήσετε 
το εξής: Υπάρχει μια ολόκληρη 
σφαίρα «ατυχημάτων» προκαλουμέ- 
νων από ισχυρές δυνάμεις που μπο
ρεί εμείς, τα ανθρώπινα όντα, να μην 
λαμβάνουμε καθόλου υπ’ όψιν μας. 
Πρέπει πάντως να έχουμε πίστη στην 
θεϊκή πρόνο lo και να θυμόμαστε την 
αρχαία ρήση: «Ουδέν κακόν αμιγές 
καλού».

Πώς να αποφεύγονται τα τρα
γικά ατυχήματα; Εν ολίγοις, αναλά
βετε την ευθύνη της ίδιας σας της 
ζωής. Ο Θεός δεν ήθελε να είναι η 
ανθρώπινη ζωή στο έλεος μιας επι- 
κίνδυνηςοδήγησης, ενός ατυχήματος 
ή μιας αναποδιάς. Εσείς ελέγχετετην 
κατάσταση. Δεν είναι ανάγκη να 
είσαστε θύμα. Πρέπει γενικά να βελ
τιώνουμε τονχαρακτήρα μαςκαι την 
προσωπικότητά μας με συνεχή εξ
άσκηση. Όταν ακολουθούμε στη ζωή 
μας τις ηθικές, χριστιανικές αρχές, 
να δείχνουμε, δηλαδή, ενδιαφέρον 
για τους άλλους, να αγαπάμε τον γεί- 
τονά μας σαν τον εαυτό μας, να είμα
στε πάντοτε θετικοί, άγρυπνοι και 
ενθουσιώδεις, θα είμαστε πολύ λιγό
τερο επιρρεπής στα ατυχήματα.

Μπορούμε όλοι να αποφεύγουμε 
πολλή δυστυχία αν θυμόμαστε ότι 
υπάρχει πάντοτε σε κάθε περίπτωση 
η αιτία και το αποτέλεσμα και αν 
προσπαθούμε να απομακρύνουμε τις 
αιτίες των τραγικών ατυχημάτων.
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Ρεπορτάζ: Λευτέρης Σαριδάκης

Η νύχτα έχει πέσει για καλά και μεις βρισκόμαστε 
κοντά στην Αμεση Δράση, για να ζήσουμε δίπλα στους 
Αμεσοδρασίτες μια βραδυά στο καθήκον.

Η σχετική ζέστη, και το κυνήγι της «έντονης» νυχτε- 
ρινής ζωής από μια μερίδα Αθηναίων, εξαναγκάζουν 
την πολύβουη πρωτεύουσα να ξενυκτά αγκομαχώντας 
μέσα στον ίδιο και ίσως μεγαλύτερο παλμό, απ’ αυτόν 
της καθημερινής αγχώρικης ρουτίνας.

Οι χιλιάδες εργαζόμενοι στο «μεροκάματο της νύ
χτας», η αυξημένη κίνηση τους δρόμους τα ενοχλητικά 
κορναρίσματα, τα μικροεπεισόδια, τα λιανοτράγουδα 
των νυχτερινών γλετζέδων, το κυνήγι του αγοραίου 
έρωτα, καθώς και τα νυχτοπερπατήματα των κάθε λογής 
παράνομων συνθέτουν το πορτραίτο της Αθήνας τη νύ
χτα».

Μέσα στο θέατρο του παράλογου, με το ίδιο πάντα 
σκηνικό στο σκοτάδι, που θα μπορούσε να παιχτεί το 
οποιοδήποτε θεατρικό έργο από την σάτυρα μέχρι τον 
Χίτσκοκ και από την κωμωδία μέχρι το δράμα, καλούν
ται να πάρουν την θέση τους οι άντρες της Άμεσης 
Δράσης. Παρατηρητές, έτοιμοι πάντα να επέμβουν σε 
κάθε δύσκολη στιγμή των πρωταγωνιστών, των πολιτών 
που χαίρονται ή υποφέρουν, πονούν ή διασκεδάζουν ή 
ζητούν την βοήθεια και συμπαράσταση της Αστυνομίας.

Η νυχτερινή αλλαγή 22.06 έχει παραλάβει «την σκυ
τάλη» από την απογευματινή βάρδια από την 21.30' 
ώρα. Τα πληρώματα των περιπολικών αυτοκινήτων, κ ι
νούνται στις φωτεινές λεωφόρους αλλά και στα σκο
τεινά σοκάκια της πρωτεύουσας, σ’ ένα αδιάκοπο κυνη
γητό των παράνομων, με μοναδικό στόχο μια ήσυχη και 
πιο καλύτερη ζωή των συμπολιτών μας.

Παραμερίζοντας τα ατομικά και οικογενειακά τους 
προβλήματα, οι «Αμεσοδρασίτες», βρίσκονται σε μια 
διαρκή ετοιμότητα, έχοντας συνειδητοποιήσει την σπου- 
δαιότητα της ιερής αποστολής τους.

Οι τηλεφωνητές του κέντρου ασταμάτητα και με ευ
γένεια απαντούν στις κλήσεις του 100. Δίνουν πληρο
φορίες και οδηγίες όπου χρειασθεί και συμπληρώνουν 
τις «κάρτες» σημάτων, με τα στοιχεία του κάθε περιστα
τικού, για να δοθούν μέσω αξιωματικού του κέντρου, 
στο περιπολικό που κινείται στην περιοχή του Αστυνο
μικού Τμήματος που κατοικεί ο καλέσας.

Επικεφαλής της αλλαγής στο κέντρο ο υπαστυνόμος 
Παναγιώτης Κοτσάς, χειρίζεται το «πρες» με σοβαρό
τητα και μεγάλη ευχέρεια.

Κατευθύνει τις δυνάμεις μέτρων τάξης που έχουν 
ορισθεί για την προστασία της νυχτερινής ζωής.

Βοηθοί του οι υπαστυνόμοι Βασίλης 
που χειρίζεται το Α κέντρο και οδηγεί τα περιπολικά 
της περιφέρειας του κέντρου της Αθήνας και Νίκος 
Γιαννόπουλος που διαβιβάζει από το β' κέντρο και κα
λύπτει τα περιπολικά που κινούνται στον Πειραιά. Δ ί
πλα ο υπαστυνόμος Νίκος Αλεξίου χειρίζεται τον ασύρ
ματο και κατευθύνει όλα τα περιπολικά της περιφέ
ρειας. Βοηθοί του ο ανθ/μος Νίκος Χάτζος και ο 
αρχ/κας Γιώργος Χαραλαμπάκης.

Πολλές κλήσεις του κέντρου από νωρίς και ένας 
απόλυτος συντονισμός στο κέντρο. Είκοσι πέντε άντρες 
του «επιτελείου» στην αίθουσα επιχειρήσεων του κέν
τρου, κινούνται με μια απόλυτη αρμονία, για να βγει η 
επίπονη πράγματι νυχτερινή βάρδια. Ρωτήσαμε τον 
υπαστυνόμο Κυσανδράκη για τους σταθμούς (περιπο
λικά) που έχει στην διάθεσή του.

-Απόψε και για κάθε 8ωρο βρισκόμαστε όλοι στο
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j μετερίζι του καθήκοντος. Αυτή τη στιγμή (10.25') λαμ- 
βάνουν 108 περιπολικά και 25 μοτοσικλετιστές που εί
ναι αρωγοί των, μέχρι την 12.30' ώρα. Όπως διαπιστώ- 

1 νετε βρισκόμαστε στην ώρα της «αιχμής».

Είχατε κανένα σοβαρό 
συμβάν

από την ώρα που αναλάβατε;

«Όχι ευτυχώς μέχρις στιγμής δεν μας έχει αναφερθεί 
κάτι το σοβαρό. Όλα τα σήματα, έχουν διεκπεραιωθεί 
με την σωστή επέμβαση των πληρωμάτων των σταθμών».

Στον Πειραιά επικρατούσε απόλυτη τάξη. Κανένας 
από τους «σταθμούς» που κινείτο δεν είχε ν’ αναφέρει 
κάτι το αξιοσημείωτο. Ο υπαστυνόμος κ. Αλεξίου σε 
υπερένταση κι αυτός, λόγω και της «ευρύτητας» του χώ
ρου κάλυψης.

Ενώ στην Αθήνα, οι φωτεινές ενδείξεις του τηλεφω
νικού κέντρου αναβοσβήνουν συνεχώς και ο υπαστυνό

μος Κυσανδράκης, διαβιβάζει ασταμάτητα δίνοντας, σε 
πολλές περιπτώσεις οδηγίες δράσης.

Απόπειρες διαρρήξεων, κλοπών, οικογενειακά επει
σόδια, διαταράξεις, συγκρούσεις, οινόγλυφες για περι
συλλογή, παράπονα και δεκάδες άλλα «τετριμμένα» σή
ματα διαδέχεται το ένα το άλλο. Μέσα στην «ρουτινιά
ρικη» καθημερινότητα ξεχωρίζουν ορισμένες κλήσεις. Η 
ανεύρεση πτώματος στο πάρκο του Μουσείου, η κατα
δίωξη και η σύλληψη κλέφτη αυτοκινήτου, η μεταφορά 
επιγόντος επιτόκου στο Μαιευτήριο, η παροχή αίματος 
στο Νοσοκομείο Παίδων δυο εθελοντών αιμοδοτών 
αστυφυλάκων κλπ.

Ένα σοβαρό επεισόδιο στην περιοχή Γαλατσίου 
αναστατώνει τόσο το κέντρο όσο και τους «ακροατές» 
του.

Νεαρό άτομο με αυτόματη καραμπίνα πυροβολεί σε 
καφενείο, τραυματίζει με το κοντάκι ένα άτομο στο κε
φάλι και «ακινητοποιεί» τα πληρώματα δύο περιπολι
κών που έφθασαν στον τόπο του συμβάντος. Δύο νέοι 
πυροβολισμοί πάνω από το κεφάλι του επικεφαλής 
αρχ/κα και «πίσω... μην κινηθείτε... θα σας καθαοίσω 
όλους...» πάγωσε ολόκληρη την αλλαγή. Ύστερα ταμ- 
πουρώθηκε στο σπίτι του αδελφού του, όπου και 'με την 
επέμβαση του διανυκτερεύοντα εισαγγελέα και μιιας Δ ι
μοιρίας συνελήφθηκε και μεταφέρθηκε στο ΚΘ' Αστυ
νομικό Τμήμα για τα παραπέρα. Ο 22 χρόνων Ιορδάνης 
ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ θα εξηγήσει την συμπεριφορά του στον 
εισαγγελέα όπου και θα οδηγηθεί.

Μετά την θύελλα έρχεται η γαλήνη. Ήδη( περνούμε 
τις τελευταίες ώρες της βάρδιας, μιας βάρδτας γεμάτη 
αγωνίες, άγχους και προσφοράς. Η δουλειά έχει κοπά
σει κάπως και το κέντρο δίνει αραιά τα σήματα που 
φθάνουν στο «πρες». Κοντεύει 05.30'. Έχει κιόλας ξη
μερώσει. Η πόλη άρχισε να ξυπνά. Μπαίνε ι ξανά στο 
δρόμο της ζωής. Οι συγκοινωνίες φορτωμένες μεταφέ
ρουν τον κόσμο της βιοπάλης, η κίνηση στους δρόμους 
και πάλι αυξημένη, σχεδόν δεν καταλαβαίνεις την 
μεταλλαγή του χρόνου. Το μοναδικό σημέχδι είναι ο 
ήλιος και η νύχτα. Κατά τα άλλα ούτε μια (διαφορά. Η 
Πόλη βρίσκεται σε μια αέναη κίνηση, και η Αστυνομία 
σ’ ένα διαρκή αγώνα. Τετρακόσια πενήντα έξι τα σή
ματα που έδωσαν τα «κέντρα» και χιλιάδες τα τηλεφω
νήματα που έλαβαν οι τηλεφωνητές, σ’ αυτό το δύσκολο 
και επίπονο 8ωρο.

Χαιρετούμε «καλημερίζοντας» τους ι:υδιάθετους 
παρά τα βιώματα της νύχτας συναδέλφους ιτου ετοιμά
ζονται να παραδώσουν στους αντικαταστάτες τους, 
πρωινούς φρουρούς της τάξης. Φεύγοντας η μνήμη ανα
πολεί τη νύχτα που περάσαμε, και άθελά μσ;ς αυθόρμητα 
κάνουμε τη σκέψη πόσοι άραγε από τους συμπολίτες μας 
γνωρίζουν τις αγωνίες και τις εμπειρίες μιας; Και πόσοι 
συμπαραστέκονται στον ιερό σκοπό μας;
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Παγίδα θανάτου εξελίχθηκε η ενέδρα που είχε 
στήσει η Δ /νση Ασφάλειας Αττικής, στην οδό Αμφί- 
κλειας 18 - 20 στου Γκύζη.

Μέσα από την κόλαση της άγριας συμπλοκής 
μεταξύ αστυνομικών και κακοποιών, που ήταν από τις 
αιματηρότερες στα νεώτερα Αστυνομικά Χρονικά. 
Δύο ΘΟχρονα παλλικάρια, ο αρχιφύλακας Βασίλης 
Μπούρας και ο ένας από τους δράστες Χρήστος Τσου- 
τσουβής, έπεσαν στο πεδίο της μάχης και δυο αστυφύ
λακες, ο Γιώργος Δουγένης και ο Γιώργος Γεώργου 
μεταφέρθηκαν χαροπαλεύοντας, βαριά τραυματισμέ
νοι στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Αποτείνοντες φόρο τιμής στους αδικοχαμένους 
συναδέλφους αφιερώνουμε την στήλη στη μνήμη 
τους.

Η «εν ψυχρώ» εκτέλεση των φρουρών του Νόμου 
στην ώρα του καθήκοντος, συγκίνησε βαθύτατα την 
κοινή γνώμη, και χιλιάδες μάτια δάκρυσαν.

Το χρονικό της άνανδρης ένοπλης επίθεσης εν
αντίον των ηρώων αστυνομικών είχε ως εξής:

Η συμπλοκή έγινε το μεσημέρι 15 Μαίου. Μήλο 
της «έριδος» η κλεμένη από τις 23 Απρίλη πράσινη 
«Γιαμάχα», έξω από το σπίτι του Σταμάτη Γελέ, στην 
οδό Ήρας 9 στο Γαλάτσι.

Η κλοπή της μοτοσικλέτας, η πλαστή πινακίδα 
που «έφερε» και η πληροφορία ότι από τότε που 
στάθμευσε έξω από την μοιραία πολυκατοικία του 
Γκύζη, νεαρά άτομα την χρησιμοποιούσαν κατά δια
στήματα και την ξαναεπέστρεφαν ήταν οι αφορμές 
που οδήγησαν την Ασφάλεια Αττικής να δώσει τόση 
βαρύτητα στην περίπτωση, ώστε να ορίσει την δια
κριτική και ανελιπή παρακολούθησή της.

Από το απόγευμα της Κυριακής 12 Μαίου που εν
τοπίστηκε η «Γιαμάχα» η παρακολούθηση εκ μέρους 
της ειδικής υπηρεσίας Ασφάλειας έγινε επί 24ωρης 
βάσης.

Την Τετάρτη το απόγευμα, εκτελούσαν υπηρεσία 
στο επίμαχο σημείο, ο αρχ/κας Βασίλης Μπούρας και 
οι αστ/κες Γιώργος Γεώργου και Γιώργος Δουγένης. 
Και οι τρεις άτυχοι αστυνομικοί επέβαιναν στο με 
συμβατικούς αριθμούς κυκλοφορίας ΥΥ 9305 IX αυ
τοκίνητο της ασφάλειαή που ήταν σταθμευμένο σε 
απόσταση περίπου 50 μέτρα ανάμεσα στα άλλα παρ- 
καρισμένα αυτοκίνητα για να μην είναι «στόχος».

Το 8ωρο έδειχνε πως θα περνούσε μέσα στην κα
θ'! Μερινότητα και την ρουτίνα της προσμονής. Ό μως 
ξαφνικά και ενώ οι ωροδείκτες σημάδευαν την 4.15' 
ώρα, δυο νεαρά άτομα πλησίασαν και άρχισαν να 
απασφαλίζουν την μοτοσικλέτα. Χωρίς χρονοτριβή ο 
οδηγός αρχ/κας του γκριζογάλαζου «HONDA CIVIC»,
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01 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ)
Βασίλης Μπούρας έθεσε σε κίνηση την μηχανή και σε 
δευτερόλεπτα κάλυψε την απόσταση, που αλοίμονο, 
τους χώριζε από τον θάνατο.

Ταυτόχρονα, αλλά και για αιφνιδιασμό, πετάχτη- 
καν έξω και οι δυο αστυφύλακες συνεπιβάτες του, 
Γεώργου και Δουγένης. «Ακίνητοι... Αστυνομία», φώ
ναξαν, και άπλωσε τα χέρια για να συλλάβει τον ένα, 
ο Δουγένης. Οι αποφασισμένοι στυγνοί εκτελεστές 
δεν αιφνιδιάστηκαν. Ήταν καλοί επαγγελματίες. 
Αστραπιαία τράβηξαν τα πιστόλια τους και σε χρόνο 
μηδέν «γάζωσαν» τους άτυχους αστυνομικούς. Εξ
ουδετερώνοντας τους δυο, σε κλάσματα του δευτε
ρολέπτου στράφηκαν κατά του οδηγού Βασίλη 
Μπούρα που μη προφθάνοντας ν ’ αντιδράσει δέ
χτηκε τις- δολοφονικές σφαίρες στη θέση του οδη
γού. Με ένα βλήμα στη καρδιά, και ενώ έγερνε στην 
ανοιγμένη πόρτα του αυτοκινήτου για ν ’ αφήσει την 
τελευταία του πνοή, πρόλαβε και ανταπέδωσε τα 
πυρά. Το ένα από τα βλήματα του υπηρεσιακού του 
περιστρόφου βρήκε το στόχο. Σφηνώθηκε στην 
αορτή του εκτελεστή του, Χρήστου Τσουτσουβή. 
Πλημμυρισμένος στο αίμα, άπλωσε το χέρι, πάτησε 
το «πρες» και σβήνοντας ζήτησε βοήθεια μέσω 
ασυρμάτου.

Ο θανάσιμα πληγωμένος Τσουτσουβής δεν άντεξε 
για να απομακρυνθεί. Έ πεσε κι αυτός νεκρός στην 
οδό Λυκαίου, περίπου 100 μέτρα από τον τόπο της 
σφαγής, των αστυνομικών.

«Πεδίο μάχης» θύμιζε η φιλήσυχη συνοικία του 
Γκύζη καθώς οι περίο ικοι μάζευαν νεκρούς και τραυ
ματίες και με κάθε μέσο τους μετέφεραν στο νοσο
κομείο.

Δύο νεκροί λο ιπόν και δυο βαριά τραυματίες, 
ήταν ο τραγικός απολογισμός της δολοφονικής επί
θεσης εναντίον των αστυνομικών στου Γκύζη.



κητή της υπηρεσίας του και πολλών άλλων συναδέλ
φων και φίλων του.

Η κηδεία του άτυχου αστυφύλακα Βασίλη Μπούρα 
έγινε με δημόσια δαπάνη μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
βαριάς λύπης και σπαραγμού στον τόπο που πρωταν- 
τίκρυσε το φως στη γεννέτειρα του Κακόβατο 
Ηλείας. Σύσσωμο το χωριό, αλλά και δεκάδες φίλοι 
και συγγενείς από τα κοντινά χωριά ήρθαν να τον 
συντροφέψουν στο «δρόμο» για την τελευταία του 
κατοικία. Η Αστυνομία με μεγάλη αντιπροσωπεία από 
αξιωματικούς και κατώτερους βρέθηκε κοντά στον 
μεγάλο νεκρό της. Δεκάδες τα στεφάνια κι ανάμεσά 
τους του υπουργού Δημόσιας Τάξης, του αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του δ/ντή της Δ /νσης 
Ασφάλειας Αττικής, του δ/ντή της Αστυνομικής 
Δ /νσης Αττικής, των συναδέλφων του και του διοι-

Το μακρόσυρτο μοιρολόι της πικραμένης μάνας 
έκαμε να λυγίσει κι ο πιο δυνατός. Ο πόνος και τα 
δάκρυα όλων των παρευρεθέντων ήταν ένα ελάχιστο 
δείγμα προσφοράς στην μεγάλη θυσία του αρχ/κα 
Βασίλη Μπούρα, που έγινε ολοκαύτωμα για να υπερ
ασπίσει τα «δικαιώματα του πολίτη».

Ο επικεφαλής της Αστυνομικής αντιπροσωπείας 
αστυνομικός υποδιευθυντής Γεώργιος Αναστασίου 
που αποχαιρέτησε την σεπτή σορό του συναδέλφου 
μεταξύ άλλων είπε: «Με συναισθήματα καθολικής 
θλίψης και ψυχικής συντριβής, οι συνάδελφοί σου, οι 
συγγενείς και οι φίλοι σου, βρίσκονται τη στιγμή 
αυτή κοντά σου για να σου απευθύνουν τον τελευ
ταίο χαιρετισμό στο μακρινό ταξίδι σου.

Ο άδικος θάνατός σου από τους άναδρους δολο
φόνους πάνω ΟΓην εκτέλεση των καθηκόντων σου, 
βύθισε ολόκληρο το αστυνομικό Σώμα σε μια απέ
ραντη θλίψη και σε ένα αβάσταχτο πόνο.

Κανένας δεν πρόσμενε ότι οι αδίστακτοι εγκλημα
τίες θα έκοβαν τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής σου...

Μετά από λίγες μέρες υπέκυψαν στα τραύματά 
τους και οι αστυφύλακες Γιώργος Δουγένης και 
Γιώργος Γεώργου. Λ.Σ.

Οι τρεις συνάδελφοι που χάθηκαν Γεώργου, 

Δουγένης, Μπουρας και ο τόπος που εξελίχτηκε 

η τραγωδία

Ό πως αναφέρουμε παραπάνω το αφιέρωμα είναι 
για τους συναδέλφους. Λόγοι ανθρώπινοι όμως μας 
εξαναγκάζουν να μνημονεύσουμε και τον Χρήστο 
Τσουτσουθή, για τον οποίο δεν έχουμε να επισημά- 
νουμε τίποτε το άξιον λόγου. Ο «βίος» και η «πολι
τεία» του καλύφθηκε φιεξοδικά από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Η ανακάλυψη των συνεργατών και συν
ενόχων του, καθώς και το «ξήλωμα» των μελών της 
σπείρας που τυχόν συμμετείχε είναι έργο των ειδι
κών υπηρεσιών ασφάλειας που ήδη έχουν επιληφθεί.

Δεν μπορούμε όμως -  γιατί δεν μας αφήνει αδιάφο
ρ ο υ ς - να μην αναφερθούμε στην τραγική «φιγούρα» 
της χαροκαμένης μάνας του και να μη συμμερι
στούμε τις πραγματικά δύσκολες ώρες ολόκληρης 
της οικογένειάς του. Κανείς γονιός δεν θέλει το παιδί 
του να «πέφτει» έτσι. Είναι βαθιά η λύπη κάθε έλ- 
ληνα, όταν διαπιστώνεται ότι σε αυτού του είδους 
τις δραστηριότητες συμμετέχουν ενεργά νέα

παιδιά -  που ανεξάρτητα για ποιούς λόγους -  
βρέθηκαν μπλεγμένα στο χώρο της παρανομίας.
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ΚΛΕΦΤΕΣ. ΛΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ... 
ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ 

ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ;

Επιμέλεια: Δημήτρης Κάσσιος

• Διαρρήκτες σαρώνουν τα σπίτια αδειούχων 
. Άρπαξαν δυο βαλίτσες χρυσάφι 
Χτύπησε πάλι ο ληστής των ασανσέρ 
Οι τσαντάκηδες ξαναχτύπησαν 
Βρέφος - όμηρος κουκουλοφόρων

Οι τίτλοι αυτοί που διαβάοατε, έχουν γράψει οτο 
αστυνομικό ρεπορτάζ των εφημερίδων και δίνουν με 
λίγα λόγια την ποικιλία δράσης των παντός είδους 
κακοποιών, που έχουν αποθρασυνθεί και δεν διστά
ζουν να τραυματίσουν τα υποψήφια θύματά τους για 
να αποχτήσουν, άλλοτε ολόκληρη περιουσία και άλ
λοτε φραγκοδίφραγκα.

Και εμείς τι κάνουμε για να τους αποφύγουμε; Εί
ναι γεγονός πως κανείς μας δεν πιστεύει ότι θα είναι 
ο επόμενος στόχος.

Ξέρουν που θα «χτυπήσουν», λένε μερικοί. Πη
γαίνουν εκεί που υπάρχουν λεφτά... Η άποψή τους 
αυτή όμως είναι πέρα για πέρα λανθασμένη, συμπέ
ρασμα που προκύπτει αν παρακολουθήσουμε από> 
κοντά τη δράση των κακοποιών, που άλλοτε κλέβουν 
λιγοστά χιλιάρικα α π ’ το σπίτι κάποιου φτωχού βιοπα
λαιστή και άλλοτε αρπάζουν τις λιγοστές οικονομίες, 
που φύλαγε, για να περάσει το μήνα του, ζευγάρι 
ηλικιωμένων.

Κλέφτες, διαρρήκτες και ληστές λοιπόν, απειλούν 
τη ζωή και την περιουσία μας, άλλοτε μέσα στο σπίτι, 
άλλοτε σε κάποιο κατάστημα, άλλοτε στο δρόμο. 
Κλέφτες και διαρρήκτες κλέβουν τα αυτοκίνητα και 
τα μηχανάκια ή τους αφαιρούν εξαρτήματα και αξε- 
σουάρ. Τσαντάκηδες αρπάζουν τις τσάντες αμέρι
μνων γυναικών, ενώ πελάτες - «μικροκλέφτες» ρημά
ζουν τα πολυκαταστήματα...

Η παρουσία όλων αυτών των κακοποιών είναι 
ιδ ια ίτερα αισθητή στις μεγαλουπόλεις , που τους 
προσφέρουν ελεύθερο πεδίο δράσης αλλά και κάλυ
ψης. Επειδή το θέμα μας είναι εκτεταμένο και πολυ
διάστατο, θα αναφερθούμε μόνο στην πρώτη περί
πτωση, εκείνη δηλαδή που οι κακοποιοί... χτυπούν 
την πόρτα μας.

Τα τεχνάσματα των διαρρηκτών

Οι διαρρήκτες βρίσκουν εύκολα το δρόμο για να 
περάσουν και να φτάσουν εκεί που θέλουν, σ ’ ένα 
σπίτι ή ένα κατάστημα και να το λεηλατήσουν. Χρη
σ ιμοποιούν πολλά διαρρηκτικά εργαλεία, λοστάρια,
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ψαλίδες, αντικλείδια, βεντούζες και έτσι κάνουν πιο 
εύκολη τη... δουλειά τους.

Οι επαγγελματίες στο είδος τους, χτυπούν συγ
κεκριμένους στόχους. Δεν «δουλεύουν» τυχαία. 
Αντίθετα οι ερασιτέχνες - περιστασιακοί, χτυπούν 
οπουδήποτε, αρκεί να εξασφαλίσουν τα χρήματα ή τα 
αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσουν για να ικανο
ποιήσουν μια συγκεκριμένη «ανάγκη» τους. Αφαι- 
ρούν χρήματα γιςι να αγοράσουν τη «δόση» τους ή 
κλέβουν κάποιο στερεοφωνικό για την... ψυχαγωγία 
τους.

Πολλές φορές χρησιμοποιούν διάφορα τεχνά
σματα για να «μπουκάρουν» στο διαμέρισμα, χωρίς 
να διακινδυνέψ ουν την εισβολή τους αυτή. Ας δούμε 
ένα πρόσφατο περιστατικό:



Μόνη της ήταν στο διαμέρισμά της, στους Αμπε
λοκήπους, η 67χρονη Β.Σ., όταν κάποια στιγμή χτύ
πησε το κουδούνι. Ανύποπτη ρώτησε απ’ το θυροτη
λέφωνο ποιος είναι. Μια αντρική φωνή της απάντησε: 
«Είμαι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας». Η ηλικιω
μένη γυναίκα άφησε την πόρτα μισάνοιχτη και περί- 
μενε το... διαχειριστή. Ξαφνικά παρουσιάστηκαν 
μπροστά της δυο ληστές. Έκλεισαν την πόρτα και 
ζήτησαν απ’ την ανύποπτη γυναίκα τα λεφτά της.

Μια άλλη γυναίκα είχε αφήσει έξω απ' την πόρτα 
της μήνυμα για την αδερφή της: «βρίσκομαι δίπλα, 
στην παιδική χαρά». Φυσικά, πρόλαβε να διαβάσει το 
μήνυμα ο διαρρήκτης που δούλεψε στα σίγουρα, 
γνωρίζοντας από... πρώτο χέρι, ότι οι ένοικοι του 
διαμερίσματος απούσιαζαν.

Συνήθως οι διαρρήκτες επισημαίνουν τα σπίτια 
στα οποία θα μπουν, τα παρακολουθούν και μελε
τούν προσεκτικά τις λεπτομέρειες που θα τους βοη
θήσουν να τελειώσουν το «ξάφρισμα», χωρίς άσχημα 
απρόοπτα. Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν την απουσία 
των ενοίκων, χτυπώντας το κουδούνι. Αν δεν πάρουν 
απάντηση αρχίζουν τη δουλειά τους που είναι τόσο 
εύκολη. Οι πόρτες παραβιάζονται εύκολα με το λο- 
στάρι ή με ένα κατσαβίδι ή με το δελτίο ταυτότητας, 
για όσες δεν είναι κλειδωμένες.

Και η αστυνομία τι κάνει;

Και η αστυνομία τί κάνει για να μας προστατέψει 
απ’ την κακοποιό δράση των διαρρηκτών και των 
κλεφτών; Αναντίρρητα κάνει πάρα πολλά.

Καθημερινές είναι οι μάχες που δίνει η αστυνομία 
με τους κακοποιούς και πολλά τα θύματα που είχε 
απ ’ τις επιθέσεις που δέχτηκε απ ’ αυτούς.

Οι περιπολίες της αστυνομίας είναι συνεχείς, 
ελέγχονται οι ύποπτοι και οι αστυνομικοί συμπλέκον
ται με τους κακοποιούς σε μια αβέβαιη μάχη για τη 
σωματική τους ακεραιότητα.

Ας δούμε μερικά περιστατικά των τελευταίων μη
νών στα οποία διακρίνεται η αυτοθυσία του Έλληνα 
αστυνομικού που, για πολύ κόσμο, είναι άγνωστη ή και 
ανύπαρκτη! Μάλιστα, για να μη φανεί ότι οι ίδιοι οι 
αστυνομικοί θέλησαν ... παινέματα, τα στοιχεία που 
παραθέτουμε δεν τα ζητήσαμε απ ’ την υπηρεσία τους 
αλλά ξεφυλλίσαμε και πάλι τις εφημερίδες, για να 
διαβάσουμε:

•  «Μάχη ζωής και θανάτου έδωσε νεαρός αστυ
φύλακας της Άμεσης Δράσης, με αδίστακτο κακο
ποιό που τράβηξε περίστροφο, όταν οι αστυνομικοί 
τον στρίμωξαν στο κέντρο της Αθήνας με το χρημα
τοκιβώτιο που είχε κλέψει λίγο πριν, από εργαστήριο 
χρυσοχοΐας. Χάρη στην αυτοθυσία του αστυφύλακα 
Θ. Καρνάκη και του συναδέλφου του Π. Ματιγάκη, 
πιάστηκε ο διαβόητος κακοποιός Φ. Νικολόπουλος 
που η Ασφάλεια καταζητούσε από μήνες και ο «συν
εργάτης» του Α. Τσατούμας.

... Οι δυο αστυνομικοί πετάχτηκαν απ’ το  περιπο
λικό και ρίχτηκαν πάνω στους δυο κακοποιούς. Ο Νι- 
κολόπουλος, χωρίς να χάσει καιρό τράβηξε ένα περί
στροφο και το έστρεψε στον αστυφύλακα Καρνάκη. Η 
αντίδραση·του αστυνομικού ήταν ακαριαία. Έκανε 
βουτιά πάνω στον οπλισμένο κλέφτη, που του’πεσε 

το όπλο...».

Μέτρα για την αυτοάμυνα

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας συνιστούν ορι
σμένα απλά αλλά αποτελεσματικά μέτρα αττοάμυνας 
που είναι τα πιο κάτω:

α. Για τα σπίτια και τις πολυκατοικίες:
1. Ό ταν νοικιάζεται κα ινούριο σπίτι, αλλάξτε 

αμέσως την κλειδαριά του και κοιτάξτε να κάνετε 
όσο πιο ασφαλή γίνεται τα ευαίσθητα σημεία του.

2. Ό ταν απουσιάσετε από το σπίτι σας για μεγάλα 
ή και μικρά ακόμη χρονικά διαστήματα, φροντίστε να
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ασφαλίσετε (να κλειδώνετε) τις πόρτες και ειδικά τις 
μπαλκονόπορτες και ειδοποιήστε το Τμήμα ή συγγε
νικά σας και της απόλυτης εμπιστοσύνης πρόσωπα.

3. Μην ανοίγετε το σπίτι σας σε οποιονδήποτε κι 
αν προηγούμενα δεν ρωτήσετε και μη δίνετε ειδικά 
στα παιδιά σας αυτή την πρωτοβουλία.

4. Πολλές φορές από αδικαιολόγητη αφέλεια δια
τυμπανίζουμε πόσα χρήματα και πόσα ακριβά κοσμή
ματα και άλλα ακριβά αντικείμενα έχουμε στο σπίτι 
μας. Αυτό ερεθίζει τον κακοποιό που αναμετρά την 
ικανότητά του με τη δική μας αφέλεια.

5. Μην κουβαλάτε μαζί σας χρήματα και κοσμή
ματα και προπαντός μην το επιδεικνύετε, ειδικά στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί κάποιο μάτι θα σας 
δει και θα σας ακολουθήσει.

6. Οι ένο ικο ι των πολυκατοικιών να φροντίζουν 
ώστε η κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας να μένει 
κλειστή. Να κλειδώ νουν ακόμα τις πόρτες που οδη
γούν στις ταράτσες, στους φωταγωγούς και ακάλυ
πτους χώρους γιατί αποτελούν «ευπαθή σημεία» για 
τους διαρρήκτες.

7. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και στις υπο ανέ
γερση, διπλανές της πολυκατοικίας μας, ο ικοδομές 
απ ’ όπου μπορούν οι διαρρήκτες να προσεγγίσουν τα 
διαμερίσματά μας.

8. Χαμηλώστε την ένταση του τηλεφώνου όσο 
εσείς λείπετε, γιατί αν το τηλέφωνο χτυπά και δεν το 
σηκώνει κανείς, ο διαρρήκτης αρχίζει να ετοιμάζει τα 
εργαλεία του...

9. Τέλος, ζητήστε απ' το γείτονα να παίρνει την 
αλληλογραφία σας που θα σας παραδόσει όταν επι
στρέφετε.

β. Για τα καταστήματα:
Οι καταστηματάρχες, εξάλλου, πρέπει:
1. Να φωτίζουν το εσωτερικό των καταστημάτων 

τους κι όταν αυτά είναι κλειστά (κατά τις νυχτερινές 
ώρες). Έ χει παρατηρηθεί ότι ο φωτισμός των εσωτε
ρικών χώρων των καταστημάτων αποτρέπει τους δι- 
αρρήκτες να εισβάλουν ο αυτά για να τα λεηλατή
σουν.

2. Να διασφαλίζουν τα καταστήματά τους στα ση
μεία που αυτά γειτονεύουν με ακάλυπτους χώρους, 
με φωταγωγούς, -με διπλανές ο ικοδομές, που είναι 
υπό ανέγερση ή που σ ’ αυτές λειτουργούν ζαχαρο
πλαστεία, καφενεία, κινηματογράφοι κλπ.

3. Να βάλουν προστατευτικό μεταλλικό δικτυωτό 
στις βιτρίνες τους.

4. Οι κοσμηματοπώλες και γενικά οι έμποροι ειδών 
αξίας, πρέπει να συνειδητοποιήσουν, ότι τα εμπο- 
ρεύματά τους ε ίνα ι πάντοτε το ζητούμενο αντικεί
μενο των κακοποιών.

5. Περισσότερο όμως θα πρέπει να προσέξουν οι 
οπλοπώλες. Γιατί αν ο ι διαρρήκτες κλέψουν όπλα, τα 
αντικείμενα αυτά θα έχουν συνέπειες και σε άλλους.

γ. Συμβουλές για όλους:

•  Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώσετε ασυνήθι

στη παρακολούθηση του προσώπου σας, του σπιτιού 
σας ή του καταστήματος σας, μη διστάσετε να ειδο
ποιήσετε την Αμεσο Δράση.

•  Στις περιπτώσεις των ληστειών θα πρέπει να 
προσέχουμε ιδιαίτερα. Η αστυνομία χρειάζεται βοή
θεια από μας. Βέβαια οι αστυνομικοί δεν ζητούν από 
μας να θέσουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Ζητούν 
όμως:

Να συγκρατήσουμε τα χαρακτηριστικά των δρα
στών.

Να δώσουμε λεπτομέρειες για τα ρούχα που φο
ρούσαν κατά τη διάπραξη της ληστείας και ό,τι άλλο 
στοιχείο μπορέσουμε να συγκρατήσουμε, το οποίο 
θα βοηθήσει στην πρόδο των ερευνών και στη σύλ
ληψη των κακοποιών. Τέλος,

•  Μην αγοράζετε από πλανόδιους που σας προσ
φέρουν σε χαμηλές τιμές ακριβά είδη ως λαθραία- 
κλπ. Η πιθανότερη περίπτωση είναι τα προσφερόμε- 
να προς αγορά να είναι απομιμήσεις ευτελούς αξίας ή 
προϊόντα κλοπής, και τότε τα πράγματα μπλέκοντα.
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Ο πιο απλός και ασφαλής τρόπος προστασίας εί
ναι να κάνετε την πόρτα σας απαραβίαστη. Η συνηθι
σμένη κλειδαριά που ελάχιστη προστασία προσφέρει, 
καλό είναι να αντικατασταθεί με μια κλειδαριά ασφα
λείας. Υπάρχουν πολλοί τύποι κλειδαριών και πρέπει 
να διαλέξετε εκείνη που ταιριάζει στην πόρτα του 
σπιτιού σας και στις οικονομικές σας δυνατότητες. 
Υπάρχει βέβαια και η δραστική λύση της απόρθητης, 
μεταλλικής πόρτας που κοστίζει όμως πάνω από 
100.000 δραχμές.

Στο εμπόριο υπάρχουν διάφορα συστήματα και 
κλειδαριές ασφαλείας.

Η μαγνητική κλειδαριά λειτουργεί με μαγνητικούς 
συνδυασμούς και παρέχει απόλυτη ασφάλεια. Καταρ
γεί την κλειδαρότρυπα και δεν παραθιάζεται με αντι
κλείδι. Τοποθετείται λίγο πιο κάτω ή πιο πάνω απ' τη 
συνηθισμένη κλειδαριά. Οι κλειδαριές ασφαλείας εί
ναι πρόσθετες ή τοποθετούνται απ' την αρχή στη 
θέση της κοινής κλειδαριάς. Οι αντιδιαρρηκτικές 
μπάρες, προστατεύουν την πόρτα χωρίς να αλλοιώ
νουν την εμφάνισή τους. Οι κλειδαριές με τη μονο

κόμματη μακριά λάμα, σε όλο το ύψος της πόρτας, 
αγκαλιάζουν την κάσα σε πέντε διαφορετικά σημεία 
και τοποθετούνται εύκολα στη θέση της παλιάς κλει
δαριάς.

Όμως, απ' τα πλέον αποτελεσματικά συστήματα 
ασφαλείας είναι και τα συστήματα συναγερμού.

Συστήματα συναγερμού

Υπάρχουν πολλά συστήματα συναγερμού που οι 
δυνατότητές τους ποικίλλουν ανάλογα με τις ιδιαίτε
ρες ανάγκες κάθε περίπτωσης. Ένα καλό σύστημα 
πρέπει να «αντιλαμβάνεται» τα πάντα, να ξεχωρίζει 
το γνωστό απ' το άγνωστο και το σπουδαιότερο να 
ειδοποιεί όταν υπάρχει κίνδυνος.

Επισκεφτήκαμε γνωστή εταιρεία αντικλεπτικών 
συστημάτων, στο κέντρο της Αθήνας, ο διευθυντής 
της οποίας, Ι.Μ., μας είχε χαρακτηριστικά.

«Ό λοι πιστεύουν ότι οι κλέφτης δε θα χτυπήσει 
το δικό τους διαμέρισμα. Γι’ αυτό και δύσκολα τοπο
θετούν συστήματα ασφαλείας. Διαθέτουν πολλά 
λεφτά για αγορά έγχρωμης τηλεόρασης, βίντεο αλλά 
για την προστασία αυτών των πανάκριβων αντικειμέ
νων δεν διαθέτουν μια δραχμή.

... Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέ
ρωση του κοινού γύρω απ’ το όλο θέμα. Νομίζουν ότι 
αν μετακομίσουν απ ’ το σπίτι που μένουν, το σύ
στημα δε μεταφέρεται ή ότι το κόστος αγοράς και 
τοποθέτησής τους είναι απλησίαστο γι’ αυτούς. 
Υπάρχουν πολλά συστήματα υψηλής τεχνολογίας 
στην υπηρεσία της αντικλεπτικής προστασίας. Συ
στήματα με μικροκύματα (ραντάρ), άλλα που συν
δέονται με την Άμερη Δράση, φωτορυθμικά, σειρή
νες και μικροσυσκευές.

... Να πούμε ακόμα, πως δεν πρέπει να τα περιμέ
νουμε όλα απ’ την αστυνομία. Να οργανωθούμε μόνοι 
μας για να αποθαρρύνουμε τους υποψήφιους μπου- 
καδόρους. Πριν από πολλά χρόνια, τα ολοκληρωμένα 
συστήματα συναγερμού (εσωτερικής, και περιμετρι
κής ασφάλειας) ήταν αποκλειστική υπόθεση των τρα
πεζών, επιχειρήσεων και των μεγάλων καταστημάτων. 
Τελευταία όμως έχουν αυξηθεί οι εγκαταστάσεις 
τους και σε μικρότερα καταστήματα αλλά και σε σπί
τια».

Η διάρρηξη ή η κλοπή είναι μια εμπειρία που κα
λύτερα να μην την έχει ζήσει κανείς. Ένα λεηλατη
μένο σπίτι με τα πράγματά του αναποδογυρισμένα, 
προκαλεί στ’ αλήθεια τραγικό σοκ για τον ένοικο. Ας 
δυσκολέψουμε λοιπόν τη... δουλειά των κλεφτών, 
ενισχύοντας την ασφάλεια των εισόδων του σπιτιού 
μας και τοποθετώντας ένα απ’ τα πολλά συστήματα 
συναγερμού που υπάρχουν στην αγορά.

Ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που όλοι μας εγκατα
λείπουμε τα διαμερίσματα των μεγαλοπόλεων για να 
χαρούμε τον ήλιο και τη θάλασσα, θα πρέπει να μας 
προβληματίσουν τα μέτρα ασφαλείας που προτείνει η 
αστυνομία και να υιοθετήσουμε κάποια απ’ αυτά, για 
να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο».
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Έ χει συμβεί κατά το παρελθόν, όταν γίνεται μια 
διάρρηξη σε κάποιο κατάστημα και η σειρήνα με το 
ουρλιαχτό της, ξεσηκώνει στο πόδι ολόκληρη τη γει
τονιά, ο κόσμος που πετάγεται στα μπαλκόνια, κάθε
ται και χαζεύει την «επιχείρηση» χωρίς να σκέπτεται 
να ειδοποιήσει την Ά μεση Δράση.

Ά λλοτε πάλι, ενώ ακούγεται η σειρήνα, που ε ιδο 
πο ιε ί γ ια κάπο ια  παραβίαση, κανείς  δεν βγαίνει 
για να δει τι συμβαίνει επειδή από κάποια βλάβη του 
συστήματος, η ίδια σειρήνα ηχεί πολλές φορές χωρίς 
λόγο, απάθεια που αποβαίνει μοιραία για τη συγκε
κριμένη περίπτωση.

Επικρατεί η άποψη λοιπόν ότι οι πολίτες μένουν 
απαθείς όταν κινδυνεύει ο γείτονάς τους. Και όμως, 
αμέτρητα περιστατικά συνηγορούν στην αντίθετη απ ’ 
αυτή άποψη. Η πλειοψηφία των πολιτών ευαισθητο
ποιείται αμέσως στις περιπτώσεις αυτές και καλεί ή 
τρέχει σε βοήθεια εκείνου που την έχει ανάγκη.

Ας δούμε μερικά πρόσφατα παραδείγματα:
•  Σαν Ά μεση  Δράση λειτούργησαν οι ένοικοι της 

πολυκατοικίας, στην οδό Σωκράτους 9, στον Πειραιά.

Μόλις μια γυναίκα, που εργαζόταν σε εκτελωνι
στικό γραφείο του β' ορόφου φώναξε «κλέφτες, 
κλέφτες», οι ένοικοι κινήθηκαν αστραπιαία. Σαν να 
υλοποιούσαν καταστρωμένο από πριν σχέδιο, άλλοι 
έτρεξαν στο ισόγειο και έκλεισαν την είσοδο, και άλ
λοι κινήθηκαν προς τις σκάλες. Εκεί συνέλαβαν έναν 
22χρονο Τανζανό, ενώ ο συνεργός του και συμπα
τριώτης του πιάστηκε στην ταράτσα.

Ο άνθρωπος που συνέλαβε τον Τζάκσον είναι ο 
επιχειρηματίας κ. Λεωνίδας Κωνσταντινίδης, που δ ια
τηρεί γραφείο στον τρίτο όροφο του κτιρίου. Είπε 
στο δικαστήριο:

«Μόλις άκουσα τις φωνές της γυναίκας, πετά- 
χτηκα στις σκάλες. Στον ημιόροφο έφτασα τον Τζάκ
σον. Τον έπιασα από το μπουφάν, που βγήκε και μου 
έμεινε στα χέρια. Σε μια τσέπη του ήταν το κλεμμένο 
πορτοφόλι».

☆  ☆  ☆

•  Φαίνεται ότι το έχει η... μοίρα του 43χρονου τα
ξιτζή Σωκράτη Στάθη, να βρίσκεται στο δρόμο των 
διαρρηκτών και να υπερασπίζεται περιουσίες άλλων!

Στις 2.30 χθές το πρωί, το χρυσοχοείο του Κ. 
Χουρδάκη, στην οδό θεϊκού 43, δεχόταν για τρίτη 
φορά μέσα σε 20 μέρες, την «επίσκεψη» των δ ιαρρη
κτών.

Τη δεύτερη φορά, πριν από 10 περίπου μέρες, ο 
Στάθης, που μένει ακριβώς επάνω από το κατάστημα, 
άρχισε να πετάει... γλάστρες στον διαρρήκτη και ο 
τελευταίος έγινε... λαγός.

Χθες, ο Στάθης περνούσε με το ταξί του έξω από 
το κατάστημα και είδε ένα διαρρήκτη να προσπαθεί 
να σπάσει την πόρτα με λοστό.

- τ ί  κάνεις εκεί; του φώναξε, αλλά ο κλέφτης τον 
απώθησε.Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, ο ταξι
τζής του έριξε μια γροθιά, αλλά πριν προλάβει να τον

Διάφορα κλοπιμαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν  
μετά από σύλληψη των δραστών

ακινητοποιήσει, ο άλλος τον χτύπησε με ένα λοστό 
δίπλα από το αυτί και το έβαλε στα πόδια εγκαταλεί- 
ποντας τον αιμόφυρτο.

Αυτοί που αντιστάθηκαν στους ληστές

Αμέτρητες είναι οι περιπτώσεις πολιτών που όταν 
δέχτηκαν εισβολή ληστών, τους αντιμετώπισαν ψύ
χραιμα, αντιστάθηκαν και τους έτρεψαν σε φυγή.

... Ας ξαναθυμηθούμε τον έξυπνο τρόπο με τον 
οποίο  ενήργησε στα Κιούρκα, 13χρονος μαθητής 
(πρόκειται για τον Ιάκωβο Ζώρζου) και οδήγησε την 
αστυνομία στη σύλληψη τριών κακοποιών που έκαναν 
ληστεία στο σπίτι του, αφού προηγουμένως έδεσαν 
και φίμωσαν τον ίδιο και τη μητέρα του. Ο μικρός 
κατάφερε να λυθεί στο διάστημα που οι δράστες 
έψαχναν το ισόγειο, βγήκε απ ’ το σπίτι χωρίς να κά
νει θόρυβο και από γειτονικό σπίτι τηλεφώνησε στο 
« 100».

☆  ☆  ☆

... Τώρα θα σε σκοτώσω, είπε η 45χρονη Κ. Χαλα- - 
κατεβάκη και σημάδεψε, με την καραμπίνα του γιού 
της, τον εύσωμο μασκοφόρο που μπήκε στο σπίτι 
της, στο Χαλάνδρι, οπλισμένος με μαχαίρι, για να την 
ληστέψει. Ο άγνωστος πανικοβλήθηκε και τράπηκε 
σε άτακτη φυγή.

Μείωση του δείκτη εγκληματικότητας

Το οργανωμένο έγκλημα με τα «ξένα πρότυπα», 
μπορεί μεν να μην έχει περάσει ολοκληρωτικά και τε
λειοποιημένο απ’ τις πύλες της χώρας μας, αλλά δί
νει αναμφίβολλα, το παρόν του στην καθημερινή μας 
ζωή.

Ό μως, απ' τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων, 
προκύπτει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει έξαρση των αδι
κημάτων κατά της ιδιοκτησίας αλλά, αντίθετα, ο δεί
κτης εγκληματικότητας έχει μειωθεί.

Με τα δεδομένα αυτά, εκείνο που προέχει, είναι η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για να βοηθεί 
την Αστυνομία στο δύσκολο έργο της. Και η αστυνο
μία, όπως προείπαμε, δ ίνει τον καλύτερο ευατό της 
για να φέρει σε πέρας το έργο αυτό, την προστασία 
δηλαδή της ζωής και της περιουσίας του πολίτη.
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Επαρχιακός τύπος
«ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Εκτάσεις 65 χιλ. στρεμ. 
διανέμονται σε ακτήμονες

Καθορίστηκαν με απόφαση του υφυπουρ
γού Γεωργίας κ. Γιώτα, οι τοπογραφικές ερ
γασίες που θα εκτελεστούν μέσα στο 1985 σε 
όλες τις νομαρχίες της χώρας.

Το πρόγραμμα προβλέπει την οριστική 
διανομή 65 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων σε 
8.259 ακτήμονες καλλιεργητές, και άλλων 
5.355 στρ. οικοπεδικής έκτασης σε 3.878 
αγροτικές οικογένειες.

Η αποτύπωση και η μελέτη των ρυμοτομι
κών αγροτικών συνοικισμών σε άλλη έκταση 
12.585 στρ., όπως προβλέπεται από το πρό
γραμμα, θα αποτελόσουν αντικείμενο μελ
λοντικής αποκατάστασης αγροτικών οικογε
νειών. Για το τμήμα αυτό του προγράμματος 
έχει ζητηθεί η έγκριση του Υ.Χ.Ο.Π.

«Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ»

Έ να νέο βοήθημα 
για τους τυφλούς

Για τους πάνω από δύο εκατομμύρια τυ
φλούς σε όλο τον κόσμο άρχισε να διαφαίνε- 
ται μια ακόμα ελπίδα, μια νέα επινόηση που 
θα τους επιτρέψει να κινούνται με μεγαλύ
τερη άνεση και ασφάλεια σε άγνωστους γι' 
αυτούς χώρους. Η συνεργασία μεταξύ του Ιν
στιτούτου Μπάτελλε της Φρανκφούρτης και 
μιας επιχειρήσεως που ασχολείται με την 
κατασκευή ηλεκτρονικών παιγνιδιών είχε σαν 
αποτέλεσμα την παραπάνω επινόηση που 
αξιοποιεί βασικά την ενισχυμένη ακουστική 
ικανότητα των τυφλών. Το σύστημα λειτουρ
γεί με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιεί μια 
νυχτερίδα για να αποφεύγει τα εμπόδια που 
παρουσιάζονται κατά την πτήση της. Ο τυ
φλός γίνεται αποδέκτης μιας ακουστικής ει
κόνας του περιβάλλοντος στο οποίο κινείται, 
έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται τα κινούμενα 
αλλά και τα σταθερά εμπόδια και να μπορεί 
με ευκολία να τα αντιπαρέρχεται.

Η ανάπτυξη του βοηθήματος χρηματοδο
τήθηκε επίσης και από το ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Ερευνών. Ορισμένα είδη νυχτερί
δων μπορούν με την βοήθεια μιας ηχούς που 
προκαλούν υπερηχητικά σήματα τα οποία οι 
ίδιες εκπέμπουν, να διακρίνουν αντικείμενα 
που βρίσκονται σε απόσταση λίγων μόλις χι
λιοστομέτρων.

Τα μέχρι τώρα βοηθήματα τυφλών βασί
ζονται στο σύστημα αυτό. Εξέπεμπαν ηλε
κτρονικούς υπερηχητικούς «παλμούς», που 
την ηχώ τους συνελάμθαναν και μετέτρεπαν 
σε ακουστικά σήματα. Με τον τρόπο αυτό 
όμως η ακοή των τυφλών τελούσε σε κατά
σταση μόνιμης και έντονης λειτουργίας. Εκ
τός τούτου ο τυφλός έπρεπε πρώτα να εκ
παιδευτεί ανάλογα, ώστε να μπορεί να δια
κρίνει και να αντιλαμβάνεται την σημασία των 
σημάτων στα οποία «σκόνταφτε».

Στο νέο βοήθημα του Ινστιτούτου Μπά
τελλε τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Το 
ανθρώπινο αυτί μπορεί να καθαρίζει δίχως 
ηλεκτρονική παρεμβολή την θέση, την κα
τεύθυνση και την κατά προσέγγιση απόσταση 
της πηγής των σύντομων ιδίως ήχων. Στο νέο 
βοήθημα εκπέμπονται από ένα μικρό κουτάκι 
που φέρει ο τυφλός κρεμασμένο στο στήθος 
του σήμερα σε ρυθμό τερερισμάτων με διάρ
κεια ενός εκατοστού του δευτερολέπτου και 
με συχνότητα ενός δευτερολέπτου. Μόλις 
ένα από τα σήματα αυτά συναντήσει κάποιο 
εμπόδιο, ανακλάται. Ο τυφλός τότε μπορεί με 
τη βοήθεια της ακοής του να καθορίσει κα
τεύθυνση και απόσταση του εμποδίου, δίχως

να έχει ανάγκη μετασχηματισμού του σήμα
τος όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Ήδη οι πρώ
τες δοκιμές απέδειξαν πως τα σήματα επε
νεργούν απ' ευθείας στην ακοή του τυφλού 
και τον κατευθύνουν. Τα μέχρι τώρα βοηθή
ματα απαιτούσαν, όπως προαναφέρθηκε, ει
δική εκπαίδευση για την κατανόηση των ση
μάτων. Το κυριώτερο και δυσκολότερο 
πρόβλημα κατά την ανάπτυξη του νέου συ
στήματος ήταν η κατάλληλη μορφοποίηση 
μέσα στο χρονικό όριο εκατοστού του δευτε
ρολέπτου να καλύψουν ολόκληρη την περι
οχή συχνότητας του ήχου, συγκεκριμένα από 
10 χερτς μέχρι ένα χιλιόκυκλο. Τα σήματα 
εκπέμπονται σε ισχύ που μπορεί να ρυθμιστεί 
ανάλογα με τον θόρυβο που υπάρχει στο 
περιβάλλον του τυφλού καθώς κινείται. Ο 
τυφλός ακούει τα ανακλώμενα σήματα όπως 
και κάθε άλλο θόρυβο του περιθάλλοντός 
του, μπορεί όμως να τα διακρίνει εύκολα και 
να τα διαχωρίσει. Ήδη πραγματοποιείται ένα 
δεύτερο στάδιο δοκιμών στο Γερμανικό 
Ίδρυμα Μελετών για τους Τυφλούς, στο 
Μάρμπουργκ. Μετά την φάση αυτή θα λη- 
φθούν και αποφάσεις σχετικές με την μαζική 
πια παραγωγή του νέου συστήματος.
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«ΡΟΖ-
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ»

Ένα μπουκέτο από δροσερές 
υπάρξεις, με κορμιά φιδίσια και χέ
ρια λεπτεπίλεπτα -  ανάμεσά τους 
φοιτήτριες, νοικοκυρές και νεαρές 
παντρεμένες -  ήταν το ελκυστικό 
«προσωπικό» που διέθετε το ινστι
τούτο ασιθητικής «μόνο για άνόρες» 
στην οδό Αχαρνών 238.

Η αστυνομία όμως, «έχωσε τη 
μύτη της» σε αυτό το... ευαγές 
«ίδρυμα» και τα χάλασε όλα, αφού 
συνέλαβε τους δυο συνέταιρους του 
Ινστιτούτου.

Πρόκειται για την Χαρίκλεια I. 
Σελή 25 χρόνων από το Άργος, κά
τοικο πλατ. Αμερικής 1 και το φίλο 
της Βασ. I. Ζουμπούλη 33 χρόνων, 
τραγουδιστή, κάτοικο Λ. Αλεξάνδρας 
52.

«Ψυχή» του Ινστιτούτου μασάζ 
ήταν η Χαρίκλεια, που παράλληλα 
έχει και φροντιστήριο ξένων γλωσ
σών.

Ωστόσο, από το φροντιστήριό της 
περνούσε σπάνια, αφού ξόδευε όλη 
της τη ζωτικότητα στο... μασάζ.

Η Χαρίκλεια Σελή είναι διπλωμα
τούχος της Γαλλικής Ακαδημίας, 
αλλά φαίνεται ότι στο φροντιστήριό 
της δεν δίδασκε τη γαλλική γλώσσα. 
Οι τιμές ξεκινούσαν από 2.500 δρα
χμές για τοπικό μασάζ και ανέβαιναν 
με ταχύτητα γεωμετρικής προόδου, 
ανάλογα με τα γούστα και το βαλάν
τιο του πελάτη. Η «εξυπηρέτηση» 
ήταν ατομική με λιγότερα χρήματα 
και... ομαδική, αν φυσικά ο πελάτης 
είχε και φουσκωμένες τσέπες. Η 
αμοιβή της κάθε μασέζ, ήταν περίπου 
το 1/5 από τα χρήματα που πλήρωνε ο 
πελάτης στο Ινστιτούτο. Η Ασφάλεια 
Αττικής υπολογίζει, ότι τα καθημε
ρινά κέρδη της επιχείρησης ξεπερ- 
νούσαν τις 40.000 δραχμές.

Σοκ κυριολεκτικά, έπαθαν οι 
αστυνομικοί, όταν μπαίνοντας στο 
Ινστιτούτο μασάζ νόμισαν ότι βρί

σκονται σε... στρατόπεδο γυμνιστών. 
Οι μασέζ Δήμητρα, Βούλα, Έλλη, 
Τζένη, Αννέζα, και Γιάννα έτρεχαν 
δεξιά και αριστερά να κρυφτούν με 
την «αμφίεση» της δουλειάς, εγκατα- 
λείπόντας τους πελάτες άφωνους...

Η Σελή και ο Ζουμπουλής οδηγή
θηκαν στον Εισαγ,Έ,εα όπου θα κλη
θούν να απαντήσουν στο «τί μαθή
ματα παρέδιδαχ. στο Ροζ... φροντι
στήριο;».

Με οκτώ μήνες φυλάκιση, πλή
ρωσε τα βασανιστήρια που έκανε 
στον ανήλικο γιό του, ο 40χρονος πα
τέρας, στα Νέα Μουδανά Χαλκιδι
κής.

Λεπτομέρειες από την τραυματική 
του ζωή αποκάλυψε στον εισαγγελέα 
Πολυγύρου, κ. Παπαλεξίου, μηνύον- 
τας τον 40χρονο Γιώργο Πασχό κά
τοικο Ν. Μουδανιών ο 14χρονος γιός 
του Νίκος.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 
Πάσχος έδενε με αλυσίδες τα χέρια 
του 14χρονου κι όταν αυτός αποκοι- 
μιόταν, ο πατέρας του τραβούσε με 
δύναμη την αλυσίδα για να τον ξυ
πνήσει. Η αγριότητα αυτή, άρχιζε 
σχεδόν κάθε βράδυ και κρατούσε αρ
κετές ώρες. Γύρω στις 5 το πρωί, ο 
πατέρας ο οποίος σχεδόν όλη την 
ημέρα ήταν μεθυσμένος, έλυνε το γιό 
του από τα «δεσμά» και τον έστελνε 
στην αγορά να πουλάει ψάρια.

Τα χρήματα που έβγαζε το αγόρι, 
τα παρέδιδε στο βασανιστή πατέρα 
του, κρύβοντας μερικά για τον εαυτό 
τον. Μόλις το πληροφορήθηκε αυτό ο 
Πάσχος πήγε σε καφενείο των Μου
δανιών, όπου έτυχε να βρίσκεται ο 
γιός τον και άρχισε μπροστά στους 
θαμώνες να τον χτυπάει και να τον 
απειλεί ότι θα τον σκοτώσει. Ο 
14χρονος από τον φόβο τον, κρύφ
τηκε κάτω από το τραπέζι, μέχ/οι που 
ακινητοποίησαν τον πατέρα του, 
συγχωριανοί τους. Όπως αναφέρει, 
πάντα, η μύνηση, το δράμα τον

14χρονον άρχισε πριν ένα περίπου 
χρόνο, όταν πέθανε η μητέρα τον.

Ο Πάσχος ξαναπαντρεύτηκε και 
καθημερινά μεθούσε κι έβαζε τον γιό 
τον να δουλεύει.

Ο εισαγγελέας κ. Παπαλεξίου πα- 
ρέπεμψε στο αυτόφωρο πλημμελειο
δικείο Πολυγύρου το Γιώργο Πάσχο 
με τις κατηγορίες για «σωματική 
βλάβη εκ σκοπιμότητας, εξύβριση και 
απειλή».

Στην απολογία τον, ο Πάσχος 
παραδέχτηκε ότι χτυπούσε το γιό τον, 
αλλά όπως υποστήριξε το έκανε για.. 
σωφρονισμό.

Το δικαστήριο καταδίκασε το 
Γιώργο Πάσχο σε φυλάκιση 8 μηνών, * 
χωρίς αναστολή.

Απροσδόκητο τέλος είχε η νυκτε
ρινή διάθεση των θαμώνων της καφε- 
τέριας, των Αφων Ηλιόπονλοι, με 
ενοικιαστή τον Κλωκίτου Λέων, επί 
των οδών Μαίζωνος - Ερμου, στην 
Πάτρα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε,
από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, δη

,μιουργησε αναστάτωση στην περιοχή.
Στο σημείο αυτό έφτασε η δύναμη 

της Π.Υ. Πατρών με 5 αυτοκίνητα 
και 17 άνόρες. Επί μιάμιση ώρα δια
δοχικές απεγνωσμένες προσπάθειες : 
κατάφεραν να περιορίσουν την έκ- j  
τάση των ζημιών, διασώζοντας περί- : 
ουσία 5.000.000 όρχ. Από τα πληρώ- ! 
ματα που μετείχαν της απροσδόκητης 
επιχείρησης, ο πυρ/στης Αντωνόπον- | 
λος Ανδρέας (7058) με εγκαύματα α' 
και 6' βαθμού μεταφέρθηκε μετά τις - 
Πρώτες Βοήθειες, στο σπίτι του.

Συγκίνηση προκάλεσαν τα δήμο 
σιεύματα του Τύπον που φανέρωναν 
μια άγνωστη ακόμη, στο πλατύ κοινό, 
πτυχή: του Πυροσβ. Σώματος. Στο 
σήμα SOS που εξέπεμψε... χελιδόνι!

Το πουλάκι, ήταν παγιδενμένο 
στα ποδαράκια τον, σε κλωστές που 
υπήρχαν για στρώμα, μέσα στη φωλιά 
τον. Προσπαθούσε επί 10 περίπου'
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ώρες να ξεφύγει χωρίς να «ελπίζει» 
σε βοήθεια αφού τα διπλανά διαμερί
σματα ήταν ακατοίκητα.

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες τον 
χελιδονιού να απελευθερωθεί τράβη
ξαν την προσοχή όι ερχόμενων, που 
έσπευσαν να ειδοποιήσουν την Π.Υ. 
Θεσ/νίκης. Σε λίγα λεπτά, στην οδό

Πρασακάκη 4 έφτασε όχημα της Π. Υ. 
Θεσ/νίκης με το τετραμελές πλήρωμά 
του. Με κομμένη την ανάσα όλη η 
γειτονιά παρακολουθούσε πλέον την 
ανάβαση του πυροσβέστη που εκτε- 
λούσε σίγουρα την πιο πρωτότυπη 
υπηρεσία στην καριέρα τον.

Σε ύφος 10 μέτρων, και μετά από

προσπάθεια μισής ώρας οι όνο 
απροσδόκητοι πρωταγωνιστές αμοί- 
βονταν από τα παρατεταμένα χειρο
κροτήματα των θεατών. Το χελιδόνι 
πλέον ελεύθερο έκανε μερικές βόλτες 
και στη συνέχεια ξεκίνησε προς ανα
ζήτηση τροφής για να ταίσει τα πει- 
νασμένα μικρά τον χελιδονάκια.

Στην υπηρεσία εμπορευμάτων της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» 
έφταναν διαμαρτυρίες από διάφορες εταιρίες για καθυ
στέρηση πολλών επιταγών. Μετά ήρθε και η πληροφορία 
από τις τράπεζες ότι οι επιταγές εξαργυρώνονταν και οι 
υποιρίες των δικαιούχων έφτασαν στα αυτιά της Ασφά
λειας. Ο «εμπνευστής» και δράστης ήταν υπεράνω υπο
ψίας. Ονομάζονταν Χαράλαμπος Κων. Γιαννακόπονλος 
33 yoovibv, από την Ηλεία. Εργαζόταν στην Ολυμπιακή, 
στην υπηρεσία εμπορευμάτων, τμήμα διανομής. Από τον 
περασμένο Φεβρουάριο άρχισε να ανοίγει επιστολές και 
δέματα που έρχονταν κυρίως από την επαρχία και προο
ρίζονταν για επιχειρήσεις με έδρα την Αττική. Όταν 
έβρισκε επιταγές τις έβαζε στην τσέπη του, ξανάκλεινε 
το φάκελο και τηλεφωνούσε στο συνεργάτη του Νικόλαο 
Γεωργ. Γλύνη 32 χρονών από την Πάτρα.

Από κει ξεκινούσε το δεύτερο μέρος της «έμπνευσης» 
του Γιαννακόπουλου. Ο Γλύνης που είχε κλέψει τέσσερις 
αστυνομικές ταυτότητες, πήγαινε στη τράπεζα που είχε 
πληρωθεί η επιταγή και' την εξαργύρωνε. Στη συνέχεια 
συναντιόνταν με το Γιαννακόπουλο και μοίραζαν τους 
«κόπους» τους... Εν τω μεταξύ τα λαγωνικά της Ασφά
λειας παρακολουθούσαν την υπηρεσία διανομής και δεν 
άργησαν στο να εντοπίσουν τους δράστες, τους οποίους 
παγίδεψε στο υποκατάστημα της «Εθνικής» στην οδό

Πραξιτέλονς! Ο Γλύνης συνελήφθη στο γκισέ της τράπε
ζας. Ο Γιαννακόπουλος περίμενε στο πεζοδρόμιο στο αυ
τοκίνητό του κι όταν είδε τους αστυνομικούς ήταν αργά 
για να ξεφύγει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τον περα
σμένο Φεβρουάριο οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν επι
ταγές αξίας 4 εκατομ. δραχμών.

Το κόλπο αποκαλύφθηκε και τώρα οι δράστες θα 
αναρωτιούνται πόση ποινή θα κοστίζει η αερογέφυρα μέ
χρι τον 11ο τακτικό ανακριτή;

Ο Νίκος Κουόουνάκος δεν θα ξεχάσει εύκολα την λα
χτάρα που πέρασε στις 4 τα χαράματα μαζί με την παρέα 
του όταν επέστρεφε από γλέντι. Οδηγώντας το φορτηγό 
ΥΧ 9260 στην τιλατεία Τερψιθέας ανέβηκε σε πεζοδρόμιο 
και παρέσυρε πανό πολιτικού κόμματος. Δύο οπαδοί του 
τελευταίου πήραν αμέσως από πίσω το φορτηγό, και 
πλησιάζοντάς το λίγο παρακάτω ζήτησαν το λόγο από 
τον οδηγό. Εκείνος, είπε, ότι δεν ξέρει για ποιο πανό 
του μιλάγανε, άρχισε η λογομαχία και ξαφνικά ο ένας 
από τους δύο οπαδούς του πολιτικού κόμματος είδε την 
κάννη μιας καραμπίνας στο πίσω μέρος του φορτηγού, 
με αποτέλεσμα να «απγώσει». Έτρεξε και ειδοποίησε το 
«100». Στο μεταξύ το φορτηγό συνέχισε και τελικά ένα 
τετράγωνο παρακάτω στα Μανιάτικα, το ύποπτο φορ
τηγό μπλοκαρίστηκε από περιπολικά.

Ο Κουόουνάκος βγήκε έξω κρατώντας κάτι στα χέρια. 
Ο αστυνομικός του ενός περιπολικού Αγγελος Αντωνά- 
κος νόμισε ότι κρατούσε πιστόλι και πυροβόλησε για εκ
φοβισμό στον αέρα. Τότε ο Κουόουνάκος έριξε στο εσω
τερικό του Ι.Χ. το «σκούρο αντικείμενο» που κρατούσε. 
Στην έρευνα που επακολούθησε βρέθηκε μέσα στο Ι.Χ. 
μια καραμπίνα και ένα πιστόλι μπερέτα. Το τελευταίο 
ήταν κρυμμένο στα ρούχα της Μαρία Σ. Σιγάλα 36 χρο
νών που ήταν παρέα του Νίκου Κουόουνάκου. Το περί
στροφο είχε μέσα 5 σφαίρες των 9 χιλιοστών.

Στον εισαγγελέα, που επρόκειτο να οδηγηθεί, θα φα
νεί πως βρέθηκαν τα όπλα στο Ι.Χ. του Μανιάτη επι- 
σκευαστή πλοίων με αποτέλεσμα να τον περάσουν για... 
τρομοκράτη.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ Β/1
Η βία καλύπτει σήμερα κάθε 

πλευρά της ζωής του ανθρώπου και 
εκδηλώνεται μέσα από σχέσεις εξου
σίας.

Το άτομο συνθλίβεται καθημε
ρινά ανάμεσα στις εξουσιαστικές 
κοινωνικές δομές με αποτέλεσμα να 
κλονίζεται η ψυχική του ισορροπία 
και η συμμετοχή του στη κοινωνική 
ζωή.

Αυτός ο κλονισμός, είτε το περι
θωριοποιεί και το κάνει αδιάφορο 
απέναντι στις κοινωνικές εξελίξεις, 
είτε το αναγκάζει να καταφύγει στη 
βία σαν μέσο αυτοάμυνας, είτε, τέλος, 
το οδηγεί σε εξαργύρωση της υπό
στασής του με κάθε είδους απολαύ
σεις και κοινωνικές επιτυχίες σαν 
αντάλλαγμα της προσαρμογής του 
στις επιταγές των καιρών.

Η καθημερινή βίωση της βίας στη 
κοινωνική ζωή προσδιορίζει και τη 
μορφή των διαπροσωπικών σχέσεων 
και ιδιαίτερα της σχέσης άνδρα - γυ
ναίκας που χαρακτηρίζεται από αν
ταγωνισμό και έκφραση εξουσίας.

Η σεξουαλική βία δεν είναι παρά 
η ακραία μορφή της καθημερινής 
κοινωνικής βίας.

Το στερεότυπο των ρόλων 
και ο βιασμός

«Για μας τις γυναίκες η βία ξεκι
νάει από την ώρα που γεννιόμαστε, 
αναπαράγεται στους κόλπους της 
ίδιας της οικογένειας, συνεχίζεται 
στο σχολείο με τη συντήρηση και την 
αναπαραγωγή του στερεότυπου των 
ρόλων, και αποκορυφώνεται σε 
όλους τους τομείς της ζωής μας. Στο 
δρόμο, όπου η διαφήμιση μας χτυ
πάει και μας αλώνει την κάθε στιγμή, 
όπου οι πηχιαίοι τίτλοι στα έντυπα 
και στις προσόψεις των αιθουσών 
«ψυχαγωγίας», προσβάλλουν την 
αντίληψη της ’ κοινών ικότητάς μας, 
όπου η εξουσία παίρνει το πιο εκ
φραστικό της πρόσωπο, τοποθετών
τας μας στη θέση του πράγματος· έτσι

εμείς οι γυναίκες συνειδητοποιούμε 
οριστικά ότι είμαστε τα τελευταία 
από αυτά τα πράγματα. Γιατί όλοι οι 
πιο πάνω αναλαμβάνουν να μας 
φτιάξουν την προσωπικότητα της
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βιασμένης χωρίς να μας αφήνουν να 
διαλέξουμε κάτι άλλο.

Πρέπει το άτομο - γυναίκα να 
υπακούει, να προσποιείται, να αμύ
νεται χωρίς να το δείχνει, να ξεγε
λάει, να κρύβει βαθειά ότι πιστεύει 
και πριν απ’ όλα να μην φανερώνει 
ό,τι αισθάνεται με μια λέξη: να μην 
υπάρχει (Κίνηση δημοκρατικών Γυ
ναικών: «βία - βιασμός», Αθήνα
1983, σ. 85).

Μέσα στην οικογένεια αρχίζει 
από πολύ νωρίς να περνάει η ιδεολο
γία του κυριάρχου άντρα και της 
υποταγμένης γυναίκας και ασυνεί
δητα δημιουργούνται οι σχέσεις εξ
ουσίας που αργότερα γίνονται απο
δεκτές σαν αυτονόητες.

Αυτές οι σχέσεις εξουσίας αντα
νακλούν και στον τομέα της σεξουα
λικότητας.

Τα σεξουαλικά πρότυπα υπαγο
ρεύουν την υποταγή της γυναίκας 
στην αντρική εξουσία.

Δικαίωμα στο σεξ το οποίο 
προσωποποιείται στη γυναίκα έχουν 
μόνο οι άντρες. Κι ό,τι αποτελεί δ ι
καίωμα μπορεί να αποκτηθεί ακόμα 
και με τη βία: «... Αν ερωτευθείς μια 
τέτοια γυναίκα, τότε μη ξεχάσεις να 
την πλημμυρίσεις κοπλιμέντα. Αν 
βρεις όμως την κατάλληλη μεριά, τότε 
μη διστάσεις να κάνεις ότι σ’ αρέσει 
και να τη καταφέρεις με το ζόρι». 
(Slotkin 1950. Παρμένο από Ρ. Hof- 
staeter: Εισαγωγή στη Κοινωνική
Ψυχολογία, σελ. 434, σημ. 1).

«Ανδρισμός άλλωστε σημαίνει να 
κυνηγάς και να κατακτάς τις γυναί
κες. Η διαφήμιση και πορνογραφία 
ανταποκρίνονται σ’ αυτό το πρότυπο.

Ο βιασμός είναι μια κατάσταση 
σεξουαλικής εξαθλίωσης όπου εκείνο 
που κυριαρχεί είναι το μίσος για το 
θύμα και όχι η επιθυμία της ερωτι
κής πράξης. Έτσι στη δήλωση ενός 
βιαστή διαβάζουμε: «... ο βιασμός 
δεν ήταν τόσο σημαντικός. Και 
χρειάστηκα πολλή ώρα, δυσκολεύ
τηκα να διατηρήσω τη στύση μου και 
να έρθω σε οργασμό (...).

Ήθελα να γδυθεί μόνη της, ήθελα 
να τη κάνω να ντραπεί και να της 
δείξω τη περιφρόνησή μου. Την άρ-

της Χριστίνας Νόβα - 
Καλτσούνη 

Πολιτικού επιστήμονα - 
Κοινωνιολόγου

παξα απ το λαιμό και τη τράνταξα. 
Ένοιωθα δυνατός και δε μπορούσα 
να σταματήσω. Της είπα κάτι τέτοιο: 
« Ακου να σου πω γριά κατσίκα 
τώρα θα γδυθείς, αλλιώς θα σε σκο
τώσω. Ποιά νομίζεις πως είσαι;». 
Ένοιωθα δυνατός και ικανός να τη 
σκοτώσω». (A. Meulenbelt: Για μας



Σ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
τις γυναίκες, σελ. 201).

Ο ψυχίατρος και σεξολόγος Ζελ- 
μάν πιστεύει πως ο βιασμός δε σχετί
ζεται τόσο με τη σχέσή εξουσίας ανά
μεσα στον άνδρα k o l  τη γυναίκα, όσο 
με το οιδιπόδειο σύμπλεγμα: «Κάθε 
αγόρι έχει πειστεί ότι η μάννα του 
έχει διακόψει τη σεξουαλική της ζωή 
απ’ τη μέρα που τον συνέλαβε. Ο Οι- 
δίποδας εξ ιδανικεύει τη μητέρα του 
και τη φαντάζεται χωρίς πόθο. Δεν 
είναι βέβαια αυτή η περίπτωση όλων 
των ανδρών: αυτό εξαρτάται κατά 
ένα μέρος από τη στάση που έχει η 
μητέρα όσον αφορά τη σεξουαλική

της ζωή...» (Μαρί - Οντίλ - Φαρζιέ: 
«Βιασμός» σελ. 150). Ο έρωτας απο- 
κτάει σ’ αυτή την περίπτωση κάτι το 
ανήθικο. Ισοδυναμεί με τη βρωμιά 
και την αμαρτία.

«Μια που οι ηθικολόγοι ήταν άν
τρες, η γυναίκα εμφανιζόταν ως ο 
πειρασμός (...). Αφού η γυναίκα ήταν 
πειρασμός έπρεπε να περιοριστούν οι 
ευκαιρίες να παρασέρνει τον άντρα 
σε πειρασμό. Έτσι οι έντιμες γυναί
κες ζούσαν μέσα σε μεγάλους περι
ορισμούς, ενώ οι άλλες οι θεωρούμε
νες αμαρτωλές συναντούσαν τη γε
νική περιφρόνηση». (Μ. Ράσσελ: Γά
μος και ηθική, σελ. 43).

Η ηθική αυτή επιβιώνοντας μέχρι 
τις μέρες μας δίνει στη γυναίκα μόνο 
μέσα στα πλαίσια της οικογένειας 
(Μάννα, αδελφή) κάποια αξία, ενώ 
όσες βρίσκονται έξω απ’ αυτό το 
πλαίσιο φορτώνονται με όλους τους 
αρνητικούς χαρακτηρισμούς και 
αντιμετωπίζονται αδιάφορα, εχθρικά 
ή εξουσιαστικά.

Αυτές οι «έξω» πρέπει κατά την 
αντρική λογική να είναι έτοιμες να 
τονώσουν με τη σεξουαλική πράξη το 
ανδρικό εγώ, ιδιαίτερα όταν αυτό 
δεν μπορεί να τονωθεί σε άλλους το
μείς της κοινωνικής ζωής.

Μια γυναίκα μόνη της έξω απ’ τα 
οικογενειακά πλαίσια, χωρίς δηλαδή 
τη παρουσία ενός άνδρα θεωρείται 
ότι πρέπει να ανήκει σε όλους.

Ο βιασμός στα πλαίσια 
της οικογένειας

Ό τι ο βιασμός έχει άμεση σχέση 
με την άσκηση μιας μορφής εξουσίας 
γίνεται φανερό στην περίπτωση α ι
μομιξίας και στις συζυγικές σεξουα
λικές σχέσεις.

Στην αιμομιξία οι αρσενικοί συγ
γενείς και ιδιαίτερα οι πατεράδες 
συνηθίζοντας να θεωρούν τον εαυτό 
τους αφέντη του σπιτιού, αντιμετω
πίζουν πολύ φυσιολογικά το βιασμό 
της κόρης τους, αφού «δικό τους εί
ναι το παιδί».

Στην πραγματικότητα αυτοί οι 
άνδρες πιστεύει η A. MEULEN- 
BELT «σπρώχνουν απλώς στην 
υπερβολή όλα όσα έχουμε μάθει να

θεωρούμε φυσιολογικά: οτι ο αντρας 
είναι ο αρχηγός της οικογένειας, που 
φέρνει τα χρήματα στο σπίτι και σε 
αντάλλαγμα απαιτεί να τον περι
ποιούνται. Σ’ αυτή τη περιποίηση εν
τάσσεται και το σεξ». (A. ΜΕ- 
UL ΕΝ BELT, σελ. 201).

Ακόμα πιο φυσιολογική θεωρούν 
τέτοιοι πατεράδες την περίπτωση 
βιασμού της κόρης, όταν η γυναίκα 
τους είναι άρρωστη ή επιφορτισμένη 
με τη συντήρηση μιας πολυμελούς ο ι
κογένειας που δεν της αφήνει περι
θώρια για τη φροντίδα του εαυτού 
της.

Στην περίπτωση αυτή η ίδια η μη
τέρα φροντίζει να μη αποκαλυφθεί η 
πράξη του άντρα από φόβο μη φύγει.

Το γεγονός πως πολύ λίγες περι
πτώσεις αιμομιξίας καταγγέλονται 
οφείλεται στο ότι αυτή η κατηγορία 
βιασμού στηρίζεται είτε σε ένα συ
ναισθηματικό εκβιασμό: να μη στενο
χωρηθεί η μητέρα, να μη διαλυθεί η 
οικογένεια κλπ., είτε σε φόβο και 
ντροπή.

Έτσι τις περισσότερες φορές ο 
βιασμός παραμένει κλεισμένος στο 
πατρικό σπίτι όπου και συντελέ- 
στηκε.

Και για να μη θεωρηθεί πως η α ι
μομιξία συμβαίνει μόνο στη «καθυ
στερημένη» επαρχία ή από ανθρώ
πους με χαμηλό πνευματικό επίπεδο, 
παραθέτουμε μερικά στοιχεία απ’ το 
βιβλίο της Μ. Φαρζιέ για τη κατηγο
ρία αυτή βιασμού στη Γαλλία (στην 
Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχα 
στοιχεία): 40% των περιπτώσεων
συμβαίνουν σε περιβάλλον με πνευ
ματικό επίπεδο ίσο ή και κατώτερο 
από το απολυτήριο δημοτικού· άλλες 
τόσες γίνονται σε κύκλους με απολυ
τήριο γυμνασίου και 20% των περι
πτώσεων σε κύκλους που έχουν κάνει 
ανώτερες σπουδές. 15% συμβαίνουν 
σε μεγάλες πόλεις, 20% στα προά
στια, 30% στις κωμοπόλεις και 35% 
στις αγροτικές περιοχές (Μ. Φαρζιέ, 
σελ. 50, 51).

Στην ίδια περίπτωση σχέσεων 
υποταγής υπάγεται και η λιγότερο 
γνωστή περίπτωση βιασμού: ο συζυ
γικός βιασμός.
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Αυτής της μορφής όμως ο βιασμός 
συνηθίζεται να αντιμετωπίζεται με 
πολλή επιείκια, αφού η ερωτική 
πράξη αποτελεί στα πλαίσια του γά
μου «συζυγικό καθήκον».

Αλλά και η ίδια η γυναίκα - θύμα 
δεν θεωρεί τις περισσότερες φορές 
βιασμό τον εξαναγκασμό απ’ το σύ
ζυγο σε τέλεση της ερωτικής πράξης.

Από φόβο μη πληγώσει το σύν
τροφο, ή για να «αποφύγει τη γκρί
νια», k l  ακόμα για «να μη πάει ο άν
τρας με άλλη» οδηγείται στη συναί
νεση. Αλλιώς δεν μπορεί να διεκδι- 
κήσει το τίτλο της «καλής συζύγου».

Τύπος και βιασμός

Στην παρουσίαση της εγκληματι
κότητας από τον τύπο αποτελεί ο 
βιασμός τη μοναδική περίπτωση εγ
κλήματος, όπου με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο η ευθύνη επιρρίπτεται στο 
θύμα.

Ενώ στα άλλα είδη εγκλήματος το 
θύμα παρουσιάζεται σαν άτομο που 
σέβεται τους κοινωνικούς κανόνες 
και αξίες και ποτέ δε προκαλεί το 
δράστη, στην περίπτωση του βιασμού 
το θύμα δεν είναι αμέτοχο στην ευ
θύνη αφού τις περισσότερες αγνοώ
ντας τις κοινωνικές αξίες προ
καλεί το δράστη. Είναι επίσης το 
μόνο έγκλημα όπου στο δράστη δί- 
γονται ελαφρυντικά που σχετίζονται 
με τη προσωπικότητα του θύματος. 
Έτσι για παράδειγμα θα αναφερθεί 
αν το θύμα είχε σεξουαλικές εμπει
ρίες, αν είναι σε διάσταση ή διαζευ
γμένη, αν ζει μόνη της, αν έχει ε
ξώγαμο, αν ντύνεται «προκλητικά» 
κλπ.

Έτσι ο βιασμός της γυναίκας 
συντελείται για δεύτερη φορά μέσα 
απ’ τους πηχιαίους τίτλους των εφη
μερίδων που με ανατριχιαστικές λε
πτομέρειες προσπαθούν να πλασά
ρουν το εμπόρευμά τους βιάζοντας 
συγχρόνως και τις συνειδήσεις των 
αναγνωστών τους.

Βιασμός και Δικαιοσύνη

Οι περιπτώσεις βιασμών που 
φτάνουν στα δικαστήρια είναι πολύ 
λίγες και αυτή η σιωπή επιβόιλλεται 
στις γυναίκες απ’ τη τοποθέτηση 
ολόκληρης της κοινωνίας στο θέμα 
του βιασμού.

Ετσι πολλές γυναίκες κρύβουν 
από ντροπή το μυστικό τους, σωπαί
νουν γιατί νοιώθουν ένοχες, δεν κά
νουν μήνυση γιατί δεν έχουν καμιά 
ελπίδα να γίνουν πιστευτές.

Η σοβαρότητα όμως του προβλή
ματος δεν πρέπει να μετρηθεί με τον 
αριθμό των υποθέσεων που εκδικά- 
ζονται κάθε χρόνο αλλά απ’ το φόβο 
που νοιώθουν εκατομμύρια γυναίκες 
μπροστά στο βιασμό. Η γυναίκα πρέ
πει να βρίσκεται συνέχεια σε επιφυ
λακή όταν κυκλοφορεί μόνη της.

Είναι πλατιά διαδεδομένη η 
αντίληψη πως στις περισσότερες μη
νύσεις γυναικών δεν πρόκειται για 
πραγματικό βιασμό αλλά για ένα 
τρόπο εκδίκησης των γυναικών. Αν 
όμως ο αριθμός αυτών των περιπτώ
σεων ήταν πράγματι σημαντικός τότε 
όπως υποστηρίζει η Μ. Φαρζιέ, η αν
τρική δικαιοσύνη θα φρόντιζε να 
είχε'γίνει κάποια απογραφή.

Η δικαιοσύνη για να κρίνει αν σε 
κάποια περίπτωση πρόκειται πρά
γματι για βιασμό, πρέπει να έχει 
αποδείξεις γιαυτό, αφού δεν μπορεί 
να βασίζεται μόνο στα λόγια των γυ
ναικών.

Κι εδώ η γυναίκα κακοποιείται 
για άλλη μια φορά.

Αντιμετωπίζεται με καχυποψία, 
υποχρεώνεται να διηγηθεί με κάθε 
λεπτομέρεια τη φρίκη που έζησε, 
πρέπει να πείσει ότι δεν προκάλεσε 
το βιαστή. Ακόμα πρέπει να αποδεί
ξει ότι αντιστάθηκε μέχρι θανάτου 
για να τον αποφύγει.

Η υπεράσπιση στηρίζεται κύρια 
σε ένα είδος εκβιασμού. Ένας Γάλ
λος δικηγόρος, ο Ανρί Λεκλέρ υπο
στηρίζει: «Υπάρχουν δύο τρόποι να 
υπερασπιστείς τους βιαστές: ο ένας -  
θα τον χαρακτήριζα πιο έντιμη μέ
θοδο, έχει στόχο να προκαλέσει τον 
οίκτο, δηλαδή να υποστηρίζεις ότι 
δεν είναι δικό τους το σφάλμα προ
βάλλοντας σαν αιτία τα κοινωνικά 
και ψυχολογικά τους προβλήματα- 
και ο άλλος -  το να κατηγορείς το 
κορίτσι, να προσπαθείς ν’ αποδείξεις 
ότι ψεύδεται». (Α. Φαρζιέ, σελ. 89).

Οι άντρες, από τους βιαστές και 
τους ανώνυμους πολίτες μέχρι τους 
αστυνομικούς και τους δικαστές, 
φροντίζουν να αποδώσουν στη γυ
ναίκα την ευθύνη του προβλήματος

γιατί μια «καθώς πρέπει» γυναίκα δε 
κυκλοφορεί μόνη της τη νύχτα, δε 
προκαλεί τον πατέρα ή τον αδελφό, 
προσέχει το ντύσιμό της, φροντίζει 
να μην είναι όμορφη. Με λίγα λόγια 
δε προκαλεί, αφού όπως λέει και ο
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Μπαλζάκ «δε μπορούμε να περά
σουμε τη κλωστή σε μια βελόνα που 
κουνιέται».

Δηλαδή αν όλες οι γυναίκες ντυ
νόταν σαν καλόγριες, αν φρόντιζαν

να μην είναι όμορφες, αν δε πρόκα- 
λούσαν, θα λυνόταν το πρόβλημα;

Αν δεχθούμε μια τέτοια άποψη 
αφαιρούμε απ’ το πρόβλημα την κοι
νωνική του διάσταση, ξεχνώντας ή

αποσιωπόντας την αλήθεια: ο βια
σμός δεν είναι υπόθεση βιαστή - θύ
ματος αλλά κοινωνικοπολιτικό φαι
νόμενο που δε θα εκλείψει παρά μόνο 
με την εξάλειψη των σχέσεων εξου
σίας.

279



Η μοναδική δροσερή απόλαυση στην 
«κάψα» του καλοκαιριού, αλλά και η πιο 
έντονη άσκηση, γ ια  το «κάψιμο» των θερ
μίδων.

Ό π ω ς είνα ι γνωστό τα 3/4 του γηραιού 
πλανήτη μας καλύπτεται από το υγρό στο ι
χείο, κα ι μόνον ο ι «ηπειρωτικές1 χώρες του, 
είναι απομακρυσμένες από το «αλμυρό» 
θαλασσινό νερό.

Η χώρα μας περιβάλλεται - κυριολε
κτικά «φρουρείται» από την θάλασσα, και 
ο λαός μας κράτησε τον μοναδικό και επ ί
ζηλο τίτλο του, «Θαλασσινός», από την αρ
χαιότητα μέχρι κα ι σήμερα.

Ό μω ς, παρά την προνομιακή θέση των 
κατοίκων, τ ις  δυνατότητες που τους προσ- 
ψέρονται κα ι το πλεονέκτημα της χώρας 
μας, σε σχέση με τ ις  «ενδοχώρες» που δεν 
«βλέπουν» θαλασσινό νερό, δεν είναι λίγα 
τα θύματα που κάθε χρόνο θρηνούμε. Ά ν 
θρωποι κάθε ηλικίας που χάνοντα ι άδικα 
είτε γ ιατί δεν γνώριζαν μπάνιο, είτε γ ια τί 
δεν τήρησαν ορισμένους κανόνες και βασ ι
κές αρχές της κολύμβησης.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της 
Λιμενικής Αστυνομίας το περασμένο κα
λ ο κ α ίρ ι-  1984-, πνίγηκαν 179 άτομα, ενώ 
φέτος μέχρι και τέλη Μάη πλήρωσαν με την 
ζωή τους τ ιςχαρές της θάλασσας 39 συνάν
θρωποι.

Σαν μια σταυροφορία γ ια  την εξάλειψη 
του θλιβερού αυτού απολογισμού γράφον
τα ι αυτές ο ι γραμμές με την ελπίδα πως η 
προσπάθεια μας θα καρποφορήσει.
Τι προσφέρει το κολύμπι

Η κίνηση ε ίνα ι ζωή και το κολύμπι εί
να ι μια διαρκής και αδιάκοπη κίνηση. 
Πέρα από την μοναδική δροσερή από
λαυση, μέσα στον καύσωνα του καλοκαι
ριού, που προσφέρει, το κολύμπι:
•  Αυξάνει την απστελεσματικότητα και την 

αντοχή του καρδιαγγειακού συστήματος.
•  Βελτιώνει σημαντικά το αναπνευστικό 

σύστημα διευρύνοντας τους πνεύμονες

και αυξάνοντας τον βαθμό οξυγόνωσής 
τους.

•  Γυμνάζει τις μεγάλες μυϊκές ομάδες του 
σώματος κατά τρόπο αρμονικό και προο
δευτικό, δυναμώνοντας και σφίγγοντας 
τους μυς των άκρων, των ώμων, της πλά
της και της μέσης, γυμνάζοντάςτους συν
δυασμένα.

•  Δ ιαλύει τα περιττά λίπη, αφού είναι μια 
έντονη άσκηση που «καίει» μια σημαν
τική ποσότητα θερμίδων. Η επίδρασή του 
στο μυϊκό σύστημα, λεπταίνει τη σι- 
λουέττα συμβάλλοντας στον έλεγχο του 
βάρους.

•  Ελαχιστοποιεί τις εντάσεις των αρθρώ
σεων, καθώς το βάρος του σώματος α ντι
σταθμίζεται από την άνωση.

•  Ζωογονεί τον οργανισμό, δίνοντας μεγα
λύτερη ζωντάνια στο πνεύμα, καθώς το 
σώμα και ο εγκέφαλος αιματώνονται κ α 
λύτερα, με τον συντονισμό των κινήσεων, 
διευκολύνοντας τ ις ανταλλαγές στο νευ
ρικό σύστημα.

•  Η πέψη βελτιώνεται, και μειώνεται η 
πίεση του αίματος και το ποσοστό χολη
στερίνης, αφού το κολύμπι επιδρά σωστά 
στο καρδιαγγειακό σύστημα.

• Θετικά είνα ι τα αποτελέσματα στουςπά- 
σχοντες από οσφυαλγία κα ι παραμορφώ
σεις της σπονδυλικής στήλης, λόγω των 
συμμετρικών και «απλωτών» κινήσεων.

•  Ίσως είναι ο μόνος τρόπος γ ια  να «μά
θει» το σώμα ν ’ αντέχει στις αλλαγές θερ
μοκρασίας κα ι κατά συνέπεια να  θωρα
κίζετα ι απέναντι στα κρυολογήματα.

•  Κατά την ιατρική επιστήμη, το κολύμπι 
είναι σπορ με «μηδέν» αντενδείξεις και 
συνιστάται για την θεραπεία των παχύ
σαρκων, ανάπηρων, παραλυτικών, πα- 
σχόντων από πολιομυελίτιδα, σκολίωση 
και νευρικές ή ψυχικές παθήσεις.

• Λαμβάνοντας υπ' όψη τις διάφορες μελέ
τες, από τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι 
ένας δθχρόνος κολυμβητής, εφ’ όσον βρ ί
σκεται σε φόρμα, διατηρεί το 60 - 70%
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της ταχύτητας του 20χρονου αθλητή κο
λύμβησης, συμπεραίνεται ότι το κολύμπι, 
επιβραδύνει τογέρασμα του οργανισμού.

Τί πρέπει να προσέχουμε πριν ή 
κατά την κολύμβηση

Η θάλασσα σαν ένα ανήμερο θεριό, έχει 
αφανίσει εκτάσεις ξηρός και έχει οδηγήσει 
χιλ ιάδες ανθρώπινες ζωές στον υγρό τά 
φο της.

Αν και ο άνθρωπος, από πολύ νωρίς 
τιθάσευσε το υγρό στοιχείο, όπως εξάλλου 
ολόκληρο το σάμπαν, δεν μπόρεσε να κατα
φέρει να κάμει υποχείριό του, την απέ
ραντη αυτή ποσότητα νερού. Πάντα, ήρεμη 
ή φουρτουνιασμένη θάλασσα, κρύβει πολ
λές και ύπουλες παγίδες. Για να απολαύ
σουμε τ ις «προσφορές» που παραπάνω 
αναφέρονται, και να περάσουμε σώοι τις 
«συμπληγάδες», ζώντας τιςχα ρές και μόνο 
που η θάλασσα προσφέρει, πρέπει πριν ή 
κατά την κολύμβηση να γνωρίζουμε και 
να τηρούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:

•  Μη κολυμπάτε ποτέ μόνοι. Ε ιδ ικά  τα 
π α ιδ ιά  δεν πρέπει ποτέ να κολυμπάνε 
χωρίς την επίβλεψη κάποιου μεγαλύτε
ρου.

•  Μη μπαίνετε ποτέ στην θάλασσα με γε
μάτο στομάχι. Μετά από ένα γεύμα, πρέ
πει να περιμένετε τουλάχιστον δυ οώ ρες- 
πριν πάτε για  μπάνιο. Αποφύγετε όμως

και να κολυμπάτε με άδειο στομάχι. Με 
το παραμικρό σημάδι αδυναμίας, κόπω
σης ή κρυώματος, βγείτε αμέσως από το 
νερό.

•  Μη κολυμπάτε σε απαγορευμένες - μολυ- 
σμένες περιοχές που έχουν επισημανθεί 
με ενδεικτικές πινακίδες.

•  Αποφύγετε να  βουτάτε σε νερά κρύα 
(θερμοκρασίας κάτω των 18° C). Το κρύο 
είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του κολυμ
βητή, γιατί προκαλεί αφύσικη πτώση της 
θερμοκρασίας του σώματος (υποθερμία), 
με δυσάρεστα πολλές φορές αποτελέ
σματα

• Αποφύγετε τα  απομονωμένα και άγνω
στα μέρη. Μην κολυμπάτε την νύχτα, 
ιδίως αν είστε μόνοι και πάνω α π ’ όλα, 
μην υπερεκτιμάτε τις ικανότητές σας.

• Ελέγξτε το βάθος του νερού και την 
κατάσταση του βυθού πρ ιν από κάθε βου
τιά. Προσοχή στους βράχους, τα κού
τσουρα, τα φυτά, τα ρεύματα, τις δίνες 
και τα σημεία που «σκάνε» τα κύματα. 
Πρέπει να ξέρετε ότι είναι πιο επ ικ ίν
δυνο να κολυμπάτε όταν έχει άμπωτι, 
παρά όταν έχει πλημμυρίδα.

•  Μην απομακρύνεστε κολυμπώντας από 
τις ακτές αν δεν ξέρετε καλό κολύμπι. 
Κρατήστε δυνάμεις για την επιστρπφή 
και να θυμόσαστε.

•  Μην πανικοβληθείτε αν πάθατε κράμπα.,

(επώδυνη σύσπαση κάποιου μυός, που 
οφείλεται συνήθως στο κρύο και την κού
ραση). Αναπνεύστεβαθιά, βουτήξτε μέσα 
στο νερό kol ασκείστε πίεση επί μερικά 
δευτερόλεπτα στον μυ που έχει υποστεί 
την κράμπα. Αν δεν αποκατασταθεί ο 
μυς, γυρίστε σε ύπτια  θέση και προχωρή
στε προς την ξηρά δουλεύοντας μόνο τα 
χέρια.

φ Μην κάνετε ποτέ χρήση οινοπνευματω
δών ποτών, πριν μπείτε στην θάλασσα

# Μην μένετε πολλές ώ ρες εκτεθ ιμένο ι στον 
ήλιο, ιδιαίτερα σταπρώτα μπάνια. Η π ο 
λύωρη «ηλιοθεραπεία» ασφαλώς θα 
βλάψει το δέρμα σας έστω κα ι αν αυτό 
δέχεται ή μη αντιηλιακά σκευάσματα. 
Ε πικίνδυνο είνα ι επίσης, να  βουτάτε 
απότομα και ύστερα από παρατεταμένη 
έκθεση του σώματος στον ήλιο.

β Μην πλησιάζετε κολυμπώντας κρις 
κραφτ, βενζινακάτους, βάρκες, κανό και 
άλλα πλεούμενα. Φροντίστε ο αναπνευ
στήρας της μάσκας σας να έχει χρώμα ευ
διάκριτο στη θάλασσα, ώστε να φαίνεται 
από μακρυά, αν κάνετε υποβρύχιο ψ ά
ρεμα ή κολύμπι. Σας υπενθυμίζουμε ότι 
το υποβρύχιο ψάρεμα και οι καταδύσεις 
με αυτόνομη καταδυτική συσκευή (φ ιά
λες οξυγόνου) απαγορεύονται από την 
Νομοθεσία.

φ Στις οργανωμένες πλαζ, μην απομακρύ
νεστε από τα όρια τουχώρου, που επιση-
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μαίνεται με τις ενδεικτικές σημαδούρες. 
•  Μην ξεχνάτε να πάρετε μαζί σας στην 

παραλία  το φορητό φαρμακείο σας, εφο
διασμένο με τα  απαραίτητα γ ια  την π ερ ί
πτωση φαρμακευτικά είδη: βάμα ιωδίου, 
οινόπνευμα, οξυγενέ, βαμβάκι, γάζα, 
επίδεσμο, αντισταμινική ή κορτιζονούχο 
αλοιφή, υγρή αμμωνία, αντιφλεγμονώδη 
σκόνη κλπ.

Διάσωση λουσμένου που 
κινδυνεύει

Δεν είναι δυστυχώς λίγες ο ι περ ιπτώ 
σεις, όπου πολλές απόπειρες διάσωσης 
ενός ατόμου που κινδύνεψε, έχουν καταλή- 
κει σε διπλό πνιγμό. Η παροχή βοήθειας σε 
κινδυνεύοντα συνάνθρωπό μας είνα ι επ ι
βεβλημένη τόσον από ανθρωπιστικούς λό- 
γους, όσον και γ ια τί προβλέπεται από το 
άρθρο του Π.Κ. «Παράληψις λυτρώσεως 
από κινδύνου ζωής», εις το οποίο αναφέ- 
ρονται οι υποχρεώσεις του δυναμένου να 
παράσχει βοήθεια, καθώς και η απαλλαγή 
από την άδικο πράξη, του λόγω αδυναμίας, 
μη δυναμένου να παράσχει βοήθεια σε κιν- 
δυνεύσντα συνάνθρωπο. Η άγνοια σε πολ
λές περιπτώσεις, μετατρέπεται σε θανά
σιμο κίνδυνο γ ι’ αυτό:

Μην αποπε ιραθείτε να  βουτήξετε μόνος 
σας, για  να  σώσετε κάποιον που κ ινδυ
νεύει, εκτός αν είστε καλός κολυμβητής, ή 
αν είστε σίγούρος πως θα μπορέσετε να 
βγάλετε τον κιδνυνεύσντα στην ακτή, και 
μόνον όταν αυτή είναι η μόνη δυνατή λύση.

Αν είναι απόλυτα αναγκαίο να «πέ
σετε» μόνος σας γ ια  να  σώσετε τον κινδυ- 
νεύοντα, τότε:

«Πιάστε» τον από την πλάτη πιάνοντάς 
τον από το πηγούνι, τα  μαλλιά ή το στήθος, 
προσέχοντας να μην γαντζωθεί επάνω σας. 
Πρώτες βοήθειες:

Μόλις βγάλετε τον παθόντα από το 
νερό, τοποθετήστε αμέσως το στόμα του σε 
θέση ύπτια  (μπρούμυτα) με το κεφάλι χ α 
μηλότερα και πλάγια. Π ιέζοντας προσπα- 
θείστε να αποβάλλει το νερό που τυχόν 
βρίσκεται στο στομάχι ή στους πνεύμονες. 
Αποφράξτε τις αναπνευστικές οδούς (μύτη 
- στόμα), τοποθετήστε το ανάσκελα με το 
κεφάλι τώρα να γέρ νειπ ρ ος τα πίσω. Κ λεί
στε του την μύτη κι εφαρμόστε την'τεχνητή 
αναπνοή στόμα με στόμα (το «φιλί της 
ζωής»), φουσκώνοντας 12 με 15 φορές το 
λεπτό. Ε ιδοποιήστε χω ρίς καθυστέρηση 
γιατρό, ή μεταφέρτε τον παθόντα στο πλη- 
σιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα, χω ρίς όμως 
να σταματήσετε να  προσφέρετε τις πρώτες 
βοήθειες

τελειώνοντας σας υπενθυμίζουμε ό τ ιτο  
κολύμπι όπως και η πεζοπορία  -  ε ίνα ι το 
πιο οικονομικό σπορ. Εφοδιαστήτε μ' ένα 
μαγιό και ξεχυθείτε στην πλαζ της αρε- 
σκείας σ α ς  Οι χρυσαφένιες αμμουδιές, οι 
παραλίες, τ’ ακρογιάλια και οι όχθες των

λιμνών της όμορφης πατρίδας μας βρ ί
σκονται στην διάθεσή σας.
Θυμηθείτε:

Για τους γυμνιστές υπάρχουν ειδικές 
πλαζ και σύμφωνα με την γνώμη των ε ιδ ι
κών στην κολύμβηση, τα «σωσίβια γιλέκα», 
οι σαμπρέλες οι «κουλούρες» και τα  «φου
σκωτά μπρατσάκια», αντεδείκνυνται και 
μάλλον βλάπτουν, παρά οφελούν τους αρ
χάριους.

Τηρήστε αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης 
και μάθετε στα π α ιδ ιά  σας να κολυμούν. Η 
τραγική πραγματικότητα της «θυσίας» τό
σων ατόμων στις ελληνικές ακτές, δεν δ ι
καιώνει τον τίτλο «ναυτικός λαός» που κα
τέχουμε, αν συνδυασθεί και με το γεγονός 
ότι, οχτώ στους δέκα Έλληνες δεν ξέρουν 
να κολυμπούν.

Λευτέρης Σαριδάκης
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ΓΖΕΝΤΑ * ΑΤΖΕΝΤΑ * ΑΤΖΕΝΤΑ * ΑΤΖΕΝΤΑ * ΑΙΖΕΝΙ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
_________ ____ ____ d

Διακοπές για τους 
μη προνομιούχους

Το 1985 είναι ο τρίτος χρόνος που 
εφαρμόζεται στη χώρα μας το πρό
γραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού. 
Ένα πρόγραμμα που επιδοτείται από 
το κράτος και τους κοινωνικούς φο
ρείς και δίνει την ευκαιρία σε εκα
τοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, 
συνταξιούχους, νέους, αγρότες - 
αγρότισσες, πολύτεκνους και σωμα
τικά ανήμπορους να κάνουν φθηνές 
κι ευχάριστες διακοπές.

Η ψυχαγωγία στην εποχή μας δεν 
είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη και 
υποχρέωση του σύγχρονου κράτους 
να την προσφέρει στον πολίτη.

Από τον Απρίλη 1985 μέχρι το 
Μάρτη 1986 ο Οργανισμός Εργατικής 
Εστίας, φορέας που έχει προσφέρει 
αρκετά στην υλοποίηση του προ
γράμματος της κοινωνικής πολιτικής 
του κράτους πραγματοποιεί το νέο 
μεγάλο ετήσιο πρόγραμμα κοινωνι
κού τουρισμού. Σκοπός του προ
γράμματος είναι να επιδοτηθούν 
από το κράτος για διακοπές 400.000 
άτομα με χαμηλό οικογενειακό εισ
όδημα. Προκειμένου όμως να εξυπη
ρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ο 
αριθμός αυτός μάθαμε ότι αυξήθηκε 
περίπου στο διπλάσιο.

Το πρόγραμμα προβλέπει 7 ημέρες 
διακοπές για τους μήνες ΑΠΡΙΛΗ - 
ΜΑΗ - ΙΟΥΝΗ - ΙΟΥΛΗ - ΑΥ
ΓΟΥΣΤΟ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ και 4 ή 
και 7 ημέρες διακοπές για τους μήνες 
ΟΚΤΩΒΡΗ - ΝΟΕΜΒΡΗ - ΔΕ
ΚΕΜΒΡΗ - ΓΕΝΑΡΗ - ΦΛΕΒΑΡΗ 
και ΜΑΡΤΗ (με όιανυκτέρευση, 
πρωινό και ένα γεύμα) σε ξενοδο
χείο, campings, παραδοσιακούς οικι
σμούς, και λοιπά τουριστικά καταλύ
ματα που συμμετέχουν σ’ αυτό, ειδι
κές εκπτώσεις στο βραδυνό φαγητό 
και μειωμένο εισιτήριο στα μέσα 
μεταφοράς. Επίσης δωρεάν είσοδο σε 
Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους, 
Σπήλαια του EOT, στις καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις EOT, στις πλαζ του EOT 
και στη μεταφορά στο Σιδηρόδρομο 
του Λυκαβηττού.

Δικαιούνται συμμετοχή στο πρό
γραμμα του κοινωνικού τουρισμού 
όλοι οι εργαζόμενοι που συνδέονται 
με τον εργοδότη τους με σχέση εργα
σίας ιδιωτικού δικαίου.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
είναι οι εξής:

1. Για μεμονωμένα άτομα το ανώ
τατο όριο μηνιαίων καθαρών αποδο
χών είναι το ποσό των 55.000 όρχ. 
προσαυξημένο κατά 5.000 δρχ. για 
κάθε προστατευόμενο μέλος.

2. Για έγγαμους εργαζόμενους το

ανώτατο όριο των οικογενειακών μη
νιαίων καθαρών αποδοχών είναι: α) 
Όταν εργάζεται ο ένας από τους δυο 
συζύγους το ανώτατο όριο :ων καθα
ρών μηνιαίων αποδοχών είναι 70.000 
όρχ. προσαυξανόμενο κατά 5.000 
όρχ. για κάθε προστατευόμενο μέλος 
(εκτός συζύγου), β) Όταν εργάζον
ται και οι δύο σύζυγοι το ανώτατο 
όριο των καθαρών μηνιαίων αποδο
χών είναι 80.000 όρχ. προσαυξανό
μενο κατά 5.000 δρχ. για κάθε προσ
τατευόμενο μέλος.
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Δικαιολογητίκά που πρέπει να 
επιδεικνύουν οι ενδιαφερόμενοι εί
ναι:

Με τα προγράμματα του 
Κοινωνικού Τουρισμού δίνεται η 
ευκαιρία για διακοπές σε όλους

1. Το τελευταίο βιβλιάριο ενσή
μων, όχι ανακεφαλαιωμένο με 50 έν
σημα κατά το 1984 και 1985.

2. Ατομικό και οικογενειακό βι
βλιάριο ασθένειας.

3. Αστυνομική ταυτότημα.

Επίσης όριο αποδοχών υπάρχει 
και για τους ενδιαφερομένους συντα
ξιούχους που κατέβαλαν αποδοχές 
υπέρ της Εργατικής Εστίας.

Εκτός των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων δικαιούνται συμμετοχή 
στο 1τρόγραμμο. 1) οι πολύτεκνοι, 2) 
οι ανύπαντρες μητέρες που προσ
τατεύουν παιδιά και 3) Άνόρες ή γυ
ναίκες εν χηρεία που προστατεύουν 
παιδιά.

Πέρα από τα επταήμερα οι δι
καιούχοι του προγράμματος του κοι
νωνικού τουρισμού μέσω της Εργατι
κής Εστίας δικαιούνται τετραήμερες 
διακοπές εφ’ όσον δεν έχουν πάρει το 
επταήμερο. Επίσης δικαιούνται, 
άσχετα με το αν συμμετέχουν στο 
επταήμερο, μονοήμερες ή διήμερες 
εκδρομές και κρουαζιέρες στο Σαρω- 
νικό.

Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι 
οι «κοινωνικοί τουρίστες» μπορούν 
να κάνουν τις διακοπές τους διαλέ
γοντας ένα μέρος απ’ όλη σχεδόν την 
Ελλάδα, σε φιλόξενα ξενοδοχεία, 
campings, παραδοσιακούς οικισμούς, 
κρουαζιερόπλοια και λοιπά τουρι
στικά καταλύματα.

Και κάτι αρκετά ενδιαφέρον: από 
το φθινόπωρο στο πρόγραμμα του 
κοινωνικού τουρισμού η Εργατική 
Εστία θα συμπεριλαμβάνει και την 
Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς 
και δελτία συμμετοχής οι ενδιαφερό
μενοι για τον κοινωνικό τουρισμό 
μέσω της Εργατικής Εστίας μπορούν 
να πάρουν από:
1. ΑΘΗΝΑ: Τ' Σεπτεμβρίου και Κα- 
ποόιστρίου 36 (2ος όροφός).
ΤΗΛ.: 52.48.800, - 52.34.590,
52.46.843, 52.21.981.
2. ΑΘΗΝΑ: Αγ. Μάρκου (4ος όρο
φός) Εντευκτήριο Οργανισμού Εργα
τικής Εστίας.
ΤΗΛ.: 32.45.297.
3. ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Θησέως 282, ΤΗΛ.: 
94.19.710.
4. ΠΕΙΡΑΙΑ: Ομηρίόου Σκυλίτση 19, 
ΤΗΛ.: 41.20.746.
Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ : Σε όλες τις πόλεις που 
υπάρχει Τοπική Υπηρεσία Εργατικής 
Εστίας, ή Υπηρεσίες ΟΑΕΔ.
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ανανέωση αδειών 
οδήγησης αυτοκινήτου

Τι ισχύει τελικά με τη θεώρηση των αδειών οδήγησης; 
θα θεωρούνται ή δε θα θεωρούνται; Πριν από μερικά 
χρόνια, οι επαγγελματικές άδειες ίσχυαν μόνο για μια 
πενταετία και οι ερασιτεχνικές για μια δεκαετία, εκτός 
ορισμένων περιπτώσεων.

Τον Αύγουστο τον 1980 αποφασίστηκε να μην θεω
ρούνται στο εξής οι άδειες. Ομως, με σχετική διαταξη 
Π.Δ. τον 1984, ορίστηκε ότι οι μεν ερασιτεχνικές άδειες 
θα ισχύουν μέχρι το 65ο χρόνο της ηλικίας των κατόχων, 
οι δε επαγγελματικές, που η ισχύς τους έληξε μετά τις 
2-8-1980, θα πρέπει να ανανεωθούν μέχρι τις 6-7-1985....

Μικρής χρονικής διάρκειας ήταν η προθεσμία αυτή 
για τους χιλιάδες κατόχους επαγγελματικών αδειών αλλά 
και για τους αρμόδιους υπάλληλους που θα δέχονταν τα 
δικαιολογητικά.

Με το Π.Δ. 46/85, τροποποιήθηκε η διάταξη που 
προαναφέραμε και ρυθμίστηκε οριστικά πλέον η χρονική 
προθεσμία θεώρησης των αδειών. Σχετική διευκρινι
στική εγκύκλιος, για το θέμα αυτό, εκδόθηκε απ το 
Υπουργείο Συγκοινωνιών, στην οποία μεταξύ άλλων το
νίζεται:

α) Δεν έχουν υποχρέωση ανανέωσης της άδειάς τους 
οι ερασιτέχνες οδηγοί, εφόσον δεν συμπλήρωσαν το 65ο 
έτος της ηλικίας-τους, οποτεδήποτε και αν έληξε η ισχύς 
της άδειας.

6) Δεν έχουν υποχρέωση άμεσης ανανέωσης της 
άδειας τους οι επαγγελματίες οδηγοί που η άδειά τους 
έληξε στο χρούικό διάστημα από 2 Αυγούστου 1980μέχρι 
και της 1 Μαρτίου 1985. Σ’ αυτούς παρέχεται προθεσμία 
για την ανανέωση μέχρι τις 31-12-1987. Στην περίπτωση 
αυτή η άδεια θεωρείται ισχύουσα και δεν λαμβάνεται 
υπόψη η ένδειξη λήξης της που αναγράφεται απάνω σ’ 
αυτή.

γ) Έχουν υποχρέωση έγκαιρης ανανέωσης της άδειάς 
τους, οι επαγγελματίες οδηγοί που η άδειά τους φέρει 
ημερομηνία λήξης 2 Μαρτίου 1985 (συμπεριλαμβανόμε- 
νής) και μετά.

Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι επαγγελματικών 
αδειών, που λήγουν απ’ τις 2-3-85 και μετά, πρέπει να 
σπεύσουν για την ανανέωση της άδειας τους αν αυτή 
έληξε ή να φροντίσουν για την έγκαιρη ανανέωσή τους 
αν αυτή πρόκειται να λήξει σύντομα.

δ) Την επαγγελματική άδεια οδήγησης πρέπει να 
ανανεώσουν και αυτοί που δεν ασκούν το επάγγελμα του 
οδηγού. Μπορούν όμως, αν θέλουν, να ζητήσουν τη 
μετατροπή της άδειάς τους σε ερασιτεχνική, απ’ τις αρ
μόδιες υπηρεσίες Συγκοινωνιών, του τόπου διαμονής τους, 
για να απαλλαγούν απ’ την υποχρέωση της ανανέωσής της.

με ενδιάμεσο προορισμό κάποια πόλη ή χωριό των νομών 
Κορινθίας και Αχαίας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
καταργήθηκαν οι «πλευρικοί» σταθμοί διοδίων, στις πό
λεις Κιάτο, Ξυλόκαστρο, Ακράτα, Αίγιο και Λόγγο και 
παραμένουν σε λειτουργία μόνο οι δυο «μετωπικοί» στα
θμοί είσπραξης διοδίων, στο Ζευγολατιό Κορινθίας και 
στο Ρίο.

Οι οδηγοί στην περίπτωση αυτή, καταβάλλουν το τέ
λος που ισχύει για ολόκληρη τη διαδρομή και το αποδει
κτικό της πληρωμής μπορούν να χρησιμοποιήσουν για 
την επιστροφή και διέλευσή τους απ’ τον ίδιο σταθμό η 
τη συνέχιση (ολοκλήρωση) της διαδρομής, χωρίς την 
καταβολή και άλλων χρημάτων.

Τώρα που θα συμπέσει η ομαδική μετακίνηση αυτοκινήτω\ 
και τα μποτιλιαρίσματα, μη χάνετε την ψυχραιμία σας
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32ο ΡΑΛΙ 
ΑΚΡ0Π0ΛΙΣ

Η εκκίνηση δίνεται. Τα αυτοκίνητα 
ξεκινούν για τις δύσκολες ειδικές 

διαδρομές. Οι πιο σωστοί, πιο 
δυνατοί και πολλές φορές και πιο 
τυχεροί φθάνουν στο τερματισμό 

και ακόμα και στη νίκη και την 
κατάκτηση του κυπέλλου στο Ράλι 

Ακρόπολις

τον Γερμανό Βάλτερ Ρερλ με το Άουντι Κουάτρο.
Οι δύο αυτές αναπάντεχες εγκαταλείψεις άλλαξαν  

το σκηνικό των αγώνων, που τελικά εξελίχθηκαν σε μια  
σκληρή και φοβερή μάχη ανάμεσα στους Τίμο Σάλονεν  
(Πεζώ) και Στινγκ Μίτλόμκβιστ (Άουντι) με τελικό νικητή 
τον πρώτο. Καλύτερη ελληνική παρουσία ήταν του 
Γιώρχου Μ οσχού που ήρθε 8ος στην τελική κατάταξη. 
Στο σκληρό και επ ίπονο αυτό ράλι τερμάτισαν τελικά τα 
45 από τα 110 αμάξια.

Ο τερματισμός των αυτοκινήτων έγινε στις 30-5-85 
στην πλατεία Δημαρχείου της Γλυφάδας και η απονομή  
των επάθλων στους νικητές την επομένη, στο λόφο του 
Φιλοπάππου, από τον γενικό γραμματέα του EOT Νίκο
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Με άψογη διοργάνωση και δυνατές εκπλήξεις διε- 
ζήχθη και φέτος το φημισμένο σ ' όλο τον κόσμο ράλι 
Ακρόπολις, δικαιώνοντας τη φήμη του σαν ενός από τα 
σκληρότερα στον κόσμο. Κάτω από καλές καιρικές  
συνθήκες, 110 ξένοι και έλληνες οδηγοί άρχισαν στις 
27/5/85 τη δύσκολη μάχη των 2295 χιλιομέτρων στους 
σκληρούς δρόμους των ελληνικώ ν βουνών.

Χιλιάδες φίλοι του δημοφιλούς όσο και συναρπα
στικού αυτού σπορ, παρακολούθησαν με αγωνία και 
έκδηλο ενδιαφέρον τις φιλότιμες προσπάθειες των 
οδηγών στις 47 ειδικές διαδρομές του ράλι, που από τα 
πρώτα κιόλας χιλιόμετρα έθεσε εκτός μάχης δύο από 
τα πιο μεγάλο ονόματα των δ ιεθνών αγώνων και λογικά  
φαβορί, τον Φιλανδό Άρι Βάτανεν με το πεζώ 205 και



*  ΑΤΖΕΝΤΑ *

Σκουλά και τον πρόεδρο της FISA (Διεθνής Ομοσπον
δία Αγωνιστικού Αυτοκινήτου) Ζαν Μαρί Μπαλέστιρ.

Μετά το 32ο ράλι Ακρόπολις η βαθμολογία οδηγών 
και ομάδων για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι -  στο 
οποίο περιλαμβάνεται ο εθνικός μας αγώνας -  δια
μορφώθηκε ως εξής: Στους οδηγούς.

1) Σάλονεν 68 βαθμοί, 2) Μπλόμκβιστ 50 βαθμοί, 3) 
Βάτανεν 40 βαθμοί, 4) Ρερλ 27 βαθμοί, 5) Σαμπί 23 
βαθμοί, 6) Κάνκουνεν, Ρανιοτί 20 βαθμοί κ.τ.λ.

Στις ομάδες -  κατασκευαστών:
1) Πεζώ 94 βαθμοί, 2) Άουντι 62 βαθμοί, 3) Νίσσαν 

30 βαθμοί, 4) Τογιότα 28 βαθμοί, 5) Πόρσε, Άλφα Ρο- 
μέο, Αάντσια, Ρενώ 24 βαθμοί, 6) Μάζντα 20 βαθμοί.

Η τελική κατάταξη:

1) Σάλονεν (Πεζώ) 205) 10 ωρ. 20' 19", 2) Μπλόμ- 
κβιστ (Άουντι) 10 ωρ. 24 '34", 3) Κάρλσον (Μάζντα RX -
7) 11 ωρ. 08' 25", 4) Μέτα (Νίσσαν 240 RS, 5) Χάζρι 
(Πόρσε 911), 6) Βάρμπολντ (Μάζντα RX - 7), 7) Κέρ- 
κλαντ (Νίσσαν 240 RS, 8) Γ. Μοσχούς (Νίσσαν 240 RS, 
9) Βίτμαν (Γκολφ), 10) «Στρατισίνο» (Νίσσαν 240 RS, 11) 
Στολ (Άουντι 80 Κουάτρο), 12) Μοσχούτης (Έακορτ 
RS, 13) Κρέσεκ (Σκόντα 5130), 14) Σαχ (Νίσσαν 240 RS, 
15) Γκάλλο (Τογιότα Κορόλλα), 16) Σιμπαγκάκι (Τογιότα 
Κορόλλα), 17) Αθανάσουλας (Στάρλετ). 18) Τσομπανό- 
πουλος (Ασκόνα) 19) Μακρής (Στάρλετ), 20) Πανουρ- 
γιάς (Ρενώ C 375).
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To διεθνές Συνέδριο
της Αγγειολογίας, στην Αθήνα

Ένα ενδιαφέρον διεθνές ιατρικό συνέδριο έγινε πρόσφατα 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Θέμα του οι καρδιοαγγεια
κές παθήσεις, τα αίτια που τις προκαλούν και οι τρόποι αντιμε
τώπισής τους. Το συνέδριο οργανώθηκε από την Ελληνική Α γ
γειοχειρουργική Εταιρία και τη Διεθνή Ένωση Αγγειολογίας, 
με την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών. 
Πήραν μέρος διακεκριμένοι έλληνες και ξένοι επιστήμονες απ’ 
όλο τον κόσμο.

Όπως τονίστηκε στις συζητήσεις, οι καρδιοαγγειακές παθή
σεις, αποτελούν σήμερα σ’ ολόκληρο τον κόσμο, τη συχνότερη 
αιτία θανάτου. Κύριες αιτίες πού τις προκαλούν, το κάπνισμα 
κατά πρώτο λόγο, η κακή διατροφή (πολυφαγία), η καθιστική 
ζωή και το στρες.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα του 
συνεδρίου για το κάπνισμα και την πολυφαγία. Διακόσιες χι
λιάδες (200.000) περίπου άνθρωποι, πεθαίνουν στη Γαλλία κάθε 
χρόνο από έμφραγμα του μυοκαρδίου και ισχαιμία από καρ
διοαγγειακές παθήσεις.

Για την ικανοποιητική κατάσταση των αγγείων, πρέπει ο 
άνθρωπος να αποφεύγει τα λιπαρά και να περπατάει όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Πρέπει να αποφεύγει επίσης το κάπνι
σμα, το οποίο σκληραίνει τα αγγεία (αρτηριοσκλήρωση) της 
καρδιάς, αλλά και του υπόλοιπου σώματος (κοιλιά, πόδια, αυ
χένα κ.ά.). Οι άσχημες συνέπειες του καπνίσματος επεκτείνον- 
ται και στον σεξουαλικό τομέα μειώνοντας την ικανότητα, 
ιδιαίτερα του άνόρα, στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα...

Συμπεράσματα

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις σχετι
κές συζητήσεις είναι:

α) Η προφύλαξη από τις καρδιοαγγειακές παθήσεις, θα 
πρέπει να αρχίζει από την παιδική κιόλας ηλικία, με τον περι
ορισμό του αλατιού, τη σωστή διατροφή, τη συνεχή άσκηση 
κ.τλ.

6) Η υποχώρηση ή το σταμάτημα της εξέλιξης της αρτηριο- 
σκλήρυνσης μπορεί να επιτευχθεί, αν οι παράγοντες κινδύνου 
εξαλειφθούν έγκαιρα, σε συνδυασμό, αν χρειάζεται με την 
κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία.

γ) Πολυάριθμα διαγνωστικά μέσα υπάρχουν για την έρευνα

και τη μελέτη των καρόιαγγειακών παθήσεων. Οι διαγνωστικές 
εξετάσεις διακρίνονται σε αιματηρές, όταν τρυπώνται τα αγγεία 
ή η καρδιά κ.τλ. και σε αναίμακτες, που εφαρμόζονται χωρίς 
πολύ κίνδυνο ή ενόχληση για τους ανθρώπους, όπως π.χ. οι 
υπερηχητικές με ραδιοϊσότοπα, με ηλεκτρομαγνητικά πεδία κ.ά.

δ) Ο τομέας της επεμβατικής αγγειολογίας έχει αναπτυχθεί 
τα τελευταία χρόνια αρκετά. Ο ακτινολόγος ή ο καρδιολόγος 
μπορεί να κάνει επεμβάσεις μέσα σε αρτηρίες ή φλέβες με την 
εισαγωγή καθετήρων ή άλλων στοιχείων για τη διάλυση θρόμ
βων, διάνοιξη στενωμένων αρτηριών, σταμάτημα της ροής του 
αίματος κ.τλ.

ε) Παρουσιάστηκαν κυρίως πειραματικά δεδομένα για τη 
διάνοιξη των αποφραγμένων αρτηριών από αρτηριοσκλήρυνση 
με ακτίνες λέιζερ. Υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι πιθανόν αυτή 
η μέθοδος να εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον με επιτυχία και στον 
άνθρωπο.

στ) Η επιδημιολογική μελέτη έδειξε ότι ο έλεγχος των παρα
γόντων κινδύνων στην αρτηριοσκλήρυνση, όπως κάπνισμα, δί- 
αιατα, υπέρταση, διαβήτης κ.τλ., καθώς επίσης και ο περιορι
σμός του αλατιού από την παιδική ηλικία σε συνδυασμό με τη 
χρησιμοποίηση των σύγχρονων φαρμάκων στις παθήσεις της 
καρδιάς και των αγγείων, μπορεί να μειώσει τον αριθμό των 
παθήσεων.

ζ) Ένα u b i g  στο κέντρο του στήθος, όχι στην ίδια την καρ
διά, που μοιάζει με σφίξιμο και αντανακλάται μέχρι κάτω από το 
σαγόνι, μπορεί να αποτελεί προμήνυμα για μια στηθάγχη ή έμ
φραγμα του μυοκαρδίου. Γι’ αυτό η άμεση επίσκεψη στο γιατρό 
κρίνεται απαραίτητη.

Ας προσέχουμε λοιπόν τον τρόπο ζωής μας, αποφεύγοντας 
κάθε τι το υπερβολικό (κάπνισμα, πολυφαγία κ.ά.) προκειμένου, 
να παρατείνουμε τον κύκλο της ζωής μας, χωρίς άγχος και προ
βληματισμούς.
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ΒΙΒΛΙΟ Νέες εκδόσεις 
και νέο ενδιαφέρον

Συνεχίζοντας ενεργά την παράδοση στην καλή έκδοση, με 
συνέπεια και υπευθυνότητα, οι εκδόσεις Καστανιώτη, κυκλο
φόρησαν πρόσφατα, πολλά και αξιόλογα βιβλία, από τα οποία 
ξεχωρίσαμε:

•  Από τη σειρά «Για τα παιδιά και για τους νέους», το βι
βλίο του Γιώργου Μαρίνου «Το αυτοκίνητο τον κυρ - Κλόουν», 
και το βιβλίο της Πόλυ Κάνιστρα «Δώδεκα Λαϊκά Τραγούδια 
με ζωγραφιές».

Στο πρώτο βιβλίο ο συγγραφέας Γιώργος Μαρίνος, με στίχο 
γεμάτο χρώματα και διασκεδαστικές εικόνες, ελευθερώνει την 
παιδική φαντασία και κάνει τον «μικρό» αναγνώστη, να χαρεί 
το περίεργο αυτοκίνητο και τον Κλόουν που δεν αφήνει τίποτε 
όρθιο.

Με έξυπνη επιλογή και πολύ πετυχημένη εικονογράφηση των 
λαϊκών τραγονόιών, η Πόλυ Κάνιστρα στο βιβλίο της, κατα
φέρνει να ζεστάνει αισθητά την ψυχρότητα των τσιμέντινων 
διαμερισμάτων, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να σπάσουν 
την «μοναξιά» τους. Ο τρόπος γραφής προσφέρει την δυνατό
τητα για παιχνίδι και τραγούδι, χαρίζοντας την ψευδαίσθηση 
στην παιδική παρέα, της περιπλάνησης σ’ αληθινό περιβόλι.

•  Από την σειρά «Νεανική βιβλιοθήκη», το βιβλίο του μυθο- 
πλάστη Αίσωπον «Μύθοι Αισώπου», που παρουσιάζει η «γηραιά 
κυρία» των ελληνικών γραμμάτων Έλλη Αλεξίου, σε πετυχη
μένη εικονογράφηση τον Στάθη Σταυρόπουλον.

Αιώνιος παραμυθάς και δάσκαλος ο Αίσωπος, πανάρχαιος 
και Έλληνας, παραμένει μοντέρνος και πανανθρώπινος. Πού 
βρίσκεται άραγε το μυστικό αυτής της ακτινοβολίας του; Να εί
ναι μόνο οι γοητευτικοί μύθοι, ο γλαφυρός τρόπος που τους 
παρουσιάζει, η λιτότητα κι η συμπύκνωση που δεν κουράζει; 
Όλα αυτά μαζί αλλά προπαντός η αποκάλυψη της αλήθειας 
που είναι έμφυτη στον κάθε άνθρωπο και τον αρέσει να την 
αναγνωρίζει, έστω κι αν πολλές φορές δεν είναι ευχάριστη ούτε 
κολακευτική για τις αδυναμίες του.

•  Από την σειρά «Ελληνική Κριτική Σκέψη», το βιβλίο του 
Αριστόξενον Σκιαδά «Μικρογραφίες».

Πρόκειται για το έβδομο βιβλίο αυτής της σειράς που περι
λαμβάνει ακόμη, 1) Κώστα Γεωργουσόπουλον, Τα μετά το θέα
τρο 2) Τάκη Καρβέλη, Δεύτερη ανάγνωση (Δοκίμια) 3) Λουκά 
Κούσουλα, Μετά τα φιλολογικά (Δοκίμια) 4) Χριστ. Μηλιώνη, 
Υποθέσεις (Κριτικά κείμενα) 5) Γ.Δ. Παγανού, Αναζητήσεις 
στη σύγχρονη πεζογραφία (Δοκίμια) 6) Σπόρου Τσακνιά, Δα
κτυλικά αποτυπώματα (Κριτικά κείμενα).

Οι «μικρογραφίες» του Α.Δ. Σκιαδά, καθηγητή στο Πανεπι
στήμιο Αθηνών, αποτελούν μια συλλογή δοκιμίων σχετικών με 
την Κλασική Φιλολογία. Τα δοκίμια αυτά εκτείνονται σε μια 
έκταση 20 περίπου χρόνων, γεγονός που παρουσιάζει με ενάρ- 
γεια την ερευνητική και επιστημονική μέθοδο του συγγραφέα. 
Πλούσια και ενδιαφέρουσα είναι επίσης η θεματική τους ποικι
λία.

Ο συγγραφέας ξεκινά από τον Όμηρο για τον οποίο είναι 
ειδικός και καταλήγει στην Αλεξανδρινή ποίηση για την οποία 
επίσης ο καθηγητής Σκιαδάς έχει αφιερώσει πολύ χρόνο. Εν- 
διαμέσως θίγονται θέματα σχετικά με τον Ησίοδο τους Λυρι
κούς και τουυς τραγικούς. Ο Αίγισθος και οι μνηστήρες, η 
ποιητική ευφυΐα, το ζήτημα της θεϊκής έμπνευσης, ο αγώνας 
Ομήρου Ησιόδου, ο σκεπτικός Αρχίλοχος, η ποιήτρια Ήρινα, ο

ποιητής και το κοινό του, θεία επέμβαση και ανθρώπινη ευθύνη 
και άλλα πολλά θέματα καθιστούν τις «Μικρογραφίες όχι μια 
απλή συλλογή δοκιμίων αλλά ένα βιβλίο πλούσιο σε περιεχό
μενα και ωφέλιμο σε ιδέες που διαβάζεται εξίσου ευχάριστο 
από ειδικούς και μη.

•  Από τη σειρά «Ξένη λογοτεχνία» το βιβλίο του Έρμαν 
Έσσε «Το παιχνίδι με τις χάντρες».

«...ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΧΑΝΤΡΕΣ είναι ένας τρόπος να 
παίζει ελεύθερα κανείς με το σύνολο των περιεχομένων και 
αξ^ών του πολιτισμού μας».

Μ’ αυτό τον τρόπο ο Έσσε διατυπώνει σε πολύ γενικές 
γραμμές και εντελώς θεωρητικά την ουσία και το περιεχόμενο 
του έργου του. Η δράση, τοποθετείται στο απώτερο μέλλον κι ο 
Μάγιστρος Γιόζεφ Κνέχτ, αποτελεί καθαυτός τη συμπύκνωση 
και την επιτομή ολόκληρου του ευρωπαϊκού πνεύματος που 
οδήγησε με τον άτεγκτο ορθολογισμό του, στις ανθρωποσφαγές 
του Α ' και του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Αυτό ακριβώς το 
πνεύμα απαρνείται και καταγγέλει ο κεντρικός ήρωας τον Παι
χνιδιού με τις Χάντρες, ύστατο και πνευματικότερο απ’ όλα τ’ 
άλλα δημιουργήματα τον μεγάλου μυθισιοριογράφου.

•  Ένα βιβλίο γεμάτο ερωτηματικά και στο οποίο ο ειδικός 
στο θέμα Γιώργος Κατζουράκης προσπαθεί να απαντήσει. Τί
τλος του βιβλίου «Η Σφυγμομέτρηση». Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι είναι το πρώτο που γράφεται πάνω σ’ αυτό το θέμα στην 
χώρα μας.

«Οι πολιτικοί μας, τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και 
τον ιδιωτικού τομέα, οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν 
σφυγμομετρήσεις και έρευνες αγοράς, οι διαφημιστές, οι δημο
σιογράφοι που παραγγέλνουν σφυγμομετρήσεις και σχολιάζουν 
τα αποτελέσματά τους, οι σπουδαστές των κοινωνικών επιστη
μών, θα βρουν, νομίζω, στο βιβλίο αυτό πολλά ενδιαφέροντα 
στοιχεία. Αλλά, πάνω απ’ όλα, οι γραμμές που ακολουθούν 
γράφτηκαν και για όποιον θέλει να είναι ενήμερος για τη χρήση 
και τις συνέπειες της χρήσης μιας τεχνικής που εξελίσσεται σε 
πραγματικό θεσμό των συγχρόνων κοινωνιών, ανεξάρτητα από 
κοινώνικο-οικονομικά συστήματα και ιδεολογίες. Χωρίς αυτό 
βέβαια να σημαίνει ότι τα γκάλοπ δεν έχουν τη δίκιά τους ιδεο
λογία. Την κυρίαρχη».
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ΣΠΟΡ Αγώνες Στίβου Ένοπλων 
Δυνάμεων , Σωμάτων Ασφαλείας

Με ξεχωριστή επιτυχία και λαμπρή διοργάνωση 
διεξήχθηοαν στο εθνικό στάδιο Δράμας από 9 μέχρι 1 7 
Μαΐου 1985 οι φετινοί αγώνες Στίβου Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Στους παραπάνω αγώ
νες πήραν μέρος με αντιπροσωπευτικές ομάδες τα Γε
νικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και τα 
Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού  
Σώματος.

Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας εντυπώσιασε 
και αναδείχθηκε πολυνίκης αφού κατάκτησε συνολικά  
19 πρώτες νίκες επί συνόλου 20 αγωνισμάτων, τερματί
ζοντας έτσι πανηγυρικά στην πρώτη θέση. Οι επιδόσεις  
που σημειώθηκαν κρίνονται γενικά υψηλές, αν και οι 
αθλητές βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας.

Οι αστυφύλακες αθλητές πραγματοποίησαν επ ι
βλητική εμφάνιση, επέδειξαν υψηλό αγωνιστικό 
πνεύμα και απαράμιλλο αθλητικό ήθος, αποσπώντας τα 
ευμενή σχόλια και τα ολόθερμα συγχαρητήρια των 
επισήμων, του φίλαθλου κοινού και του αθλητικού και 
πολιτικού τύπου της χώρας.

Τους αγώνες παρακολούθησαν ο νομάρχης Δρά
μας, οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης, ο 
περιφερειακός επιθεωρητής Ανατολικής Μ ακεδονίας  
υποστράτηγος Ευάγγελος Περογιαννάκης, ο δ ιευθυν
τής και υποδ/ντής της Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης Δρά
μας, αντιπροσωπείες αξιωματικών και οπλιτών των Ε.Δ. 
και Σ.Α. και πλήθος φιλάθλων.

Παραθέτουμε παρακάτω τα αποτελέσματα των 
αγώνων και τις τρεις μέρες διεξαγωγής τους:

Α ΗΜΕΡΑ (9-5-85)

Δρόμος 400 μ.
1. Στεφανόπουλος Παναγιώτης Ε.Α.,49" 07.
2. Δημόπουλος Γρηγόριος, Στρατός 50" 32.
3. Μεριχωβίτης Ιωάννης, Ε.Α. 50 66.

Σφαιροβολία

1. Σταυρουλάκης Αετός, Ε.Α. 14, 94 μ.
2. Κορκονικήτας Χρήστος, Αεροπορία 14,69 μ.
3. Ανδριανόπουλος Κων/νος, Ε.Α. 14,35 μ.

Δρόμος 10.000 μ.

1. Αψορδακός Γεώργιος, Ε.Α. 30' 22' 3.
2. Ψαθάς Αναστάσιος, Λ ιμενικό 30' 57" 0.
3. Λαζαρίδης Κυριάκος Ε.Α. 30' 58" 9.

Β' ΗΜΕΡΑ (10-5-85)

Δρόμος 110. μ. εμπόδια
1. Παπανικολάου Νικόλαος Ε.Α. 15" 25.
2. Βασιλείου Ευστράτιος Ε.Α. 15" 33.
3 Μ ινούδης Μιχαήλ, Αεροπορία 15" 70

Δρόμος 200 μ.

1. Στράτος Κοσμάς, Ε.Α. 22" 17.

2. Σταυρόπουλος Παναγιώτης, Αεροπορία  22 " 59.
3. Ζαρανδρίτσος Δημήτριος, Στρατός 23" 03.

Δισκοβολία

1. Νικολαΐδης Αγγελος, Ε.Α. 54,80 μ.
2. Κορκονικήτας Ιωάννης, Αεροπορία 48, 24 μ.
3. Ανδριανόπουλος Κων/νος, Ε.Α. 46,16 μ.

Δρόμος 1.500 μ.

1. Χάντζος Εμμανουήλ, Ε.Α. 3' 47" 43

Στιγμιότυπο από εκκίνηση ανωμάλου δρόμου σε πα λιι
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2. Μασάρας Παναγιώτης, Αεροπορία 3' 57" 43.
3. Γόνατος Γεώργιος, Στρατός 4 ' 0 3 "  44.

Α λ μ α  σ ε  ύ ψ ο ς

1. Π ατρώ νης  Δ η μ ή τ ρ ιο ς ,  Ε.Α. 2,13 μ.

2. Τρικαλίάρης Ιωακείμ, Αεροπορία 2,13 μ.
3. Μινούδης Μιχαήλ, Αεροπορία 2.10 μ.

Α λ μ α  σ ε  μ ή κ ο ς

1. Μ ίχας Δ η μ ή τ ρ ιο ς ,  Ε.Α. 6,97 μ.

2. Καπέτης Δημήτριος, Στρατός 6,85 μ.
3. Μαυρίκης Ιωάννης, Στρατός 6,70 μ.

Δ ρ ό μ ο ς  1 0 0  μ.

1. Κ ο σ μ ά ς  Στρατός, Ε.Α. 1 0 "  75.

2. Σταυρόπουλος Παναγιώτης, Αεροπορία 10" 86.

Ψ

|3;  των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

3. Ζαρανδρίτσος Δημήτριος, Στρατός 11" 18.

Δ ρ ό μ ο ς  3 .0 0 0  μ. σ τ η π λ .

1. Κ ο λ ιτ σ ίδ α ς  Β α σ ίλ ε ιο ς ,  Ε.Α. 9' 27' 9.

2. Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η ς  Σ ταύρος , Ε.Α. 9' 28 3.

3. Τζήκας Ιωάννης Στρατός 9 ' 3 5 "  4.

Σ κ υ τ α λ ο δ ρ ο μ ί α  4 X 4 0 0  μ.

1. Ε.Α. 3' 22' 70 (Α ν δ ρ ε ά δ η ς  -  Λ ο υ κ ά ς  -  Δ α ο υ τ ά κ η ς  
-  Σ τ ε φ α ν ά π ο υ λ ο ς ) .

2. Στρατός 3 ' 28" 00 (Κοροβέσης -  Δημόπουλος -  
Μακαντόης -  Βλάχος).

3. Πολεμικό Ναυτικό 3 '2 8 "  60 (Πίττας -  Μουστρού- 
ψης -  Καράμπαμπας -  Κοντογιαννάτος).

Γ' Η Μ Ε Ρ Α  (11-5-1985)

Δ ρ ό μ ο ς  4 0 0  μ. ε μ π ό δ ι α .

1. Β α μ β α κ ά ς  Γεώ ργ ιος , Ε.Α. 52 01.

2. Α ν δ ρ ε ά δ η ς  Β α σ ίλ ε ιο ς ,  Ε.Α. 54 95.

3. Καράμπασης Νικόλαος, Πολ. Ναυτικό 57 44.

Σ φ υ ρ ο β ο λ ί α

1. Α π ο σ τ ο λ ίδ η ς  Τ ρ ια ν τ ά φ υ λ λ ο ς ,  Ε.Α. 66,60 μ.

2. Μ ά γ γ ο ς  Ιω ά ννη ς ,  Ε.Α. 62,26 μ.

3. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Αεροπορία 54, 98 μ. 
Εκτός συναγωνισμού: Α ν δ ρ ια ν ό π ο υ λ ο ς  Κ ω ν /ν ο ς

Ε.Α. 62, 30 μ.

Δ ρ ό μ ο ς  8 0 0  μ.

1. Δημόπουλος Γρηγόριος, Στρατός V 52" 21.
2. Χ άντζος  Ε μ μ α ν ο υ ή λ ,  Ε.Α. 1' 5 3 "  78

3. Δ α ο υ τ ά κ η ς  Β α σ ίλ ε ιο ς ,  Ε.Α. 1' 5 5 "  18.

Δ ρ ό μ ο ς  5 .0 0 0  μ.

1. Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η ς  Σ τ αύρος , Ε.Α. 14 3 6 " 4 4 .

2. Λ α ζα ρ ίδ η ς  Κ υ ρ ιά κ ο ς  Ε.Α. 14 41 05.

3. Μάλιαρης Γ εώργιος, Πολ. Ναυτικό 14 '42" 04.

Α κ ο ν τ ι σ μ ό ς
1. Μ α κ ρ υ γ ιά ν ν η ς  Λ ε ω ν ίδ α ς  Ε.Α. 68, 68 μ.

2. Ξυδώνας Θεόδωρος, Πολ. Ναυτικό 61,60 μ.
3. Αρναούτης’Αντώνιος, Στρατός 61, 22 μ.

Ά λ μ α  τ ρ ι π λ ο ύ ν

1. Μ ίχας  Δ η μ ή τ ρ ιο ς ,  Ε.Α. 15,36 μ.

2. Κ α π ε ρ ώ ν η ς  Γεώ ργ ιος , Ε.Α. 14, 67 μ.

3. Τρικαλίάρης Ιωακείμ, Αεροπορία 13,83 μ.

Ά λ μ α  ε π ί  κ ο ν τ ώ

1. Κ υττέα ς  Δ η μ ή τ ρ ιο ς ,  Ε.Α. 5,00 μ.,

2. Τζίβας Κων/νος, Στρατός 4,70 μ.
3. Α π ο σ τ ό λ ο υ  Μ ιχα ήλ , Ε.Α. 4,40 μ.

Σ κ υ τ α λ ο δ ρ ο μ ί α  4  X 1 0 0  μ.
1. Ε.Α. 4 2 "  96 (Β α μ β α κ ά ς  -  Μ ε ρ ιχ ω β ίτ η ς  -  Β α σ ι

λ ε ίο υ  -  Στράτος).
2. Στρατός 43" 50 (Μαυρίκης — Τσιγγίζης — Προβε- 

λέγγιος -  Ζαρανδρίτσος).
3. Αεροπορία 43" 98 (Σταυρόπουλος - Κυριακόπου- 

λος -  Τρικαλίάρης -  Μινούδης).
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I
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Μνήμες, αναπλάσεις 

και αναζητήσεις
«Στα πλαίσια των αναζητήσεων της Παγκόσμιας τέ

χνης, η ελληνική όιακρίνεται τόσο για την πηγαιότητά 
τ71ζι την πολλαπλότητα των κατενθννσεών της και τον 
πλούτο των διατυπώσεών της, όσο και για την εσωτερική 
σύνδεσή της με την ιστορία.

Σ' έναν κόσμο που δυναστεύεται από τις αντιφάσεις 
του, που απειλείται από δυνάμεις που δεν μπορεί πια να 
ελέγχει και που κυριαρχείται από το πνεύμα εμπορευμα- 
τοποίησης, η τέχνη με την κοινή σε όλους τους λαούς 
γλώσσα της, παρουσιάζεται ως εγγύηση ελευθερίας, ως 
επιβεβαίωση των ανθρωπίνων αξιών και ως γέφυρα που 
ενώνει όλους τους ανθρώπους».

Μ' αυτά τα λόγια η υπουργός Πολιτισμού και Επι
στημών Μελίνα ΜΕΡΚΟΥΡΗ χαιρετίζει την εκδήλωση 
των ελλήνων καλλιτεχνών, μέσα στα πλαίσια του γιορτα
σμού της ανακήρυξης της Αθήνας ως «Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης».

Πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις προγραμματίζονται, 
για το δεύτερο εξάμηνο του 1985, από διάφορους φορείς 
του κρατικού μηχανισμού αλλά και των κοινωνικών 
ιδιωτικών φορέων, που εντάσσονται στο μεγάλο γιορτα
σμό του γεγονότος της ανακήρυξης της Αθήνας σαν «Πο
λιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Μέσα στα πλαίσια αυτά «Μνήμες -  Αναπλάσεις -  
Αναζητήσεις» και με σκοπό την παρουσία όλου του «φά
σματος» της νεοελληνικής τέχνης, αφ’ ενός και μιας 
ελεύθερης προσέγγισης του καλλιτέχνη και της δημιουρ
γίας του με τον πολίτη, αφ’ ετέρου, πραγματοποιείται 
από 21-6-85, η πρωτόγνωρη αυτή καλλιτεχνική φιέστα.

Η εκδήλωση εκτός των παραπάνω σαν σκοπό έχει και 
να όιερευνήσει μερικούς από τους πολλούς και διαφό
ρους παράγοντες που έδρασαν μόνιμα στην Ελληνική 
Τέχνη των τελευταίων εξήντα ετών. Το θεματικό της 
πλαίσιο έχει σαν άξονα, ορισμένες βιωματικές έννοιες 
συναφείς μεταξύ τους, όπου κατατάσσονται έργα που 
αποτυπώνουν χαρακτηριστικά τις διάφορες εκφράσεις 
τους.

Στην πρώτη ενότητα περλαμβάνονται τα έργα, όπου 
οι ατομικές ή συλλογικές μνήμες καταγράφονται και 
διασώζονται. Στην δεύτερη, οι τρόποι που αυτές μετα
σχηματίζονται και αναπλάθονται και τέλος στην τρίτη 
ενότητα, οι τάσεις με τις ανανεούμενες μορφές και τεχνι
κές.

Η έκθεση ζωγραφικής θα πραγματοποιηθεί στις αί
θουσες της. εθνικής πινακοθήκης και θα πλαισιωθεί από 
έργα εβδομήντα δημιουργών. Σαράντα δύο γλύπτες και 
τριάντα ένας χαράκτες επίσης θα εκθέσουν τη δουλειά 
τους στο Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου και στους χώ
ρους του Ωδείου Αθηνών.

Η παραπάνω έκθεση είναι η μόνη που οργανώνεται

με την ευθύνη της αρμόδιας για θέματα εικαστικών τε
χνών επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού και Επι
στημών, η οποία αποτελείται από τους:

α) Χρύσανθο Χρήστου, πρόεδρο, καθηγητή ιστορίας 
τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δ) Γιώργο Νικολαίόη, 
γλύπτη, καθηγητή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, γ) 
Δημήτρη Παπαστάμο, ό/ντή της Εθνικής Πινακοθήκης 
και του Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου. ό) Μιχάλη Αγ-

Δον Κιχώτης, 1983
Χαλκός σφυρήλατος.

ΜΕΜΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
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γελάκη, ζωγράφο, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εικαστι
κών Τεχνών Ελλάδας, ε) Γιάννη Παπαδάκη, χαράκτη, 
εκπρόσωπο του επιμελητηρίου εικαστικών τεχνών Ελλά
δας. στ) Ελένη Βακαλό, κριτικό τέχνης και ζ) Βάσω Κα- 
τράκη, χαράκτρια.

Ειδικά για την οργάνωση αυτής της έκθεσης, κλήθη
καν από την επιτροπή και μετέχουν ακόμη οι ιστορικοί 
της τέχνης Νέλλη Μυσιρλή και Χάρης Καμπουρίδης.

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι «πύλες» της έκ
θεσης θα ανοίξουν στις 21 Ιούνη

Η συνέπεια με την οποία το ΥΠ.Π.Ε. «αγκάλιασε» το 
θέμα, η γνώση και η πείρα των μελών της ειδικής επι
τροπής, καθώς και οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που με 
τα δημιουργήματά τους «τιμούν» τη μεγάλη καλλιτεχνική

αυτή πανδαισία, είναι η εγγύηση μιας πρωτόφαντης πα
ρουσίασης, που θα αποτελέσει το γεγονός της χρονιάς 
στον εικαστικό χώρο, αντάξια της ιστορίας και της δό
ξας της Πρωτεύουσας της χώρας μας. Της Αθήνας που 
από την βαθιά αρχαιότητα μέχρι και σήμερα κράτησε 
αναλλοίωτες τις μεγάλες έννοιες της ελευθερίας και της 
Δημοκρατίας, δίνοντάς τους «σάρκα και οστά» και που 
πρόσφερε «δωρεά» τον ακριβό πολιτισμό της με τις ανε
κτίμητες προεκτάσεις του σ' ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η επάξια ανακήρυξη της Αθήνας σε «Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα» της γηραιάς Ηπείρου είναι η δικαίωση, 
ίσως η «στέψη» του πρωταθλητή στην εξουθενική προσ- 
πάθειά του, για μια αδιάληπτη προσφορά Πνεύματος 
και Πολιτισμού στην κοινωνία και τον άνθρωπο.

Τροχοί (Ποδήλατα),
Ξυλογραφία, 122x96

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ
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μ ο υ σ ικ ή  Ο ' καινούργιοι δίσκοι 
■· που κυκλοφορούν

Μάθαμε ότι:
Ο πρώτος δίσκος του Πάνου 

Τσαπάρα με ήρωες τα πασίγνωστα 
στρουμφάκια είχε επιτυχία. Αποτέ
λεσμα, ένας ακόμη δίσκος που κυ
κλοφόρησε με τίτλο «η τρελλή 
Στρουμφοπαρέα». Ακούστε τον...

Μάθαμε ότι:
... κυκλοφόρησε ο δίσκος του 

Λευτ. Μυτιληναίου με τίτλο «Θα 
περιμένω».

Με το γνωστό ύφος του καλλιτέ
χνη, σε τραγούδια αγάπης., και αρέ
σουν!

Μάθαμε ότι:
... κυκλοφόρησε ο δίσκος, σε μου

σική του Σπ. Παπαβασιλείου και 
στίχους του Τάσου Οικονόμου με τ ί
τλο «Τα τραγούδια της Αθηνοελλά- 
δας». τραγούδια απλά που συνδυά
ζουν και την σάτυρα της ζωής μας 
στις πόλεις. Σ’ αυτόν τον δίσκο τρα
γουδούν:
Γ. Ζαμπέτας 
Γ. Γερολυμάτος 
Τερέζα Δελή 
Ονειρική κομπανία 
Γ. Βεντουζάς

Κυκλοφόρησε, με τίτλο «Δημο
τικό πανηγύρι», μεγάλος διπλός δ ί
σκος όπου περιλαμβάνονται μερικές 
από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του εί
δους. Σε ερμηνείες των:
Κώστα Σκαφίδα, Κική Φραγκούλή 
Έφη Πάνου, Δημήτρη Ζάχου.

SHE’S THE BOSS
είναι ο τίτλος προσωπικού άλμπουμ 
του αρχηγού των Rolling Stones, Μικ 
Τζάκερ. Σ ’ αυτό παρουσιάζει την κα
λύτερη του δουλειά για το 1985 με 
επιτυχίες, το ομώνυμο τραγούδι κα
θώς και Just another night, Lonely at 
the top, Turn the girl loose.

Νέοι δίσκοι (συνέχεια)
HITS 2 THE ALBUM
συλλογή τραγουδιών που ήδη έγιναν
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επιτυχίες σαν δροσερές στιγμές στην 
κάψα του καλοκαιριού. Σίγουρα, 
αξίζει να προσέξεται τους: 
FOREINGER στο «I WANT ΤΟ 
KNOW WHAT LOVE IS»
— CHICAGO στο YOU’ RE THE 
INSPIRATION
— CARS στο DRIve.

Να σημειώσουμε την τρομακτική 
σε κυκλοφορία του δίσκου «We are 
the World» που πλησίασε τα 70 εκα- 
τομ. σε όλο το κόσμο. Ως γνωστόν, οι 
εισπράξεις αυτού του δίσκου θα δια
τεθούν για τα πεινασμένα παιδάκια 
της Αιθιοπίας. Για την δημιουργία 
αυτού του δίσκου συμμετείχαν γνω-



: lx

στοί τραγουδιστές όπως: HARRY 
BELAFONTE - KIM CARNES - 
RAY CHARLES - BOB DYLAN - 
MICHAEL JAKSON - BILLY JOEL 
- DIANA ROSS - PAUL SIMON - 
TINA TURNER - STEVIE WON
DER κ.ά.

«CENTERFIELD» 
με τον JOHN FOGERTY

Για όσους θέλουν να θυμούνται, 
οι στιγμές αυτού του δίσκου θα το 
καταφέρουν. Όμορφα τραγούδια, με 
την γνωστή φωνή του Fogerty. Η επι

στροφή του ήταν μια έκπληξη. 
Ξεχώριστα THE OLD MAN DOWN 

THE ROAD
— BIG TRAIN (FROM 
MEMPHIS).

BEHIND THE SUN με τον 
ERIC CLAPTON.

Ακούγοντάς τον, περίμενα ασφα
λώς περισσότερα καινούρια στοι
χεία από τον αξιόλογο αυτόν καλλι
τέχνη. Λίγες οι καλές του στιγμές, ξε
χωρίζοντας όμορφα τα τραγούδια:
• SEE WHAT LOVE CAN DO

• SOMETHING’S HAPPENING

DREAM INTO ACTION 
με τον HOWARD JONES

Θα βρείτε λύσεις για χορό, μου
σική, στίχους σ’αυτόν τον προσ
εγμένο δίσκο, με το καλαίσθητο εξ
ώφυλλο. Πολύ καλός, ο ερμηνευτής, 
ιδιαίτερα στο:
• LOOK ΜΑΜΑ
• IS THERE A DIGGERENCE?

• THINGS CAN ONLY CET BET
TER.

L_____ _____

Αριστερά: Ο Πόνος Τσαηάρας και τα 
στρουμφάκια που με τους δύο 
δίσκους που κυκλοφορούν  
σημειώνουν καθημερινά επιτυχία  
στις πωλήσεις μια και οι μ ικρο ί 
φίλοι τους είναι αρκετοί χωρίς  
αυτό να σημαίνει ότι οι μεγάλοι 
που τα ακοϋνε είναι λίγοι.
Επάνω: Το εξώφυλλο του νέου 
δίσκου  CENTERFIELD.

Κάτω: Ο νέος δίσκος του ERIC 

C LAPTO N
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Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ  Κ Α Θ Ε Τ Α

1. Είναι... βαριά.
2. Μεταφορικό μέσο. -  Μπορεί να 

ε ίνα ι και... σχολικό.
3. Ο εκλογικός συνασπισμός της 

αριστερός στις εκλογές του 
1961. -  Παιχνίδι εφίππων.

4. Μορφή... απαλλαγής, σύμφωνα 
με μια έννοια.

5. Θαλασσινή θεότητα της μυθο
λογίας μας, στη γενική. -  Σύγ
χρονος ηθοποιός μας.

6. Πρώτη ύλη κομψοτεχνημάτων 
(αντίστρ.)

7. Παλιός πρωταγωνιστής του 
γαλλικού κινηματογράφου 
(αντίστρ.)

8. Η γενική είδους σιριτιού. -  Μη
χανοποιημένη σήμερα.

9. Ο τίτλος ποιητικής συλλογής 
του Αγγέλου Βλάχου. -  Δ ιά
κριση δανείων.

10. Πρωταγωνιστής του θεάτρου 
μας και θιασάρχης (γεν.). -  Το 
ίδιο με το 10 α' κάθετα.

1. Πιπεράτη η γεύση της.
2. Είδος πολύτιμης πέτρας. -  

Έργο του γλύπτη αυτού είναι 
το ανάγλυφο του Άγνωστου 
Στρατιώτη.

3. Κρησφύγετο κλεφτών στην 
Επανάσταση του 1821. -  Κρί- 
θηκε αναγκαία η αλλαγή της 
ονομασίας της.

4. Είδος φαγητού, στη γενική.
5. Φθόγγος της βυζαντινής μουσι

κής κλίμακας. -  Ακολουθείται 
από ρήμα. -  Ποταμός της Με- 
σευρώπης.

6. Προσφέρεται πάντα στο... 
εστιατόριο.

7. Θεωρούνται ορεκτικά.

8. Αντίστροφη γραφή ειδικού 
συνδέσμου. -  Το ξύπνημά της 
αποτελεί ένα από τα χαρακτη
ριστικά της εποχής μας.

9. Έ ξυπνο τέχνασμα. -  Ό ρος της 
Χημείας.

10. Το θηλυκό αντωνυμίας. -  Ελλη
νικό νησί.

FMEII ΑΜ ι
jqBAPA ΤΟ ΠΡΟί 
Ζ ΑΙΚΟ ΜΑ

OEOVAU ΜΟΥ, 77 ΘΑ ΚΑΝΟ 
ρχο ΝΑ ΘΡΕΨΩ ΤΡΙΑ ΙΤΟΜλ 
^ Κ Ι' ΕΝΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ A

Λ ύ σ η  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ  Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο υ

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ

1) ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
2) ΔΕΡΜΑ -  ΑΚ
3) ΕΡΜΑ -  ΑΛ
4) ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ
5) ΛΑ -  ΟΣΙΝΑΣ
6) Ο Τ Ε -Α Μ Η Σ
7) ΓΟΠΑ -  ΩΣ
8) ΙΣΟΤΗΣ -  ΟΑ
9) ΣΕΛΗΝΙΟ

Κ Α Θ Ε Τ Α

1) ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
2) ΔΕΡΜΑΤΟΣ
3) ΕΡΜΑ -  ΕΠΟΣ
4) ΟΜΑΛΟ -  ΑΤΕ
5) ΛΑ -  ΟΣΑ -  ΗΛ
6) ΑΤΙΜΩΣΗ
7) ΓΑΛΗΝΗΣ
8) Ι Κ - Τ Α Σ -  ΟΙ
9) ΚΑΣ -  ΛΑΟ
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Η
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ 
ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΣΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ 
«Αστυνομική 
Επιθεώρηση» 

Αριστοτέλους 175 
112 51 - Αθήνα 

τηλ. 86 .22 .411-5  
8654.654

Ευχαριστίες
Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν οι πιο κάτω επιστολογράφοι:

•  Ο διοικητής του Δ'Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Ευάγγελος Σανίδάς στον αστυ
νομικό επιθεωρητή Βόρειας Ελλάδας για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων του 
προσωπικού των αστυνομικών διευθύνσεων Ροδόπης και Έβρου, στη διάρκεια τοπικών 
γιορταστικών εκδηλώσεων των δύο αυτών πόλεων.

•  Ο αντιεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Αριστείδης Παπαϊωάνου στον αστυνόμο θ ' 
Ευάγγελο Καλαντζή του AT. Τ. Τρικάλων και τον αστυφύλακα Ιωάννη Καψάλη του Τμήμα- 
τος Ασφαλείας Ααρίσης, για την ανακάλυψη και σύλληψη ύποπτου ατόμου, που έφερε | 
παράνομα περίστροφο σε δικάσιμο του Πενταμελούς Εφετείου Ααρίσης.

•  Ο κ. Ιωσήφ Μπουσετήλ προς τη Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πόλεως Πά
τρας για την ενεργητικότητα και αυταπάρνηση των πληρωμάτων τριών πυροσβεστικών 
αυτοκινήτων στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που έθεσε σε κίνδυνο πολλά 
σπίτια της περιοχής Αρόης Πατρών.

•  Ο κ. Αλέξης Βλάβος από το Περιστέρι Αττικής στους αρχιφύλακες Μιχαήλ Αφέν- 
δρα, Ιωάννη Αλεξίου και τον αστυφύλακα Αθανάσιο Καραγκούνη του Τμήματος Τροχαίας 
Μαλακάσας, για την τόλμη και ψυχραιμία που έδειξαν, μεταφέροντάς τον αστραπιαία 
στον Ευαγγελισμό, μετά από αιφνίδιο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που του παρουσιά
στηκε στο 40 χλμ της εθνικής οδού Αθηνών -  Λαμίας, με τελικό αποτέλεσμα τη σωτηρία \ 
της ίδιας του της ζωής.

•  Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για τη συμ- — r 
βολή των αστυνομικών υπηρεσιών στην ομαλή και άψογη διεξαγωγή του «5ου Γύρου I 
Ελλάδας -  Θεσσαλονίκης -  2300 χρόνια» που κάλυψε μια απόσταση 1100 χλμ.

•  Ο κ. Αντώνιος Κούταιας από την Πύλη Τρικάλων στους Δημήτριο Οικονόμου υπα- 
στυνόμο, Αθανάσιο Δεληβέρη ανθυπαστυνόμο και Γεώργιο Συλεούνη αρχιφύλακα του j 
Α.Τ.Τ. Πύλης Τρικάλων για τη συγκινητική εκτέλεση των καθηκόντων τους και την ολό- j 
θέρμη συμπαράστασή τους, στη διάρκεια εκδηλωθείσης πυρκαγιάς στο σπίτι του.

•  Ο κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος από την Αθήνα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για j 
την άμεση εξυπηρέτηση και τεχνική βοήθεια που του παρέσχε ο τροχονόμος της Τρο- ι 
χαίας Μαλακάσας Ελευθέριος Μαλομέρης, όταν το αυτοκίνητό του έπαθε βλάβη προ του \ 
κόμβου Μαρκοπούλου, με άμεσα αποτελέσματα να επιατρέψει με ασφάλεια στην Αθήνα.

•  Ο κ. Γεώργιος Κομνηνός από το Περιστέρι Αττικής στον αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, για την αξιέπαινη ενένέργεια του αρχιφύλακα της Τροχαίας Ν. Ιωνίας 
Κων/νου Χρονόπουλου να παραδώσει στο ΙΕ' αστυνομικό τμήμα, το πορτοφόλι του, που 
περιείχε χρήματα, ταυτότητα και διάφορα χρήσιμα χαρτιά.

•  Ο κ. Παναγιώτης Λιγουδιστιανός από τον Βύρωνα στον αρχιφύλακα Αντώνιο Καρα- , 
νόσο και αστυφύλακα Κων/νο Σκόρπα της Δ/ναης Τροχαίας Αττικής για την ανεύρεση και ί 
άμεση παράδοση του χαρτοφύλακά του που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό και επιτα- j 
γές και είχε πέσει από το αυτοκίνητό του.

•  Το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) στην Αατυνο-^ I 
μική Διεύθυνση Σάμου για την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφερε στην οργάνωση και \ 
επιτυχημένη τέλεση των αγώνων ανωμάλου δρόμου ΕΔ και ΣΑ που έγιναν στη Σάμο.

•  Η κ. Βάσω Μπουρίτη από τον Άγιο Σπυρίδωνα Αιγάλεω στο Υπουργείο Δημόσια 
Τάξης για την ταχύτατη εξιχνίαση και σύλληψη των δραστών της διάρρηξης της οικίας της i 
και την απόδοση σ' αυτήν των κλαπέντων από το Αστυνομικό Τμήμα Ασφάλειας Αγίου 
Σπυρίδωνος -  Αιγάλεω.

•  Ο κ. Αναστάσιος Πραασάς από την Αθήνα, στους υπηρετούντες στο Α.Τ.Τ. Καρδί
τσας, αστυνόμο β ' Χρίστο Κάτσιο, ανθυπαστυνόμο Ευριπίδη Λαμπράκη, αρχιφύλακα Δη
μοσθένη Καλαμπαλίκη και αστυφύλακες Δημήτριο Κοτρωνά και Χαράλαμπο Βαϊνά για τι 
επίδειξη αυξημένου αισθήματος ανθρωπιστικής βοήθειας και άψογης εκτέλεσης τω 
καθηκόντων τους, κατά το επισυμβάν τροχαίο ατύχημα την 27-4-85 στην Ε.Ο. Καρδίτσας -  
Λαμίας στο οποίο είχε εμπλακεί το αυτόκινητό του.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
κ. Εμμ. Τζαράκη, Ιεράπετρα Κρήτης: Η συνδρομή για το 

περιοδικό μπορεί να γίνει με την αποστολή ταχυδρομικής 
επιταγής 500 δραχμών στην παρακάτω διεύθυνση, Περιοδικό 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» Αριστοτέλους 175, 112 41
Αθήνα.

-Π αναγιώ τη Εγγλέζο, Μανταμάδο Λέσβου: Αγαπητέ μας 
φίλε, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάταξη στην Ελλη
νική Αστυνομία είναι το απολυτήριο Λυκείου. Για τα δικαιολο-

γητικά που χρειάζονται, τα απαιτούμενα προσόντα και μαθή
ματα, μπορείς να πάρεις πληροφορίες από το πλησιέστερο 
αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου.

★  Ο αστυφύλακας Αντρέας Κουρσάρης που υπηρετεί στο 
Α.Τ.Τ. Χαλανδρίου τηλ. 6812023, παρακαλεί όποιον συν
άδελφο έχει στη διάθεσή του τα τεύχη της «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» του Μαρτίου και Απριλίου 1978, να επικοι
νωνήσει μαζί του.
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3. ΛΐΓΟΗΤΑΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ♦ ♦ ♦

Να τι εννοούμε.
Να γνωρίζεις πως να

αποφεύγεις να πέσεις 
θύμα μιας επίθεσης

Να είσαι έτοιμος να 
αντιμετωπίσεις το 
απροσδόκητο.

Μη ριψοκινδυνεύσεις 
άσκοπα.

Να γνωρίζεις τι να 
κάνεις εάν τελικά πέσεις 
θύμα...

Γ \ ή ληστείας.

Να ενεργήσεις με 
κοινή λογική.




