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Τ ΕΛΕΙΩΣΕ, λοιπόν το 1984 και ο πρώτος χρόνος της έκδοσης της 
«Αστυνομικής Επιθεώρησης»...

Η ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας, η συγχώνευση των τεσσάρων 
περιοδικών σε ένα«έβγαλαν έξω» όπως ήταν φυσικό τον αρχικό προγραμματισμό 
μας, μ’ αποτέλεσμα να σημειωθεί αυτή η «ακαταστασία» στην έκδοση της «Α.Ε.».

Διαβεβαιώνουμε τους χιλιάδες αναγνώστες μας ότι η «ακαταστασία» αυτή ήταν 
πραγματικά έξω από τη θέλησή μας και ότι η καθυστέρηση στην έκδοση του 
περιοδικού Οφειλόταν αποκλειστικά στην προσπάθειά μας να μορφοποιήσουμε 
την έκδοση που εσείς επιθυμούσατε πραγματικά και που τίποτα δεν θα είχε να 
ζηλέψει από τσευρωπαϊκά περιοδικά...

Τώρα κρατάτε στα χέρια σας ένα τριπλό τεύχος που με μεράκι ετοιμάσαμε. 
Κλείνοντας το 1984 η γλώσσα των αριθμών «δείχνει» ότι «οφείλουμε» στους 
αναγνώστες μας τρία τεύχη. Τρία τεύχη που ενσωματούνουμε στο πρώτο του 
Ιανουάριου δίνοντας έτσι ένα πανηγυρικό για το 1985 και καλύπτοντας την 
υποχρέωσή μας. Έτσι, θα μπορέσουμε από τον Φεβρουάριο να μπούμε κανονικά 
στη σειρά μας, εκδίδοντας κάθε πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα την 
«Αστυνομική Επιθεώρηση» με 64 σελίδες και με θέματα που η πείρα αυτού του 
χρόνου μας δίδαξε ότι μπορούν να συγκροτήσουν το περιοδικό που θέλετε...

Ελπίζουμε ότι έχουμε την κατανόησή σας και ότι γρήγορα η μελλοντική εκδοτική 
μας πορεία θα σας δικαιώσει...

Α .Ε.»



ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ZEI

Έντεκα χρόνια συμπληρώθη
καν από τον ηρωικό Νοέμβρη του 
1973, από την εξέγερση του Ελληνι
κού λαού για ν’ αποτινάξει το ζυγό 
της τυραννίας. Το Πολυτεχνείο ήταν 
το αποκορύφωμα της αντίστασης 
του Ελληνικού λαού και της νεο
λαίας ενάντια στη ξενοκίνητη δικτα
τορία, το φασισμό, τη βία και το σκο
ταδισμό. Ήταν το αποκορύφωμα 
μιας πολύχρονης αποφασιστικής 
πάλης μέσα και έξω από την Ελλάδα. 
Ηταν η αρχή του τέλους της χούν

τας των συνταγματαρχών, η ρήξη με 
το καθεστώς της υποτέλειας και της 
εξάρτησης.

Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου

για ψωμί - παιδεία - ελευθερία - Δη
μοκρατία Εθνική ανεξαρτησία και 
λαϊκή κυριαρχία δέθηκαν με τον 
αγώνα και τη θυσία της μαχόμενης 
νεολαίας, αποτέλεσαν τη σημαία 
της πάλης του λαού και γράφτηκαν 
με αίμα.

Τα οράματα και τα μηνύματα του 
Νοέμβρη περικλείουν την ουσία της 
ενότητας του λαού και της νεο
λαίας.

«Το Πολυτεχνείο ζει,» δεν έγινε 
θρύλος, δεν έγινε σκέτο σύνθημα, 
μένει ζωντανό και προσελκύει τις 
γενεές των Ελλήνων.

Η μνήμη τους αποτελεί για μας

δύναμη να προχωρήσουμε με πιο 
αποφασιστικά και πιο γοργά ακόμη 
βήματα έτσι ώστε η Ελλάδα να αν- 
ταποκριθεί στο όραμα της γενιάς.

Η εξέγερση του πολυτεχνείου εί
ναι πάντα επίκαιρη, είναι η μέρα που 
θα μείνει αξέχαστη στις καρδιές 
όλων των Ελλήνων γιατί έχει κατα
ξιωθεί στη συνείδηση του λαού σαν 
εθνικό σύμβολο.

Τιμάμε τους νεκρούς, τους αγω
νιστές του πολυτεχνείου και το 
αγωνιστικό φρόνημα των νέων που 
δεν δίστασαν να προτάξουν τα 
στήθη τους και να δώσουν το αίμα 
τους για να υπερασπίσουν τα συμ
φέροντα του λαού και του έθνους.

5



Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ HOP

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

«Κύριοι αρχηγοί, γυναίκες και άν- 
δρες των Σωμάτων Ασφαλείας, είναι 
συναισθηματικά, ιδιαίτερα δύσκολο, 
σ' όποιον έζησε από κοντά τις μέρες 
εκείνες τα γεγονότα του πολυτε
χνείου, να εκφωνεί λόγο σ’ αυτούς 
που φορούν τις ίδιες στολές, με 
τους λίγους και τους ελάχιστους 
εκείνους αστυνομικούς και χωρο
φύλακες που με τη δράση τους

Γ ια πρώτη φορά φέτος γιορτά
στηκε επίσημα η επέτειος του 
πολυτεχνείου στο χώρο της 

αστυνομίας.
Στην εκδήλωση, που πραγματο

ποιήθηκε το μεσημέρι, στις 16 
Νοέμβρη, σε αίθουσα της σχολής 
αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ
νομίας, στη λεωφόρο Μεσογείων 96, 
κύριος ομιλητής ήταν ο γενικός 
γραμματέας του Υπουργείου Προε
δρίας της Κυβέρνησης Γιάννης 
Μαντζουράνης, ο οποίος αναφέρ

θηκε στο «νόημα και τους στόχους 
του πολυτεχνείου».

Παρέστησαν οι αρχηγοί της Ελλη
νικής Αστυνομίας Εμμανουήλ 
Μπριλλάκης και Παναγιώτης Ραφ- 
τόπουλος, οι υπαρχηγοί τους, οι 
διοικητές των σχολών, οι δόκιμοι 
αξιωματικοί και των τριών τάξεων, 
αντιπροσωπεία δόκιμων αξιωματι
κών του Πυροσβεστικού Σώματος, 
αξιωματικοί και καθηγητές των σχο
λών.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο κ.

Μπριλλάκης απηύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό τονίζοντας:

«Η σημερινή μας συγκέντρωση, 
έχει σκοπό την απότιση φόρου τιμής 
και ευγωμοσύνης στα ηρωικά νιάτα 
του θρυλικού πολυτεχνείου, τα 
οποία πριν από έντεκα χρόνια, με 
την ψυχική τους τόλμη, άνοιξαν το 
δρόμο για την επαναφορά της Δη
μοκρατίας στην κοιτίδα της και αξί
ζει να τονιστεί ιδιαίτερα πως για 
πρώτη φορά φέτος, η ιστορική αυτή 
επέτειος γιορτάζεται και στα Σώ
ματα Ασφαλείας, τα οποία φανερά 
πλέον, εναρμονίζονται με το κοινό 
αίσθημα, που είναι πολύ ευαίσθητο 
σ’ ότι αφορά τους αγώνες για τη Δη
μοκρατία και την ελευθερία.

Τη σημασία του γεγονότος αυτού 
και τις επιπτώσεις του στη νεότερη 
εθνική μας πορεία, θα μας αναπτύ
ξει ο γ.γ. του Υπουργείου Προεδρίας 
και σημαίνον στέλεχος της Κυβέρ
νησης, φίλτατος, Γιάννης Μαντζου
ράνης, τον οποίο με μεγάλη χαρά 
σας παρουσιάζω και τον ευχαριστώ 
ιδιαίτερα για την τιμή της σημερινής 
του παρουσίας.

Ο κ. γενικός έχει το λόγο».

Η Αστυνομία του ’84 γιόρτασε το Πολυτε
χνείο. Μια είδηση που συγκλόνισε, που πέρασε 
στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που συζη
τήθηκε ευνοϊκά σ’ όλο τον κόσμο.

Δημόσιες σχέσεις; Σίγουρα όχι. Μακριά από 
προκαταλήψεις, η Αστυνομία μετά από τόσα χρό
νια μπόρεσε να πάρει μέρος στον παλλαϊκό γιορ
τασμό του Πολυτεχνείου, η γιορτή ενός ολόκλη
ρου λαού, ένα τμήμα του οποίου είναι οι άνθρωποι 
αυτοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο 
κοινωνικό σύνολο.

Ενα μεγάλο «εύγε», αξίζει σίγουρα στην πο
λιτική ηγεσία του Υ.Δ.Τ....

«Α.Ε.»
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ίΣΕ TO ΠΟΑ ΥΤΕΧΝΕΙΟ
αμαύρωσαν την ιστορία και το κύρος 

f των Σωμάτων Ασφαλείας στη συνεί
δηση του Ελληνικού λαού.

Θεωρώ όμως τύχη αγαθή τη σημε
ρινή παρουσία μου εδώ, που συμπί
πτει με ένα νέο ξεκίνημα των Σωμά
των Ασφαλείας, με τη δημιουργία 
της νέας Ελληνικής Αστυνομίας και 

| υπογραμμίζει την πολιτική βούληση 
της Κυβέρνησης να συμφιλιώσει 

I επιτέλους τα Σώματα Ασφαλείας με 
| το λαό και την ιστορία αυτού του 

τόπου.
Το πολιτικό ημερολόγιο της πα

τρίδας μας είναι γεμάτο από σημα
διακές ημερομηνίες. Πολλές απ’ αυ
τές έχουν ξεχαστεί, άλλες έχουν 
διαγράφει και οι πιο πολλές τείνουν 
να γίνουν απλές γιορταστικές επέ
τειοι, επιτάφιοι προς περιφορά, δη
λαδή πανηγύρια.

Η ιστορική μνήμη του λαού μας 
σπρώχνεται απ’ τις δυνάμεις της 
συντήρησης και της αντίδρασης, για 

■ να μετατραπεί σε κλίβανο απολύ
μανσης και αποστείρωσης των ζων
τανών μηνυμάτων του Ελληνικού 
λαού.

Ένα τέτοιο γεγονός είναι και η εξ
έγερση του λαού στο πολυτεχνείο.

I Ένα γεγονός που σημάδεψε την 
πορεία του λαού μας, που καθορίζει 
τη σημερινή εξέλιξη των πολιτικών 
πραγμάτων της χώρας μας και που 
γι’ αυτό επιδιώκεται ο ευνουχισμός 
του νοήματος του ή η συρρίκνωση 
της σημασίας του ως πολιτικού και 
ιστορικού γεγονότος.

Για το λαό μας όμως, οι στόχοι της 
λαϊκής εξέγερσης του πολυτεχνείου 
ήταν και παραμένουν ολοζώντανοι. 

| Το πολυτεχνείο και πριν απ’ αυτό η 
νομική και γενικά ολόκληρο το αντι- 
δικτατορικό φοιτητικό κίνημα, είναι 
ταυτόχρονα ένα ορόσημο αλλά και 
μια αφετηρία. Ξεπερνώντας τα 
στενά πλαίσια μιας απλής ιστορικής 
επετείου, γίνεται το σύμβολο της 
λαϊκής αντίστασης ενάντια στην 
αμερικανοκίνήτη χούντα των συν
ταγματαρχών αλλά και ενάντια στο 
καθεστώς της εξάρτησης και της 
υποτέλειας που τη γέννησε, την εξ
έθρεψε και τη στήριξε.

Είναι μια ζωντανή πολιτική υπο
θήκη και ταυτόχρονα η ανανέωση, 
το συμβόλαιο τιμής της γενιάς μας, 
της γενιάς της δίκιά μου, της γενιάς 
της δικιάς σας, με τις γενιές εκείνες 
του ελληνικού λαού που αγωνίστη
καν, που πάλεψαν και θυσιάστηκαν 

Γ για τους ίδιους ή ανάλογους στό
χους και δυστυχώς ηττήθηκαν.

\ Αλλά παράλληλα είναι και η βάση

■ Στιγμιότυπα από την εκδήλωση για την 
επέτειο του Πολυτεχνείου και από την 
ομιλία του y.y. του υπουργείου Προε
δρίας Κυβερνήοεως Γιάννη Μαντζου- 
ράνη.

για νέο ξεκίνημα, για νέους αγώνες 
γιατί ο δημοκρατικός, ο αντιιμπε- 
ριαλιστικός, ο αντιδικτατορικός, ο 
αντιεξαρτησιακός και ταυτόχρονα 
εθνικοαπελευθερωτικός χαρακτή
ρας του λαϊκού ξεσηκωμού στο πο
λυτεχνείο είναι το νήμα και ο ιμάν
τας που συνδέει το χτες με το σή
μερα και με όλες τις κορυφαίες στι
γμές της νεοελληνικής ιστορίας.

Γ Γ αυτό δε, έχει ιδιαίτερη σημασία 
η συχνή αντιπαράθεση συνθημάτων 
όπως «ο αγώνας τώρα δικαιώνεται» 
ή «ο αγώνας τώρα συνεχίζεται» κι’ 
αυτό γιατί ο αγώνας κάθε ανθρώ
που, κάθε κινήματος και κάθε λαού 
δικαιώνεται μόνο όταν συνεχίζεται 
και σήμερα ο αγώνας του Ελληνικού 
λαού για δημοκρατία, για ελευθερία; 
για εθνική ανεξαρτησία, για λαϊκή 
κυριαρχία και κοινωνική απελευθέ
ρωση, δικαιώνεται επειδή συνεχίζε
ται.

Και είναι η πρώτη φορά στην ιστο
ρία αυτού του τόπου που ο αγώνας 
αυτός του Ελληνικού λαού συνεχί
ζεται, γίνεται νικηφόρος, γιατί για

πρώτη φορά οι φορείς της σημερι
νής πολιτικής εξουσίας έχουν εν
στερνιστεί, έχουν κάνει πρόγραμμά 
τους και προσπαθούν να μετατρέ
ψουν σε καθημερινή πολιτική πράξη 
και πρακτική, τους στόχους, τα ορά
ματα όλων εκείνων που αγωνίστη
καν και θυσιάστηκαν στη νομική και 
στο πολυτεχνείο.

Ποια είναι όμως τα κύρια χαρα
κτηριστικά του αγώνα του λαού στο 
πολυτεχνείο;

Κατ’ αρχήν ο αγώνας του λαού στο 
πολυτεχνείο είναι ένας αγώνας 
συλλογικός, ένας αγώνας μαζικός, 
ενώ μέχρι τότε (τη νομική και το πο
λυτεχνείο) ο λαός αντιστεκόταν στη 
δικτατορία με μεμονομένες ή ατο
μικές ηρωικές πράξεις, μεμονομέ- 
νων αγωνιστών και δημοκρατών. Στη 
νομική και μετά στο πολυτεχνείο, ο 
αγώνας περνάει σε συλλογικό επί
πεδο, μαζικοποιείται , είναι αγώνας 
που συνδέει το λαϊκό με το φοιτη
τικό κίνημα, είναι αγώνας που πολι
τικοποιείται, είναι αγώνας κύρια 
αντιιμπεριαλιστικός και ταυτόχρονα 
αντιδικτατορικός.

Αλλά θα ήταν παράλειψη αν δεν 
αναφερόταν πως το πολυτεχνείο 
διαφοροποιείται από όλες τις άλλες 
αντίστοιχες ή ανάλογες στιγμές της 
νεολληνικής ιστορίας, απ’ το γεγο
νός ότι σ’ αυτή τη λαϊκή εξέγερση 
συνταιριάζεται η οργανωμένη πα
ρουσία πολιτικών δυνάμεων με το 
αυθόρμητο του λαϊκού κινήματος, 
με την αυθόρμητη πρωτοβουλία και 
επαναστατική δράση των λαϊκών μα
ζών.

Σήμερα έντεκα χρόνια μετά τη 
λαϊκή εξέγερση στο πολυτεχνείο, ο 
λαός μας καλείται να δώσει μια νέα 
μάχη. Η νέα αυτή μάχη διεξάγεται 
μέσα σε αντίξοοες και κρίσιμες συν
θήκες. Ταυτόχρονα όμως για πρώτη 
φορά η πολιτική συγκυρία επιτρέπει, 
η μάχη αυτή να διεξάγεται με ευμε
νείς και ευνοϊκούς όρους, συσχετι
σμούς και ισορροπία δυνάμεων για 
το λαϊκό και προοδευτικό κίνημα του 
τόπου μας.

Εάν το σύνθημα «το πολυτεχνείο 
ζει» μπορεί νάχει θετικό νόημα και 
σημασία, τότε προβάλλει επιτακτικό 
το καθήκον και η υποχρέωση όλων 
των Ελλήνων, να κάνουν βίωμα και 
καθημερινή πράξη το κυρίαρχο πο
λιτικό κίνημα του αγώνα του λαού 
στο πολυτεχνείο που είναι ένα και 
μόνο «ενότητα και αγώνα». Και τότε 
δε θα σηκώσουμε τον ήλιο πάνω απ’ 
την Ελλάδα αλλά την Ελλάδα πάνω 
απ’ τον ήλιο.».
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■ Στιγμιότυπα από την παρέλαση της 28ης

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου γιορ
τάστηκε και φέτος με επισημότητα σε 
όλες τις υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφα
λείας, σ’ ολόκληρη τη χώρα. Έγιναν ανά
λογες ομιλίες για το νόημα και τη σημα
σία της αντίστασης του λαού μας κότα 
του φασιστικού άξονα.

Στην Αθήνα η επίσημη εκδήλωση έγινε 
στις 26-10-1984 στο υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης, παρουσία του υπουργού Γιάννη 
Σκουλαρίκη, του γενικού γραμματέα 
Κώστα Τσίμα, του προϊστάμενου του ΣΈ. 
του Υ.Δ.Τ. αντιστράτηγου Γεωργίου Ευ- 
σταθόπουλου, του αρχηγού της ΥΠ.Ε.Α 
αντιστράτηγου Αναστάσιου Μπούρα, 
άλλων ανώτατων και ανώτερων αξιωμα
τικών των Σ.Α., επιτελών και του προσω
πικού του υπουργείου.

Κύριος ομιλητής ήταν ο ταγματάρχης

Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Διακρίνονται

Φώτης Βαρδουνιώτης (ολόκληρο το κεί
μενο της ομιλίας του παρατίθεται παρα
κάτω).

Ανάλογες εκδηλώσεις με ομιλίες έγι
ναν και στα οικεία Αρχηγεία των Σ.Α., στις 
αστυνομικές σχολές και σε αστυνομικές 
υπηρεσίες όλης της χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη

Επίκεντρο των γιορταστικών εκδηλώ
σεων για την εθνική επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 υπήρξε και φέτος η 
Θεσσαλονίκη.

Οι τριήμερες γιορταστικές εκδηλώ
σεις (Μακεδονικός Αγώνας, απελευθέ
ρωση της πόλης το 1912) κορυφώθηκαν 
με τη μεγαλειώδη σε παλμό και εθνική

τα νέα αυτοκίνητα της Ελληνικής Αστυνομίας

έξαρση παρέλαση πολιτικών και στρα
τιωτικών τμημάτων στην παραλιακή 
λεωφόρο του Μ. Αλεξάνδρου, ενώπιον 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Κων
σταντίνου Καραμανλή.

Την παρέλαση παρακολούθησαν ακό
μα, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. 
Παντελεήμων, ο υπουργός Βόρειας Ελ
λάδας Βασίλης Ιντζές, ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης Κων/νος 
Μητσοτάκης, ο αναπληρωτής υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Αντώνης Δροσογιάν- 
νης, ο υφυπουργός Παιδείας Στέλιος 
Παπαθεμελής, βουλευτές, αντιπροσω
πείες κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 
με επικεφαλής τον αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
ναύαρχο Θόδωρο Ντεγιάννη, ο νομάρ
χης Θεσσαλονίκης Λυκούργος Σακελλά-
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5ωοΓ) προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Λέσχη Αξ/κών Φρουράς Θεα/νίκης.

ρης και άλλοι επίσημοι.
Η παρέλαση απέδειξε για μια ακόμα 

φορά το υψηλό φρόνημα, τον άρτιο εξ
οπλισμό και την υψηλού επιπέδου εκπαί
δευση των Ενόπλων Δυνάμεων, της χώ
ρας.

Εξαιρετική εντύπωση προκάλεσαν και 
χειροκροτήθηκαν θερμότατα από το 
πλήθος που παρακολούθησε την παρέ
λαση, τα πεζοπόρο και μηχανοκίνητα 
τμήματα των Σωμάτων Ασφάλειας. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά παρέ- 
λασαν επίσημα τα νέα περιπολικά και μο
τοσικλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας 

.  με το νέο χρώμα και σήμα, δημιουργών
τας θαυμάσια εντύπωση και αποσπώντας 
τα ευμενή σχόλια του κοινού για την 
άψογη παράταξη και εμφάνισή τους.

Στην Αθήνα

Στην Μητρόπολη στις 28-10-84 έγινε 
επίσημη δοξολογία για την επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου 1940, παρουσία του 
πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, 
του προέδρου της Βουλής Γιάννη 
Αλευρά, μελών της κυβέρνησης, πολιτι
κών κομμάτων, βουλευτών, εκπροσώπων 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά
των Ασφαλείας, άλλων επισήμων και 
πλήθους κόσμου.

Μετά το τέλος της δοξολογίας ο κ. 
πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, απο- 
τίοντας φόρο τιμής στους ηρωικά πε- 
σόντες υπέρ της Ελευθερίας της πατρί
δας.

Η ημερήσια 
διαταγή 

του Υ.Δ.Τ. 
για την

28η Οκτωβρίου
Με την ευκαιρία της επε

τείου της 28ης Οκτωβρίου 
1940, ο υπουργός Δημόσιας 
Τάξης Γιάννης Σκουλαρίκης, 
απηύθυνε προς το προσωπικό 
του υπουργείου την παρα
κάτω ημερήσια διαταγή.

Γιορτάζουμε και φέτος την 
επέτειο της αντίστασης του 
ελληνικού λαού στη φασιστική 
πρόκληση. Ο λαός μας θα εξ
ακολουθεί να λέει ΟΧΙ στο φα
σισμό και τον πόλεμο και ν’ 
αγωνίζεται προς όλες τις κα
τευθύνσεις για την επικρά
τηση της Ειρήνης. Στη σημε
ρινή εποχή μεγάλο βάρος για 
την εμπέδωση και διατήρηση 
της ειρήνης επωμίζονται οι 
αστυνομικές δυνάμεις, κυ
ρίως για την εξασφάλιση της 
δημόσιας ειρήνης και της 
απρόσκοπτης διαβίωσης των 
πολιτών.

Η φετεινή επέτειος του ΟΧΙ 
συμπίπτει με μια μεγάλη αλ
λαγή: τη δημιουργία της νέας 
Ελληνικής Αστυνομίας. Πι
στεύουμε ότι η προσφορά της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην 
εξασφάλιση της τάξης, της 
ασφάλειας και της εθνικής 
άμυνας θα είναι αντάξια των 
προσδοκιών του ελληνικού 
λαού και θα συνεχίσει τη με
γάλη μας εθνική παράδοση σε 
αγώνες για δημοκρατία και ει
ρήνη.

Ο υπουργός 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
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ΪΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Από το περιοδικό 
FIREFIGHTER της Καναδικής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Καταπολέμηση φωτιάς και 
κομπιούτερς

«...Είναι γνωστή η χρησιμότητα των 
κομπιούτερς για τη συγκέντρωση και 
αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων πλη
ροφοριών και για την ικανότητά τους να 
ξαναβρίσκουν αυτές τις πληροφορίες 
πολύ γρήγορα.

Ακόμα και αν οι δυνατότητές τους είναι 
μόνο αυτές (δηλ. να αποθηκεύουν και να 
ξαναβρίσκουν μεγάλες ποσότητες πλη
ροφοριών) οι κομπιούτερς εξακολου
θούν να είναι χρήσιμοι για τις πυροσβε
στικές υπηρεσίες. Οι αναφορές για φω
τιά, οι φάκελλοι για τον εξοπλισμό και την 
αλληλογραφία, μπορούν να ταξινομη
θούν και φυλαχτούν σε έναν κομπιούτερ, 
περισσότερο εύκολα απ' ό,τι σ' ένα χαρτί. 
Γίνεται δε ανεκτίμητη η προσφορά του 
όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο 
άμεσης αποστολής βοήθειας.

Φανταστείτε να μπορείτε να καταχω
ρείτε περιστατικά καταπολέμησης πυρ
καγιών, να στέλνετε πληροφορίες στον 
κομπιούτερ και να ξαναβρίσκετε τη συγ
κεκριμένη πληροφορία που χρειάζεται 
αμέσως. Φανταστείτε να έχετε μια ολο
κληρωμένη περιγραφή επικίνδυνων υλι
κών, τα μέρη και τις θέσεις τους, τα συ
στήματα πυροσβεστικού συναγερμού 
κ.ά. Φανταστείτε ένα σύστημα που να 
δείχνει το διαθέσιμο αριθμό των πυρο
σβεστικών αυτοκινήτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε μια δεδομένη στι
γμή. Αυτές οι υπηρεσίες και άλλες παρό
μοιες, είναι η καρδιά και η ψυχή του συ
στήματος αποστολής βοήθειας μέσω 
κομπιούτερ.

Ο άνθρωπος βέβαια ελέγχει απόλυτα 
οποιαδήποτε ενέργεια του συστήματος 
αυτού και δεν λαμβάνονται αποφάσεις 
χωρίς να το ξέρει ο χειριστής του κομ
πιούτερ. Το κλειδί για τη σωστή λειτουρ
γία του είναι να συγκεντρώσει τη σωστή 
πληροφορία με το σωστό τρόπο. Για να 
δούμε πώς γίνεται αυτό, ας σκεφτούμε τι 
ενέργειες κάνει ο υπεύθυνος ενός πυ
ροσβεστικού κέντρου.

1. Όταν η υπηρεσία δέχεται ένα τηλε
φώνημα για φωτιά, το πρώτο πράγμα που 
ρωτάει αναγκαία είναι το ΠΟΥ, δηλαδή 
τον τόπο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, σε 
κτίριο, σε αυτοκίνητο, σε δρόμο, σε λεω
φόρο κ.τ.λ.

2. Το επόμενο και πιο σπουδαίο είναι 
συνήθως ΤΙ. Προτού ο υπεύθυνος προσ
διορίσει πόσες πυροσβεστικές μονάδες 
πρέπει να στείλει και εάν απαιτούνται ε ι
δικές κατηγορίες οχημάτων, θα πρέπει 
να γνωρίζει για τη φύση και την έκταση 
της φωτιάς (για παράδειγμα φωτιά σε χη
μικό εργοστάσιο χρειάζεται διαφορετική 
μεταχείρηση, απ' ό,τι χρειάζεται μια 
συνηθισμένη φωτιά).

3. Τώρα ο υπεύθυνος του κέντρου

πρέπει να αποφασίσει ΠΟΙΟΣ. Ποιος δηλ. 
θ' ανταποκριθεί στο κάλεσμα της πυρκα
γιάς. Για να το αποφασίσει εξετάζει 
όλους τους παράγοντες, τα διαθέσιμα 
πυροσβεστικά οχήματα, λοιπό εξοπλισμό 
και τον αριθμό των ανδρών που χρειάζε
ται.

Πόσα πυροσβεστικά αυτοκίνητα;

Συνήθως κάθε πυροσβεστικό τμήμα 
έχει έναν ορισμένο αριθμό αυτοκινήτων 
σε επιφυλακή, για καθετί που τυχόν θα 
συμβεί. Ο υπεύθυνος του κέντρου, ανά
λογα με την πείρα και την κρίση του, 
προσθέτει ή αφαιρεί εξοπλισμό, σε 
σχέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες.

Ποια οχήματα;

Ο υπεύθυνος του κέντρου γνωρίζει 
πόσα και τι τύπο αυτοκινήτων πρέπει να 
στείλει σε ανταπόκριση της τηλεφωνικής 
κλήσης. Βέβαια πρέπει να στείλει εκείνα 
τα οχήματα που βρίσκονται πιο κοντά 
στον τόπο του συμβάντος, ώστε να φθά- 
σουν το δυνατόν συντομότερα. Αλλά 
υπάρχει το ενδεχόμενο αυτά τα οχήματα 
να είναι απασχολημένα σε άλλη φωτιά ή 
να έχουν υποστεί βλάβη για κάποιο λόγο. 
Τότε ο υπεύθυνος πρέπει επανεκτιμών- 
τας τη δημιουργηθείσα κατάσταση να 
βρει τα πλησιέστερα οχήματα του σω
στού είδους, που είναι άμεσα διαθέσιμα. 
Αυτό το κατορθώνει συνήθως ελέγχον
τας έναν ενημερωτικό πίνακα ή κατα- 
φεύγοντας σε εναλλακτικές λύσεις της 
στιγμής.

4. Έχοντας απαντήσει στα ερωτήματα 
ΠΟΥ, ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ο υπεύθυνος του κέν
τρου είναι τώρα έτοιμος να ειδοποιήσει 
τις μονάδες που έχει αποφασίσει να 
στείλει. Αυτό μπορεί να το κάνει μέσω 
ασυρμάτου ή ακόμα και τηλεφωνικά. Εδώ 
δεν τελειώνει βέβαια η αποστολή του. 
Πρέπει να είναι ενήμερος για το πόσο 
έγκαιρα έφθασαν οι πυροσβεστικές μο
νάδες στον τόπο της φωτιάς, πότε έφυ
γαν και τι αποτελέσματα είχαν οι ενέρ- 
γειές τους. Πρέπει επίσης να ενεργήσει 
κατάλληλα για την περίπτωση αποστολής 
ενισχυτικής δύναμης ή άλλου είδους 
βοήθειας, ενώ συγχρόνως να απαντάει 
και να δίνει κατευθύνσεις σε άλλες τη
λεφωνικές κλήσεις.

Η χρησιμοποίηση ενός κατάλληλου 
κομπιούτερ για όλες αυτές τις παραπάνω

■ Οι Η/Υ αποδεικιύονται πολύ χρήσιμοι και 
για τα Πυροσβεστικά τμήματς.

ενέργειες είναι μια απλή διαδικασία. 
Καταχωρούμε στον κομπιούτερ όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, π.χ. τα επι
κίνδυνα σημεία πυρκαγιών, την τοποθε
σία και το είδος των επικίνδυνων ουσιών, 
τα διαθέσιμα και υπάρχοντα πυροσβε
στικά οχήματα, το είδος και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους κ.ά. Έτσι σε δεδο
μένη στιγμή ο χειριστής του κομπιούτερ, 
μπορεί να δώσει πληροφορίες από το 
αρχείο, λεπτομέρειες για πυρκαγιές, κα
τευθύνσεις για τον υπάρχοντα εξοπλι
σμό κ.ά.

Το σύστημα αυτό λοιπόν, η αποστολή 
βοήθειας μέσω κομπιούτερ, είναι ένα 
τρομακτικό βοήθημα για ένα πυροσβε
στικό τμήμα, γίνεται δε πιο αποδοτικό 
όταν μια πυρκαγιά εκδηλωθεί σε μια 
θέση «κλειδί» δηλ. νοσοκομείο, χημικές ! 
εγκαταστάσεις, διϋλιατήρια, σχολεία 
κ.τ.λ. Όταν μια φωτιά συμβεί σ' αυτά τα 
μέρη, έχοντας την ορθή πληροφόρηση 
άμεσα, μπορούμε να προλάβουμε τυχόν 
συμφορές σώζοντας ανθρώπινες ζωές 
και τεράστιες περιουσίες.

Από το  π εριοδικό 
της INTERPOL

«Ρομπότ στην υπηρεσία 
της αστυνομίας»

«...Με την οικονομική υποστήριξη της 
Πολιτείας Ντένβερ του Κολοράντο 
(Η.Π.Α.), η τοπική αστυνομία έχει απο
κτήσει πρόσφατα ένα ρυθμιζόμενο από 
μακρινή απόσταση ρομπότ για ανίχνευση 
βομβών έξω από τα κτίρια. Το ρομπότ 
αυτό είναι αρκετά εύστροφο, πολλαπλής 
χρησιμότητας καιμπορεί να χρησιμο
ποιηθεί για πολλούς σκοπούς.

Η Πολιτεία του Ντένβερ έχει τις δια
χειριστικές ευθύνες για τη συντήρηση, 
ασφάλεια κ.τ.λ. του ρομπότ και του μετα- 
φερόμενου φορτίου του. Η ονομασία του 
είναι RMI - 3Β.

Σχεδιάστηκε από την εταιρία «Πέν- ί 
τσκο» του Καναδά, σε συνεργασία με την ■ 
αστυνομία και χρησιμοποιείται ευρέως 
από πολλές αστυνομικές μονάδες. Το 
κόστος του είναι περίπου 15.000 δολά
ρια.

Ο αρχηγός του τμήματος διοίκησης, 
διευκρινίζει ότι το ρομπότ αυτό έχει την 
ικανότητα να μπει σε ένα δωμάτιο, να πά
ρει ένα αντικείμενο και να το μεταφέρει 
έξω σε ένα ασφαλές μέρος. Ο χειριστής 
του ρομπότ βρίσκεται σε ασφαλή από
σταση μακριά του και το κατευθύνει μέσα 
από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Το 
ρομπότ έχει πάνω του ορισμένα όπλα, τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να καταστρέψουν έγκαιρα ένα δέμα. 
Λόγω του ειδικού συστήματος που έχει, 
μπορεί να σταλεί πάνω σε ένα κτίριο 
όπου έχει οχυρωθεί κάποιος, να ακούσει 
και να μιλήσει μαζί του. Έχει επίσης τη 
δυνατότητα να του δίνει τροφή, καφέ 
κ.ά., σε μια τέτοια περίσταση. Επειδή τα 
όπλα του είναι κατασκευασμένα μέσα 
στη μηχανή του μπορεί ενδεχόμενα να 
επέμβει σε περιστατικά απαγωγών ή λη
στειών με ομήρους κ.τ.λ.
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■ Η χρήοη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εισάγει νέες μορφές στη δίωξη της εγκληματικής δραστηριότητας.

Το ρομπότ ζυγίζει 230 πάουντς, έχει 
μήκος 40 ίντσες και πλάτος 26. Δύο μπα
ταρίες ισχύος 12 βολτ επιτρέπουν τη 
συνεχή λειτουργία του για 5 ώρες. Η 
ανώτατη ταχύτητα είναι 3 μιλιά την ώρα».

«...Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρη
σιμοποιούνται σήμερα σε μεγάλη συχνό
τητα από την αστυνομία, σαν πολύτιμο 
μέσον στη διαδικασία επιβολής του νό
μου. Αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
όμως και σαν όργανα για τη διάπραξη εγ
κλημάτων πρωτοφανών διαστάσεων. 
Εχει υπολογιστεί ότι τα εγκλήματα των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) που 
έχουν αναφερθεί προκαλούν ζημιές 
100.000 δολαρίων κάθε χρόνο μόνο στις 
Η.Π.Α.

Η νέα αυτή μορφή εγκλήματος, μπορεί 
να προκαλέσει τη μεγαλύτερη κατα
στροφή στις επιχειρήσεις. Πολλά εγκλή
ματα ή ζημιές που αποδίδονται στους 
Η/Υ, έχουν επίσης συμβεί σε περιβάλ
λοντα που δεν υπάρχουν Η/Υ. Αλλά το 
έγκλημα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 
διαφέρει ως προς την έκταση της απώ
λειας. Ένας για παράδειγμα υπάλληλος 
τράπεζας ίσως προγραμματίσει δόλια 

[ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι ώστε 
ορισμένα ποσά από διάφορους λογαρια
σμούς να καταχωρούνται στο δικό του 

I λογαριασμό, χωρίς κανείς να βλέπει την 
k απάτη.

Ο νόμος δεν μπορεί πάντα να συμβαδί
ζει με τον ολοένα επιταχυνόμενο ρυθμό

της τεχνολογίας και την ικανότητα του 
ανθρώπινου νου να χρησιμοποιεί λανθα
σμένα τη νέα τεχνολογία.

Τι εννοούμε λέγοντας έγκλημα
του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
«Τα εγκλήματα τα αχετιζόμενα με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορούν να 
έχουν τον υπολογιστή είτε σαν αντικεί
μενο, είτε σαν υποκείμενο. Εάν ο υπολο
γιστής αυτός καθεαυτός είναι το αντικεί
μενο του εγκλήματος, εάν δηλαδή δέχε
ται επίθεση με ένα τσεκούρι ή πυροβο- 
λείται, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα στην 
εφαρμογή του παραδοσιακού νόμου, 
σχετικά με τη φθορά, καταστροφή ή 
κλοπή ξένης περιουσίας. Αλλά η χρησι
μοποίηση του Η/Υ για τη διάπραξη μιας 
συγκεκριμένης απάτης με δόλο ή από
κρυψη, που έχει σαν αντικειμενικό 
σκοπό την απόκτηση περιουσίας, χρημά
των, πολιτικών υπηρεσιών και εμπορικών 
προνομίων, δίνει αφορμή για νέες νομο
θετικές ρυθμίσεις.

'Αλλο χαρακτηριστικό αυτού του εί
δους των εγκλημάτων είναι το γεγονός 
ότι οι δράστες διαφέρουν από τους συν
ηθισμένους εγκληματίες■ ο εγκληματίας 
που χρησιμοποιεί για την επιδίωξη των 
σκοπών του τους Η/Υ δεν κινείται στα 
φιλόδοξα επίπεδα της κλασικής εγκλη
ματολογίας. Δεν ενεργεί πάντα με στόχο 
το κέρδος, αλλά νομίζει ότι του δίνεται η 
ευκαιρία να «χτυπήσει το σύστημα».

Αυτού του είδους τα εγκλήματα, μπο
ρούν να διαιρεθούν στις ακόλουθες κα
τηγορίες:

α. Βιομηχανικά σαμποτάζ, κατασκο
πεία και εκβιασμός μέσω του ηλεκτρονι
κού υπολογιστή. Π.χ. καταστρέφοντας ή 
κλέβοντας τα εμπιατευτικά προγράμ
ματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή ενός 
ανταγωνιστή.

β. Οικονομικά εγκλήματα κατά του εμ
πορίου και των επιχειρήσεων. Π.χ. περί
πλοκες οικονομικές απάτες.

γ. Παραπλανητικές ενέργειες και κλο
πές περιουσιακών στοιχείων.

Ανεπάρκεια της ισχϋουσας 
νομοθεσίας

»Από πρώτη όψη ίσως φαίνεται ότι όλες 
οι εγκληματικές ενέργειες που αναφέρ
θηκαν παραπάνω μπορούν να τιμωρη
θούν με τον ιαχύοντα παραδοσιακό νόμο 
για κλοπή, κατάχρηση, φθορά ξένης 
περιουσίας κ.τ.λ. Αλλά στην πραγματικό
τητα η ανεπάρκεια της νομοθεσίας που 
ισχύει στην αντιμετώπιση νέων μορφών 
εγκλήματος, γίνεται πλέον φανερή, από 
τη στιγμή που ο εντεταλμένος στη δίωξη 
του εγκλήυατος και την εφαρμογή του 
νόμου, αναζητά να αποδείξει ότι κάθε 
ένα από τα συστατικά στοιχεία της παρα
δοσιακής μορφής εγκλήματος βρίσκεται 
στα αχετιζόμενα με την παρουσία του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή εγκλήματα...».
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ΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

■ Αξιωματικός της Καναδικής Αστυνομίας ενώ εξηγεί σε μαθητές εμάς σχολείου, χρήσιμους 
αστυνομικούς όρους κατά τη διάρκεια ενημερωτικής διάλεξης.

Από το περιοδικό GAZETTE της καναδι
κής αστυνομίας

Μαθήματα για σωστή 
και ασφαλή οδήγηση

«...Εδώ και μερικά χρόνια η αστυνομία 
του Μπρόκβιλ του Καναδά, με την οικο
νομική υποστήριξη του τοπικού δημοτι
κού συμβουλίου, οργανώνει σεμινάρια 
για ασφαλή «αμυντική» οδήγηση. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 ώρες πρα
κτική εξάσκηση και δύο ώρες θεωρητική 
διδασκαλία από ειδικό τεχνικό.

Αυτό το πρόγραμμα, υποστηρίζει αρ
μόδιος αξιωματικός της αστυνομίας, θα 
πρέπει να γίνει υποχρεωτικό για όλους 
τους οδηγούς και να υιοθετηθεί από τις 
επαρχιακές και ομοσπονδιακές κυβερ
νήσεις, καθώς επίσης και από τα δικα
στήρια, σαν μέρος της επιβαλλόμενης 
ποινής σε αποδεδεγμένα κακούς και 
ασυνείδητους οδηγούς ή στις περιπτώ
σεις άλλων σοβαρών τροχαίων παραβά
σεων.

Κύριος σκοπός αυτού του αμυντικού 
προγράμματος οδήγησης είναι να υπο
δείξει τον κατάλληλο τρόπο για οδήγηση 
και να εμποδίσει την εξάπλωση των ατυ
χημάτων, ακόμα και στις περιπτώσεις 
λανθασμένων ενεργειών άλλων οδηγών, 
ή αντίξοων καιρικών συνθηκών. Σύμ
φωνα πάντως με τις γνώμες των εκπαι- 
δεσθέντων και άλλων ειδικών, πιστεύεται 
ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να αποδειχτεί 
πραγματικά ευεργετική, με άμεση συν
έπεια τη μείωση των θανατηφόρων ή σο
βαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Ανάμεσα σ' αυτούς που παρακολου
θούν το πρόγραμμα, περιλαμβάνονται 
οδηγοί σχολικών λεωφορείων, φορτη
γών, νοσοκομειακών αυτοκινήτων κ.ά...».

Νέοι και νόμος
«...Πρόσφατα η αστυνομία του Μπρόκ

βιλ στον Καναδά καθιέρωσε ένα ειδικό 
πρόγραμμα διδασκαλίας για μαθητές 7 
και 8 χρόνων, στο οποίο αναλύονται οι 
ευθύνες που πρόκειται να αναλάβουν 
μπαίνοντας στο Γυμνάσιο, καθώς και οι 
δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στη 
ζωή τους αργότερα.

Σε συνεργασία με τους δασκάλους και 
τις αρχές του σχολείου, οι αξιωματικοί 
της αστυνομίας του Μπρόκβιλ, επισκέ- 
φθηκαν τάξεις και ενημέρωσαν τους μα
θητές πάνω σε ποικίλα θέματα, ιδιαίτερα 
δε στη σημασία του ομοσπονδιακού και 
δημοτικού νόμου και στο ρόλο του αξιω
ματικού της αστυνομίας στον κοινωνικό 
και επαγγελματικό στίβο. Ιδιαίτερη 
προσοχή δόθηκε στο θέμα των πράξεων 
βίας και των συνεπειών της.

Οι διαλέξεις που έγιναν σε σχολεία, 
στο δημαρχείο και στην τοπική αστυνο
μία, στράφηκαν κυρίως γύρω από θέματα 
κατάχρησης ναρκωτικών, αλκοολισμού 
και κλοπών σε μαγαζιά. Τονίστηκε ιδιαί
τερα στα παιδιά το γεγονός της αρνητι
κής πλευράς του ποινικού μητρώου, δηλ. 
το ότι ένα «λερωμένο» ποινικό μητρώο 
απ' τη μικρή κιόλας ηλικία θα τους ακο
λουθεί σ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους,

με δυσμενείς συνέπειες για την επαγ
γελματική και κοινωνική τους πρόοδο.

Αυτό το πρόγραμμα καθιερώθηκε για 
να σας «αφυπνίσει», τόνισε χαρακτηρι
στικά στους βχρονους μαθητές ο αστυ
νόμος Μακφάντεν. Συνεχίζοντας, είπε 
ότι η αστυνομία πολύ σπάνια αντιμετωπί
ζει προβλήματα με τους μαθητές της ηλι
κίας τους, αλλά και με τους μαθητές του 
Γυμνασίου. Το πρόβλημα βρίσκεται στο 
γεγονός ότι σαν νέοι ίσως εμπλακούν σε 
ύποπτα κυκλώματα και αποκτήσουν 
«συνήθειες του δρόμου» όπως ναρκω
τικά, αλκοόλ κ.ά.

Εξήγησε κατόπιν στους μαθητές τι ε ί
ναι η μαριχουάνα, το χασίς, άλλα ναρκω
τικά και με τι μέσα είναι εφοδιασμένοι οι 
ναρκομανείς για τη χρήση τους. Θίγον
τας το θέμα των κλοπών στα μαγαζιά 
είπε: “ Πολλά μαθητόπαιδα μπορεί να 
αποκτήσουν τόσο έντονα την πεπλανη- 
μένη πεποίθηση ότι μπορούν εύκολα να 
βγουν από ένα κατάστημα χωρίς να πλη
ρώσουν για ένα αντικείμενο, ώστε αυτό 
πλέον να τους γίνει συνήθεια. Τα περισ
σότερα καταστήματα δεν συγχωρούν 
τώρα παρόμοιες πράξεις. Το αποτέλε

σμα; Ένα λερωμένο ποινικό μητρώο.
Να αντιστέκεστε στον πειρασμό. Εάν, 

θέλετε κάτι πληρώστε το, αλλιώς αφήστε 
το για αργότερα που θα έχετε την ανά
λογη οικονομική δυνατότητα. Γιατί όταν 
αργότερα θα θέλετε να εργαστείτε κά- j 
που, το ποινικό σας μητρώο θα αποτελε- 
αει ζήτημα εμπιστοσύνης.

Μάθετε να πίνετε υπεύθυνα και με μέ- ! 
τρο. Οι κίνδυνοι από την οινοποσία είναι 
γνωστοί, ιδιαίτερα δε στη διάρκεια της 
οδήγησης με τραγικά πολλές φορές απο
τελέσματα".

Στο τέλος των ομιλιών οι μαθητές ξε- 
ναγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, πή
ραν μια γεύση του πώς παίρνονται τα δα
κτυλικά αποτυπώματα και είδαν από 
κοντά τους χώρους στους οποίους κρα
τούνται οι κατηγορούμενοι για διάφορες 
παραβάσεις.

Η επιτυχία του τολμηρού αυτού προ
γράμματος, ομολογήθηκε τόσο απ' τους 
άμεσους δέκτες, τους μαθητές, όσο και · 
απ' τις αρχές του σχολείου, με αποτέλε
σμα την καθιέρωσή του σε ετήσια πλέον 
βάση...».
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Το πρόβλημα της ενοποίησης των Σωμάτων 
Ασφαλείας, που αποφάσισε να λύσει η κυβέρ
νηση, με τον νόμο που ψήφισε στη Βουλή, δεν 
ήταν τωρινό. Δημιουργήθηκε σχεδόν αμέσως με 
την ίδρυση της Αστυνομίας Πόλεων και συγκε
κριμένα όταν το νέο σώμα εγκαταστάθηκε και 
ανέλαβε την αστυνόμευση της πρωτεύουσας, 
τον Ιανουάριο του 1925.

Με την εγκατάσταση της Αστυνομίας Πόλεων 
στην Αθήνα, στις 15 Ιανουαρίοιι το 1925, άρχισαν, 
οι προστριβές με τη Χωροφυλακή, η οποία παρα
μερίστηκε με τον περιορισμό του ρόλου της στην 
πρωτεύουσα. Μια σειρά από επεισόδια κρατού
σαν σε αναταραχή τα δύο αστυνομικά σώματα και 
άρχισαν να αναζητούνται λύσεις σε συσκέψεις

χωρίς τελειωμό. Η επικρατέστερη άποψη ήταν 
ότι τα δύο σώματα θα έπρεπε να συγχωνευθούν 
και να έχουν ενιαία διοίκηση για να συντονίζεται 
αποτελεσματικότερα το έργο τους και να πά- 
ψουν οι προστριβές.

Οι προσπάθειες να καθοριστούν οι αρμοδιό
τητες των δύο Σωμάτων και να επιτευχθεί συνερ
γασία απέτυχαν. Και σύντομα προέκυψε θέμα 
συγχώνευσης, λύση που συνάντησε έντονες 
αντιδράσεις από την πλευρά της Αστυνομίας Πό
λεων. Δυο χρόνια συσκέψεων και μελετών (1925 
και 1926) δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα, ίσως και 
λόγω ατολμίας των κυβερνήσεων.

Το 1928 η κυβέρνηση Βενιζέλου επιχειρεί να 
δώσει λύσεις, καθώς η αναταραχή κορυφώνεται.

ΕΝΙΑΙΑ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ : 
ΑΝΑΦ ΟΡΑ ΣΤΙΣ Π Ρ Ο ΣΤΡ ΙΒ ΕΣ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΩΜ ΑΤΩΝ

Με μια αναφορά στις εφημερίδες 
της εποχής εκείνης, σε παρουσίαση 
Βίκτωρα Νέτα και αρχείο κ. Χατζη- 
δουλή, η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»., σε 
τρεις συνέχειες (5, 6 και 7-11-84) 
φέρνει στην επικαιρότητα το χρόνιο 
αυτό πρόβλημα, απ’ την ύπαρξη των 
δύο αστυνομιών και δημοσιεύει τις 
προτάσεις που υποβλήθηκαν τότε 
για συγχώνευση.

Στα πλαίσια της πληρέστερης εν
ημέρωσης των αναγνωστών της 
«Α.Ε.», σε θέματα και δημοσιεύματα 
όλου του ημερήσιου Τύπου, έκρινε 
σκόπιμο την αναδημοσίευση της 
έρευνας αυτής.

Την ίδρυση της Αστυνομίας Πό
λεων αποφάσισε το 1918 ο Ελευθέ
ριος Βενιζέλος, με στόχο την καλύ
τερη αστυνόμευση των μεγάλων 
πόλεων, που απαιτούσαν οι νέες 
συνθήκες της αστικής ζωής με το 
πλήθος των προβλημάτων τους.
Πρότυπο είχε ο Βενιζέλος την Μη- 
τροπολιτική Αστυνομία του Λονδί
νου, η οποία είχε την πιο σύγχρονη 
οργάνωση. Γι’ αυτό και κάλεσε το
1919 από τη Βρετανία ειδική οργα
νωτική αστυνομική αποστολή, η 
οποία σε συνεργασία με αξιωματι
κούς της Χωροφυλακής πρωτευού- 
σης εισηγήθηκε στην τότε κυβέρ
νηση να συσταθεί ένα καινούριο 
αστυνομικό σώμα, που δεν θα είχε 
την στρατιωτική οργάνωση της Χω
ροφυλακής, αλλά θα ήταν υπηρεσία 
που θα αντιμετώπιζε με νέο πνεύμα 
τους πολίτες.

Η εισήγηση έγινε αποδεκτή και το
1920 ο υπουργός Εσωτερικών Ρα- 
κτιβάν δημοσίευσε τον σχετικό 
νόμο για την ίδρυση Αστυνομίας 
Πόλεων, με δικαιοδοσία στην Αθήνα, 
τον Πειραιά, την Πάτρα, την Κέρ
κυρα και τη Θεσσαλονίκη. Λειτούρ

γησε στην Κέρκυρα αμέσως η πρώτη 
αστυνομική σχολή. Και οι άνδρες 
που εκπαιδεύτηκαν ανέλαβαν τον 
Σεπτέμβριο του 1921 την αστυνό
μευση της Κέρκυρας.

Τον Απρίλη του 1922 το νέο σώμα 
επεκτείνεται στην Πάτρα και στις 27 
Μαΐου του 1923 γίνεται η εγκατά
στασή του στον Πειραιά. Η Χωροφυ
λακή «χάνει» συνεχώς έδαφος και 
ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες συγ
κρούσεις ανάμεσα στα δύο σώματα. 
Έτσι, όταν έφτασε η ώρα (Ιανουά
ριος 1925, κυβέρνηση Ανδρέα Μιχα- 
λακόπουλου)εκδηλώνονται οί πρώ
τες ανοιχτές αντιδράσεις.

Δυσφορία

Οι εφημερίδες της 1ης Ιανουά
ριου 1925 γράφουν:

«Ο αντικαθιστών τον υπουργόν 
Εσωτερικών κ. Μαρής εβεβαίωσεν 
ότι, συνεπεία της εγκαταστάσεως 
της Αστυνομίας Πόλεων επικρατεί 
δυσφορία μεταξύ των αξιωματικών 
της Χωροφυλακής.

Αλλ' η δυσφορία αυτή, προσέθετε, 
δεν θα έχει αποτέλεσμα, διότι η 
Αστυνομία Πόλεων θα επεκταθεί, 
ούτως ή άλλως».

Και λίγες μέρες αργότερα 
(8-1-1925):

«Χθες την εσπέραν ο διευθυντής 
της Χωροφυλακής κ. Κατσιγιαννά-

κης επισκεφθείς τον υπουργόν των 
Εσωτερικών παρεκάλεσεν αυτόν 
όπως διευκρινισθή η θέσις των εν 
Αθήναις αξιωματικών Χωροφυλακής 
μετά την επέκτασιν της Αστυνομίας 
Πόλεων.

Ο κ. υπουργός, απαντών εδήλω- 
σεν ότι εκ της επεκτάσεως της 
Αστυνομίας ουδείς αξιωματικός της 
Χωροφυλακής θα απομακρυνθή εξ 
Αθηνών, καθόσον ουδεμία οργανική 
θέσις θα καταργηθή. Η μεν Αστυνο
μία των Πόλεων θα αναλάβη το ζή
τημα της τάξεως, η δε Χωροφυλακή 
θα περιορισθή εις την ασφάλειαν 
της πρωτευούσης.

Ο κ. Κονδύλης προσέθηκεν ότι θα 
υποβάλη εις την Συνέλευσιν νομο- 
σχέδιον, δια του οποίου θα επιτρέ
πεται η επέμβασις της Χωροφυλα
κής εις όσα τελούνται εις τον τομέα 
της περιφέρειας της Αστυνομίας 
Πόλεως και τανάπαλιν. Τα δύο σώ
ματα θα συνεργάζωνται».

«Ευπρέπεια»

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη 
να προχωρήσει στην εγκατάσταση 
της Αστυνομίας Πόλεων στην 
Αθήνα, παρά τις αντιδράσεις. Εις 
σχόλιόν της, η εφημερίδα «Πολι
τεία» (14-1-1925) γράφει:

«Από την Αστυνομίαν Πόλεων, εις 
την φύλαξιν της οποίας από αύριον
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παραδίδεται το κεντρικό τμήμα των 
Αθηνών, η πρωτεύουσα αναμένει 
πολλά. Η επιτυχία, την οποίαν εση- 
μείωσεν η νέα Αστυνομία εις τας άλ
λος πόλεις της Ελλάδος, εμπνέει, 
άλλωστε, την ελπίδα ότι θα εισ- 
αχθούν και εις τας Αθήνας ήθη αν- 
θρωπινώτερα μεταξύ των φρουρών 
της τάξεως. Το Σώμα Αστυνομίας 
Πόλεως, μολονότι τόσον νέον, απέ- 
κτησεν ήδη παράδοσιν, πιστεύομεν 
δε ότι θα σεβασθούν αυτήν και οι 
αξιωματικοί και οι άνδρες του Σώμα
τος, εις τους οποίους ανετέθη η τή- 
ρησις της τάξεως εν Αθήναις. Η ει
δική εκπαίδευσις, ης έτυχον, τους 
εδίδαξεν όχι μόνον να είναι πιστοί 
του καθήκοντος των τηρηταί, αλλά 
και ποια είναι η δικαιοδοσία των και 
ποια η αποστολή των. Δια τούτο δεν 
φοθούμεθα ότι θα σημειωθούν 
υπερβασίας αι οποίαι καταρρίπτουν 
την υπόληψιν της Αστυνομίας.

Η πόλις των Αθηνών θα κερδίση 
ούτως εις ευπρέπειαν και εις πολιτι
σμόν, η δε Αστυνομία Πόλεων θα δι
καιούται να υπερηφανεύεται δια τη ν 
εισαγωγήν νέων ηθών».

Στις 15 Ιανουάριου 1925 στον 
χώρο μπροστά από τη σημερινή 
Βουλή γίνεται η επίσημη τελετή εγ
κατάστασης της Αστυνομίας Πό
λεων. Παρόντες ο τότε υπουργός 
Εσωτερικών Γεώργιος Κονδύλης, 
γνωστός πολέμαρχος των Βαλκανι
κών αγώνων και της Μικρασίας, ο 
αρχηγός της βρετανικής οργανωτι
κής αποστολής - και ουσιαστικός 
αρχηγός του σώματος - σερ Φρ. 
Χαλλιντέυ και άλλοι επίσημοι.

Παρά την αποφασιστικότητα της 
κυβέρνησης και τους χειρισμούς 
τόυ Κονδύλη, οι αντιδράσεις των 
αξιωματικών της Χωροφυλακής 
συνεχίζονται και τον Μάρτιο του 
1.925 διαβάζουμε στις εφημερίδες:

«Υπάρχουν πληροφορίας ότι οι 
κατώτεροι αξιωματικοί της Χωρο
φυλακής συνήλθον εις μακράν σύ- 
σκεψιν και συνεζήτησαν επί της πο
ρείας, ην πρέπει να ακολουθήση το 
σώμα των αξιωματικών, μετά την εγ- 
κατάστασιν και εν Αθήναις της 
Αστυνομίας Πόλεων. Αποτέλεσμα 
της συσκέψεως υπήρξεν η συγκρό- 
τησις τριμελούς επιτροπής, η οποία 
παρουσιάσθη εις τον υπουργόν των 
Εσωτερικών και ανέπτυξε τας από
ψεις των εν λόγω αξιωματικών. Καθ’ 
α εγνώσθη, ο κ.'Κονδύλης υπεσχέθη 
ότι θα καταβάλη πάσαν προσπά
θειαν εις το να εξυψώση το Σώμα της 
Χωροφυλακής και καταστήση τούτο 
αντάξιον του προορισμού του.

Λέγεται ότι οι κατώτεροι αξιωμα
τικοί της Χωροφυλακής είναι απο
φασισμένοι, εν η περιπτώσει δεν γί
νουν δεκτά τα αιτήματά των, να 
παραιτηθούν.

Ο κ. Κονδύλης, ερωτηθείς χθες 
σχετικώς, διέψευσεν ότι παρουσιά- 
σθη εις αυτόν επιτροπή κατωτέρων 
αξιωματικών».

Ο ελιγμός του Πάγκαλου

Μήνα με τον μήνα, η αντίδραση 
στους κόλπους της Χωροφυλακής 
γίνεται εντονότερη. Τον Σεπτέμβριο 
του 1925 η κυβέρνηση του Θ. Παγ- 
κάλου επιχειρεί έναν ελιγμό, που 
τον βλέπουμε στις εφημερίδες της 
εποχής με τίτλο «Η Χωροφυλακή 
επανέρχεται εις τας πόλεις. Η δι
καιοδοσία της Αστυνομίας».

«Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας μας, 
απεφασίσθη όπως τεθή εν ισχύι ο 
νέος οργανισμός της Χωροφυλακής 
ως επεξειργάσθη τούτον η καταρτι- 
σθείσα εξ ανωτέρων αξιωματικών 
της Χωροφυλακής Επιτροπή.

Ο νέος οργανισμός, θεωρούμενος 
υπό του υπουργείου ως μέτρον κα- 
θαρώς στρατιωτικόν, δεν πρόκειται 
να τεθή υπό την κρίσιν της Κοινο

βουλευτικής Επιτροπής, αλλά θα 
δημοσιευθή αμέσως εις την Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως, αφού υπο
γραφή υπό του Υπουργικού Συμ- , 
θουλίου.

Δια του νέου οργανισμού η Χωρο
φυλακή, επανέρχεται εις τας πόλεις, 
αναλαμβάνουσα ως πρότερον την 
αρμοδιότητα επί της δημοσίας 
ασφαλείας και περιοριζομένης της 
Αστυνομίας των Πόλεων εις ζητή
ματα καθαρώς τάξεως και τροχαίας 
κινήσεως.

Κατόπιν τούτου το Αρχηγείον της 
Χωροφυλακής εξέδωκεν αυστηρός 
διαταγάς προς το Σχολείον της Χω
ροφυλακής 6ta την αρτιωτέραν 
κατάρτισιν υπαξιωματικών και οπλι
τών από πάσης απόψεως, εμφανί- 
σεως και επαγγελματικής επάρ
κειας».

Οι προστριβές ανάμεσα στα δύο 
σώματα (Αστυνομίας και Χωροφυ- ; 
λακής) συνεχίζονται και η κυβέρ
νηση (Θ. Παγκάλου) επιχειρεί να λύ
σει το πρόβλημα με ένα είδος συγ-
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χώνευσης. Για τον σκοπό αυτό αρχί
ζουν συσκέψεις, πολλές μάλιστα γί
νονται υπό την προεδρία του Πρω
θυπουργού.

Για μια τέτοια σύσκεψη διαβά
ζουμε στις εφημερίδες (9-1-1926).

«Αντικείμενον της συσκέψεως 
υπήρξεν η εξεύρεσις μέσων προς 
περικοπήν πάσης περιττής δαπάνης 
εις τα δύο αστυνομικά σώματα και 
ιδιαιτέρως ο περιορισμός των οικη
μάτων των χρησιμοποιουμένων δια 
την στέγασιν των αστυνομικών τμη
μάτων.

Ο κ. Πάγκαλος, εν αρχή της συ
σκέψεως ετόνισεν, ότι είναι απαραί
τητος η συνεργασία των δύο αστυ
νομικών σωμάτων εν τη εκτελέσει 
των καθηκόντων και συνέστησεν, 
όπως οι προϊστάμενοι των δύο σω
μάτων καταβάλουν προσπάθειας δια 
την παντελή αποτροπήν εν τω μέλ- 
λοντι προστριβών μεταξύ των δύο 
σωμάτων (...).

Κατά την επακολουθήσασαν συ- 
ζήτησιν ελήφθησαν αι εξής αποφά
σεις:

Τα υπάρχοντα αστυνομικά τμή
ματα ανερχόμενα, δια μεν την Χω
ροφυλακήν εις 13 να μη αυξηθώσι.

Τα 5 τμήματα της Αστυνομίας Πό
λεων αυξηθώσι μόνον κατά δύο, αι 
δε περιφέρειαι εν αις θα ιδρυθώσι 
θα ορισθούν εν ειδική συσκέψει.

Το τμήμα της καταδιώξεως, το 
οποίον είχεν αναλάβει η Χωροφυ
λακή, μετονομάζεται εις Τμήμα Ει
δικής Ασφαλείας.

Η Αστυνομία Πόλεων από 1ης Φε
βρουάριου θα επεκταθή εις ολό
κληρο την πρωτεύουσαν, όσον 
αφορά την δικαιοδοσίαν της, την 
καθοριζομένην εν τω οργανισμώ της 
Χωροφυλακής, ήτοι Τροχαίαν Κίνη- 
σιν, Αγορανομίαν, Δημόσια Ήθη, 
Καθαριότητα κλπ.

Εδόθη εντολή εις τους αξιωματι
κούς της Αστυνομίας των Πόλεων 
όπως περιορίσουν εις τον μόνον 
αναγκαίως απαραίτητον αριθμόν 
τους υπαλλήλους της Αστυνομίας 
Πόλεων.

Καθ' α επληροφορήθημεν, ο αρι
θμός των αστυφυλάκων δεν πρόκει
ται να μειωθή εφόσον περιττοί δεν 
υπάρχουν.

Κρατεί σκέψις όπως ορισθή εις 
ανώτατος αρχηγός και των δύο σω
μάτων, όστις θα κανονίζη τας αρμο
διότητας εκάστου, ίνα προλαμβά
νονται ενδεχόμενοι προστριβαί αυ
τών».

Συγχώνευση

Το πρόβλημα της συγχώνευσης, 
πολύπλοκο πια, παραπέμπεται σε 
επιτροπή, η οποία εμπλέκεται και με

το πρόβλημα της Αγροφυλακής, 
όπως βλέπουμε σε δημοσιεύματα 
της εποχής (25-5-1926):

«Η συσταθείσα επιτροπή προς κα
θορισμόν των αρμοδιοτήτων των 
δύο αστυνομικών σωμάτων επί το 
σκοπιμώτερον συνέρχεται εις το 
Υπουργείον Εσωτερικών εις πρώτην 
συνεδρίασιν σήμερον το απόγευμα.

Ως πληροφορούμεθα σχετικώς, το 
Υπουργείον των Εσωτερικών θα ήτο 
διατεθειμένον να αποδεχθή την 
προτεινομένην λύσιν περί συγχω- 
νεύσεως του σώματος της Χωροφυ
λακής μετά της υπηρεσίας της 
αγροτικής ασφαλείας, προς εμπέ- 
δωσιν της τάξεως εις την ύπαιθρον.

Εξ άλλου, οι αξιωματικοί της Χω
ροφυλακής προτείνουν την συγχώ- 
νευσιν των δύο αστυνομικών σωμά
των, αφ’ ενός μεν δια λόγους οικο
νομίας, αφ’ ετέρου δε διότι δια του 
τρόπου τούτου θα εκλείψ.ουν αι 
μεταξύ των δύο σωμάτων προστρι- 
βαί».

Η επιτροπή βρίσκειπολλά εμπόδια 
και οι συνεδριάσεις παρατε'ινονται, 
με θετικήν υπέρ της συγχώνευσης 
στάση της Χωροφυλακής, όπως 
βλέπουμε και στην ειδησεογραφία 
της εποχής (6-6-1926).

«Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Οι- 
κονομόπουλος ανεκοίνωσεν ότι 
κατά τας συνεδριάσεις τα μέλη
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1928: Ενας απ' τους πονοκέφαλους της κυβέρνησης Βενιζέλου, ήταν και το «αστυνομι
κόν». Εφημερίδα της αντιπολίτευσης δημοσίευσε (27.10.1927) την γελοιογραφία αυτή

του Κουμεντάκη

συμφωνούν εις τας γενικός γραμ- 
μάς των τεθεισών βάσεων δια τον 
επί το σκοπιμώτερον κανονισμόν 
των αρμοδιοτήτων των δύο σωμά
των.

Η επιτροπή, συνεχίζουσα τας ερ
γασίας της θα περατώση ταύτας 
κατά πάσαν πιθανότητα ενός δε
καημέρου και θα υποβάλη το πόρι
σμά της εις τον κ. υπουργόν.

Κατά τας πληροφορίας μας, το 
συμπέρασμα των μέχρι τούδε εργα
σιών της επιτροπής είναι, ότι η συγ- 
χώνευσις των δύο αστυνομικών σω
μάτων καθίσταται δυσχερής, όπως 
δύσκολος καθίσταται και η ανάληψις 
των δημοσίας ασφαλείας υπό της 
Αστυνομίας Πόλεων.»

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής 
τελειώνουν και η εισήγηση είναι να 
γίνει η συγχώνευση των δύο σωμά
των. Όπως γράφουν οι εφημερίδες 
(20-6-1926):

«Εις το Υπουργείον των Εσωτερι
κών συνήλθεν εις τελευταίαν συν- 
εδρίασιν η επιτροπή δια τον καθορι
σμόν των αρμοδιοτήτων των δύο 
αστυνομικών σωμάτων υπό την 
προεδρείαν του διευθυντού του 
υπουργείου κ. Οικονομόπουλου.

Καθ’ α ανεκοινώθη, ο κ. Οικονο- 
μόπουλος θα υποβάλη εντός της 
ερχομένης εβδομάδος εις τον κ. 
υπουργόν μακράν έκθεσιν των πο
ρισμάτων εις α κατέληξεν η επι
τροπή ως και των απόψεων των δύο 
αστυνομικών σωμάτων.

Ως πληροφορούμεθα, ο κ. Οικο- 
νομόπουλος εν τη εκθέσει του θα 
τονίση ιδιαιτέρως ότι επιβάλλεται η 
συγχώνευσις των δύο σωμάτων υπό

ενιαίαν διοίκησιν, των ανδρών του 
νέου τούτου σώματος περιβεβλη- 
μένων δι' ιδίας ομοιομόρφου στο
λής. Εκ του όλου αριθμού των αν
δρών και των αξιωματικών θα εκλε
γούν οι ικανώτεροι και οι μάλλον εγ
γράμματοι, οίτινες θ’ αναλάβουν 
την ασφάλειαν εις τα εν γένει αστυ
νομικά καθήκοντα εις τα μεγάλα 
κέντρα.»

Οι προσπάθειες του Θ. Πάγκαλου 
δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα και οι 
προστριβές μεταξύ των δύο σωμά
των συνεχίστηκαν και αποτελούσαν 
πονοκέφαλο και για τις επόμενες 
κυβερνήσεις (Γ. Κονδύλη και Θ. 
Ζαίμη).

Το 1927 αρχίζει νέος κύκλος προσ
παθειών, από τον τότε υπουργό Εξ
ωτερικών, Παναγή Τσαλδάρη, για τις 
οποίες διαβάζουμε στον Τύπο 
(4-1-1927).

«Ο υπουργός των Εσωτερικών 
έσχε χθες το απόγευμα συνεργα
σίαν μετά του αρχηγού της Χωρο
φυλακής κ. Κατσώνα επί του ζητή
ματος της διαρρυθμίσεως των αρ
μοδιοτήτων των δύο αστυνομικών 
σωμάτων.

Ο κ. Τσαλδάρης κατέστη ενήμε
ρος των απόψεων του αρχηγού της 
Χωροφυλακής, σήμερον δε θα γνω- 
ρίση τας επί του προκειμένου αντι
λήψεις του παρά τω υπουργείω 
διευθυντού της Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Γεωργιάδου καθώς και του αρχη
γού της αστυνομίας Πόλεων κ. Χαλ- 
λιντέυ και του επιθεωρητού Χωρο
φυλακής κ. Μαυρικάκη.

Ο κ. Τσαλδάρης ομιλών σχετικώς 
εξέφρασε την ελπίδα του ότι αι αντι

λήψεις των αντιπροσώπων των δύο 
σωμάτων θα εναρμονισθώσι συμφώ- 
νως προς τας κρατικός ανάγκας.»

Ο Τσαλδάρης συνεχίζει τις επα
φές και τις συσκέψεις και από τις 
εφημερίδες (17-1-1927) μαθαίνουμε 
ότι οι ιθύνοντες την Χωροφυλακή 
αξιωματικοί:

«Εκηρύχθησαν υπέρ της συγχω- 
νεύσεως των δύο αστυνομικών σω
μάτων εις εν ενιαίον σώμα το οποίον 
να κατανεμηθή εις ειδικότητας.

Όπως το στράτευμα είναι διηρη- 
μένον εις διάφορα όπλα ούτω και η 
αστυνομία δέον να διαιρεθή εις ει
δικά σώματα ασφαλείας των αστικών 
κέντρων, υπαίθρου κ.λ.π. υπό ενια
ίαν διοίκησιν.

Δια της προτεινομένης λύσεως, 
ετόνισαν οι ανωτέρω αξιωματικοί, 
εξυπηρετείται λυσιτελέστερον η 
ασφάλεια των πόλεων και της υπαί
θρου, ενώ ταυτοχρόνως επέρχεται 
οικονομία 80-90 εκατομμυρίων δρα
χμών εις τον προϋπολογισμόν του 
Κράτους.

Ο κ. υπουργός ήκουσε τας ανω
τέρω απόψεις της Χωροφυλακής, 
ανεκοίνωσε δε σχετικώς εις δημο
σιογράφους, ότι εντός των ημερών 
θα εισηγηθή εις το υπουργικόν συμ- 
βούλιον την οριστικήν του ζητήμα
τος διευθέτησιν.»

Ενώ, λοιπόν η Χωροφυλακή θέλει 
την συγχώνευση η Αστυνομία Πό
λεων αντιδρά έντονα και ο Τσαλδά
ρης δεν τολμά να λύσει το πρό
βλημα, αλλά - όπως διαβάζουμε στις 
εφημερίδες της 19-1-1927:

«Τείνει εις την εξεύρεσιν συμβι-



θαστικής λύσεως των διϊσταμένων 
απόψεων. Οπωσδήποτε, δύναται 
από τούδε να τονισθή ότι ο κ. Τσαλ- 
δάρης δεν είναι διατεθειμένος ν’ 
αποδεχθή την άποψιν των αξιωματι
κών της Χωροφυλακής περί συγχω- 
νεύσεως των δύο αστυνομικών σω
μάτων.

Τουναντίον εκ της μέχρι τούδε 
μελέτης του ο κ. υπουργός εμόρ- 
φωσε την γνώμην ότι επιβάλλεται η 
διατήρησις του σώματος της Αστυ
νομίας των Πόλεων και η ενίσχυσις 
αυτού δια της μετατάξεως ικανών 
στελεχών της Χωροφυλακής.

Συγκεκριμένως ο κ. υπουργός των 
Εσωτερικών, απασχολείται με την 
εξεύρεσιν λύσεως προς ρύθμισιν 
των δικαιοδοσιών των δύο σωμά
των. »

Στη Βουλή

Οι προστριβές παίρνουν έκταση 
και το θέμα έρχεται στη Βουλή, 
όπου, όπως γράφουν οι εφημερίδες 
(21-1-27):

Ο κ. Π. Ευριπαίος αναπτύσσει 
επερώτησίν του περί της καταστά- 
σεως της Δημοσίας Ασφαλείας η 
οποία είναι έκρυθμος και παρακαλεί 
ν' ανακοινωθή εις την Βουλήν ποια 
μέτρα θα λάβη η Κυβέρνησις και δια 
την υπάρχουσαν διάστασιν μεταξύ 
των δύο σωμάτων ασφαλείας και 
αστυνομίας και τας εντεύθεν γενο- 
μένας δαπάνας και προτείνει όπως 
σχηματισθή επιτροπή προς μελέτην 
του ζητήματος και ρύθμισιν αυτού.

Ο κ. Π. Τσαλδάρης λέγει ότι όσον 
αφορά την δημοσίαν ασφάλειαν τα 
δυνατά μέτρα άτινα παρέχουν τα 
διαθέσιμα μέσα λαμβάνονται αι δε 
πληροφορίαι τας οποίας έχομεν 
υπηρεσιακώς δεν μας παρέχουν 
αφορμήν σοβαράς τινός διαταρά- 
ξεως της τάξεως.

Όσον αφορά την διάστασιν 
μεταξύ των δύο σωμάτων, το ζή
τημα, λέγει είναι ακανθώδες και από 
απόψεως συνεργασίας και από από- 
ψεως οικονομικής άξιον προσοχής. 
Οριστικός σκέψεις επί του παρόντος 
δεν δύναμαι ν’ ανακοινώσω εφ’ όσον 
ακόμη δεν κατέληξα εις τοιαύτας, 
ταχέως όμως θα υποβάλω εις την 
Βουλήν σχετικόν νομοσχέδιον.»

Η κατάσταση φορτίζεται με ανοι
χτό διάβημα αξιωματικών της Αστυ
νομίας στον Τσαλδάρη. Και συγκε
κριμένα (εφημερίδες 30-1-1927):

«Ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυ
νομίας Πόλεων επισκέφθηκαν χθες 
τον κ. υπουργόν των Εσωτερικών, 
εις ον ανέπτυξαν τας απόψεις των 
επί του τρόπου του καθορισμού των 
αρμοδιοτήτων των δύο αστυνομι
κών σωμάτων.

Οι ανωτέρω αξιωματικοί απέ- 
κρουσαν την συγχώνευσιν των δύο 
σωμάτων υπό οιονδήποτε τρόπον 
γινομένην.

Ως πληροφορούμεθα, οι ανωτέρω 
αξιωματικοί εδήλωσαν εις τον κ. 
Τσαλδάρην ότι εν ή περιπτώσει 
αποφασισθή παρά της Κυβερνή- 
σεως η συγχώνευσις των δύο σωμά
των, αυτοί θ’ αναγκασθούν να υπο
βάλουν εις το Υπουργείον των Εσω
τερικών τας παραιτήσεις των.»

Οι παρεμβάσεις, τα διαβήματα και 
η κυβερνητική ατολμία απομακρύ
νουν την λύση του προβλήματος, το 
οποίο απασχολεί και τη Βουλή και το 
υπουργικό συμβούλιο σε ειδικές 
συνεδριάσεις του.

Μεταξύ των υποστηρικτών της 
συγχώνευσης είναι και ο βουλευτής 
τότε Γεώργιος Παπανδρέου, ο 
οποίος έρχεται σε ανοιχτή αντίθεση 
με τον αρχηγό της βρετανικής απο
στολής Χαλλιντέυ, που φαίνεται ότι 
δεν ήταν αμέτοχος των αντιδρά
σεων. Στον Παπανδρέου απαντά ο 
παρά τω υπουργεία) Εσωτερικών 
Διευθυντής της Αστυνομίας Πόλεων, 
με ανακοίνωση στην οποία, μεταξύ 
άλλων, αναφέρει (29-10-1927):

«Ο πολιτευτής κ. Παπανδρέου 
απαντών εις τον αρχηγόν της βρε
τανικής αποστολής κ. Χαλλιντέυ 
παρουσιάζεται άνευ ουδεμίας πλέον 
περιστροφής ο πρόμαχος του σχε
δίου της χωροφυλακής δια του 
οποίου τίποτε ολιγώτερον τίποτε 
περισσότερον συγχωνεύεται η 
Αστυνομία Πόλεων με την Χωροφυ
λακήν. Και δια να χρυσωθή το κατα- 
πότιον παρέχονται υπέρ της Αστυ
νομίας Πόλεων και μερικοί εγγυή
σεις αι οποίαι ιδίως εις την Ελλάδα 
με τον πρώτον φύσημα του ανέμου 
θέλουσιν εξατμισθή. Ο κ. Παπαν
δρέου ευρίσκει τον κ. Αρχηγόν 
αναρμόδιον καθ’ ο ειδικόν, αλλά θα 
μου επιτρέψη να φρονώ, ότι και όσοι 
ζητούν προχείρους συνδυασμούς 
δεν είναι περισσότερον αρμόδιοι.

Μας χωρίζει απόστασις βασική τας 
απόψεις του κ. Παπανδρέου και επί 
τη βάσει αυτών καμία συζήτησις δεν 
μπορεί να γίνη. Ήθελα όμως να 
γνωρίζη ότι, καθ' α η υπηρεσία μας 
απέδειξε και απεδέχθη η επιτροπή 
των εμπειρογνωμόνων ουδεμία 
πραγματική οικονομία προέρχεται 
από την συγχώνευσιν, την οποίαν 
μας προτείνει ο κ. Παπανδρέου.

Και ευτυχώς οι αριθμοί ομιλούν 
αρκετά εύγλωττα ώστε να μην έχω- 
μεν ανάγκην άλλων επιχειρημάτων. 
Αλλά και την μεταπήδησιν από του 
ενός Σώματος εις το άλλο, ην προ
τείνει ο κ. Παπανδρέου, θεωρούμεν 
αντιεπιστημονικήν και ανέφικτον 
λόγω της ανομοιογένειας των υπη
ρεσιών και προορισμόν μόνον έχου-

σαν να δημιουργήση τάξιν ευνοου- 
μένων, ης η ύπαρξις τόσον εζημίωσε 
την Χωροφυλακήν(...).

»Δεν αποκρύπτω ότι η Αστυνομία 
Πόλεων υπέστη, λόγω της καταστά- 
σεως, μιαν φυσικήν φθοράν, αλλ’ εις 
αυτό δεν πταίουν τόσον οι προϊστά
μενοι της υπηρεσίας, όσον εκείνοι οι 
οποίοι εδημιούργησαν την νόθον 
σημερινήν κατάστασιν. Και δια την 
θεραπείαν της καταστάσεως ταύτης 
δεν αποκρούομεν την συνεννόησιν, 
όχι όμως καθ’ ον τρόπον νομίζει αυ
τήν εφικτήν ο κ. Παπανδρέου, διότι 
τότε προτιμότερον θα ήτο να μας 
προτείνη παστρικώτερα την διάλυ- 
σιν και να αφήσουν ελευθέρους 
τους θέλοντας να καταταχθώσιν εις 
την Χωροφυλακήν».

Προτάσεις

Η οικουμενική κυβέρνηση του Α. 
Ζαΐμη δεν μπόρεσε να δώσει λύση 
στο πρόβλημα.

Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βε- 
νιζέλου, που ανέλαβε στις 4 Ιουλίου 
1928, βρήκε σε διαμάχη τα δυο 
αστυνομικά σώματα, μια διαμάχη 
που σε περιόδους έντασης έφτανε 
και στις στήλες των εφημερίδων, με 
άρθρα, προτάσεις και επιστολές. 
Διαβάζουμε, λοιπόν, επιστολή του 
βουλευτή Κέας, Περικλή Δ. Ρεδιάδη, 
ο οποίος προτείνει:

«(...) Σύμφωνα προς την βάσιν 
ταύτην τα αστυνομικά έργα θα έδει 
να καθοριστούν επακριβώς και να 
διακριθώσιν εκείνων της χωροφυ
λακής, η δε αστυνομική δικαιοδοσία 
να ενασκήται ομοιομόρφος καθ' 
όλον το Κράτος, δηλαδή εις μεν τας 
μεγάλος πόλεις και άλλως έπειτα 
επιβάλλεται τούτο υπό των συνθη
κών της ζωής, να ενασκήται αύτη 
υπό των οργάνων της Αστυνομίας 
πόλεων, εις δε τας μικροτέρας δια 
τμημάτων Χωροφυλακής, τιθεμένων 
υπό τας διαταγάς της Διευθύνσεως 
της Αστυνομίας των Πόλεων, ήτις θα 
εξαγάγη τους καταλλήλους αξιωμα
τικούς και υπαξιωματικούς της Χω
ροφυλακής εκ των προτεινομένων 
υπό του Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Εις την Χωροφυλακήν πάλιν, εις 
ην θα ήτο εγκατεστημένη η κρατική 
ασφάλεια, θα ενήσκειτα καθήκοντα 
της εκείνη καθ’ όλον το Κράτος 
ομοιομόρφως τις τε τας μεγάλος 
πόλεις και μικράς πόλεις και την 
ύπαιθρον».

Και καταγγέλλει ο βουλευτής Ρε- 
διάδης:

«Τοιαύτη νομίζω ότι έδει να ή η 
λύση εις το ζήτημα των δύο Σωμά
των Ασφαλείας, τα οποία, κατά τη 
γνώμη μου, έπρεπε να διοικώνται 
από κοινού ουχί παρά αξιωματικού, 
αλλά παρ’ ανωτάτου δικαστικού
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υπαλλήλου, υποδεικνυόμενου υπό 
του Αρείου Πάγου. Και η λύσις αύτη 
πρέπει να επιδιωχθή ευθαρσώς και 
αποφασιστικώς, αφού πρώτον σερ- 
βιρισθή ανά μια αργία δια πρόσκαι
ρου παύσεως εις τους διαφόρους 
κατασκευαστάς υπομνημάτων, οίτι- 
νες λησμονούν πόσον αντιπαθητική 
έχει καταστεί η Χωροφυλακή η 
ασκούσα την αστυνομικήν αρχήν και 
οίτινες παραβλέπουν ότι ούτε οι 
ίδιοι τολμούν να κυκλοφορήσουν 
εις την ύπαιθρον».

Οι προτάσεις της Χωροφυλακής 
για συγχώνευση.

Τον Οκτώβριο του 1928 διαβά
ζουμε στις εφημερίδες ότι «το 
αστυνομικόν πρόβλημα περιήλθεν 
εις νέαν περιπλοκήν», πράγμα που 
προκαλεί παρέμβαση του πρωθυ
πουργού Ελ. Βενιζέλου, ο οποίος δί
νει εντολή στον υπουργό των Εσω
τερικών «να καταρτισθή νέον νομο- 
σχέδιον περί εκκαθαρίσεως του σώ
ματος της αστυνομίας και τούτο ίνα 
καταστή δυνατόν να μεταταχθή με
γαλύτερος αριθμός αξιωματικών 
χωροφυλακής εις τούτο.

Την άποψιν της εκκαθαρίσεως 
υποστηρίζει και ο διευθυντής της 
παρά τω υπουργείο) Εσωτερικών 
Διευθύνσεως κ. Γεωργιάδης, τονί- 
ζων ότι υπάρχουν πολλοί βαθμοφό
ροι εις την αστυνομίαν πόλεων 
επαγγελματικώς ανίκανοι.

Προς την άποψιν ταύτην, ήτις, 
κατά τας παρεχομένας βεβαιώσεις, 
τείνει εις το να ικανοποιηθούν οι 
αντιδρώντες προς την γνωστήν λύ- 
σιν του αστυνομικού ζητήματος 
αξιωματικοί της χωροφυλακής, δια
φωνεί και ο κ. Χαλλιντέυ και αι υπό
λοιποι, πλην του κ. Γεωργιάδη, 
αστυνομικοί παρά τω υπουργείω 
υπηρεσΐαι, διότι έχουν την γνώμην 
ότι λόγω του διέποντος το σώμα αυ
στηρού κανονισμού, ουδείς υπάρχει 
βεβαρημένος με στοιχεία επαγγελ
ματικής ανικανότητος και οι υποπέ- 
σαντες εις παραπτώματα εξεκαθα- 
ρίσθησαν».

Από την άλλη πλευρά η Χωροφυ
λακή με υπόμνημά της προς τον 
πρωθυπουργό κάνει συγκεκριμένες 
προτάσεις, όπως:

«Η συγκρότησις ενιαίου αστυνο
μικού σώματος - με στελέχη της Χω
ροφυλακής και της Αστυνομίας Πό
λεων - υπαγομένου αποκλειστικώς 
υπό την αρμοδιότητα του Υπουρ
γείου των Εσωτερικών. Το σώμα θα 
διοικήται υπό της Αγγλικής οργανω
τικής αποστολής, θα μεταβάλη δε 
τον ήδη στρατιωτικόν χαρακτήρα 
του, λαμβάνον μορφήν μάλλον πο
λιτικού σώματος.

Η εκκαθάρισις του σώματος από

τα ανεπαρκή στελέχη - θα ανατεθή 
εις την οργανωτικήν αποστολήν, η 
οποία θα ορίση συγχρόνως και τους 
άνδρας οι οποίοι θα αποτελέσουν 
την αστυνομίαν εις τας πόλεις και 
εκείνους οι οποίοι θα αποτελέσουν 
την δύναμιν την εντεταλμένην να 
διατηρή την δημοσίαν ασφάλειαν 
εις τα χωρία και την ύπαιθρον χώ
ραν. Μετάθεσις στελεχών από την 
αστυνομίαν των πόλεων εις την δύ- 
ναμιν της υπαίθρου, δεν θα επιτρέ
πεται».

Με αφορμή τη συζήτηση στη 
Βουλή νομοσχεδίου για τις αρμο
διότητες της Αστυνομίας Πόλεων 
(στις 19 Δεκεμβρίου 1928) τίθεται 
και πάλι το θέμα της συγχώνευσης 
των δύο σωμάτων και ακούγονται 
διάφορες απόψεις, 
όπως:

Γ. Παπανδρέου: Με το νομοσχέ- 
διον λύεται το αστυνομικόν ζήτημα;

Α. Παπαοικονόμου: (εισηγητής
πλειοψηφίας): Κατά την γνώμην μου 
δεν λύεται βασικώς το ζήτημα ουδέ 
αποσοθείται ο συναγωνισμός.

I. Κούνδουρος: Ορθώς εσκέφθη η 
Κυβέρνησις να επιληφθεί της λύ- 
σεως του ζητήματος, αλλά δυστυ
χώς δεν πιστεύομεν ότι το νομοθέ- 
τημα θα βελτιώση την κατάστασιν, 
αλλά μάλλον θα την καταστήση χει- 
ροτέραν. Καθ’ ημάς μία είναι η λύσις 
εκείνη ήτις θα καταργήση αμφότερα 
τα Σώματα και θα δημιουργήση εν 
νέον Σώμα εξ αμφοτέρων των Σωμά
των και υπό την αυτήν κεφαλήν και 
ει δυνατόν ελληνικήν κεφαλήν. 
Πάντως πρέπει να ληφθή η ιδία πρό
νοια δια την διεύθυνσιν της χωρο
φυλακής, δεδομένου ότι ολόκληρος 
η διοικητική υπηρεσία της Χωροφυ
λακής ουδεμίαν έχει έννοιαν αφού 
το Αρχηγείον έχει σχεδόν μεταβατι
κόν χαρακτήρα.

Γ. Κονδύλης: Ησθάνθημεν ανα- 
κούφισιν όταν επληροφορήθην την 
επιδιωκομένην λύσιν του αστυνομι
κού ζητήματος, αλλά δια του νομο
σχεδίου επιτυγχάνεται μία μόνον 
προσωρινή λύσις εξακολουθή όμως 
η διαιώνισις της μεταξύ των δύο Σω
μάτων αντιθέσεως, διότι ουδαμώς 
λύεται ριζικώς. Πάσα μελλοντική 
επέκτασις της Αστυνομίας Πόλεων, 
τονίζει, δύναται να εξυπηρετηθή εκ 
των υπαρχόντων στελεχών της Χω
ροφυλακής όπερ θα ηδύνατο να 
τροφοδοτήση αμφότερα τα σώματα.

Αλ. Παπαναστασίου: Τίποτε νέον 
δεν θεσπίζεται. Ορθή λύσις θα ήτο 
αν και τα δύο Σώματα εθεωρούντο 
τμήματα μιας ενιαίας υπηρεσίας. 
Τούτο δεν πραγματοποιείται δια του 
νομοσχεδίου και κατά τούτο χωλαί
νει το νομοσχέδιον. Είναι επίσης 
σημαντικόν ότι αφίνομεν υπάρχου- 
σαν μεγάλην διαφοράν αντιμισθίας

μεταξύ των ανδρών και των αξιωμα
τικών της Χωροφυλακής και της 
Αστυνομίας των πόλεων. Δι’ αυτόν 
τον λόγον πρέπει να εξυψωθεί ο θε
σμός του χωροφύλακος. Το νομο
σχέδιον είναι ατελές και θα ηυχόμην 
όπως συζητηθή συγχρόνως με τα 
μέτρα τα οποία θέλει προσκομίσει η » 
Κυβέρνησις δια την χωροφυλακήν.

Κ. Ζαβιτσιάνος: (υπουργός Εσω
τερικών). Αναφέρεται στο ιστορικό 
ιδρύσεως της Αστυνομίας Πόλεων 
και τονίζει: «Η αστυνομία των πό
λεων έδρασε μέχρι της εκδόσεως 
του διατάγματος του 1915, το 
οποίον εχαλάρωσεν αμφότερα τα 
Σώματα και το οποίον επέφερε μίαν 
κατάστασιν αφόρητον. Εις μίαν και 
την αυτήν πόλιν εγκατεστάθησαν 
και τα δύο Σώματα, σύγχυσις^δε και 
ολέθρια κατάστασις επηκολούθη- 
σεν η οποία επέπρωτο δυστυχώς να 
διατηρηθή επί έτη. Από όλους 
έγεινε δεκτόν ότι η ανάθεσις των 
αστυνομικών καθηκόντων εις δύο 
διάφορα Σώματα έχει αποτελέσματα 
ολέθρια». ι

Ο Ζαβιτσιάνος για τη συγχώνευση 
είπε:



«Αλλά υπεστηρίχθη και η ατυχής 
γνώμη της συγχωνεύσεως των αξιω
ματικών των δύο σωμάτων. Οι την 
γνώμην ταύτην υποστηρίζοντες 
φαίνεται ότι επηρεάζονται από την 
ιδέαν της εξοικονομήσεως προσώ
πων, ιδέαν εις την οποίαν βεβαίως 
δεν δύναται να καταλήξη η Κυβέρ- 
νησις.

Είπον ουδέν εμποδίζει τα όργανα 
αυτά να εξέρχωνται εκ της αυτής 
σχολής.

Αλλά λησμονούσιν ότι πρόκειται 
περί δύο σωμάτων εντελώς ασχέτων 
και δεν είναι δυνατόν εκ της ενιαίας 
εκπαιδεύσεως να έχωμεν καλά απο
τελέσματα. Αλλά θα μας ελεγέ τις 
ότι δυνάμεθα να ιδρύσωμεν μίαν 
σχολήν εις την οποίαν να διδάσκων- 
ται όλα τα μαθήματα. Η διάφορος 
όμως εκπαίδευσις έχει σκοπόν να 
αναπτύξη διαφορετικήν διανοητι
κότητα. Αλλά μήπως δια της συγχω
νεύσεως υπήρχε καν η πιθανότης 
ότι θα επήρχετο η απαιτούμενη ψυ
χική ενότης; Ούτε τούτο θα εγίνετο, 
και θα συνετέλει αύτη εις την 
κατάργησιν αμφοτέρων των σωμά
των».

Στη συζήτηση ο Ζαθιτσιάνος είπε 
ότι «στις πόλεις υπηρετούν μόνον 
σκάρτα στελέχη της χωροφυλα
κής». Αυτή η φράση προκάλεσε έν
τονη αντίδραση. Διαβάζουμε στις 
εφημερίδες της 24ης Δεκεμβρίου 
1928:

«Πάντες οι εν Αθήναις υπηρε- 
τούντες ανώτεροι και κατώτεροι 
αξιωματικοί της Χωροφυλακής πα- 
ρουσιάσθησαν προ του αρχηγού της 
Χωροφυλακής κ. Διαλέττη και ανέ- 
φερον προς αυτόν ότι λόγοι προσω
πικής των πλέον αξιοπρέπειας επι
βάλλουν εις αυτούς να παραιτη
θούν. Οι ίδιοι, ετόνισαν, γνωρίζουν 
καλώς την αξίαν των, αλλ’ εφόσον ο 
προϊστάμενός των υπουργός εξήγ- 
γειλεν απ’ αυτού του βήματος της 
Βουλής ότι «εις τας πόλεις υπηρε
τούν μόνον σκάρτα στελέχη της 
Χωροφυλακής», δεν τοις είναι επι- 
τετραμμένον να παρέχουν τας υπη
ρεσίας των, ανίκανοι όντες, κατά το 
κ. Ζαβιτσιάνον. Η φυσικωτέραλύσις, 
προσέθεσεν, και δια τον υπουργόν 
και δια την ασφάλειαν της κοινωνίας 
θα ήτο να παρεπέμποντο εις το Ανώ-

τατον Στρατ. Συμβούλιον, τον φυσι
κόν των διαιτητήν.

Ο κ. Διαλέσης υπεσχέθη να διαβι- 
βάση τας διαμαρτυρίας αυτών εις 
τον κ. υπουργόν.

Καθ’ α πληροφορούμεθα, επι
τροπή εξ αξιωματικών της Χωροφυ
λακής θα ζητήση να γίνη δεκτή παρά 
του κ. Πρωθυπουργού, προς τον 
οποίον θα καταστήση γνωστήν την 
αγανάκτησιν, την οποίαν προεκάλε- 
σαν εις άπαντα τα στελέχη της Χω
ροφυλακής αι ύβρεις, αρμοδίου μά
λιστα υπουργού, εναντίον ενός Σώ
ματος, το οποίον προσέφερε πλεί- 
στας υπηρεσίας εις την πατρίδα».

Στα επόμενα χρόνια η Αστυνομία 
Πόλεων, πάντα με αρχηγό της τον 
αρχηγό της βρετανικής αστυνομι
κής αποστολής, προχωρεί στην ορ
γάνωσή της. Το 1930 ανακοινώνεται 
ότι ιδρύεται έφιππη αστυνομία και 
σώμα αστυφυλάκων για την παροχή 
πρώτων βοηθειών. Επίσης αγορά
ζονται μοτοσυκλέττες και ποδήλατα 
για την καλύτερη αστυνόμευση. 
Διαβάζουμε στις εφημερίδες της 
εποχής (5-8-1930):

«Ουσιαστικώς δεν πρόκειται περί 
καινοτομιών, διότι τα μέτρα τα οποία 
πρόκειται να εφαρμοσθούν έχουν 
ήδη ληφθή προ πολλού εις όλας τας 
ευρωπαϊκός αστυνομίας. Επί του 
παρόντος κατόπιν συνεργασίας με 
τον κ. υπουργόν των Εσωτερικών 
απεφασίσθη η σύστασις Σώματος 
εφίππου αστυνομίας. Το σώμα τούτο 
θα αποτελήται από αρκετούς αστυ
φύλακας και θα χρησιμοποιήται όχι 
προς ρύθμισιν της τροχαίας κινή- 
σεως, όπως εσφαλμένως ανεγράφη, 
αλλά προς τήρησιν της τάξεως τό
σον κατά τας τελετάς όσον και κατά 
διαφόρους συγκεντρώσεις. Εις τας 
τελετάς θα συμβάλλη μετά του 
στρατού δια να μη διασπάται η στρα
τιωτική παράταξις, εις δε τας δημο
σίας συγκεντρώσεις θα χρησιμο
ποιείται δια την διάλυσιν των συγ- 
κεντρουμένων όταν ούτοι αποπει
ρώνται να διασαλεύσουν την τάξιν. 
Εις μιαν κομμουνιστικήν συγκέν- 
τρωσιν λ.χ. η συμβολή του εφίππου 
αστυνομικού σώματος θα είναι αξιό
λογος... Όσαι αστυνομίαι εις την 
Ευρώπην και την Αμερικήν ίδρυσαν 
τοιαύτα έφιππα σώματα είχον αξιο- 
λογώτατα αποτελέσματα».

Το 1933 επανέρχεται το θέμα της 
συγχώνευσης, των δύο σωμάτων και 
αρχίζουν πάλι συσκέψεις χωρίς απο
τελέσματα. Τα μετέπειτα πολιτικά 
γεγονότα και ο πόλεμος δεν επέ
τρεψαν τη σοβαρή αντιμετώπιση 
του προβλήματος, που τακτικά ερ
χόταν στην επιφάνεια και απασχο
λούσε τις στήλες του Τύπου. Η ση
μερινή κυβέρνηση το τόλμησε και 
πέτυχε την ενοποίηση.
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Να πώς ντύθηκε η
Μ ετά την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας 

απασχόλησε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
το θέμα της εμφάνισης της νέας Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Οι νέες στολές χειμωνιάτικες και καλοκαιρινές, αν- 
δρών και γυναικών δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του 
γνωστού σχεδιαστή μόδας Γιάννη Τσεκλένη και του 
γραφίστα -  ιστορικού μελετητή στολών Γιάννη Μυ
λωνά.

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Σκουλαρί 
παρουσιάζοντας τις μακέτες των στολών ευχαρίστ 
τους δημιουργούς τους για την αφιλοκερδή προσφι 
τους και τόνισε:

«Δεν φτιάξαμε καινούρια μοντέλα, ακολουθο 
διεθνείς προδιαγραφές και οι 35 χιλιάδες στολές 
θα ραφτούν για το προσωπικό μας θα είναι πάνω 
όλα λειτουργικές. Είναι προσαρμοσμένες στη ση

Το Περιοδικό μας φιλοξενήθηκε στο 
καλλιτεχνικό στούντιο του Γιάννη Τσε
κλένη όπου και είχε συνομιλία με τους 
«δημιουργούς» των στολών.

Ο Γιάν. Τσεκλένης
Ερ.: Τι είδους δυσκολίες παρουσιά

στηκαν ως την τελική επιλογή των στο
λών και πώς ξεκίνησε ο σχεδιασμός;

Απ.: Ο σχεδιασμός των στολών ξεκί
νησε από μία ομάδα εργασίας. Ο υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης ζήτησε τη βοήθειά 
μου. Η Πρότασή του ήταν ιδιαίτερα κολα
κευτική για μένα και προσφέρθηκα με 
χαρά να βοηθήσω. Αρχικά υπήρχε ο εν- 
δυματολόγος κ. Χαρατσίδης, ο οποίος 
είχε λάβει μέρος σε μια πρώτη συζήτηση. 
Παρόντες ήσαν, ένας από τη Χωροφυ
λακή και ένας από τη Αστυνομία Πόλεων. 
Αυτοί μας έδωσαν τις συγκεκριμένες 
προδιαγραφές, δηλ. τις ανάγκες λει
τουργικότητας των στολών και για να 
δούμε από κοινού τις τυχόν αλλαγές. 
Πράγματι ήταν πολύτιμη η συνεργασία 
των κυρίων αυτών.

Από την αρχή έκανα την πρόταση μου 
για το χρώμα και μάλιστα ταυτιζόταν με 
τη διάθεση του υπουργού Δημ. Τάξης και 
των άλλων της ομάδας. Βέβαια στην επι
λογή του χρώματος οδηγηθήκαμε από τη 
σκέψη ότι δεν θα έπρεπε να είναι ούτε 
του ενός Σώματος ούτε του άλλου για να 
υπάρξει η αλλαγή με την ενοποίηση. Το 
μπλε χρώμα είναι ένα χαρακτηριστικό 
χρώμα ελληνικό, διαλέξαμε αυτή την 
απόχρωση που δεν τη φοράει ούτε το 
Ναυτικό, ούτε η Αεροπορία, ούτε το Πυ
ροσβεστικό Σώμα. Το μπλε χρώμα είναι 
ένα χρώμα αστυνομικό, είναι το χρώμα 
που έχουν σχεδόν σ’ όλες τις αστυνομίες 
του κόσμου (Γαλλία, Αμερική, Αγγλία, 
Ρωσία, Αλβανία).

Κάποιος δημοσιογράφος έγραψε ότι οι 
στολές είναι σαν τις αμερικανικές. Δεν 
έχουν καμιά σχέση. Απλώς όπως τις εί
δαν στην παρουσίαση και ιδιαίτερα την 
καλοκαιρινή με τα κοντά μανίκια, επειδή 
δεν είναι αυστηρή και κλειστή μέχρι το 
λαιμό, μοιάζει ίσως με την αμερικανική 
στολή, που είναι λίγο πιο απλοποιημένη.

Η συνεργασία με τον Γιαν. Μυλωνά
Προχωρώντας στο σχεδίασμά μου 

έγινε γνωστό ότι στην Ελλάδα υπάρχει-  
αγνοούσα την ύπαρξή του -  ένας ειδι
κός, ο Γιαν. Μυλωνάς, ο οποίος έχει κά
νει πολλές μελέτες σε θέματα σημάτων 
και στολών και ότι θα ήθελε να προσφέ-
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ρει τις υπηρεσίες του.
Εδώ θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο 

συναισθηματικό όφελος από τη διαδικα
σία του σχεδιασμού των στολών είναι η 
γνωριμία μου με το Γιάννη Μυλωνά.

Ήταν πράγματι ευτυχής σύμπτωση η 
γνωριμία μου και καλύψαμε μαζί πλέον 
το όλο έργο γιατί είχα να κάνω με έναν 
άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει καλά το 
θέμα «στολή». Ήταν αυτός που λιγάκι μ' 
«αστυνόμευε» -  το λέω και δεν είναι χα
ριτολόγημα. Θυμάμαι μου έλεγε: «Θα τα 
φορέσουν αυτά άνθρωποι που πρέπει να 
φαίνονται πιο αυστηροί» και απαντούσα 
«έχεις δίκιο, να το μαζέψουμε».

Είναι σίγουρο, χωρίς την παρέμβαση 
του κ.'Μυλωνά τα δικά μας σχέδια θα 
τρόμαζαν τους «συντηρητικούς» της 
Αστυνομίας. Δουλέψαμε μαζί στα διακρι
τικά. Η πείρα του ήταν πολύτιμη. Έλεγε, 
«αυτό το σήμα δεν μπορούμε να το χρη
σιμοποιήσουμε γιατί δεν είναι Ελληνικό, 
το άλλο έχει χρησιμοποιηθεί σε στολή 
της πρώτης δεκαετίας του 1900 και δεν 
μας κάνει». Με έκανε να δω ότι η Αστυ
νομία Πόλεων -  δεν το είχα προσέξει 
παρ’ ότι έχω κάνει τις στολές της AIR 
MALTA -  έχει στο σήμα της το σταυρό

των σταυροφόρων της Μάλτας. Ένα εγ
γλέζικο κατάλοιπο στις ελληνικές στο
λές. Από εκεί και ύστερα η δουλειά ήταν 
πολύ πιο απλή. ·ι

Απλοποιήσαμε τη στολή από τα φρίλια. 
Ελαττώσαμε τις στολές αφού ήθελαν να 
μην έχουν επίσημες, ημιεπίσημες, ιματί- 
δια και άλλα παρόμοια. Μας ζήτησαν η 
στολή να είναι μία. Μας δόθηκε επίσης η 
γραμμή ότι υπήρχε η επιθυμία να μην 
υπάρχει διαχωρισμός στη στολή -  εκτός 
από τα διακριτικά -  από τον απλό αστυ
νομικό, αστυφύλακα μέχρι τον στρα
τηγό. Ο στρατηγός τώρα αν θέλει να κά
νει στολή από καλύτερης ποιότητας 
ύφασμα ή να έχει καλύτερο ράφτη δε,ν 
του το απαγορεύει κανείς. Χαρακτηρι
στικά σας λέω ότι οι στολές είναι ίδιες σ’ 
όλους τους βαθμούς στους περισσότε
ρους στρατούς και αστυνομίες του κό
σμου.

Θα έχετε δει στον κινηματογράφο ότι 
ο αμερικανός λογαγός, ταγματάρχης, 
ταξίαρχος, στρατηγός και στρατιώτης 
φορούν ακριβώς την ίδια εξάρτηση, 
ακριβώς τα ίδια ρούχα.

Μόνο κατά την ώρα της μάχης καταλα- 
βαίνεται ο βαθμός, αν έχει στο καπέλο

Α.



ιλληνική Αστυνομία
ή εποχή αλλά όχι «επαναστατικές».
Δεν μπορούσαμε να πούμε «παίρνω ένα χρώμα και 
] συγκεκριμένο είδος υφάσματος και φτιάχνω στο- 
; για την Ελληνική Αστυνομία». Επρεπε να αποφα- 
ιτεί τι ύφασμα και τι χρώμα θα επιλέγομε ώστε οι 
βλές να είναι και όμορφες και άνετες.

Για την προμήθεια του υφάσματος και των άλλων 
3 ρτημάτων των στολών θα γίνει διαγωνισμός σύμ

φωνα με τις λογιστικές μας δυνατότητες.

Όλοι οι άνδρες της Ε.Α. θα ντυθούν με τις νέες 
στολές το αργότερο μέχρι το Μάιο. Πρώτοι θα ντυθούν 
οι μαθητές των σχολών και στη συνέχεια αυτοί που 
λόγω της υπηρεσίας τους έρχονται πιο συχνά σε 
επαφή με το κοινό. Οι στολές θα έχουν ενιαία γραμμή 
γι' αυτό θα επιδιωχθεί να ραφτούν από όσο το δυνατόν 
λιγότερους ειδικούς ράφτες».

\ARnu£ ειδικά κα-
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«.. .Είμαι ευχαριστημένος  
πό την υποδοχή που είχε η ερ- 
ασία μου στον Τύπο και τον κ<> 
μο. .

στο σχολείο και οι εργάτες στους δρό
μους. Έκανα και ένα αδιάβροχο για τους 
τροχονόμους που είναι πραγματικό 
«αντίσκηνο··. Είναι θεόρατο, πλαστικό 
αλλά πολύ όμορφο. Μπορεί να διπλώνε
ται και να φυλάγεται όταν δεν είναι 
αναγκαίο.

Έκανα και για τους μοτοσικλετιστές 
ένα αδιάβροχο από το ίδιο υλικό αλλά 
πολύ πιο εύχρηστο επειδή είναι με φερ
μουάρ. Θα μπορούν να το βγάζουν από 
τις θήκες που έχουν πάνω στις μοτοσι
κλέτες τους και να το φορούν όταν βρέ
χει. Αυτό το αδιάβροχο είναι ανθεκτικό, 
και συνάμα αντιανεμικό.

Τις τελευταίες μέρες ο υπουργός Δη
μόσιας Τάξης Γιάννης Σκουλαρίκης είχε 
τη διάθεση να δώσει κάτι ακόμα πιο 
κομψό για όσους θέλουν. Αυτό το έν
δυμα θα είναι προαιρετικό. Μου ζήτησε 
να κάνω ένα αδιάβροχο όπως το αγγλικό 
«rain coat··. Θα μπορεί να το φοράει και ο 
απλός αστυνομικός και ο αξιωματικός.

Δεν λάβαμε ειδικά κανένα πρότυπο υπ’ 
όψη μας από ξένη αστυνομία, αλλά και 
όλα μαζί. Λάβαμε υπ’ όψη μας όμως το ότι 
πρέπει να έχει πάνω του κάποιες χρήσι
μες εξαρτήσεις.

Ελληνικά υλικά
του δυο ή τρεις πλακέτες ένα ή δύο 
άστρα. Με αυτό το πνεύμα σχεδιάσαμε 
και μεις. Από την άλλη μεριά είδαμε ότι 
δεν υπήρχαν ρούχα λειτουργικά, εκτός 
από την στολή που είναι και αυτή ταυτι
σμένη και ευθυγραμμισμένη με του 
στρατού αυτή την «υπ’ αριθμόν οχτώ··.

Τώρα που γίνεται παραγωγή κάνω τις 
τροποποιήσεις στη γραμμή της γενικά 
αποδεκτής μόδας. Δεν κάνω τη μόδα του 
85 επάνω στους αστυνομικούς, κάνω τη 
μόδα του '82 που τώρα απορρόφησε το 
πολύ κοινό. Έχει λίγο φαρδύτερους 
ώμους, λίγο λεπτά τα πέτα, πιο ίσια 
γραμμή. Η μόδα μπορεί να θέλει τα σα
κάκια μέχρι τη μέση, δεν θα το κάνουμε 
βέβαια αυτό στους αστυνομικούς. Μπο
ρούν σε πέντε χρόνια όπως θα έρχεται η 
μόδα να αρχίσουν οι ίδιοι να τα κονταί
νουν. Το ίδιο συ νέθει και με τη στολή που 
φορούν τώρα, το ίδιο παντελόνι φορού
σαν το 1974 «καμπάνα» τώρα το έχουν 
στενέψει.

Σύγχρονο πνεύμα
Ερ.: Δηλαδή δεν κάνατε μοντέλα πρω

τοποριακά;

Απ.: Γιατην βασική στολή όχι. Εκεί που 
δώσαμε πρωτοποριακά μοντέλα χωρίς να 
έχουν ιδιαίτερες εξάρσεις μόδας, αλλά 
με ένα πνεύμα σύγχρονο, ήταν τα βοη
θητικά ρούχα του αστυνομικού. Για αυτά 
τα ρούχα ήταν και ο δικός μου πραγματι
κός ρόλος. Αυτό γιατί αν με ρωτήσει κα
νείς «σχεδίασες στολές;·· θα του απαν
τήσω «όχι, δεν σχέδιασα τις στολές, 
συμβούλεψα για τις στολές και σχέδιασα 
όλα τα άλλα βοηθητικά ρούχα».

Σχέδιασα το «τζάκετ» για να αντικατα- 
σταθεί η «βραχεία χλαίνη» την οποία θα 
μπορούσε να φοράει ο αστυνομικός 
μέσα στην Αθήνα, δεν θα μπορούσε 
όμως στη Χασιά ούτε στη Δράμα. Σύμ
φωνα με αυτή τη μόδα μπορείς να φοράς 
ένα τζάκετ όλο το χειμώνα. Αυτό θα είναι 
χοντρό καπιτονέ, ελαφρύ και ζεστό για 
να μπορεί να κάνει άνετα τη δουλειά που 
πρέπει να κάνει το βράδυ με το κρύο.

Από την άλλη μεριά βλέποντας με 
προσωπικό πόνο τους τροχονόμους 
μέσα στη βροχή, να βρίσκονται με τα πό
δια μέχρι τον αστράγαλο στα νερά φο- 
ρόντας τα «σκαρπινάκια» αποφάσισα να 
βγάλουμε γαλότσες πλαστικές γ ι’ αυ
τούς. Ίδ ιες φοράνε τα παιδιά που πάνε

Προτείναμε τις δοκιμασμένες ποιότητες 
υφασμάτων, τις δουλέψαμε αλλά δεν τις 
αλλάξαμε. Δώσαμε όσο το δυνατόν πιο 
αγνές πρώτες ύλες για τα υφάσματα. 
Όλη η στολή κατά το 99,9% γίνεται από 
ελληνικές πρώτες ύλες και υφάσματα, 
ίσως κάποιο πλαστικό να είναι εισαγό- 
μενο αλλά μιλάμε για ποσότητα μηδα
μινή. Ό λο γίνεται από ελληνικά χέρια και 
να μην θεωρηθεί ότι γίνεται από εμάς 
τίποτα. Εδώ με παίρνουν τηλέφωνο ορι
σμένοι και μου λένε για το πως πήρα τη 
δουλειά να ντύσω την Αστυνομία. Θέλω 
να τονιστεί ότι θα τους ντύσουν οι στρα
τιωτικοί ράφτες αυτοί οι ράφτες που ρά
βανε την Αστυνομία πάντοτε.

Η δημιουργία και ότι πρόσφερα ήταν 
εντελώς δωρεάν. Να σας πω και κάτι, το 
«εντελώς δωρεάν» έχει γίνει με τρία κί
νητρα. Το ένα ήταν να προσφέρω στη 
χώρα μου κάτι, το ίδιο και ο Γιαν. Μυλω
νάς. Εδώ μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω 
κάτι όμορφο. Δεύτερο ήταν να κάνω μία 
διευκόλυνση ώστε να μην δημιουργηθεί 
κανένας κυκαιώνας με την προκύρηξη 
διαγωνισμού που θα ήταν φασαρίες και 
χάσιμο χρόνου.
Τρίτο αν έπαιρνα μέρος στο διαγωνισμό
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Επάνω: πώς είδε ο Τύπος τις νέες στολές της Αστυνομίας. Δεξιά: Ο Γ. Τσεκλένης, ι 
Μυλωνάς και ο υπ. Δ.Τ., Γ. Σκουλαρίκης κατά την επίδειξη των στολών στον Τύπο.

αυτό θα ήμουν υποχρεωμένος να ζητήσω 
συμθολικά,ΙΟεκατομμύρια και εγώ, δεν 
ήθελα να πάρω δραχμή. Λέω «συμβο
λικά» γιατί κανονικά η αμοιβή για αυτό το 
αντικείμενο που είναι αξίας τριών δισε
κατομμυρίων είναι τριακόσια εκατομμύ
ρια δηλαδή το δέκα στα εκατό.

ΕΡ: Πήτε μας πως συνεργαστήκατε με 
τον Γιαν. Μυλωνά!
ΑΠ: Αρμονικότατα. Ο Γιαν. Μηλωνάς έχει 
κάνει μελέτες γύρω από την ένδυση των 
δύο παγκοσμίων πολέμων και των στρα
τών που ενεπλάκησαν σ’ αυτούς. Είναι 
μια αξιόλογη δουλειά την οποία συμβου
λεύτηκα. Ήταν πολύ παραγωγική η συν
εργασία μας με βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ 
σκιτσάριζα μια ιδέα για ένα σήμα, σκι- 
τσάριζε και αυτός. Ύστερα τα έπαιρνε 
και τα δύο και υλοπριούσε ένα σχέδιο σε 
μακέτα γιατί είναι και γραφίστας. Έτσι 
έβγαινε η δουλειά

Ο Γιαν. Μυλωνάς
Ερ.: Εσείς κ. Μυλωνά πώς συνεργα

στήκατε με τον κ. Τσεκλένη;
Απ.: Τις γνώσεις μου τις έχω αποχτήσει 

από την μελέτη των στολών, με κάθε λε
πτομέρεια ακόμα και τα όπλα τους, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, τα τελευταία εκατό 
χρόνια. Σ' αυτή τη συνεργασία μας ο 
Γιαν. Τσεκλένης έδωσε πολλές και εύ
στοχες λύσεις, έδωσε πραγματικά αξία 
στο θέμα. Ήταν καλός στη συνεργασία. 
Αυτό έχει σημασία γιατί στην Ελλάδα εί
ναι δύσκολη η συνεργασία και σπάνια.

Ερ.: Κύριε Τσεκλένη ποιες είναι οι και
νοτομίες στις νέες στολές;

Απ.: Πρώτα-πρώταη ομοιομορφία της 
στολής σ’ όλους τους βαθμούς και ότι θα 
είναι πιο λιτή και πιο κομψή.

Το ότι στις γυναίκες θα προσθέσουμε 
και μία «ζιπ κυλότ». Με την φούστα δεν 
μπορεί να τρέξει, όταν χρειαστεί, τώρα 
θα μπορεί να φορά την «ζιπ κυλότ» αν 
θέλει και αν θέλει από κάτω και μπότες 
για να καλύπτει τελείως τα πόδια της. 
Επίσης αλλάζουμε και την φούστα την 
κάνουμε πιο «κινητική» για να έχει η 
αστυνομικίνα μεγαλύτερη ευχέρεια στο 
τρέξιμο.

Καινοτομία λοιπόν στις γυναίκες το 
παντελόνι, η φούστα και η «ζιπ κυλότ».

Άλλη καινοτομία είναι τα «τζάκετ» και 
τα αδιάβροχα. Με αυτά θα βλέπεις τώρα 
τους αστυνομικούς με μια μορφή πιο 
ραφιναρισμένη και πιο ωραία.

Είναι αυτά που όπως είπε ο κ. υπουρ
γός στην συνέντευξη με τους δημοσιο
γράφους βοηθούν τις δημόσιες σχέσεις 
του κράτους. Γιατί η Αστυνομία περισσό
τερο από το Στρατό είναι η βιτρίνα του 
κράτους.

Τα καπέλα
Άλλη καινοτομία είναι ότι κάναμε μια 

αλλαγή στο καπέλο. Του δώσαμε μία 
ωραία φόρμα και το κάναμε πιο μαλακό, 
του αλλάξαμε χρώμα για να ξεχωρίζει. 
Φανταστείτε πριν να ήταν κάπου πέντε 
σμηνίτες, άλλους πέντε με «μπλου τζην» 
σκούρο παντελόνι και μπλε πουκάμισο 
και ανάμεσά τους έναν αστυνομικό με 
γκρι παντελόνι και ανοιχτόχρωμο που
κάμισο. Δεν ξεχώριζε. Τώρα με το μπλε 
αυτό χρώμα της στολής, με τα διακρι

τικά, τα κουμπιά τα μεταλλικά γαλόνια 
και το καπέλο σίγουρα θα ξεχωρίζει. Τον 
κρατάμε με μια πιο σκούρα στολή το κα
λοκαίρι η οποία όμως είναι πολύ ωραία. 
Το χρώμα αυτό κρατά τη σκόνη.

Άλλη καινοτομία είναι ότι ο αριθμός 
τους θα βρίσκεται στο στήθος, πάνω στα 
διακριτικά. Δεν θα γίνεται τώρα εκείνο 
που γινόταν. Να εκνευρίζεται ο αστυνο
μικός όταν ο πολίτης προσπαθούσε να 
διαβάσει τον αριθμό του.

Ερ.: Πώς δημιουργήθηκε η σύνθεση 
στο νέο σήμα της Ελληνικής Αστυνο
μίας;

An.: Το σήμα της Ελληνικής Αστυνο
μίας είχε τους εξής προβληματισμούς:

Πρώτον δεν έπρεπε να βγει πάλι ο 
σταυρός της Μάλτας ούτε και η Θηβαϊκή 
ασπίδα, δηλ κανένα από τα παλιά σή
ματα. Σκεφτήκαμε να πάρουμε κάποιο 
από τα παλιά Ελληνικά σύμβολα. Τους 
ραβδούχους, το Λυκούργο, τον Ηρακλή 
που έπρεπε όμως να βάλεις ρόπαλα. 
Στην Ελλάδα όμως έχουμε και μία ευαί
σθητη ιστορία όπου τα περισσότερα 
σύμβολα έχουν καπηλευτεί ορισμένα 
πολιτικά σχήματα. Ενώ στον υπόλοιπο 
κόσμο όλη η κουλτούρα των σημάτων 
του δεν έχει συνδεθεί με διάφορα σχή
ματα.

Ετσι αποφασίσαμε να κάνουμε ένα 
σύνθετο σήμα. Σχέδιασα μια ζυγαριά που 
την κάθησα στη μύτη ενός σπαθιού. Με
σολάβησε ο Γ ιαν. Μυλωνάς και πρόσ- 
θεσε την ελιά. Ο συμβολισμός ήταν «ει
ρηνική επιβολή της δικαιοσύνης». Το 
σπαθί όμως καθ’ οδόν συμβουλευτικά 
και συζητώντας αφαιρέθηκε διότι έδει
χνε μια βία, ας πούμε μία τάση καταστο
λής.

Πράγματι η Αστυνομία δεν είναι για να 
καταστέλει αλλά για να ειρηνοποιεί, για 
να επιβάλει την τάξη ειρηνικά.

Μια διευκρίνιση
Σε αυτό το σημείο επεμβαίνει στη συ

ζήτηση ο Γιαν. Μυλωνάς θέλοντας να 
διευκρινίσει κάτι.

«Πρέπει να πω κάτι ειδικό γιατί πολλά 
ίσως θα λεχθούν. Σε όλα-ια κράτη του 
κόσμου τα σύμβολα που φορούν στα κα
πέλα τους οι αστυνομικοί και οι στρατιώ
τες, λόγω του ότι δεν υπήρξαν αυτές οι 
πολιτειακές μεταβολές και οι δυσάρε
στες περιπέτειες που συνέβησαν στην 
Ελλάδα είναι παλιά.

Είναι σχεδιασμένα τον περασμένο 
αιώνα και είναι σε αντίληψη «ροκοκό, 
μπαρόκ και φρίτζουλο». Όταν λοιπόν
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σχεδιάζουμε σήμερα το 1984 και ακο
λουθούμε τις γραμμές του '84 πρέπει το 
σήμα να είναι λιτό και απλό για να μην 
βρεθεί κανείς να πει «τι σχέδια είναι 
αυτά». Οι καραμπινιέροι στην Ιταλία 
έχουν την πυρφόρο που είναι σύμβολο 
του 1860 το ίδιο και οι Γάλλοι. Εμείς 
αναγκαστικά έπρεπε να κάνουμε κάτι 
πολύ απλό γιατί και τα σύμβολα ήταν 
περιορισμένα.

Επίσης απλοποιήσαμε τις δάφνες και 
τα διάφορα σύμβολα στο καπέλο. Εκεί 
υπήρχαν δύο πράγματα. Υπήρχε ένα 
σήμα με τις δάφνες γύρω από τα χαρα
κτηριστικά σύμβολα της Αστυνομίας Πό
λεων και της Χωροφυλακής. Πάνω σ’ 
αυτά είχε τοποθετηθεί το εθνόσημο -  
αντί του στέμματος -  για να μην δείχνει 
άδειο το σήμα μετά την πολιτειακή αλ
λαγή. Ποιός ο λόγος να φτιάξουμε το 
εθνόσημο σαν στέμμα;

Πήραμε λοιπόν το εθνόσημο και το βά
λαμε μέσα σε πλούσια φύλλα δάφνης, 
έτσι συμβολίζεται: «η Αστυνομία του 
κράτους». Αυτό θα γίνει κεντητό σε μη
χανή, δεν θα κοστίσει τίποτα και θα μπο
ρεί να αντικατασταθεί.

Ερ.: Πώς μπορεί ένας καλλιτέχνης να 
«λειτουργήσει» μέσα σε αυστηρά πλαί
σια και μάλιστα προκαθορισμένα, που

επιβάλλονται, όταν πρέπει να σχεδιάσει 
μία στολή για Αστυνομία;

Απ.: Εμείς ντύνουμε τους ανθρώπους 
για το ρόλο τους στη ζωή. Δεν είναι λοι
πόν εύκολο να τους ντύσουμε για το 
ρόλο τους, στη δουλειά;

Αν μου πείτε να ντύσω ενα δικηγόρο 
θα τον ντύσω με την γκρίζα φανέλα, θα 
του κάνω τέσσερα κουστούμια, θα του 
πω να φορά μπλε γραβάτες, για αυτούς 
και αυτούς τους λόγους.

Το ίδιο λοιπόν και για την συγκεκρι
μένη περίπτωση. Ντύσαμε τους άνδρες 
και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνο
μίας για το ρόλο τους στη δουλειά τους.

Ενδυματολογικά είναι σαν να πήγαμε 
σε ένα θεατρικό έργο. Πρέπει να είναι 
αυστηροί αλλά τους θέλουμε και λίγο 
«καινοτομία» ακόμα τους θέλουμε 
περισσότερο λειτουργικούς.

Πήραμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά και 
πειθαρχήσαμε αυτόματα. Άλλωστε είπα 
«δεν είναι μία άκρως καλλιτεχνική εργα
σία που με την υπογραφή μου σ' αυτή θα 
χαρακτηριστώ αν είμαι πρωτοπόρος ή 
όχι».

Εδώ έκανα μια εργασία για το πως θα

ντυθούν καλλίτερα αυτοί οι άνθρωποι 
της συγκεκριμένης δουλειάς. Οπότε εκεί 
ξαφνικά πειθαρχείς όλες τις εφέσεις σου 
έχοντας βέβαια και τον Γιαν. Μυλωνά δί
πλα μου. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με 
το ενδυματολογικά μέρος των στολών. 
Έχω κάνει πάρα πολλές στολές στη ζωή 
μου, όπου εκεί έχω πειθαρχήσει όλες τις 
σχεδιαστικές μου εξάρσεις.

Ευχαριστημένος. . .
Ερ.: Είστε ευχαριστημένος από τη 

δουλειά σας αυτή και γιατί;
Απ.: Είμαι ικανοποιημένος μέχρι στι

γμής από την αρμονική συνεργασία με 
όλους τους φορείς που ασχολήθηκαν με 
την υπόθεση αυτή.

Από την υποδοχή που είχε η εργασία 
μου στους αστυφύλακες, στους χωρο
φύλακες στον Τύπο και στον κόσμο. 
Ξέρω ότι οι βιομηχανίες που έχουν 
ασχοληθεί μέχρι στιγμής με τα υφά
σματα είναι από τις καλλίτερες. Μένει 
τώρα να ετοιμαστούν τα δείγματα.

Είχα την τύχη να δω τα υφάσματα βαμ
μένα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τις αρχέ
τυπες στολές, είναι καλές και πολύ 
ωραίες ποιοτικά. Η στολή της Ελληνικής 
Αστυνομίας είναι στολή του '85.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
...τη δολοφονία του χωροφύλακα 

Απόστολου Σακοράφα, 36 χρόνων, στη 
Ν. Φιλαδέλφεια, τα ξημερώματα, της 
15ης Σεπτέμβρη.

Ο άτυχος συνάδελφος μαζί με το χω
ροφύλακα Πούλο, εκτελούσαν νυχτε
ρινή περιπολία, όταν πλησίασαν μια 
ομάδα υπόπτων, για να ελέγξουν τις ταυ- 
τότητές τους. Αναίτια, δέχτηκαν ομα
δική επίθεση, στη διάρκεια της οποίας, ο 
σεσημασμένος κακοποιός Βασίλης Χα-

τζαρίδης. άρπαξε το περίστροφο του Σα
κοράφα και τον πυροβόλησε σχεδόν εξ 
επαφής.

Ενώ ο χωροφύλακας ξεψυχούσε στο 
πεζοδρόμιο, ο δράστης τράπηκε σε 
φυγή. Συνελήφθη μετά από μια βδομάδα, 
στη Θεσσαλονίκη.

Αλλος ένας αστυνομικός πέφτει θύμα 
κακοποιών. Τα τελευταία τρία χράνια άλ
λοι δύο χωροφύλακες και ένας αστυφύ
λακας έπεσαν την ώρα του καθήκοντος 
από σφαίρες κακοποιών.

• Στις 18-11-81 ο ενωμοτάρχης Αθ. 
Κούσης.

•  Στις 25-11-82 ο ενωμοτάρχης Φολί
δας.

•  Στις 1-2-83 ο αστυφύλακας Αθ. Κα- 
ραχάλιος.

...το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στην 
οδό Γίαναγούλη, κοντά στο Σταυρό της 
Αγίας Παρασκευής, που στοίχισε τη ζωή 
στο χωροφύλακα Αναστάσιο Πλοΰμπη,

παλιό ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα, στη 
γυναίκα του Μαρία και το ηλικίας δυο 
χρόνων κορίτσι τους Ευγενία.

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο που επέβαινε η 
άτυχη οικογένεια, καταπλακώθηκε απ’ το 
φορτηγό, που τουμπάρισε, ενώ μετέφερε 
ερπυστριοφόρο φορτωτή.

Σωστικό συνεργείο της Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας, μετά από πολύωρη 
προσπάθεια, κατόρθωσε να ανασύρει τα 
πτώματα απ' τα συντρίμμια του Ι.Χ.

Προανάκριση για τις αυνθήκές του 
ατυχήματος, ενήργησε το Τ.Τ. Αγίας 
Παρασκευής.

...την προκήρυξη διαγωνισμού για τη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπασπιστών 
Χωροφυλακής και Ανθυπαστυνόμων 
Αστυνομίας Πόλεων, που θα γίνει στην 
Αθήνα από τη Σχολή Αξιωματικών Χωρο
φυλακής στο χρονικό διάστημα απά 
26-11-84 μέχρι 29-11-84.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε σε 
35 από τους οποίους 3 γυναίκες. Περισ
σότερες πληροφορίες δίνονται στις εγ
κύκλιους διαταγές που εκδόθηκαν από 
τα δύο Αρχηγεία.

...τη συνέντευξη του διευθυντή της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών Μα
νώλη Μποσινάκη στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΤΥΠΟ», στις 6-10-84.

Γράφει ο δημοσιογράφος Άρης Σκια- 
δόπουλος:

Ένα φτωχόπαιδο από την Παρνασίδα 
που δεν είχε να σπουδάσει κι έφτασε σή
μερα να διεφεντεύει οχτώ χιλιάδες εκα
τόν σαράντα αστυνομικούς. Κατάφερε να 
τελειώσει και τη Νομική. Ξέρει πολύ καλά 
τι σημαίνει κατηγορούμενος και διωκό
μενος από δύο ακόμα σταθμούς της ζωής 
του. Μια, το 1967 που τον πετάξανε οι 
πραξικοπηματίες από την Αστυνομία και 
μια δεύτερη όταν στάθηκε στο πλευρό 
των κατηγορουμένων σαν συνήγορός 
τους στην διάρκεια της δικτατορίας.

Στην επισήμανση αυτή, ο κ. Μποαινά- 
κης απάντησε:

...«Ημουνα υπαστυνόμος άλφα το 1967. 
Τότε μ ' έδιωξε η χούντα και σαν πτυχιού- 
χος της Νομικής που ήμουνα άσκησα τη 
δικηγορία μέχρι τη μεταπολίτευση που 
επανήλθα στο Σώμα».

Σε ερώτημα πόσο ενοχλεί τους αστυ
νομικούς όταν τους χαρακτηρίζουν 
«μπάτσους», απάντησε:

«Το "μπάτσος" είναι ένας χαρακτηρι
σμός που ούτε μας κολακεύει ούτε μας 
αρέσει. Δυστυχώς όμως είχαμε τη γνω
στή επταετία, που τότε έγιναν ορισμένα 
πράγματα τα οποία μας συνοδεύουν ώς 
σήμερα. Ήταν απαράδεκτα».

Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με την εν
οποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας, αν 
διακρίνει μόνο θετικά στοιχεία, διευκρί
νισε:

«Ναι, και κανένα αρνητικό. Έτσι που 
είναι διαρθρωμένες σήμερα οι υπηρε
σίες χωλαίνουν αφάνταστα. Και δεν μπο
ρούμε να λέμε ότι η αρμοδιότητα της 
Αστυνομίας φτάνει στην Κατεχάκη και 
από κει και πέρα δεν μπορούμε να επέμ-

βουμε γιατί είναι άλλη αστυνομία με ίδια 
ακριβώς καθήκοντα. Έτσι που διαρθρώ
νονται τώρα οι υπηρεσίες θα 'χουμε και 
εξοικονόμηση δυνάμεων».

...τον πανικό που κυρίευσε 700 περί
που επιβάτες του «μετρά» όταν ένα 
φορτηγό αυτοκίνητο χωρίς φρένα, μαζί 
μ’ ένα Ι.Χ. που είχε παρασύρει, σταμά

τησε τη διαδρομή του πάνω στο πρώτο 
βαγόνι του ηλεκτρικού συρμού. Ευτυχώς 
χωρίς θύματα.

Όμως επί μία περίπου ώρα 6 αυτοκί
νητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
17 πυροσβέστες προσπαθούσαν ν’ απο
μακρύνουν τα δύο οχήματα από τις 
γραμμές για την αποκατάσταση της συγ
κοινωνίας.

...δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευ
θεροτυπία» στο οποίο επισημαίνονται η 
ευγένεια και εξυπηρέτηση των τροχονό
μων και εξαίρονται τα αποτελεσματικά 
μέτρα τροχαίας στην Επίδαυρο, που 
προβάλλονται σαν παράδειγμα για μ ί
μηση.

...την κινηματογραφική ταινία «Η με
γάλη των μπάτσων σχολή».

Ευχάριστη αμερικάνικη κωμωδία του 
Χιοντζ Γουίλσον. Ένας νέος νόμος που 
ψηφίστηκε στην Αμερική, επιτρέπει την 
είσοδο υποψηφίων στην Αστυνομική 
Ακαδημία, χωρίς περιορισμούς στο 
φύλο, στο χρώμα δέρματος, στο ύψος, το 
βάρος, στη μόρφωση και στη δύναμη.

Έτσι κάθε «καρυδιάς καρύδι» 
έσπευσε να καταταγεί, με αποτέλεσμα

να δημιουργηθούν κωμικοτραγικές σκη
νές στη διάρκεια της εκπαίδευσης, θεω
ρητικής αλλά και πρακτικής... Γενικά η 
ταινία υπόσχεται ένα διασκεδαστικό
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δίωρο με άφθονο γέλιο ακόμα και για 
τους... αστυνομικούς!

Πάντως για την «ιστορία» αναφέρουμε 
ότι ο πρωτότυπος τίτλος της ταινίας 
«POLICE ACADEMY» είναι αστυνομική 
ακαδημία, αλλά οι Ελληνες αντιπρόσω
ποι έβαλαν τον τίτλο που διαβάσατε.

Ας είναι...

...την «επιχείρηση Αρετής», της Αστυ
νομίας στα Εξάρχεια, τις πρώτες μέρες 
του Οκτώβρη. Ισχυρές αστυνομικές δυ
νάμεις συνεπλάκησαν με «πανκ» σε μια 
προσπάθεια να ξεκαθαρίσει η περιοχή 
απ’ τα άτομα εκείνα που συγκεντρώνον
ται στην πλατεία και δημιουργούν ποι
κίλα προβλήματα.

Πράγματι, πολλά παράπονα είχαν γίνει 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από 
περίοικους αλλά και από συλλόγους, από 
οργανώσεις και καταστηματάρχες, για το 
κλίμα που επικρατούσε στα Εξάρχεια, απ' 
την παρουσία των αργόσχολων, των πανκ 
και άλλων ύποπτων ατόμων.

Για την επιχείρηση αυτή ακούστηκαν 
και οι αντίθετες, απ' τη σκοπιμότητα της 
αστυνομικής επέμβασης, απόψεις ορι
σμένων ατόμων, που τη χαρακτήριζαν 
«σαν άγρια επίθεση κατά των πολιτών...».

Μικτό Ορκωτό Κακούργιοδικείο της Τρί
πολης, ήταν ότι δεν υπήρχαν μάρτυρες 
κατηγορίας! Ακόμα και ο πατέρας του 
θύματος, Κυριάκος Καπερώνης, κατέ
θεσε στο δικαστήριο: «Δίνω 60% δίκιο 
στον Πρεκεζέ και 40% άδικο».

...την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από 
άγνωστη αιτία στην «ντισκοτέκ» του 
Ηλία Γεωργουλέα στην οδό Μυθήμνης 
43-45 (πλατεία Αμερικής).

Για την κατάσβεσή της κινητοποιή

θηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών 
με 8 αυτοκίνητα και 26 πυροσβέστες που 
μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες 
έσβησαν την πυρκαγιά διασώζοντας 
περιουσία 39.500.000 δρχ.

...την κατοχή 158.000 πλαστών δολα
ρίων αξίας 19.000.000 δραχμών περίπου, 
απ’ τον πενηντάχρονο I. Αλεξή, στη Θεσ
σαλονίκη, που εάν τα διοχέτευε στην

αγορά θα προκαλούσε αναστάτωση στις 
συναλλαγές.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του 
Αξελή οφείλεται σε πληροφορία που έφ
τασε στα «αυτιά» της Ασφάλειας, σύμ
φωνα με την οποία κάποιο άτομο που 
ασχολείται με επιχειρηματικές δραστη
ριότητες κατείχε μεγάλο αριθμό πλα
στών δολαρίων...

Απ’ την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης γίνε
ται έρευνα να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο 
πραγματικός ρόλος του Αξελή, εάν δη
λαδή ήταν απλώς ένας μεσολαβητής ή 
κάποιο ενεργό μέλος σπείρας παραχα
ρακτών.

...την καταδίκη με φυλάκιση δυο χρό
νων, εφτά μηνών και δέκα ημερών, του 
Παρασκευά Πρεκεζέ που εκτέλεσε μέσα 
οε λεωφορείο τον 23χρονο δολοφόνο, 
του μικρού του γιου, Ηλία Καπερώνη. 

Χαρακτηριστικό της δίκης αυτής, στο

...την ανθρωπιστική ενέργεια του χω
ροφύλακα Ευάγγελου Δεληλάμπρου του 
Αστυνομικού Τμήματος Ερμούπολης - 
Σύρου, που προθυμοποιήθηκε αυθόρ
μητα να αγοράσει από την τσέπη του τα 
καλύτερα φάρμακα για αλλοδαπή τουρί- 
στρια που έπασχε από δυνατούς πονο
κεφάλους και εκρατείτο στο αστυνομικό 
τμήμα, για κλοπή που είχε διαπράξει.

...την αυτοθυσία του ενωμοτάρχη Κώ
στα Κούσουλα, του Α.Τ. Κιάτου που βού- 
τηξε στη θάλασσα και κατόρθωσε να σώ
σει την 69χρονη Χ.Ρ. από βέβαιο πνιγμό.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αποπειράθηκε 
να αυτοκτονήσει, πέφτοντας στη θά
λασσα.

...την επίσκεψη οκτώ Ελλήνων αστυνο
μικών στην Ουγγαρία.

Προσκεκλημένοι του υπουργού Εσω
τερικών της Ουγγαρίας, οκτώ Έλληνες 
αστυνομικοί (ο υποστράτηγος Ανδρέας

Γιαννακόπουλος, οι συνταγματάρχες 
Γρηγόρης Καρτσωνάκης και Θεόφιλος 
Αθανασίου, ο αντισυνταγματάρχης

Κων/νος Βαλαώρας, ο μοίραρχος Ηλίας 
Κροκίδης, ο υπομοίραρχος Ευάγγελος 
Κυλάφας, ο ανθυπασπιστής Ευθύμιος 
Μπράτσος και ο ενωμοτάρχης Παναγιώ
της Στράτος) που συνέβαλαν στην ανα
κάλυψη των έξι αριστουργημάτων της 
Αναγέννησης, που είχαν κλαπεί από το 
Μουσείο της Βουδαπέστης, επισκέφθη- 
καν επίσημα την Ουγγαρία από 17-20 Σε
πτεμβρίου.

Η οκταμελής ελληνική αντιπροσωπεία, 
μαζί με την αντίστοιχη ιταλική, έτυχαν 
ιδιαίτερα θερμής και εγκάρδιας φιλοξε
νίας από Ούγγρους επίσημους, αποκομί
ζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από τη 
χώρα του Δούναβη, την πανέμορφη 
Ουγγαρία.

...τη σύλληψη απ’ την Ασφάλεια Προα
στίων, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις 
Χωροφυλακής Λάρισας και Τρικάλων, 
μιας απ’ τις μεγαλύτερες σπείρες αρ- 
χαιοκαπήλων που είχε στην κατοχή της 
αρχαιολογικά ευρήματα και εκκλησια
στικούς θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας.

Πέντε κομμάτια τέμπλου του 18ου 
αιώνα, δεκαεφτά εικόνες μεγάλης αξίας, 
διάφορα αρχαία νομίσματα, αγαλματίδια 
και ειδώλια... αναζητούσαν αγοραστή 
που βρέθηκε αμέσως. Ήταν αστυνομι
κός της Ασφάλειας που «συνελήφθη» κι 
αυτός την ώρα της αγοραπωλησίας σε 
εργοστάσιο της Λάρισας, μαζί με τους 
πωλητές...

...την καταστροφή από άνδρες του 
Αγρονομείου Αίγιου, μεγάλου αριθμού 
αυτοφυών φυτών ινδικής κάνναβης στην 
αγροτική περιοχή Σελινούντα.

...το θανάσιμο τραυματισμό από αλβα
νική περίπολο, του αγροφύλακα Παύλου 
Λώλη, 48 χρόνων, στο Μολυβοσκέπαστο 
Κόνιτσας.

Ο άτυχος αγροφύλακας κυνηγούσε 
μαζί με άλλους χωριανούς του, όταν 
κατά λάθος πέρασε στο αλβανικό έδα
φος και έπεσε πάνω στην περίπολο.

...την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από 
άγνωστη αιτία στο χωριό Δήλεσι των 9η- 
θών.

Η φωτιά έσβησε χάρη στις υπεράν
θρωπες προσπάθειες της Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας Θηβών με 9 αυτοκίνητα 
και 15 πυροσβέστες που ενισχύθηκε από 
την Π. Υ. Αθηνών με 3 αυτοκίνητα, την Π. Υ. 
Χαλκίδας με 2 αυτοκίνητα και την Π.Υ. 
Λιβαδειάς με 1 αυτοκίνητο, τη Δασική 
Υπηρεσία, ομάδα στρατιωτών και τους



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
κατοίκους της περιοχής που επί 10 ώρες 
αγωνίζονταν να οβήαουν τη φωτιά η 
οποία κατέστρεψε καλαμιές, πεύκα και 3 
αγροικίες.

...τη διάσωση του Ν. Τσούτη, 35 χρό
νων, ο οποίος ανασύρθηκε βαριά τραυ
ματισμένος, απά το διασωστικό συνερ
γείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
τη μετακίνηση του φορτηγού αυτοκινή
του. Το υπ’ op. ΥΗ 1680 φορτηγό που 
μετέφερε καρπούζια, εξετράπη από την 
πορεία του, ανατράπηκε και βρέθηκε σε 
χαράδρα 15 μέτρων στο 25ο χιλ. της 
Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, περιοχή 
Μαλακάσας.

...τις απανωτές επιτυχίες στη δίωξη των 
ναρκωτικών, των αστυνομικών αρχών.

-  Τη σύλληψη του Απ. Γιαμακόπουλου, 
στο Μενίδι, που καλλιεργούσε 17 δεν
δρύλλια χασίς έτοιμα για «τρύγο». 
Τριάντα κιλά χασίς θα παράγονταν απ’ το 
φυτώριο αυτό, όπως υπολογίζει η Ασφά
λεια Προαστίων.

-  Τη σύλληψη στο Γύθειο της Ολλαν-

δέζας Β. SEANNETTE, που ήταν παραλή- 
πτρια ταχυδρομικού δέματος, που περι
είχε ογδόντα γραμμάρια κατεργασμένης 
ινδικής κάνναβης.

...την απονομή αναμνηστικού διπλώ
ματος στο Τμήμα Τροχαίας Κίνησης 
Έδεσσας, από τη Νομαρχία Πέλλας, για 
τη σημαντική συμβολή του στην επιτυχία 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων «7ήμερο- 
Πέλλα ’84» που οργάνωσε η νομαρχία 
στο διάστημα 20 -  26/8/84.

Ευμενή εξάλλου υπήρξαν και τα σχό
λια του τοπικού Τύπου, για τις φιλότιμες 
προσπάθειες των οργάνων της Τρο
χαίας.

...το μικροπωλητή που παρίστανε τον 
«αστυνομικό» και με την... ιδιότητά του 
αυτή, αποσπούσε χρήματα απ' τις τσέπες 
διάφορων περαστικών. Πρόκειται για τον 
Γ. Πάσιο, 27 χρόνων, που συνελήφθη στο 
στέκι του, στην πλατεία κουμουνδούρου.
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-Τ η  σύλληψη του Σπ. Στουρνάρα στη 
Χούνη Τριχωνίδας και των Δημ. Σερεπί
σου και Αν. Σερεπίσου, στο Λουτράκι Αι- 
τωλ/νίας που καλλιεργούσαν, ο πρώτος 
41 δενδρύλλια χασίς και ο δεύτερος 19 
δενδρύλλια.

-Τ η  σύλληψη του Αντ. Μαστροση- 
φάκη στο Ζουρίδιο Ρεθύμνης που καλ
λιεργούσε 49 δενδρύλλια χασίς.

***

.. .την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της 
Πυροσβεστικής Αθηνών του πρώην αρ
χηγού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
της Νέας Υόρκης JOHN HAGAN. Ο κ. HA
GAN ενημερώθηκε πάνω σε θέματα ορ
γάνωσης, εκπαίδευσης και επέμβασης 
της Υπηρεσίας του Σώματος.

■k ★  ★

.. .την κυκλοφορία από την Ελληνική 
επιτροπή συνεργασίας με την UNISEF 
(οργάνωση του ΟΗΕ για την προστασία 
του παιδιού και της μητρότητας) μιας 
μοναδικής συλλογής απά καλαίσθητες 
ευχετήριες κάρτες, ημερολόγια και άλλα 
προϊόντα, με την ευκαιρία των χριστου
γεννιάτικων γιορτών, με κύριο στόχο 
πάντα την εξασφάλιστη οικονομικών πό
ρων για τη διάσωση των παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ
μηθεύονται τις κάρτες και τα ημερολό
για σ’ όλες τις μεγάλες πόλεις σε κεν
τρικά βιβλιοπωλεία και στις κατά τόπους 
Τράπεζες Πίστεως. Παραγγελίες γίνον
ται και στην ελληνική επιτροπή της UNI
CEF (Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα τηλ. 
7784-223 -  7778-268).

★  ★  ★

.. .την κριτική επί της πρακτικής εκπαί
δευσης των ανθυπομοιράρχων τάξεως 
1984 που έγινε πρόσφατα στο ξενοδο
χείο «Μακεδονία Παλλάς» της Θεσσαλο
νίκης.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο β' επι
θεωρητής Χωροφυλακής υποστράτηγος 
Ηλίας Θεοδωράκης και ο Διευθυντής 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συνταγμα
τάρχης Θεόδωρος Δακουράς. Απηύθυ- 
ναν παραινέσεις προς τους νέους ανθυ

πομοιράρχους για τη σωστή και δίκαιη 
προς κάθε κατεύθυνση ενάσκηση των 
καθηκόντων τους και τους ευχήθηκαν , 
καλή σταδιοδρομία.

Παραβρέθηκαν επίσης άλλοι ανώτατοι 
και ανώτεροι αξιωματικοί της Χωρ/κής 
και οι νέοι ανθυπομοίραρχοι. Στο τέλος 
δόθηκε δεξίωση.

★  ★  ★
.. .τη δεξίωση που έδωσε η Διεύθυνση 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στο Ξενοδο
χείο «Μακεδονία Παλλάς» στις 28-10-84 
για να τιμήσει τους άνδρες και γυναίκες 
της Χωροφυλακής της Απ. Πόλεων που 
πήραν μέρος στην παρέλαση της επε
τείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Στη δεξίωση παρέστησαν ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Βόρειας 
Ελλάδας Μερκούρης Κυρατσούς, ο γε
νικός γραμματέας του υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης Κώστας Τσίμας, οι αρχηγοί 
Χωροφυλακής αντιστράτηγος Εμμα
νουήλ Μπριλλάκης, Αστυνομίας Πόλεων 
Παναγιώτης Ραφτόπουλος, Πυροσβε
στικού Σώματος Σωτήρης Μονάντερας, ο 
β' επιθεωρητής Χωροφυλακής υποστρά
τηγος Ηλίας Θεοδωράκης, ανώτατοι και 
ανώτεροι αξιωματικοί των Σ.Α. και άλλοι 
επίσημοι.

★  ★  ★
.. .τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της 
Π. Υ. με 2 αυτοκίνητα και 12 πυροσβέστες, 
της Δ.Υ. με 20 δασοπυροσβέστες, του 
στρατού με 50 στρατιώτες και των κατοί
κων της περιοχής Αγ. Σίλλα Καβάλας. Επί 
15 ώρες αγωνίστηκαν για την κατάσβεση 
της μεγάλη πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει 
από άγνωστη αιτία στην περιοχή.

★  ★  ★
.. .την επίσκεψη εννέα (9) αξιωματικών 
της Ένωσης της Πυροσβεστικής Υπηρε
σίας Νέας Υόρκης στις εγκαταστάσεις 
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 
Αθηνών (Μουρούζη 4).

Οι 9 αξιωματικοί ενημερώθηκαν πάνω 
σε θέματα οργάνωσης εκπαίδευσης και 
επέμβασης της Υπηρεσίας. Τους αξιω
ματικούς υποδέχτηκε ο αρχηγός του 
Σώματος Σωτήριος Μονάντερας.

A



Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΝΕΤΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

■ Τα εγκαίνια του νέου κέντρου της Αμεσης Δράσης.

Η ενοποίηση των Σωμάτων 
Ασφαλείας πήρε «σάρκα και 
οστά», την 1η Νοέμβρη 1984, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00'.
Ο Νόμος 1481/8-10-1984 «Περί 

Οργανισμού του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης» υλοποιήθηκε, αρχής 
γενομένης από την συνένωση της 
Αμεσης Δράσης Αθηνών και της 
Αμεσης Επέμβασης Χωροφυλακής.

Ο αριθμός- κλήσης της Άμεσης 
Επέμβασης Χωροφυλακής —109— 
που επί 25 περίπου χρόνια αποτέ- 
λεσε τον αριθμό S.O.S. για κάθε πο
λίτη που βρίσκονταν στην ανάγκη να 
το χρησιμοποιήσει, έπαψε πια να 
λειτουργεί. Οι εγκαταστάσεις και τα 
τεχνικά μέσα που διέθετε η Άμεση 
Επέμβαση Χωροφυλακής μεταφέρ
θηκαν και συστεγάσθηκαν στις εγ
καταστάσεις της Άμεσης Δράσης 
Αθηνών. Οι χειριστές και το προσω
πικό και των δυο αστυνομικών υπη
ρεσιών βρέθηκαν πλάι - πλάι, συγ
κροτώντας ένα «γρανιτένιο» ενιαίο 
σύνολο από πλευράς έργου και

αποστολής. Ο κάθε πολίτης του λε
κανοπέδιου της Αττικής όταν έχει 
ανάγκη, θα καλεί τον αριθμό —100— 
και με την ίδια και μεγαλύτερη υπη
ρεσιακή συνείδηση, οι άνδρες της 
Άμεσης Δράσης Αττικής -  όπως 
ονομάστηκε η νέα ενοποιημένη 
Αστυνομική υπηρεσία, θάναι κοντά 
του, έτοιμοι για την εξυπηρέτησή 
του.

Η εκδήλωση

Μέσα σε γιορταστική ατμόσφαιρα 
έγιναν τα εγκαίνια της «ΑΜΕΣΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Η πεποίθηση 
και η πίστη για το καλό ξεκίνημα της 
νέας υπηρεσίας ήταν διάφανη στα 
πρόσωπα των «πρωταγωνιστών» 
που από τηλέφωνα, μικρόφωνα 
ασυρμάτους και κάμερες τηλεορά
σεων, ρύθμιζαν την ποινική όψη της 
Αττικής.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων 
παραβρέθηκαν: Ο γενικός αστυνο
μικός δ/ντής Αθηνών Μανόλης 
Μποσινάκης, ο δ/ντής Αστυνομίας

Προαστίων, ταξίαρχος Γιάννης 
Σταύρακας, ο γενικός αστυνομικός 
δ/ντής της Υ.Γ.Α. Αθηνών, Στέλιος 
Τζανάκης, οι διοικητές της Άμεσης 
Δράσης Αττικής, αστυνομικός 
δ/ντής Μιχάλης Γεωργιακάκης και 
αντισυνταγματάρχης Νίκος Βαρμα- 
ξίτης, άλλοι αξιωματικοί και κατώτε
ροι αστυνομικοί, υπάλληλοι και πολ
λοί αντιπρόσωποι του Ημερήσιου και 
Περιοδικού Τύπου.

Ο γενικός αστυνομικός δ/ντής 
Αθηνών Μανόλης Μποσινάκης κα
λωσόρισε τους νέους συναδέλφους 
και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία και 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι «τα αποτε
λέσματα της συνεργασίας των δυο 
υπηρεσιών θα είναι άριστα». Ο 
δ/ντής Αστυνομίας Προαστίων τα- 
ξίαρχος Γιάννης Σταύρακας που 
επίσης μίλησε, είπε μεταξύ άλλων 
ότι «η νέα υπηρεσία της Αστυνο
μίας, θα προσφέρει στην αθηναϊκή 
κοινωνία μια σωστή και πολιτισμένη 
αστυνόμευση αταλάντευτα αντικει
μενική, προς κάθε κατεύθυνση».

Ο διοικητής της Άμεσης Δράσης 
Αττικής αστυνομικός δ/ντής Μιχά
λης Γεωργιακάκης, ευχαρίστησε τα 
συνεργεία των τεχνικών υπηρεσιών 
των δυο Σωμάτων για τις φιλότιμες 
προσπάθειες που κατέβαλαν προ- 
κειμένου να ανασυγκροτήσουν τα 
γραφεία συστέγασης της υπηρε
σίας, και το βοηθητικό προσωπικό 
της υπηρεσίας για την συμβολή του 
στην όλη προσπάθεια. Τόνισε την 
αναγκαιότητα της Ενοποίησης και 
εξήρε τις επίπονες προσπάθειες του 
υπουργού Δημοσίας Τάξης Γιάννη 
Σκουλαρίκη προς το σκοπό αυτό, 
ώστε να γίνει πραγματικότητα το 
όραμα γενεών.

Στο τέλος επακολούθησε δεξίωση 
προς τιμή των παραβρεθέντων 
αστυνομικών και πολιτών.

για την ιστορία......
Η ενοποίηση είναι πλέον γεγονός. 

Για την ιστορία θα πρέπει να αναφέ
ρουμε τα παρακάτω, σχετικά με την 
«πρεμιέρα» της Άμεσης Δράσης 
Αττικής.

Διοικητής ο αστυν. δ/ντής Α! Μι
χάλης Γεωργιακάκης.

Συνδιοικητής ο αντισυνταγμα- 
τάρχης Χωροφυλακής Νίκος Βαρ- 
μαξίτης.

Υποδιοικητές, ο αστυνόμος Α! 
Γεώργιος Τόγκας και ο Μοίραρχος 
Κώστας Τσιλίκας.

Γραμματέας ο αστυνόμος Β! Κώ
στας Φιλιππάκης με τους βοηθούς 
τους: υπαστυνόμο Β! Μιχάλη Κου- 
λουκάκη, αρχιφύλακα Δημήτρη Νο
μικό και τους αστυφύλακες Διονύ
σιο Ράπτη, Νίκο Κάλλια και Δημήτρη 
Τσανάκα και διοικητικό υπάλληλο 
τον Κώστα Λαχανιώτη.
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Τους ενωμοτάρχες Νίκο Καραν- 
τζούνη και Βασίλη Μάνο και τον χω
ροφύλακα Βασίλη Κουκουνιά.

Δούλευε η «Δ! αλλαγή» της Άμε
σης Δράσης Α.Π. με τους:

Προϊστάμενος κέντρου ο υπαστυ- 
νόμος Α! Γεώργιος Ευταξάς και εκ
φωνητές, ο υπαστυνόμος Β! Κώστας 
Σακκάς και Νίκος Παπαγιαννόπου- 
λος.

Βοηθοί οι αρχιφύλακες: Θανάσης 
Κάνας, Μιχάλης Καλλίγερος καιΔη- 
μήτρης Σβάνας.

Χειριστές' υπεύθυνοι συστημάτων 
συναγερμού, ο αρχιφύλακας Αντώ- 
νης Γενιτσαρίδης και ο υπαρχιφύ- 
λακας Θεοδόσης Υφαντής.

Τηλεφωνητές: οι υπαρχιφύλακες 
Μιχάλης Μπουρμπουράκης και 
Γιάννης Κοζομπόλης και οι αστυφύ
λακες Λάμπρος Τσιαντής, Γιώργος 
Χριστούλης, Αντώνης Παναγόπου- 
λος, Νίκος Σταυρακάκης, Γιάννης 
Σταματόπουλος, Χρηστός Καψού- 
ρης και Γιάννης Μουρκιώτης.

Χειριστές κλειστού κυκλώματος 
τηλεοράσεων οι αστυφύλακες Νί
κος Γκουγκουλάκης και Λεωνίδας 
Ναούμ.

Από την Άμεση Επέμβαση Χωρο
φυλακής:

Προϊστάμενος ο υπομοίραρχος 
Ηλίας Γιαννακόπουλος και εκφωνη
τές οι ανθ/ρχοι Γιώργος Ανδριανέ- 
σης, ανθ/στής Γιάννης Βλάχος και 
το ενωμοτάρχης Κώστας Χάντζος.

Τηλεφωνητές οι χωροφύλακες 
Γιώργος Τσόγκας, Νίκος Σταματά- 
πουλος, Χρήστος Παπασταθόπου- 
λος, Ταξιάρχης Μπακόλας και Φώ
της Καραγιώργος.

Στο κέντρο Άμεσης Επέμβασης 
Χωροφυλακής είχε παραμείνει ο 
ανθ/στής Νίκος Χάντζος και χειρι
στής των συστημάτων συναγερμού 
ο χωροφύλακας Χρήστος Κακμιού-
ζης·

Το τηλέφωνο 109 της Άμεσης 
Επέμβασης Χωροφυλακής σταμά

τησε την 11.35' ώρα ακριβώς της 
1-11-1984. και στη θέση του τοποθε
τήθηκε αυτόματος τηλεφωνητής 
που ενημέρωνε για την κατάργησή 
του.
Το τελευταίο τηλεφώνημα κλήση 
στο -109- ήταν για την ανεύρεση 
του υπ’ αριθ. Ε.Α. 7750 Ι.Χ.Ε. κλεμέ- 
νου αυτοκινήτου τύπου «Μπε Εμ 
Βε» ιδιοκτησίας Νίκου Σαραντό- 
πουλου που είχε εγκαταλειφθεί 
στην οδό Εδέσσης 16 στο Χαλάνδρι 
και από το οποίο είχαν αφαιρεθεί και 
τα τέσσερα ελαστικά. Το σήμα για να 
επιληφθεί δόθηκε στο περιπολικό A 
-  15-2 περιοχής Χαλανδρίου.

Πρώτη τηλεφωνική κλήση που 
πήρε η Άμεση Δράση Αττικής για 
την περιοχή ευθύνης της Χωροφυ
λακής δόθηκε την 12.00' η ώρα για 
παράνομο κτίσμα στην οδό Λάρνα- 
κος 15 της Ηλιούπολης με καλέ- 
σαντα τον κ. Κατσιρούμπα. Το σήμα 
για να επιληφθεί δόθηκε στο περι
πολικό Α1-5-6 του Τμήματος 
Ηλιούπολης.

Το πρώτο τηλεφώνημα κλήση που 
πήρε η Αμεση Δράση Αττικής για 
την περιοχή ευθύνης της Αστυνο
μίας Πόλεων δόθηκε την 12.01 για 
επεισόδιο στην οδό Αντήνωρος 24 
στο Παγκράτι, με καλέσαντα τον κ. 
Χριστοφίδη. Το σήμα για να επιλη- 
φθεί δόθηκε στο περιπολικό Α-5-4 
της Αστυνομίας Πόλεων.

Οι δηλώσεις
Μετά την τελετή εγκατάστασης 

της νέας υπηρεσίας στους χώρους 
και τα γραφεία της Άμεσης Δράσης 
Αττικής, συναντήσαμε τους δυο 
διοικητές, οι οποίοι σε σχετικές 
ερωτήσεις για την ενοποίηση της 
ενιαίας αστυνομικής υπηρεσίας, τυ
χόν προβλήματα και τις προσδοκίες 
οργάνων και πολιτών μας είπαν:

Μιχάλης Γεωργιακάκης: Κάναμε 
ότι ήταν ανθρώπινα δυνατό για να 
ξεκινήσει καλά αυτή η υπηρεσία. 
Κάναμε τα πάντα για να ανταποκρι-

■ Το νέο κέντρο της Άμεσης Δράσης άρχισε να λειτουργεί
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θούμε στο νέο «ρόλο» μας και ξεκι
νήσαμε χαρούμενοι τις νέες μας 
προσπάθειες. Τους συναδέλφους 
που ήρθαν κοντά μας για να συνερ
γαστούμε και να συμπράξουμε, με , 
στόχο το γενικότερο συμφέρον της 
Αθηναϊκής κοινωνίας, τους δεχτή
καμε με πραγματική συναδελφική 
αγάπη και ανυπόκριτο ενθουσιασμό, 
γιατί πιστεύαμε πάντα, ότι τίποτα δε 
μας χώριζε. Διακρίνω στα πρόσωπα 
όλων ότι πραγματικά πλησιάσαμε σ' 
ένα επιθυμητό σημείο, που παρέχει 
τις δυνατότητες για ένα άριστο ξε
κίνημα. Ο άνεμος που πνέει στην 
καινούρια αυτή υπηρεσία νομίζω ότι 
είναι ο καταλληλότερος για ένα 
σταθερό βήμα προς τα εμπρός. 
Έχουμε πολύ ενθουσιασμό, αυτό 
που χρειάζεται σε κάθε ξεκίνημα.

Δεν έχω επιφυλάξεις ούτε αμφι
βολίες για την επιτυχία της υπηρε
σίας, εάν δεν παρατηρηθούν διαφο
ροποιήσεις από την κοινή γραμμή 
που πρέπει να χαράξει η οριστική 
διοίκηση της υπηρεσίας. Αυτή πρέ
πει με τρόπο μεθοδικό και αριστοτε
χνικό να παρακάμψει τυχόν ιστορι
κούς συναισθηματισμούς ή μικρο- 
διαφορές αντιλήψεων και συν
ηθειών και να συνενώσει το ανθρώ- ι 
πινο αυτό δυναμικό, ψυχικά και σω
ματικά στην κοινή συνισταμένη, που 
είναι η καλύτερη παροχή υπηρε
σιών, και προπαντός η εξασφάλιση 
της τάξης και της ασφάλειας στον 
πολίτη. Για μένα είναι ένα «μπόλια- 
σμα» που οπωσδήποτε θα φέρει 
καλά αποτελέσματα, ώστε οι «Κα- 
σάνδρες» περί διαλύσεως των Σω
μάτων Ασφαλείας να διαψευστούν.

Μικροδυσκολίες και μικροπρο- 
βλήματα παρουσιάστηκαν και θα 
παρουσιάζονται πάντα, αφού είναι 
συνυφασμένα με την ζωή, αλλά γι’ 
αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι και η 
λογική. Να παρακάμπτουν τις δυσ
κολίες και να λύνουν τα μικροπρο- 
βλήματα. Είμαι πεπεισμένος πως 
όλα θα πάνε καλά. Εύχομαι και οι 
άλλες αστυνομικές υπηρεσίες να 
ενοποιηθούν σύντομα και τόσο 
όμορφα και καλά όπως εμάς. Η αρχή 
έγινε. Καλή επιτυχία!

Νίκος Βαρμαξίζης: Οι συνάδελφοι 
εδώ όχι μόνο μας υποδέχτη καν αλλά 
κυριολεχτικά μας αγκάλιασαν. 
Έχουμε συνεργασία, κατανόηση σε 
μεγάλο βαθμό και μια σύμφωνη 
γνώμη. Αρχίσαμε από τα απλά για να 
καταλήξουμε, στα δύσκολα προ
βλήματα. Πρόθεσή μας είναι να κρα
τήσουμε τα «συν» και να απορρί- 
ψουμε τα «πλην». Υπάρχει πολλή 
διάθεση απ' όλους.

Για να πετύχουμε στο στόχο μας 
που είναι η σύντομη μετάβαση και η ; 
εξυπηρέτηση του πολίτη χρειάζεται 
προσπάθεια αλλά και κατάλληλο,



επάρκές και επιλεγμένο προσωπικό 
αψενός και αφετέρου σύγχρονος 
τεχνικός εξοπλισμός και καλά μέσα 
μετακίνησης.

Παρουσιάστηκαν ορισμένες τε
χνικές δυσκολίες που ξεπεράστη- 
καν εύκολα.

Η ενοποίηση είναι πολύ καλή όχι 
μόνο για το υπηρεσιακό συμφέρον, 
αλλά για το γενικότερο συμφέρον 
του κοινωνικού συνόλου. Αν αναλο- 
γισθούμε ότι από τον Έλληνα πο
λίτη μισθοδοτούμαστε, έχουμε 
υποχρέωση και καθήκον να τον 
υπηρετήσουμε σωστά. Η ενοποίηση 
με τον ενιαίο αυτό φορέα δίνει τη 
δυνατότητα της καλύτερης αστυ
νόμευσης αφού θα υπάρχει συντο
νισμός δράσης των περιπολικών και 
έλεγχος αυτής της δράσης.

Πέρα όμως απ’ αυτό το βασικό 
προσόν, με την ενοποίηση σταμα
τούν οι αμφισβητήσεις γύρω από 
την κατά τόπον αρμοδιότητα των 
Σωμάτων. Η κατάργηση και η εν
οποίηση των δυο αστυνομικών ορ
γάνων που είχαν την ίδια αποστολή 
αλλά βρίσκονταν σε δυο διαφορε
τικά Σώματα με διαφορετικές πιθα
νόν λάθος αντιλήψεις και η παρου
σία του ενιαίου φορέα, χωρίς μικρο- 
συμφέροντα και μικροδιαφορές, θα 
εμπεδώσουν το αίσθημα ασφάλειας 
του πολίτη.

Με την ενιαία Άμεση Δράση, η 
αποστολή της υπηρεσίας γίνεται 
παραγωγικότερη και πιστεύω ότι οι 
σχέσεις μεταξύ πολίτη - αστυνομι
κού οργάνου θα διευρυνθούν με 
αποτέλεσμα ο πολίτης να συνεργά
ζεται περισσότερο με την αστυνομία 
και στο πρόσωπο του αστυφύλακα 
να νιώσει το φίλο, τον αδελφό, τον 
συμπαραστάτη.

Με την ευκαιρία ήθελα να επιση- 
μάνω ότι, τα δικαιολογημένα ίσως 
παράπονα των πολιτών που είχαμε 
σαν Άμεση Επέμβαση, δεν οφείλον
ταν στην αδιαφορία ή την έλειψη 
υπηρεσιακής συνείδησης των αστυ
νομικών οργάνων, που πάντα προσ
παθούσαν για την δικαίωση της 
αποστολής τους, αλλά σε πολλές 
άλλες συγκυρίες που επιδρούσαν 
αρνητικά, όπως μη επαρκή και 
κατάλληλα μέσα μεταφοράς (αυτο
κίνητα - μοτ/τες), στις άσχημες συν
θήκες κυκλοφορίας, στις μεγάλες 
αποστάσεις κ.α.

Σήμερα οι προοπτικές είναι 
ευοίωνες, οι προσπάθειες ατέλειω
τες και είναι φυσικό να καταλήξουν 
υπέρ του κοινωνικού συνόλου.

Πιστεύω ότι έγινε ένα καλό και 
σταθερό βήμα μπροστά. Από εμάς 
εξαρτάται αν το συνεχίσουμε γοργό 
και σταθερό όπως χαράχτηκε.

Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα 
καλά!

Στις 7 Νοέμβρη, από τις 06.00' 
πρωινής ώρας οι Αθηναίοι αντίκρυ- 
σαν για πρώτη φορά τα περιπολικά 
με πληρώματα μικτά. Σαράντα χω
ροφύλακες εκτελούσαν υπηρεσία 
μέσα σε ισάριθμα αυτοκίνητα συν- 
εργαζόμενοι με τους συναδέλφους 
τους αστυφύλακες. Έτσι εκτός τις 
επιτελικές θέσεις και τα γραφεία, η 
ενοποίηση έγινε και στους «ήρωες 
της ασφάλτου >», κάτω από την συμ
παράσταση της πολιτείας και μέσα 
στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολι
τικής για μια δίκαιη και περισσότερη 
σωστή αστυνόμευση του λεκανοπέ
διου Αττικής.

Ο ι Υπηρεσίες Τροχαίας Κίνη
σης Αθηνών, Πειραιά και 
Προαστίων, αποτέλεσαν το 

δεύτερο κρίκο στην αλυσίδα εν
οποίησης των Σωμάτων Ασφαλείας, 
αφού από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 
1984, λειτουργούν υπό ενιαία 
μορφή. Η νέα επιτελική συντονι
στική Υπηρεσία στεγάστηκε στο κτί
ριο της Τροχαίας Αθηνών, στο οποίο 
εγκαταστάθηκαν και οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες των Υποδ/νσεων Τρο
χαίας Προαστίων και Πειραιά.

Ήδη, δικυκλιστές τροχονόμοι και 
των τριών Υποδ/νσεων Τροχαίας, 
εκτελούν υπηρεσία μαζί σ’ όλο το 
λεκανοπέδιο Αττικής και επιλαμβά
νονται θεμάτων ρύθμισης κυκλοφο
ρίας και εφαρμογής της σχετικής 
νομοθεσίας.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση, είναι βέ
βαιο ότι οι Υπηρεσίες Τροχαίας θα 
ανταποκριθούν πληρέστερα και 
αποτελεσματικότερα στην απο
στολή τους, που είναι η τροχονομική 
αστυνόμευση του λεκανοπέδιου Ατ
τικής, ενώ παράλληλα θα εξυπηρε
τούνται καλύτερα και ταχύτερα οι 
πολίτες για κάθε ζήτημα κυκλοφο- 
ριακού ενδιαφέροντος. Και αυτό 
γιατί με την ενιαία, ομοιόμορφη και 
συνδυασμένη αστυνόμευση, επι
τυγχάνεται η άμεση αλληλοκάλυψη

των προβλημάτων τροχαίας της ευ
ρύτερης περιοχής, η αξιοποίηση και 
ορθολογική διάθεση και χρησιμο
ποίηση προσωπικού και μέσων, και η 
μεγιστοποίηση της παραγωγικότη
τας των επί μέρους Υπηρεσιών Τρο
χαίας.

Η τελετή

Σε γιορταστική ατμόσφαιρα έγινε 
η τελετή των εγκαινίων της «ΤΡΟ
ΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»·.

Την εκδήλωση τίμησε με την πα
ρουσία του ο γενικός γραμματέας 
του Υ.Δ.Τ. Κώστας Τσίμας, ο αρχη
γός Α.Π. Παναγιώτης Ραφτόπουλος, 
ο Β' υπαρχηγός Α.Π. Κυριάκος Μιχε- 
λιουδάκης, ο γενικός αστυνομικός 
δ/ντής Αθηνών Μανόλης Μποσινά- 
κης, ο διοικητής Υ.Γ.Α. Αθηνών γενι
κός αστυνομικός δ/ντής Στέλιος 
Τζανάκης, ο διευθυντής Αστυνομίας 
Προαστίων Πρωτευούσης ταξίαρχος 
Γιάννης Σταύρακας, ο διοικητής 
Ασφάλειας Προαστίων συνταγμα
τάρχης Γρ. Καρτσώνάκης, οι διευ
θυντές των Υποδιευθύνσεων Τρο
χαίας Αθηνών, Πειραιά, Προαστίων 
και οι διοικητές των περιφερειακών 
Τμημάτων Τροχαίας.

Επίσης παραυρέθηκαν αντιπρο
σωπείες τροχονόμων, ανδρών και 
γυναικών, τόσο της Χωροφυλακής 
όσο και της Αστυνομίας Πόλεων, 
καθώς και πολλοί διοικητικοί υπάλ
ληλοι, και αστυνομικοί συντάκτες 
του Ημερήσιου και Περιοδικού Τύ
που.

Ο κ. Καραχάλιος

Ο διοικητής της Τροχαίας Αττικής 
αστυνομικός διευθυντής Μιχάλης 
Καραχάλιος αφού καλοσώρισε τους 
ηγήτορες της Ελληνικής Αστυνο
μίας και τους λοιπούς παρευρεθέν- 
τες με καταφανή ενθουσιασμό είπε:

«Από σήμερα οι Υπηρεσίες Τρο
χαίας Αθηνών, Προαστίων και Πει
ραιώς, λειτουργούν υπό ενιαία
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μορφή, στα πλαίσια της ενοποιημέ
νης Αστυνομίας του Ν. 1481/1984.

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαρι
στήσω θερμά όλους σας, που είχατε 
τη καλωσύνη να ανταποκριθήτε στη 
πρόσκλησή μας και να παρευρεθήτε 
στη λιτή και σεμνή αυτή εκδήλωσή.

Δεν είναι στην πρόθεσή μου να 
σας καταπονήσω, αναπτύσσοντας 
σε έκταση και βάθος την ανάγκη που 
οδήγησε στην ενοποίηση των Υπη
ρεσιών Τροχαίας και γενικότερα των 
Υπηρεσιών Αστυνομίας και τα προσ- 
δοκούμενα από την ένωση αυτή 
οφέλη για τον Ελληνικό Λαό, στους 
νευραλγικούς τομείς της Δημόσιας 
Τάξης και Ασφαλείας.

Μόνο από πλευράς Τροχαίας, επι
θυμώ να επισημάνω ότι με την
ενιαία, ομοιόμορφη και συνδυα
σμένη τροχονομική αστυνόμευση 
του λεκανοπεδίου Αττικής, θα επι
τευχθεί, χωρίς αμφιβολία, η ορθο
λογικότερη οργάνωση και αξιο
ποίηση του προσωπικού και των μέ
σων, θα ξεπεραστούν οι αδυναμίες 
και δυσχέρειες, που οφειλόταν στην 
πολυδιάσπαση του Τροχονομικού 
έργου και την έλλειψη συντονισμού 
και ενιαίας Διοικητικής κατεύθυν
σης.

Είναι βέβαιο, ότι ο Έλληνας πολί
της, γρήγορα θα αισθανθεί την θε
σμική αυτή αλλαγή και θα γευτεί 
τους καρπούς της στον ευαίσθητο 
χώρο της Τροχαίας Κινήσεως, που 
συνδέεται άμεσα, όχι μόνο με τη ρύ
θμιση και τη διευκόλυνση της κυ
κλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
αλλά και κυρίως με τη ζωή και σωμα
τική ακεραιότητα των πολιτών, που 
απειλούνται από τον μεγάλο αριθμό 
των τροχαίων ατυχημάτων.

Μπορώ και επιθυμώ να διαβε
βαιώσω τη στιγμή αυτή, ότι ο περι
ορισμός των τροχαίων ατυχημάτων 
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδια
φέροντος της νέας ενοποιημένης 
Τροχαίας Αττικής, με στόχο τη λήψη 
όλων των αναγκαίων και ενδεδει- 
γμένων για την ελαχιστοποίηση 
τους μέτρων, σε συνεργασία με 
όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Επιθυμώ ακόμη να διαβεβαιώσω 
ότι τα πρώτα δοκιμαστικά βήματα 
που έγιναν προς την κατεύθυνση 
της ενιαίας αστυνόμευσης, υπήρξαν 
ενθαρρυντικά και ομολογουμένως 
ξεπέρασαν τις αρχικές μας αισιοδο
ξίες και προβλέψεις και εξουδετέ
ρωσαν κάθε ενδοιασμό πάνω στο 
σοβαρό αυτό θέμα.

Η διαπίστωση αυτή, αποτελεί και 
την καλύτερη εγγύηση ότι, η εν
οποίηση των Υπηρεσιών Τροχαίας 
Αττικής δρομολογήθηκε σε σωστές 
και ακλόνητες βάσεις, επιστέγασμα 
των οποίων θα είναι ασφαλώς η βελ
τίωση των κυκλοφοριακών συνθη

κών στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας, με ευεργετικές αντανα
κλάσεις και στην περιφέρεια της 
λοιπής χώρας.

Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά 
όλους σας.»

Ο γεν. γραμματέας του Υ.Δ.Τ.

Ο γ.γ. του Υ.Δ.Τ. Κώστας Τσίμας
που μίλησε στην εκδήλωση μεταξύ 
άλλων τόνισε:

«Το προσωπικό των Σωμάτων 
Ασφαλείας, δέχτηκε την ενοποίηση 
με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εν
οποιήθηκε ήδη η Άμεση Δράση, σή
μερα έγινε η ενοποίηση της Τρο
χαίας. Σε μια βδομάδα θα γίνει η εν
οποίηση των Υπηρεσιών Ασφαλείας 
και θα ακολουθήσει της Αγορανο
μίας και των άλλων υπηρεσιών. Και ο 
κ. γ.γ. κατέληξε: Δεν υπάρχουν 
πλέον σύνορα στην Αστυνομία. 
Όλοι εργάζονται κάτω από την ίδια 
καθοδήγηση, συναδελφωμένοι και 
αγαπημένοι, με γνώμονα την εξυπη
ρέτηση και την προστασία των πολι
τών.»

• Ο συνταγματάρχης Κώστας 
Φουκαράκης διοικητής της εν
οποιημένης Τροχαίας Προαστίων 
είπε:

«Ανέκαθεν ήταν πεποίθησή μου, 
ότι αποτελούσε πολυτέλεια για τη 
χώρα η παράλληλη λειτουργία των 
δυο Σωμάτων Ασφαλείας. Ξεκινάμε 
με καλούς οιωνούς σαν Τροχαία Ατ
τικής και θεωρώ δεδομένο, ότι η κα
λυτέρευση της ποιότητας στην εξυ
πηρέτηση των πολιτών θα γίνει σύν
τομα εμφανής. Από την ενοποίηση 
θα προκύψουν πολλά οφέλη για τον 
Ελληνικό λαό.»

Επακολούθησε μικρή δεξίωση που 
έδωσε η Τροχαία Αττικής προς τιμή 
των παρευρεθέντων.

Σε αποκλειστική κοινή δήλωση για 
το περιοδικό μας οι υπεύθυνοι της 
νέας Αστυνομικής Υπηρεσίας, 
αστυνομικός δ/ντής Μιχάλης Καρα-

χάλιος και συνταγματάρχης Κώστας 
Φουκαράκης, τόνισαν:

Δηλώσεις διευθυντού Τροχαίας 
Αθηνών

Ερ.: Κατά την πρώτη εφαρμογή 
της ενιαίας τροχονομικής αστυνό
μευσης στο λεκανοπέδιο Αττικής 
παρατηρήθηκαν κάποια προβλή
ματα και ποια είναι αυτά;

Απ.: Από πλευράς τροχονομικής 
αστυνόμευσης κανένα σχεδόν πρό
βλημα, γιατί τα καθήκοντα των τρο
χονόμων και ο τρόπος ενέργειας 
δεν διαφέρουν. Άλλωστε, οι ιδιαι
τερότητες που υπάρχουν στη μετα
βατική αυτή φάση αντιμετωπίζονται 
από κοινού. Δηλαδή η ρύθμιση της 
κυκλοφορίας και ο έλεγχος των 
οχημάτων ενεργούνται κανονικά και 
από τους δύο τροχονόμους.

Ερ.: Πώς είδαν οι οδηγοί των οχη
μάτων την ενιαία αστυνόμευση;

An.: Δεν διαπιστώθηκε καμιά 
ιδιαίτερη διαφορά στη συμπεριφορά 
τους και αυτό το αποδίδουμε στο 
γεγονός ότι έχουν πληροφορηθεί 
για την ενοποίηση των Σωμάτων, 
γιαυτό και δεν έδειξαν κάποια έκ
πληξη.

Ερ.: Πώς δέχθηκε το προσωπικό 
τη νέα κατάσταση που διαμορφώ
θηκε με την ενοποίηση;

Απ.: Οι σχέσεις του προσωπικού 
ήσαν πάντοτε άριστες. Οι ελάχιστες 
εξαιρέσεις αντιδεοντολογικής συμ
περιφοράς που περιοδικά σημειώ
νονταν είχαν σαν αίτιο αποκλειστικά 
την ιδιοσυστασία των πρωταγωνι
στών τους. Η . άποψη αυτή επιβε
βαιώνεται τώρα με την ενοποίηση, η 
οποία έδειξε ότι και στα γραφεία και 
στις εξωτερικές υπηρεσίες το 
προσωπικό συνεργάζεται αρμονικά. 
Πιστεύω πως όσο περνάει ο καιρός η 
συνεργασία αυτή θα γίνεται πιο 
στενή, πιο εποικοδομητική και πιο 
εμφανής σε όλους τους τομείς της 
καθημερινής υπηρεσιακής πρακτι
κής.
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Η ΒΙΑ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολο
γίας ακολουθείται από μια σειρά μικρότερα ή μεγαλύ
τερα ανθρώπινα διλήμματα.

Ελπίδα για την ανακάλυψη της ραδιενέργειας αλλά 
και αγωνία για το αν θα αξιοποιηθεί κατάλληλα.

Αισιοδοξία για τη χειραγώγηση της πυρηνικής 
ενέργειας αλλά και τρόμος για το αν θα χρησιμοποιη
θεί σωστά.

Ικανοποίηση για την ανακάλυψη της τηλεόρασης 
αλλά και φόβος για τη μεγάλη επιρροή της.

Σ’ αυτή την εξελικτική πορεία της επιστήμης, με 
όλες τις αντιθέσεις της, ο άνθρωπος είχε πάντα τη 
δυνατότητα, εφόσον ήθελε, να αξιοποιήσει και να 
διευρύνει τα θετικά αποτελέσματα των αναζητήσεών 
του και να μειώσει αποτελεσματικά τις αρνητικές επι
πτώσεις τους.

Μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία θέσης και αντίθεσης 
κινείται και αυτή η «μαγική εφεύρεση» του αιώνα που 
ονομάζεται τηλεόραση.

Σε εκατομμύρια ανέρχονται οι θαυμαστές αυτού 
του «Μέσου». Εξίσου πολλοί είναι όμως και οι επικρι-

τές του, ιδιαίτερα, όσον αφορά την επίδραση που 
ασκεί στα παιδιά όλης της Γης. Μια και τα παιδιά μέ
νουν καθηλωμένα πολλές ώρες κοιτάζοντας  ̂ακατάλ
ληλες συνήθως εκπομπές. ,

Η τηλεόραση επηρεάζει περισσότερο το παιδί γιατί 
αυτό δεν έχει υποστεί την οριστική του διαμόρφωση. 
Είναι ένας οργανισμός εξελισσόμενος με κύρια χαρα
κτηριστικά τη μη ολοκληρωμένη ψυχοσωματική ανά
πτυξη, την ατελή κρίση και έλλειψη πείρας της ζωής, 
την αδυναμία διάκρισης του πραγματικού από το σκη- 
νοθετημένο, την αθωότητα της σκέψης, τη μίμηση ή 
και την ταύτιση σε κάτι που ακούει ή βλέπει.

Στις ταινίες και τα σήριαλ βίας, μην μπορώντας να 
κατανοήσει το όλο έργο αφομοιώνει μεμονωμένες 
σκηνές και κυρίως εκείνες που του προκαλούν εντύ
πωση με αποτέλεσμα να επηρεάζεται.

Η έρευνα, που κάναμε σε διάφορα σχολεία, απέ
δειξε ότι παιδιά ηλικίας 6-13 χρόνων παρακολουθούν 
τηλεόραση πολλές φορές περισσότερο και από τους 
γονείς τους και προτιμούν τις εκπομπές για μεγάλους, 
ενώ μετά τα 14 οι προτιμήσεις αλλάζουν τελείως, γιατί 
τότε έρχεται η εφηβεία και η στροφή στις προτιμήσεις.

31



Γ ια να μελετήσουμε το πρό
βλημα της βίας στην τηλεό
ραση θα πρέπει να δούμε τις 

απόψεις για την βία ή την επιθετικό
τητα στο παιδί.

Πάνω στο θέμα αυτό υπάρχουν 
δυο απόψεις που είναι διϊστάμενες.

1. Η άποψη των ψυχαναλυτών & 
φυσιοδιφών. Υποστηρίζουν ότι η 
επιθετικότητα είναι μια εγγενής 
βιολογική ορμή και ότι υπάρχει μέσα 
μας σαν ένστικτο, ανεξάρτητα από 
το περιβάλλον το οποίο μπορεί να 
επιδράσει αυξάνοντας, μειώνοντας, 
βελτιώνοντας, τροποποιώντας ή 
διοχετεύοντας την επιθετικότητα.

2. Των Μπιχεβιοριστών που υπο
στηρίζουν ότι η επιθετικότητα είναι 
μια επίκτητη συμπεριφορά και επο
μένως αποτέλεσμα μάθησης. Η βία 
προκαλεί βία και επομένως υπάρχει 
σχέση αναλογίας ανάμεσα στη βία 
που βλέπει το παιδί στην TV και στην 
επιθετική συμπεριφορά του.

Το πρόβλημα της βίας πρέπει να 
το εξετάσει κανείς σε σχέση και με 
τις δυο αυτές απόψεις. Πιστεύουμε 
ότι το βιολογικό και το μαθησιακό, 
δηλ. η επίδραση του περιβάλλοντος, 
επηρεάζουν τη διαμόρφωση μιας 
συμπεριφοράς.

Αν εξετάσουμε το φαινόμενο της 
επιθετικότητας, αφήνοντας τον ένα 
πρράγοντα στην άκρη, δεν θα 
έχουμε εξετάσει το παιδί σαν ολό
τητα αλλά μέσα από επί μέρους ιδιό
τητες και έτσι κινδυνεύουμε να πέ
σουμε σε πλάνες και να βγάλουμε 
αυθαίρετα συμπεράσματα.

Διχασμός

Γ ια πολλά χρόνια το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος, το δίπολο 
δηλ. παιδί και τηλεοπτική βία, 

δίχασε τους ειδικούς.
Αρκετές έρευνες και μελέτες 

έχουν αρχίσει από τη δεκαετία του 
50 με κορύφωση τη δεκαετία του ’60 
στην Αμερική.

Ο Atkins το 1970. ο Eron το 1972, ο 
Bandura το 1963 και ο Berkowitg το 
1964 θεωρούν ότι η τηλεοπτική βία 
διεγείρει την επιθετικότητα.

Ο Atkins με τους συνεργάτες του 
σε μια έρευνα που πραγματοποίη
σαν στην Αμερική σε 400 αγόρια ηλι
κίας 9-12 χρόνων, μέτρησαν την πο
σότητα των βίαιων πράξεων που 
παρακολουθούσε το κάθε παιδί. Ρώ
τησαν τα παιδιά αν πίστευαν στην 
αποτελεσματικότητα της βίας, αν 
χρησιμοποιούσαν βία για να λύσουν 
τα προθλήματά τους και αν αποδε- 
χόντουσαν τη βία που προερχόταν 
από τους άλλους.

Το αποτέλεσμα ήταν: όσο περισ

σότερο έβλεπαν βία, τόσο περισσό
τερο προτιμούσαν τη βία στην επί
λυση των προβλημάτων τους. Στην 
Ιδια μελέτη όμως υπάρχει και μια 
άλλη διασαφήνιση. Οι έφηβοι που 
προτιμούσαν τα βίαια θεάματα στην 
τηλεόραση ήταν παιδιά που παρου
σίαζαν από πριν έντονα επιθετική 
συμπεριφορά στη ζωή τους.

Ο Bandura παρουσίασε σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας φιλμ που είχαν 
βίαιες πράξεις (δηλ. υπάρχει ένας 
ενήλικας που χτυπά ένα λαστιχένιο 
ομοίωμα ανθρώπου).

Αφού πρόβαλε το φιλμ έβαλε τα 
παιδιά σ’ ένα δωμάτιο όπου υπήρχαν 
πολλά παιχνίδια και μεταξύ των άλ
λων και ένα ομοίωμα ανθρώπου 
όμοιο με το προηγούμενο. Σαν συμ
πέρασμα βγήκε ότι τα παιδιά πρά
γματι ακολούθησαν το παράδειγμα 
της μίμησης; δηλ. χτυπούσαν και 
συμπεριφέρονταν βίαια απέναντι 
στο ομοίωμα όπως ακριβώς είχαν δει 
στο φιλμ.

Οι Berkowitg - Freedrich και Stein 
λένε ότι ένα βίαιο θέαμα δεν δη
μιουργεί επιθετικότητα αυτό κα- 
θευατό αλλά συμβάλλει στο να 
μετατρέψει να μετουσιώσει να εκ
τονώσει τη βία εκεί που ήδη προϋ
πάρχει.

Η Mary Winn πιστεύει ότι η τηλεό
ραση λειτουργεί σαν ναρκωτικό ο δε 
Chagal έχει την άποψη ότι η παρακο
λούθηση της τηλεόρασης είναι 
παραπλήσια με τη διαδικασία της 
ύπνωσης, γιατί το σκοτάδι, η φωτει- 
νότητα της εικόνας, ο ρυθμός της 
προβολής κ.τ.λ. είναι παράγοντες 
που λειτουργούν σχεδόν σαν 
ύπνωση, αποδυναμώνουν επομένως 
τους μηχανισμούς αντίδρασης του 
παιδιού.

Οι σκηνές βίας καταγράφονται με 
μεγαλύτερη ευκολία στο ασυνεί
δητο και μετά από κάποια ιδιαίτερη 
διεργασία δημιουργούν άμεσα ή έμ
μεσα προβλήματα. Από την άλλη 
πλευρά όμως υπάρχουν και άλλες 
απόψεις ψυχαναλυτών π.χ. ο Fe- 
scbach (1975) υποστηρίζει ότι η 
παρακολούθηση σκηνών βίας και 
γενικά της τηλεόρασης παίζει κά
ποιο καθαρτικό ρόλο. 'Οτι το παιδί 
όταν βλέπει τηλεόραση μέσω των 
μηχανισμών της προβολής και της 
ταύτισης θιώνει το θέαμα εκτονώ
νοντας ένα μέρος της επιθετικότη
τας που υπάρχει μέσα του.

Με μέτρο.

Σ τα ίδια πλαίσια κινείται και η 
άποψη του Josef Nospitg, 
πρώην προέδρου της Αμερι

κάνικης Ακαδημίας παιδοψυχιατρι- 
κής, ο οποίος πιστεύει: ·<Η βία δο

σμένη με μέτρο μπορεί να βοηθήσει 
το παιδί να απαλλαγεί από την επιθε
τικότητα».

Ακόμη έχουν γίνει πολύ ενδιαφέ
ρουσες διαπολιτισμιακές συγκριτι
κές έρευνες π.χ. Ιαπωνίας και Η.Π.Α. 
των Sumiro Jwao και Jthiel Sola Paol. 
Ανέλυσαν τα βίαια προγράμματα 
στην T.V. τόσο στην Ιαπωνία όσο και 
στην Αμερική. Στην Ιαπωνία σε 139 
εκπομπές, που προβάλλονται σε μια 
βδομάδα, με δραματικό περιεχό
μενο, παρουσιάζονται 626 σκηνές 
βίας. Αυτό σημαίνει ότι 4-5 σκηνές 
βίας παρουσιάζονται ανά εκπομπή 
και 7 ανά ώρα. Στην Αμερική οι αρι
θμοί λένε 5,2 σκηνές βίας ανά εκ
πομπή, 7,6 ανά ώρα. Ο δείκτης είναι 
σαφώς μεγαλύτερος στην Αμερική, 
ενώ στην Ιαπωνία οι σκηνές βίας 
έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Όλες οι έρευνες αυτές παρουσιά
ζουν όμως τα εξής προβλήματα.

Προσπαθούν να απομονώσουν 1) 
ένα μέρος από το σύνολο της αν
θρώπινης συμπεριφοράς, τη βία, 
πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσ
κολο αν όχι ακατόρθωτο και 2) να 
απομονώσουν την τηλεόραση και 
ακόμη πιο εξιδεικευμένα τις σκηνές 
βίας που υποτίθεται ότι επηρεάζουν 
το παιδί. Μ’ αυτά θα ήθελα να πω ότι 
η τηλεόραση μπορεί να παίξει ρόλο 
συνιστώσας, δεν είναι όμως κυ
ρίαρχη συνιστάμενη δηλ. ότι επιδρά 
μαζί με μια σειρά άλλους παράγον
τες και δεν είναι ο μοναδικός παρά
γοντας στη διαμόρφωση βίαιας 
συμπεριφοράς.

Πολλοί πιστεύουν ότι η βία στην 
τηλεόραση είναι κατακριτέα και 
πρέπει να απορριφθεί. Το πρόβλημα 
όμως τίθεται ως εξής: Ζητάμε να 
φύγει η βία από την τηλεόραση ή να 
φύγει η βία από τη ζωή μας; Ζητάμε 
μήπως να φτιάξουμε ένα γυάλινο 
κόσμο ιδανικό, όμορφο, εξιδανικευ- 
μένο, εξωπραγματικό και μ’ αυτό το 
μοντέλο να τροφοδοτήσουμε τα 
παιδιά μας μέσα από την T.V.

Πιο επιθετικά.

Τ ο ότι τα σημερινά παιδιά είναι 
πιο επιθετικά αυτό πρέπει να 
το δούμε σε άμεση συνάρτηση 

με τις κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτισμιακές συνθήκες. Το να εξ
ετάσουμε τη βία μόνο στην τηλεό
ραση είναι μια αυθαιρεσία.

Γιατί θα αναρωτηθεί κανείς ένα 
παιδί που σήμερα είναι βίαιο οφείλε
ται αποκλειστικά και μόνο στο ότι 
βλέπει τηλεόραση;

Αν δεν υπήρχαν βίαιες πράξεις 
στην τηλεόραση τα παιδιά δεν θα 
συμπεριφέρονταν βίαια. Οι προη-
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■ Οι σκηνές βίας αποτυπώνονται στο 
μυαλό των μικρών παιδιών και προ
σπαθούν να τις μιμηθούν στο βαθμό 
που μπορούν βέβαια.

γούμενες γενιές που δεν έβλεπαν 
τηλεόραση δεν χρησιμοποιούσαν 
βία στη ζωή τους;

Πολλοί είναι οι παράγοντες που το 
κάνουν επιθετικό π.χ. το γεγονός ότι 
τα παιδιά σήμερα κινούνται πολύ λι
γότερο, υποχρεώνονται να κάθονται 
υπερβολικές ώρες στο θρανίο, η έλ
λειψη χρόνου για παιχνίδι, οι σχέ
σεις τους στην οικογένεια κ.ά.

Η άποψή μας σχετικά με το 
θέμα βία - παιδί -  τηλεόραση 
είναι ότι αν θέλουμε να το με

λετήσουμε πρέπει να το δούμε πέρα 
από υπεραπλουστεύσεις.

Όταν μιλάμε για βία θα πρέπει:

-  Να δούμε τι εννοούμε βία, γιατί 
στην τηλεόραση βία υπάρχει σχεδόν 
σ’ όλες τις εκπομπές π.χ. το κινού
μενο σχέδιο παρουσιάζει βία και 
όμως είναι η εκπομπή που τα μικρό
τερα παιδιά αγαπάνε περισσότερο. 
Η βία όμως του κινούμενου σχεδίου

δεν επηρεάζει τα παιδιά με τον ίδιο 
τρόπο που τα επηρεάζει κάποια 
άλλη εκπομπή.

-Ό τ ι στο παιδί δεν υπάρχει απο
κλειστικά και μόνο η μίμηση.

-Τους παράγοντες που παίζουν ση
μαντικό ρόλο στο αν το παιδί θα πα
ρουσιάσει βίαιη συμπεριφορά ή όχι 
δηλ. τι είδους εκπομπή βλέπει, πότε 
προβάλλεται, πως προβάλλεται, τις 
συνθήκες παρακολούθησης της εκ
πομπής, αν οι γονείς του βρίσκονται 
δίπλα, την κοινωνική του τάξη, το 
πολιτισμιακό του επίπεδο και την 
ηλικία του. Γιατί ένα παιδί που βρί
σκεται σε αισθητιριοκινητικό στάδιο 
ανάπτυξης, δεν αντιδρά απέναντι σε 
μια εκπομπή με τον ίδιο τρόπο που 
αντιδρά ένα παιδί που βρίσκεται στο 
στάδιο της αφαιρετικής σκέψης.

Ο ι σύγχρονες τάσεις στις 
έρευνες δεν μελετάνε τον 
παράγοντα βία ξεκομμένο 

από τους άλλους παράγοντες που 
επιδρούν στο παιδί, αλλά αντίθετα 
μελετάνε την αλληλεπίδραση παι
διού - τηλεόρασης.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια το Υφυ
πουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητι
σμού έχει χρηματοδοτήσει ερευνη
τικό πρόγραμμα με φορέα τον ψυ
χοπαιδαγωγικό τομέα του πανεπι
στήμιου Ιωαννίνων και με θέμα'παιδί 
-  τηλεόραση.

Καταδικάζουμε τη βία στην τη
λεόραση, τη βία όταν προβάλλεται 
συνεχώς και ασταμάτητα σαν μονα
δικό και αποκλειστικό μοντέλο για 
τα παιδιά.

Πιστεύουμε όμως ότι το πεδίο μά
χης δεν είναι αρχικά τουλάχιστον η 
τηλεόραση αλλά η ίδια η ζωή.

Η ζωή μας είναι γεμάτη βία και η 
τηλεόραση είναι εν μέρει αντανά- 
κληση της ζωής μας.
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ΕΡΕΥΝΑ

Τι λένε για τα προγράμματα της 
τηλεόρασης οι διευθυντές 
προγράμματος της ΕΡΤ 1 Βασ. 
Βασιλικός και της ΕΡΤ 2 Διαμ. 
Λεβεντάκος.

■ Ο μέχρι πριν λίγο καιρό διευθυντής προγράμματος της ΕΡΤ-1 Κος Βασίλης Βασιλικός.

Σ τα πλαίσια της έρευνας «βία 
και τηλεόραση» επισκεφτή- 
καμε στο ραδιομέγαρο της 

Αγίας Παρασκευής, το διευθυντή 
προγράμματος της ΕΡΤ 1 Βασίλη 
Βασιλικό και το διευθυντή προ
γράμματος ΕΡΤ 2, στην οδό Μεσο
γείων, Διαμαντή Αεβεντάκο.

Το ερώτημά μας ήταν κοινό και 
είχε δύο σκέλη.

Πρώτο: Αν καταβάλλονται προσ
πάθειες απ' την τηλεόραση με 
σκοπό την επεξεργασία προγραμ
μάτων προς χάρη των πιο νέων παι
διών, που αναπτύσσουν το πνεύμα 
κριτικής τους, ώστε να γεννιούνται 
εκόνες με θετικό προσανατολισμό;

Δεύτερο: Ποια κριτήρια ακολου
θούνται στην επιλογή των ταινιών;

★  ★  ★

Ο κ. Βασιλικός
Ο τ.διευθυντής προγράμματος της 
ΕΡΤ 1 μας είπε:

«Ας απαντήσουμε πρώτα το δεύ
τερο ερώτημα. Όταν λέμε ταινίες, 
εννοούμε φυσικά, τις ελληνικές και 
τις ξένες.

Τις ξένες τις βρίσκουμε έτοιμες 
στην αγορά εξωτερικού και τις επι
λέγουμε, όπως δηλαδή πηγαίνεις σ’ 
ένα οπωροπωλείο και διαλέγεις τα 
καλύτερα φρούτα... Διαλέγουμε 
λοιπόν μια ποικιλία αλλά αποφεύ
γουμε συστηματικά τις ταινίες που 
έχουν σαν κύριο μοτίβο παραγωγής 
τους τη βία.

Αντίθετα στις ελληνικές ταινίες 
έχουμε το πρόβλημα ότι είμαστε και 
οι παραγωγοί τους. Είναι πολύ δια
φορετικό να βρίσκεσαι στην πλεο
νεκτική θέση της αγοράς, των καλύ
τερων ενώ στην περίπτωση των εγ
χώριων να είσαι σαν το αγρότη που η 
παραγωγή του εξαρτάται από πολ
λούς παράγοντες (καιρικές συνθή
κες, δάνεια, λίπασμα κ.ά.).

Επειδή η βεντάλια του Ελληνικού 
τηλεοπτικού φάσματος είναι πολυ
ποίκιλη, το βασικό κριτήριο της επι
λογής είναι η ικανοποίηση όλων των 
γούστων. Έτσι ενώ στο εξωτερικό, η 
τηλεόραση είναι διαιρημένη σε 
πολλά κανάλια που μεταδίδουν ξε
χωριστά προγράμματα, αλλά για τη 
νεολαία, άλλα για τον αθλητισμό
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κ.τ.λ. στη χώρα μας όλα αυτά πρέπει 
να συγχωνευτούν σε μια «φρουτο
σαλάτα» που να είναι, με άλλα λόγια, 
κοινής αποδοχής. Εκείνο που προσ
έχουμε ιδιαίτερα είναι η τυχόν δη
λητηρίαση απ' τη σαλάτα αυτή ...

Πλουραλισμός.. .

Η ιδέα του πλουραλισμού για την 
τηλεόραση βρήκε γόνιμο έδαφος 
ώστε να πάψει να είναι αμερικάνικο 
μονοπώλιο. Να μη λέμε δηλαδή «έξω 
οι βάσεις» και απ' την άλλη μεριά να 
έχουμε την αμερικάνικη κουλτούρα 
μέσα στην τηλεόραση. Έτσι βάλαμε 
προγράμματα ευρωπαϊκά, απ’ τις 
ανατολικές χώρες, τον τρίτο κόσμο, 
θραζιλιάνικα προγράμματα κ.ά. Δια
μορφώσαμε δηλαδή το πλαίσιο της 
ποικιλίας των γλωσσών, των εθίμων, 
των προτύπων.

Ερχόμαστε τώρα στο θέμα της 
νεολαίας. Δεν μπορεί να παρουσιά
ζει μοντέλα «θετικών ηρώων», γιατί 
αυτά έχουν πάντα αντίθετη επί
δραση στο θεατή και ιδιαίτερα όταν 
αυτός είναι νέος. Για να τον προσ
εταιριστείς πρέπει να του δείξεις 
έναν άνθρωπο που θάχει τη δυνατό
τητα να ταυτιστεί μαζί του, να τον 
παρακολουθήσει και από κεινα πε
ράσει το μήνυμα.

Έτσι, όταν βλέπουμε κάτι που 
λέμε ότι δεν θάπρεπε να προβληθεί, 
στην ουσία προβάλλεται γιατί υπάρ
χει μια άλλη πολιτική, ότι μέσω της 
ταύτισης και όχι της άπωσης, μπορεί 
να περάσει το μήνυμα του θετικού 
αποτελέσματος, όπως οι σημαντικές 
σειρές που προθάλαμε «το χρονικό 
του υπόκοσμου», «στα σύνορα της 
φαντασίας» κ.ά.

Τελειώνοντας, θα πρέπει να τονί

σουμε ιδιαίτερα ότι επί των ημερών 
μας, οι σκηνές βίας στην ΕΡΤ 1, 
έχουν περιοριστεί σε αφάνταστο 
βαθμό.»

★  ★  ★

Ο κ. Λεβεντάκος
Ο διευθυντής προγράμματος της 

ΕΡΤ 2 μας είπε:
«Κατ’ αρχήν πρέπει να πούμε τα 

εξής:
Πέντε με έξι κάθε απόγευμα 

έχουμε το παιδικό πρόγραμμα. Η 
ώρα αυτή είναι αμετάθετη ώστε να 
γίνει γνωστό σε όλους, γονείς, παι
διά κ.τ.λ. ότι στην ΕΡΤ 2 το παιδικό 
πρόγραμμα είναι απ’ τις πέντε μέχρι 
τις έξι. Μετά την ώρα αυτή έχουμε 
τις ειδήσεις και μετά ακολουθούν 
ένα ή δύο προγράμματα που είναι 
και για μικρά και για μεγάλα παιδιά.

Το «παιδικό τμήμα» της ΕΡΤ 2 εισ- 
ηγείται στην Επιτροπή προγράμμα
τος τις εκπομπές εκείνες που αφο
ρούν τα νέα παιδιά. Αυτά λοιπόν τα 
προγράμματα που είναι ειδικά φτια
γμένα για παιδιά, είτε είναι ταινίες 
με υπόθεση ή σήριαλ ή επιμορφωτι
κές ταινίες, δεν παρουσιάζουν ει
δικά προβλήματα.

Τα προβλήματα υπάρχουν στις 
άλλες εκπομπές για μεγάλους που 
όπως ξέρουμε όλοι τις βλέπουν και 
παιδιά. Εδώ πλέον η ευθύνη είναι 
των γονιών, αν θα τους επιτρέψουν 
δηλαδή να δουν την ταινία ή όχι.

Για μας, βασικό κριτήριο της επι
λογής των εκπομπών αυτών, είναι το 
καλλιτεχνικό, το κριτήριο της τέ
χνης, που σημαίνει ότι η συγκεκρι
μένη ταινία πέρα απ’ το τι παρουσιά
ζει (εικόνες βίας, έρωτα κ.τ.λ.)



παράγει κάποιο νόημα.
Τέχνη - πορνό

Η διαψορά ανάμεσα στο να είναι 
κάποια ταινία έργο τέχνης ή πορνό 
δεν έγκειται στο κατά πόσο η ίδια η 
σκηνή είναι λιγότερο ή περισσότερο 
τολμηρή, αλλά στο κατά πόσο παρά
γει νόημα πέρα απ’ αυτό που δείχνει 
ή αν η εικόνα αυτοκαταναλώνεται. 
Δηλαδή στην περίπτωση που η ει
κόνα προσφέρεται για να διεγείρει 
το σεξουαλικό ένστικτο, όπως συμ
βαίνει στο πορνό, δεν υπάρχει άλλο 
νόημα, άλλος σκοπός. Στην άλλη 
περίπτωση όμως, μια εικόνα ίδιας 
τολμηρότητας, ενταγμένη σ’ ένα 
έργο τέχνης, είναι δυνατό να παρά
γει ένα νόημα που να υπερβαίνει 
αυτό που δείχνει η ίδια εικόνα.

Αυτό είναι το διακριτικό στοιχείο 
ανάμεσα στο πορνό και στο έργο τέ
χνης. Δεν είναι ο βαθμός τολμηρό
τητας της εικόνας, αλλά το αν παρά- 
γεται νόημα ή όχι.

Η παραγωγή όμως του νοήματος 
έχει σχέση και με το θεατή. Μπορεί 
να υπάρχει ενδιάθετο μέσα στο 
έργο ή μέσα στη σκηνή το νόημα, 
αλλά ο θεατής, λόγω μη αναπτυγμέ
νης κριτικής ικανότητας ή καλλιέρ
γειας, να μην μπορεί να τ ’ αποκρυ- 
πτογραφήσει, να μην μπορεί να το 
καταλάβει.

Και αυτό βέβαια, σ ένα μεγάλο 
βάθμο συμβαίνει και στους ανήλι
κους και στα παιδιά, που βλέποντας 
ένα έργο που είναι για μεγάλους και 
πιο συγκεκριμένα, μια τέτοια σκηνή, 
να μη μπορούν να καταλάβουν τη 
συμβολική σημασία αυτής της σκη
νής, να μείνουν μόνο στο πρώτο 
επίπεδο, σ' αυτό που βλέπουν, με 
αποτέλεσμα να μην κερδίζουν τί
ποτα ή ακόμα και να υφίστανται εν
δεχόμενα και ορισμένες αρνητικές 
επιδράσεις, που δεν μπορούμε 
εμείς απόλυτα να τις ελέξουμε. Σ’

αυτή την περίπτωση, δεν θάπρεπε 
να υπάρχει τηλεόραση για ανήλι
κους, αλλά μόνο για μεγάλους!

Περίπλοκο
Το θέμα της βίας είναι πολύ πιο 

περίπλοκο, απ’ όσο εμφανίζεται 
συνήθως. Δεν είναι τόσο απλή η 
σχέση ανάμεσα σ’ αυτό που βλέπει 
κανείς και στον τρόπο με τον οποίο 
επηρεάζεται. Δεν σημαίνει πάντα ότι 
όλες οι εικόνες βίας δημιουργούν 
στους θεατές, ακόμα και στους ανή
λικους, διάθεση μίμησης. Αυτό δεν 
είναι καθόλου διαπιστωμένο επι
στημονικά και η αλήθεια είναι ότι 
δεν έχει γίνει και μεγάλη έρευνα 
στον τομέα αυτό, δηλαδή πόσο επη
ρεάζει η τέχνη γενικά ή η τηλεόραση 
το κοινό.

Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέ
πει να λαμβάνουμε υπ’ όψη. Άλλο 
στοιχείο είναι ότι ο άνθρωπος και το 
παιδί ακόμα, έχει ένα ένστικτο επι
θετικότητας. Αυτό το βλέπουμε και 
στα παιδιά, στα παιχνίδια τους, γε
γονός που υπήρχε και πριν υπάρξει 
η τηλεόραση.

Ο πετροπόλεμος, τα πολεμικά 
παιχνίδια, ήταν στην ημερησία διά
ταξη και τότε, χωρίς να βλέπουν τη
λεόραση, χωρίς να’ χουν την πλη
ροφόρηση για τη βία, χωρίς να δια
βάζουν εφημερίδες.

Μπορεί τα παιδιά να είναι αθώα 
από πλευράς πολιτιστικής, αλλά το 
ένστικτο της βίας υπάρχει. Το ένστι
κτο αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει 
να καταργηθεί εντελώς.

Αν ευνουχίζαμε τον άνθρωπο σ’ 
αυτό το θέμα, θα είχαμε αντίθετα 
αποτελέσματα, όπως στην υπόθεση 
του έργου το «Κουρδιστό πορτο
κάλι», που σε μιά μελλοντική κοινω
νία, κάποιοι νέοι με εξαιρετική επι
θετικότητα, αναπτύσσουν αντικοι
νωνική δραστηριότητα. Συλλαμθά-

νονται, κλείνονται στο αναμορφω
τήριο και τους γίνεται ένα ιατρικό 
πείραμα που τους κόβεται όλη η 
επιθετικότητα. Έτσι όταν επιστρέ
φουν στην κοινωνία, έχουν φτάσει 
στο άλλο άκρο, συνθλίθονται κοινω
νικά και δεν μπορούν να επιβιώσουν.

Καθημερινές σχέσεις
Το πρόβλημα λοιπόν είναι πολυ

σύνθετο. Δεν είναι καθόλου σί
γουρο ότι οι εικόνες βίας και τηλεό
ρασης παράγουν το κοινωνικό φαι
νόμενο της εγκληματικότητας και 
της βίας. Πιστεύω ότι ο κύριος λόγος 
είναι η ίδια η σημερινή πραγματικό
τητα που είναι εξαιρετικά βίαιη και η 
βία αυτή δεν εκφράζεται μόνο μέσα 
απ’ το ξύλο, το φόνο αλλά και μέσα 
απ’ τις καθημερινές σχέσεις, τις 
επαγγελματικές, τις σχέσεις ιεραρ
χίας, τη δουλειά, μέσα απ’ την οικο
γένεια, την πόλη (η σχέση με το τε
χνικό περιβάλλον είναι κάτι που 
καταπιέζει τον άνθρωπο), τη μη
χανή, το αυτοκίνητο (μέσα απ’ την 
ταχύτητα), ακόμα και μέσα απ’ το 
σύγχρονο αθλητισμό (σε αντίθεση 
με τον αρχαίο Ελληνικό τρόπο λει
τουργίας του.)

Η τηλεόραση αντανακλά λίγο αυ
τήν την πραγματικότητα που είναι 
τόσο βίαιη. Το να ζητάμε όμως να 
εξαλείψουμε την πραγματικότητα 
στο επίπεδο του καθρέφτη και όχι 
στο επίπεδο του αντικειμένου απ’ το 
οποίο βγαίνει η αντανάκλαση, είναι 
λίγο υποκριτικό.

Η τέχνη μέσα απ’ την τηλεόραση 
παρουσιάζει μεν τη βία αλλά συγ
χρόνως την κριτικάρει. Και αυτό 
μπορεί να είναι αποτελεσματικό 
μέσο αντιμετώπισής της. Απ’ τη μια 
μεριά δεν την αποκρύπτεις, την πα
ρουσιάζεις, αφού ούτως ή άλλως 
υπάρχει στην πραγματικότητα και 
απ’ την άλλη μεριά την κριτικάρεις.

Μήπως οι αρχαίες τραγωδίες δεν 
είχαν βία; Μόνο που η βία αυτή είναι 
έτσι ενσωματωμένη στο έργο ώστε 
να παράγει νόημα. Εδώ υπάρχει και 
η ευθύνη του έργου τέχνης. Εάν 
πράγματι ο τρόπος με τον οποίο εν
σωματώνεται η βία μέσα στο έργο 
οδηγεί στην παραγωγή νοήματος 
που να είναι ηθικό. Εάν το έργο 
προωθεί τη βία ή προσπαθεί να την 
περιστείλει, δεν εξαρτάται απ’ το αν 
υπάρχει αναπαράσταση βίας μέσα 
στο έργο αλλά απ’ τη στάση που έχει 
το ίδιο το έργο, ο σκηνοθέτης ή ο 
σεναριογράφος, απέναντι στη βία, 
δηλαδή απ’ το νόημα, εάν το νόημα 
είναι υπέρ ή όχι της βίας. Και απ’ τον 
τρόπο που ο θεατής θα αποκρυπτο- 
γραφίσει αυτό το νόημα, εξαρτάται 
το παιδαγωγικό αποτέλεσμα του 
συγκεκριμένου έργου».■ Ο διευθυντής προγράμματος της ΕΡΤ 2 κ. Λεβεντάκος.
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ΕΡΕΥΝΑ

Η κ. Ελένη Καϊμάκη - Αρχοντάκη
(φυσικός) από την εκπαιδευτική τη
λεόραση μας είπε για την σχεδόν 
άγνωστη αυτή πλευρά της τηλεόρα
σης:

«Είναι ένας τύπος τηλεόρασης 
που δεν έχει σκοπό μόνο την ενημέ
ρωση και την ψυχαγωγία του θεατή, 
αλλά και την επιμόρφωση και την 
καλλιέργειά του.

Είναι η τηλεόραση που δίνει τη 
δυνατότητα σε μικρούς και μεγά
λους ν’ ανοίξουν ένα παράθυρο στη 
γνώση.

Η εκπαιδευτική τηλεόραση, έκανε 
τα πρώτα δειλά βήματά της στην Ελ
λάδα το φθινόπωρο του 1977. Στην 
αρχή ήταν καθαρά σχολική και οι εκ
πομπές της απευθύνονταν μόνο σε 
μαθητές ορισμένων τάξεων του Δη
μοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Το 
περιεχόμενο των εκπομπών αποτε
λούσε συμπλήρωμα της διδασκα
λίας ορισμένων σχολικών μαθημά
των, θετικής κυρίως κατεύθυνσης.

Από τον Οκτώβριο του 1982 το 
πρόγραμμα της εκπαιδευτικής τη
λεόρασης διευρύνθηκε και άρχισε 
να αγκαλιάζει σχεδόν όλες τις βα
θμίδες της εκπαίδευσης, όπως και 
άλλες ομάδες του πληθυσμού κάθε 
ηλικίας με ποικίλες ανάγκες και εν
διαφέροντα.

Εκτός από το σχολικό εκπαιδευ
τικό πρόγραμμα, στο πρόγραμμα 
της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, εν
τάχθηκαν και εκπομπές γενικότε
ρου ενδιαφέροντος και σοβαρού 
προβληματισμού με στόχο όχι μόνο 
την επιμόρφωση του θεατή αλλά και 
την ευαισθητοποίησή του σε μία 
σειρά καθημερινών κοινωνικών 
προβλημάτων. Τέτοια προγράμματα 
είναι οι σειρές «πρόληψη - υγεία», 
«υγιεινή διατροφή», «σεξουαλική 
αγωγή», «ειδική αγωγή», «θέματα 
οικολογίας», «τέχνη και πολιτι
σμός», «γνωριμία με τον τόπο μας», 
«μαθήματα τεχνολογίας», «μαθή
ματα ξένων γλωσσών», «αγροτικοί 
σύλλογοι και αγροτικοί συνεταιρι
σμοί» κ.τ.λ.

Τα προγράμματα αυτά είναι ελλη
νικής και ξένης παραγωγής. Η επι
λογή τους γίνεται προσεκτικά και με 
καθαρά επιστημονικά και κοινωνικά 
κριτήρια, σύμφωνα με τους στόχους 
και την εκπαιδευτική πολιτική του 
υπουργείου Παιδείας.

Την προσαρμογή των ξένων προ
γραμμάτων για το ελληνικό κοινό, 
έχει αναλάβει ομάδα ειδικευμένων 
εκπαιδευτικών του υπουργείου Παι
δείας σε συνεργασία με ειδικούς της 
ΕΡΤ.

Παράλληλα η διεύθυνση εκπαι
δευτικής τηλεόρασης του Υπουρ

γείου Παιδείας έχει ξεκινήσει μια 
προσπάθεια άμεσης επικοινωνίας με 
μαθητές ή ενήλικες που παρακο
λουθούν τα προγράμματα της εκ
παιδευτικής τηλεόρασης, με στόχο 
το διάλογο για την πλατύτερη κά
λυψη των επιμορφωτικών αναγκών 
τους.

Δυστυχώς, η αξία της εκπαιδευτι
κής τηλεόρασης είναι άγνωστη σ’ 
ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού

πληθυσμού. Ένας από τους στό
χους του Υπουργείου Παιδείας και 
της ΕΡΤ είναι να φτάσει το έργο και 
η επιμορφωτική της αξία και στον 
τελευταίο τηλεθεατή.

Έτσι μόνο θα αξιοποιηθεί τέλεια η 
θετική πλευρά αυτού του «Μέσου», 
που ακούει στο όνομα εκπαιδευτική 
τηλεόραση, και που έχει σαν μονα
δικό στόχο την πολύπλευρη μόρ
φωση και επιμόρφωση του λαού μας.

■ Η διεύρυνση τού προγράμματος της εκπαι
δευτικής τηλεόρασης θα βοηθήσει τα παιδιά 
να παρακολουθούν αρκετές εκπομπές εκ
παιδευτικού χαρακτήρα και λιγότερες εκ- 
πομπέε βίας.

■ Η κ. Ελένη Καϊμάκη - Αρχοντάκη.



Τι λένε στην «Α.Ε.» 
ο Ταξίαρχος Γ. Σταύρακας 
και ο αστυν. διευθυντής 
Μαν. Μποσινάκης

Η ανακάλυψη και η τελειοποίηση 
της τηλεόρασης συγκαταλέγεται 
αναμφισβήτητα μεταξύ των 

πλέον σοβαρών και σπουδαίων τεχνικών 
επιτευγμάτων του αιώνα μας.

«Τηλεόραση» είναι η λέξη που επικρά
τησε στην Ελληνική γλώσσα και στην τε
χνική ορολογία και σημαίνει την μετά
δοση ηχητικών κινουμένων εικόνων σε 
μακρινές αποστάσεις με ηλεκτρικά μέσα 

Η τηλεόραση, μεταξύ των μέσων μαζι
κής επικοινωνίας, Τύπο, ραδιόφωνο, κι
νηματογράφο, θεωρείται και είναι το πιο 
σπουδαίο και το πιο αποτελεσματικό, 
λόγω των απεριόριστων δυνατοτήτων 
της και της ευρύτατης και συνεχώς αυ
ξανόμενης διάδοσής της.

Η τηλεόραση που φάνηκε στην αρχή 
σαν μια κατάκτηση του ανθρώπου, 
έδειξε, ύστερα από λίγο, με την δυναμική 
πλέον εισβολή της σε κάθε σπίτι, πως θα 
είναι αντίθετα ο κατακτητής αυτού.

Αποτελεί πράγματι για την εποχή μας 
σπουδαίο μέσο διαπαιδαγώγησης, μόρ
φωσης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των 
ανθρώπων. Αν όμως δεν τεθεί υπό προ
γραμματισμένο και υγιή έλεγχο, μπορεί 
να προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές 
στην προσπάθεια της διαπαιδαγώγησης 
των νέων μας και μάλιστα των ανηλίκων, 
ήτοι των παιδιών μας μέχρι και του 17ου 
έτους της ηλικίας τους. Αυτό γιατί μέχρι 
την ηλικία αυτή δεν έχουν υποστεί την 
οριστική, την σωστή και την πλήρη σωμα
τική και ψυχική διαμόρφωσή τους, αλλά 
αποτελούν έναν ευαίσθητο και αποτυ- 
πωτικό μηχανισμό που δέχεται τα πάντα 
και από τα πάντα επηρεάζεται.

Από όλα τα όντα της γης, το πιο λογικό, 
ο άνθρωπος, κατά τον χρόνο της γέννη
σής του, είναι το πιο ατελές.

Για τούτο ο νέος άνθρωπος έχει από
λυτη ανάγκη, για αρκετό καιρό, περισσό
τερο κάθε άλλου όντος, την φροντίδα 
των μεγάλων.

Η φροντίδα αυτή δεν πρέπει να στρέ
φεται και να αποβλέπει αποκλειστικά και 
μόνο στην προσπάθεια για την σωστή 
σωματική του ανάπτυξη, αλλά και κυρίως 
για την ψυχική αυτού ανάταση και μόρ
φωση.

Με άλλα λόγια η φροντίδα αυτή για την 
σωστή και υγιή ανάπτυξη της προσωπι
κότητας του παιδιού θα πρέπει να απο
βλέπει στο πως να καταστήσει το παιδί, 
όσο το δυνατό πιο πλήρες, άρτιο και τέ
λειο, ώστε να αποτελέσει, όταν με την 
πάροδο του χρόνου μεγαλώσει, ανδρω- 
θεί και ωριμάσει, ένα σωστό μέλος μιας 
κοινωνίας.

I Σκηνές σαν κι αυτή μπορεί να γίνουν και 
πραγματικότητα αν η τηλεόραση δεν αντιμε
τωπιστεί σωστά από τους γονείς και το 
σχολείο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα 
των παιδιών.

ενυπάρχουσας, από τη φύση σ’ αυτόν, 
δραστηριότητας, όσο και από την υπο
χρέωση της Πολιτείας να φροντίζει για 
την μόρφωσή του, ώστε να κατευθύνει 
σκόπιμα προς υψηλούς σκοπούς κάθε 
ενέργειά του.

Ως εκ τούτου τρομερές είναι οι ευθύ
νες όλων εκείνων που εκ φύσεως έχουν 
αποστολή να ασχοληθούν με την ορθή 
και σωστή διαπαιδαγώγηση των ανηλί
κων, γονέων, φίλων, συγγενών, διδασκά
λων και Πολιτείας.

Στην προσπάθειά τους αυτή, για σω
στή, πλήρη και υγιή διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών, αρωγό βρίσκουν, μεταξύ των 
άλλων μέσων (τύπο, ραδιόφωνο, κινημα
τογράφο) και την τηλεόραση, η οποία 
πραγματικά στην εποχή μας διαδραματί
ζει πρωτεύοντα ρόλο στην διαπαιδαγώ
γηση της νεότητας και ιδιαίτερα στην 
διαπαιδαγώγηση της αγνής και άδολης 
παιδικής ψυχής.

Η τηλεόραση είναι ένας δάσκαλος που

Σ ήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς, ότι 
η πρόοδος και το μέλλον κάθε 
λαού εξαρτάται κατά κανόνα, τόσο 
από την ορθή ανάπτυξη και ενίσχυση της■ Ο αστυν. διευθυντής Μ. Μποσινάκης.

μπαίνει αυτόκλητα σε όλα τα σπίτια που 
διαθέτουν συσκευή λήψης. Δεν ρωτά 
κανένα αν την θέλουν ή όχι. Είναι ο σύγ
χρονος κατακτητής και ο κυρίαρχος του 
κόσμου. Είναι ο μεγάλος εκπαιδευτής. 
Είναι μια ακαταμάχητη δύναμη στην εξ
ουσία της οποίας υποτάσσονται τα 
πάντα. Γι’ αυτό και την παρακολουθούν 
όλοι, μικροί και μεγάλοι. Ιδιαίτερα όμως 
έλκει και ενθουσιάζει τη νεολαία, η οποία 
διακρίνεται, τόσο για τον αυθορμητισμό 
της, όσο και για την έλλειψη πείρας του 
κόσμου και ως εκ τούτου ο,τιδήποτε νέο 
την προσελκύει πολύ.

Με την τηλεόραση ο άνθρωπος και 
αντίστοιχα με τις διάφορες, ανάλογα του 
είδους τους, προβαλλόμενες εκπομπές, 
αφ' ενός μεν συμπληρώνει και πλαταίνει 
την μόρφωσή του (προβολή μορφωτικών 
ντοκυμανταίρ -  εκπαιδευτική τηλεό
ραση), αφ’ ετέρου δε ψυχαγωγείται 
(αθλητικές εκδηλώσεις -  κινηματογρα
φικές ταινίες κ.τ.λ.) και ενημερώνεται 
στα εσωτερικά και διεθνή προβλήματα 
(ειδήσεις).

Όλα τα ανωτέρω, όπως είναι φυσικό, 
αποτελούν τα θετικά της τηλεόρασης 
επιτεύγματα. Δυστυχώς όμως ο τομέας 
της μόρφωσης και ιδιαίτερα σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαίδευσης παραμένει 
ακόμη ανεκμετάλλευτος, αν και η τη
λεόραση, κατά γενική ομολογία κατα
τάσσεται μεταξύ των πιο αποδοτικών 
οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας. Η 
αρνητική αυτή πλευρά της τηλεόρασης 
βρίσκεται βασικά στην εμπορικοποίηση 
και το ανεξέλεγκτο των προβαλλόμενων 
προγραμμάτων σε βάρος της ποιότητας 
αυτών.

Για τα παιδιά η μικρή οθόνη έχει κατά 
κυριολεξία, μαγνητικές ιδιότητες, και 
τούτο, γιατί αυτή αποτελεί αναγκαίο εξ
άρτημα του σπιτιού και είναι ανέξοδη, 
προσιτή και εύκολη στην χρήση της. 
Παρακολουθείται καθημερινά από αυτά 
και κατά κανόνα για πολλές ώρες και μά
λιστα, όταν οι γονείς απουσιάζουν, με 
αποτέλεσμα, λόγω της συνεχούς παρα
κολούθησης η ένταση των προκαλουμέ- 
νων αντιδράσεων και επιπτώσεων, είτε 
ευμενών είτε δυσμενών, να είναι πολλα
πλάσια εντονότερη. Ως εκ τούτου η επι
βλαβής αυτή επίδραση είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κι
νηματογράφου.

Ειδικότερα:

α. Προκαλεί πολλές φορές συγκρού
σεις απόψεων μεταξύ των γονέων, αλλά 
και μεταξύ γονέων και παιδιών, ως προς 
την σκοπιμότητα παρακολούθησης από 
τα τελευταία ορισμένων προγραμμάτων. 
Οι συγκρούσεις αναμφίβολα διαταράσ- 
σουν την αρμονική ζωή της οικογένειας 
με όλα τα δυσμενή επακόλουθα στην 
ορθή αγωγή αυτών.

Σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς ορι
σμένες εκπομπές τις θεωρούν ακατάλ
ληλες (χωρίς να είναι) για την ηλικία των 
παιδιών τους, τα οποία στο σημείο αυτό 
αντιδρούν με έντονο τρόπο υποστηρί
ζοντας ότι είναι μεγάλα, ιδιαίτερα όταν 
το πνευματικό επίπεδο των γονέων είναι 
κατώτερο των παιδιών τους. Εάν οι γο
νείς δεν υποχωρήσουν, αρκετά παιδιά, 
με το πρόσχημα συνεργασίας με άλλους
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συμμαθητές ή συμμαθήτριές τους ανά
λογα, βρίσκουν τον τρόπο παρακολού
θησης των έργων αυτών εκεί, όπου δεν 
ασκείται αυστηρός έλεγχος.

Ακόμη η αιτία των συγκρούσεων αυτών 
ενδεχόμενα να οφείλεται και στη δια
φορά ηλικίας που υπάρχει μεταξύ των 
γονέων και των παιδιών τους. Γενικά 
όμως άλλα είναι τα ενδιαφέροντα των 
μεγάλων και άλλα των νέων.

Τέλος δεν πρέπει να διαφεύγει της 
προσοχής μας και η εφηβική ηλικία, η 
οποία κατά τους ψυχολόγους και παιδα
γωγούς, δύσκολα υποτάσσεται και εύ
κολα επαναστατεί. Κάθε εκδήλωση από 
μέρους των μεγαλυτέρων απέναντι του, 
ο έφηβος την θεωρεί σαν προσπάθεια 
εκμηδένισης της προσωπικότητας, με 
αποτέλεσμα την αντίδραση και την άρ
νηση.

β. Προκαλεί απώλεια χρόνου παραγω
γικού και πτώση στην μελέτη και από
δοση στα μαθήματα.

Τα παιδιά πολλών οικογενειών, ιδιαί
τερα εκείνων που συχνά απουσιάζουν 
από το σπίτι τις απογευματινές και βρα- 
δυνές ώρες, εργαζόμενοι κ.τ.λ. παρακο
λουθούν πολλές ώρες τηλεόραση.

Το φαινόμενο αυτό ερμηνεύεται:
(I) ή δεν έχουν την ανάλογη επιτήρηση 

των γονέων τους.
(II) ή οι γονείς δεν έχουν την ανάλογη 

μόρφωση για την κατάλληλη καθοδή
γηση των παιδιών τους.

Αποτέλεσμα αυτών είναι η μείωση της 
απόδοσης στα μαθήματά τους, αφού συ
χνά παρατηρείται το φαινόμενο να κά
θονται καθηλωμένα στην τηλεοπτική 
συσκευή μέχρι και τα μεσάνυχτα ακόμη.

Φυσικό λοιπόν είναι, μετά την παρακο
λούθηση τόσων εκπομπών να μη μπο
ρούν να συγκεντρωθούν και να μελετή
σουν.

Στοιχείο λοιπόν αρνητικό. Η τηλεό
ραση αποτρέπει τους νέους από το βι
βλίο.

γ. Επιδρά δυσμενώς στον ύπνο τους. 
Συνέπεια της επί αρκετές ώρες παρακο
λούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων 
από τα παιδιά έχει σαν αποτέλεσμα ο 
ύπνος τους να μη είναι ήρεμος και ευχά
ριστος. Οι διάφορες σκηνές και εικόνες 
που ενδεχόμενα παρακολούθησαν, κυ
ρίως σε αστυνομικά, γκακστερικά φιλμ, 
θρίλερ ή γουέστερν, τους δημιουργούν 
διαταραχές. Μερικά βλέπουν άγρια και 
εφιαλτικά όνειρα. Όλα αυτά έχουν δυσ
μενείς επιπτώσεις, στον ψυχοσωματικό 
κόσμο τους. Δημιουργείται μία νευρικό
τητα, η οποία διακρίνεται σ' όλες τις εκ
δηλώσεις της ζωής τους.

Οι προβαλλόμενες στην τηλεόραση 
ανατριχιαστικές και φρικτές σκηνές κτη- 
νωδίας, βαναυσότητας, βίας και τρόμου, 
γεννούν, όπως μας πληροφορούν οι ει
δικοί επιστήμονες, υστερικούς παροξυ
σμούς, κεφαλαλγίες, άγρια όνειρα, νυ
χτερινές φοβίες, σπασμούς, θρήνους και 
εφιάλτες, άγχος και αγωνία. Ακόμη οι 
σκηνές αυτές συντελούν στην δημιουρ
γία νευρώσεων και στην εκκόλαψη σο
βαρών ψυχώσεων.

δ. Προκαλεί νάρκωση του πνεύματος. 
Η παρακολούθηση διαφόρων εκπομπών
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και η αφοσίωση σ αυτές επί πολλές ώρες 
αφαιρεί από τα παιδιά την ζωτικότητα, 
τον ενθουσιασμό και την διάθεση για 
δράση. Η τηλεόραση κλείνει τον άν
θρωπο μέσα και τον απομακρύνει από 
κάθε ενέργεια, δράση, μάθηση. Είναι ένα 
επικίνδυνο αναισθητικό του πνεύματος. 
Απορροφά την νεανική ενεργετικότητα, 
αδειάζει την καρδιά και το πνεύμα από 
τις δημιουργικές δυνάμεις και θάπτει 
την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα σε μια 
γλοιώδη παθητικότητα.

ε. Η μόρφωση που υποτίθεται, σε πολ
λές περιπτώσεις, ότι μας παρέχει η τη
λεόραση είναι εννίοτε ατελής και εγγίζει 
πολλές φορές τα όρια της αμάθειας και η 
διαπαιδαγώγηση πλημμελής και εσφαλ
μένη.

στ. Δημιουργεί στην ψυχή του ανηλί
κου τον θαυμασμό και την ηρωποίηση 
των πρωταγωνιστών των έργων που βλέ
πει. Τα πρόσωπα τα οποία υποδύονται 
τους διάφορους ρόλους στην τηλεό
ραση, τα παιδιά τα θεωρούν και δικά τους 
πρόσωπα και συνδέονται συναισθημα
τικά μαζί τους. Να μη λησμονούμε, ότι τα 
παιδιά της ηλικίας αυτής τρέφουν θαυ
μασμό για τους διάφορους ήρωες ή τα 
υποκατάστατά τους και θέλουν να τους 
μοιάσουν, τόσο στον τρόπο ζωής, όσο και 
στις πράξεις, τους έρωτες, την συμπερι
φορά τους κ.τ.λ. Οι ήρωες αυτοί εκπέμ
πουν μια μυστηριώδη γοητεία και ελκυ- 
στικότητα στους νέους, γιατί οι νέοι και 
οι νεαρές, οι οποίοι και οι οποίες εκ φύ- 
σεως αναζητούν ιδανικά πρότυπα και 
ρέπουν προς μίμηση, καταλαμβάνονται 
από θαυμασμό και από θαυμάστριες και 
θαυμαστές τους προσπαθούν να μετα
βληθούν σε μιμητές τους, ακολουθών
τας την ζωή και διαγωγή των ινδαλμάτων 
τους. Το αποτέλεσμα είναι, ότι ένα αι
σχρό παράδειγμα ζωής μεταβάλλεται σε 
ιδεώδες για τους νέους και τις νέες. Η 
τηλεόραση δημιουργεί πρότυπα μίμησης 
χαμηλότατης αισθητικής και ηθικής στά
θμης. Πρόσφατο παράδειγμα ελληνίδας 
άγαμης μητέρας - ηθοποιού, που δήλωσε 
αδιάντροπα στα μέσα μαζικής ενημέρω
σης, ότι περιμένει παιδί, του οποίου τον 
πατέρα δεν αποκαλύπτει και τον οποίο 
δεν προτίθεται να παντρευτεί. Σε σχε
τικό ρεπορτάζ περιοδικού βρέθηκαν 
θαυμαστές της πολλοί, ως επί το πλεί- 
στον νεαρά παιδιά, τα οποία τη συνεχά- 
ρησαν για το θάρρος της να αψηφίσει το 
«κατεστημένο» και να ρυθμίσει την ζωή 
της, όπως αυτή ήθελε. Σ' αυτό ακριβώς 
το σημείο της μίμησης και επανάληψης 
των πράξεων των «ηρώων» υπάρχει ο 
κίνδυνος για την παιδική ηλικία να εγ- 
κολπισθεί υλιστικά ιδανικά, τα οποία φυ
σικά αποτελούν συμπτώματα ηθικής και 
πνευματικής παρακμής.

ζ. Οδηγεί τα παιδιά στον μιμητισμό. Η 
παιδική ηλικία εύκολα μιμείται. Η τηλεό
ραση προσφέρει στα παιδιά παραδεί
γματα, τα οποία ασυνείδητα τα κατευθύ
νουν. Με άλλα λόγια η τηλεόραση δεν 
προβάλλει ανθρώπους και εικόνες αδιά
φορες, αλλά υποδείγματα προς μίμηση. 
Το παιδί ταυτίζει το «εγώ» του με τα 
πρόσωπα του θεάματος και συμπεριφέ- 
ρεται ανάλογα. Επηρεάζεται άμεσα από 
τις προβαλλόμενες εικόνες και σκηνές 
βίας που παρακολουθεί στην τηλεόραση 
και προσπαθεί να τις μιμηθεί. Με την εγ

κατάσταση του τρόμου και της βαρβαρό
τητας μέσα στο σπίτι μας δεν πρέπει κα
τόπιν να απορρούμε, γιατί συνέβει να 
διαδοθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό η παι
δική εγκληματικότητα και γιατί η βία 
πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις. Πρά
γματι η περιγραφή της βίας και του εγ
κλήματος είναι ίδια με την διδασκαλία 
του. Η τηλεοπτική ταινία που παριστάνει 
ένα έγκλημα, είναι ένα μάθημα για την 
διάπραξή του. Όταν διδάσκεται στο λαό 
το έγκλημα, με το έγκλημα θα σου απαν
τήσει. Η νεανική ηλικία ατυχώς είναι η 
ηλικία εκείνη κατά την οποία είναι πολύ 
δυνατό και εύκολο να φυτευτεί στην 
ψυχή το έγκλημα και να εμφανιστούν τα 
πρώτα στάδια της εγκληματικότητας.

η. Τέλος η τηλεόραση διδάσκει διάφο
ρους τρόπους τέλεσης εγκλημάτων (δο
λοφονίες, ληστείες, διαρρήξεις, βιασμοί, 
εμπρησμοί κ.τ.λ.), τα οποία εντυπωσιά
ζουν την νεότητα και οδηγούν στην τέ
λεση, χάρη του μιμητισμού, ομοίων εγ
κλημάτων.

Με άλλα λόγια τα παιδιά μη έχοντα την 
αναγκαία κρίση_ και την ανάλογη πείρα 
και με τον μιμήτ'ίσμό που τα κατέχει, επι
χειρούν να εφαρμόσουν στην καθημε 
ρινή ζωή τους αυτά που είδαν στην τη
λεόραση.

Στην προκειμένη περίπτωση αναφέρε- 
ται ενδεικτικά η πολυδιαφημισμένη, 
όταν προβλήθηκε, Γαλλική ταινία «ΡΙ- 
ΦΙΦΙ», τις μεθόδους της οποίας έσπευ- 
σαν και σπεύδουν ακόμη και σήμερα να 
αντιγράψουν πολλοί έλληνες κακοποιοί.

Άρα η τηλεόραση, αποδεικνύεται 
πολύ καταστρεπτική για την νεότητα, 
χάρη στο πλούσιο «αρνητικό» διδακτικό 
υλικό των έργων της (βιασμοί, απαγωγές, 
δολοφονίες, ληστείες, διαρρήξεις, εμ
πόριο ναρκωτικών, εμπρησμοί κ.τ.λ.).

Από στατιστικές μελέτες έχει αποδει- 
χθεί, ότι το ποσοστό εγκληματικότητας 
των ανηλίκων έχει αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία έτη με θετική πάντοτε συμμε
τοχή στον τομέα αυτό της τηλεόρασης.

Στην Πατρίδα μ^ς, για την προστασία 
των παιδιών μας, θα πρέπει τα δύο τη
λεοπτικά μας δίκτυα, ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, 
που αποτελούν Δημόσιες Υπηρεσίες^να 
ελέγχονται, κατά τρόπο ουσιαστικό από 
το Κράτος, ως προς το περιεχόμενο των 
εκπομπών τους και κυρίως η κατάρτιση 
των προγραμμάτων αυτών να ενεργείται 
με βάση την Αρχή, ότι η τηλεόραση 
σκοπό έχει την μόρφωση την διαπαιδα
γώγηση και την ψυχαγωγία μικρών και 
μεγάλων.

Ακόμη να γίνεται ορθή διαφώτιση των 
γονέων κυρίως, αλλά και των δασκάλων, 
για τις δυνατότητες της τηλεόρασης σαν 
μορφωτικού και ψυχαγωγικού μέσου, 
αλλά και για τις ολέθριες επιπτώσεις από 
την παρακολούθηση ακαταλλήλων προ
γραμμάτων.

Η ανατροφή και η αγωγή του παιδιού 
που ήταν, είναι και παραμένει το πιο ση
μαντικό και ευαίσθητο τμήμα του κοινω
νικού συνόλου δεν είναι πλέον ατομική 
υπόθεση των γονέων τους, αλλά θέμα 
που ενδιαφέρει άμεσα, τόσο το Κράτος, 
όσο και την Διεθνή Κοινωνία.

ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ
Γενικός Αστυν. Δ/ντής
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Ο ταξίαρχος κ. Γιαν. Σταύρακας 
συμμετέχοντας στην έρευνα του 
περιοδικού μας εκφράζει την άποψη 
της Αστυνομίας.

«1. Στη σημερινή τεχνοκρατού- 
μενη εποχή μας, χωρίς καμιά αμφι
βολία, προέχσύσα θέση στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης κατέχει η τη
λεόραση, που σαν επικοινωνιακό 
θαύμα, το οποίο συνδυάζει το φως, 
τον ήχο, την κίνηση, το χρώμα και τη 
μουσική, έχει μπει ανεξάρτητα από 
την κοινωνικό -  οικονομική κατά
σταση ή επαγγελματική ενασχόληση 
των πολιτών, στο σπίτι κάθε Έλληνα 
σε ολόκληρη τη χώρα. Η τηλεόραση 
πέρα από τη μορφωτική και ψυχα
γωγική προσφορά της, που παρέχει 
με ζωντανό, μοναδικό και ανεπανά
ληπτο αλλά ταυτόχρονα εφήμερο 
θέαμα, δίδει ακόμη τη δυνατότητα 
επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων 
ομάδων αλλά προπαντός συντελεί 
στην ενίσχυση της οικογενειακής 
συνοχής, επειδή αποτρέπει τα μέλη 
της οικογένειας να περνάνε τις 
ελεύθερες ώρες τους μακριά από 
τον οικογενειακό χώρο.

2. Οι παραπάνω όμως θετικές 
προσφορές της T.V., δεν πρέπει να 
υπερεκτιμώντας γιατί υπάρχουν και 
οι αρνητικές παράμετροι της μονό
πλευρης αυτής επικοινωνίας των 
ανθρώπων. Γι' αυτό, ο συνταγματι
κός μας νομοθέτης, στο άρθρο 15 
παρ. 1 και 2 του ισχύοντος Συντά
γματος 1975, θέτει υπό την «επιφύ
λαξη του Συντάγματος» το ατομικό 
δικαίωμα να εκφράζει και να διαδίδει 
κάποιος τους στοχασμούς του, και 
εξαιρεί την τηλεόραση από τις 
προστατευτικές διατάξεις του άρ
θρου 14, που προβλέπει την απαγό
ρευση της λογοκρισίας και κάθε 
προληπτικό μέτρο περιοριστικό της 
ελευθερίας του Τύπου. Έτσι η τη
λεόραση τελεί υπό τον άμεσο 
έλεγχο του Κράτους, αποσκοπεί δε 
στην αντικειμενική και με ίσους 
όρους μετάδοση πληροφοριών και 
ειδήσεων, σαν προϊόντων του λόγου 
και της τέχνης, διασφαλίζοντας 
πάντως με την επιβαλλόμενη ποιο
τική στάθμη των εκπομπών την πο
λιτιστική ανάπτυξη της χώρας και 
την κοινωνική της αποστολή.

3. Από τα προεκτεθέντα, διαφαί- 
νεται εναργέστατα ότι, η Πολιτεία 
εξοπλίζει το νομικό της οπλοστάσιο, 
ώστε να μπορεί να προβληθεί η απα
ραίτητη κοινωνική άμυνα σε κάθε 
λογής ξενόφερτα μηνύματα, που με 
τη μορφή ταινιών ή σήριαλ αυτοτε
λών ή πολλών επεισοδίων, βομβαρ
δίζουν την ελληνική οικογένεια, 
εισάγοντας αποστεωμένα πρότυπα 
Με σκηνές βίας και τρόμου, ξένες

■ Ο Ταξίαρχος Γ. Σταύρακας.

προς την ελληνική πραγματικότητα. 
Ειδικότερα, σκηνές βιαιότητας και 
τρόμου, πυκνές στα τηλεοπτικά 
προγράμματα, προκαλούν δυσ
επούλωτα ψυχικά τραύματα στα 
παιδιά, αλλά το σπουδαιότερο 
ασκούν υποβολή, η οποία αυξάνει 
τις προχωρημένες ώρες της νύχτας, 
που καταβάλλεται μεγαλύτερη 
προσπάθεια του εγκεφαλικού μηχα
νισμού για διατήρηση της απαραίτη
της πνευματικής διαύγειας και ετοι
μότητας, με αποτέλεσμα την υπερ
βολική κόπωση, που συνήθως προ- 
καλεί ονειρικές διαταραχές και 
εφιάλτες αλλά και διαταραχές της 
συναισθηματικότητάς τους.

4. Από εγκληματολογική σκοπιά, 
εξεταζόμενες οι αρνητικές παράμε
τροι της τηλεόρασης, μας οδηγούν 
στα εξής ασφαλή συμπεράσματα: 

α. Οι σκηνές φρίκης, βιαιότητας, 
χλιδής, άκοπου πλουτισμού, ηδονι
στικής ζωής και άλλων απολαύσεων, 
υπαγορεύουν στον ανήλικο την ιδέα 
να επιχειρήσει κάποια εγκληματική 
πράξη, από την πιο απλή (π.χ. απο
στολή ανώνυμης απειλητικής επι
στολής, με την οποία ζητά λύτρα), 
μέχρι τις βαρύτερες μορφές εγκλη
μάτων, στην τέλεση των οποίων πα
ροτρύνεται αλλά και διδάσκεται ο 
πρώιμος εγκληματίας από το σήριαλ 
ή την ταινία π.χ. πώς να μπει και να 
απογυμνώσει ένα κατάστημα, ή πώς 
να διαρρήξει ένα χρηματοκιβώτιο, 
πώς να ακινητοποιήσει ένα φύλακα 
ή πώς να προσχεδιάσει σε λεπτομέ
ρειες το άλλοθι κ.τ.λ.

β. Ταινίες αστυνομικές, «γκαγ- 
κστερικές» και «καουμπόικες», που 
εισάγουν πέραν από τη μεθοδολο
γία δράσης και πρότυπα μίμησης, 
οδηγούν πολλές φορές νέους ευε
πίφορους, λόγω βιοψυχολογικής 
συγκρότησης και προδιάθεσης, σε 
εγκληματική δράση, με το να μι
μούνται τον πρωταγωνιστή τον 
οποίο θαυμάζουν.

γ. Τέλος η φυσική σκαιότητα και 
βαναυσότητα σε συνδυασμό με την 
ηθική βία που «διδάσκει», ορισμένες 
φορές, η τηλεόραση, δημιουργούν 
ένα καταναγκασμό συνείδησης των 
ανηλίκων, που σταδιακά εξελίσσεται 
σε ηθική αποχαύνωση, με την κακώς 
νοούμενη «σεξουαλική απελευθέ
ρωση», που οδηγεί σε κατοπινά στά
δια στη γυναικεία ή ανδρική πορ
νεία, τον εκμαυλισμό των ηθών και 
τη διάπραξη του συνόλου των εγ
κλημάτων κατά των ηθών.

5. Από το αρχειακό υλικό των ειδι
κών υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευού- 
σης, που είναι ταγμένες για την 
προστασία της νεότητας, μπορούμε 
να αντλήσουμε πολλά πραγματικά 
περιστατικά, από τα οποία διαφαίνε- 
ται σχέση αιτίου - αιτιατού μεταξύ 
της φθοροποιού επίδρασης της τη
λεόρασης και της τελεσθείσης από 
ανήλικους ή νέους της μετεφηβικής 
ηλικίας αξιόποινης πράξης.

6. Με τα παραπάνω, χωρίς να 
καταδικάζουμε την τηλεόραση, της 
οποίας τη θετική προσφορά ανα
γνωρίσαμε και εξήραμε στην αρχή, 
πρέπει να δεχθούμε ότι, τόσο η Πο
λιτεία όσο και η οικογένεια, θα πρέ
πει να λαμβάνουν μέτρα περιστολής 
των πηγών παραγωγής βιαιοτήτων, 
μια των οποίων είναι και η ζήτηση 
τέτοιων εκπομπών και προβολών 
από μερίδα τηλεθεατών. Αλλά πέρα 
όμως από τη φροντίδα της Πολι
τείας, που είναι δεδομένη στον το
μέα προστασίας της νεότητας, και οι 
ίδιοι οι γονείς θα πρέπει να αμύνον
ται αφού τους παρέχεται η δυνατό
τητα διαφόρων επιλογών για ψυχα
γωγία των παιδιών τους. Επίσης η 
επιστήμη έχει το δικό της μερίδιο 
ευθύνης, ώστε να βρει λύσεις των 
ηθικών και παιδαγωγικών προβλη
μάτων των νέων, όταν οι τελευταίοι 
δέχονται ψυχολογικές υποβολές και 
εκμεταλλεύσεις από τα τεχνικά 
μέσα, που τους αλλοτριώνουν και 
τους απαξιώνουν, με αποτέλεσμα 
πολλές φορές την παρεκκλίνουσα 
συμπεριφορά τους, που κλιμακώνε
ται από την ακοινωνικότητα και 
αντικοινωνικότητα και φθάνει μέχρι 
την εγκληματική δράση. Όμως 
ιδιαίτερα για την ελληνική κοινωνία 
θα πρέπει να σημάνει συναγερμός, 
ώστε όλοι οι αρμόδιοι φορείς να τε
θούν προ των ευθυνών τους για 
διαφύλαξη και προστασία της νεό
τητας, που αποτελεί το εκλεκτό 
κομμάτι της ελληνικής πρωτοπορίας 
και την ενσάρκωση των οραματι- 
σμών και ελπίδων για μια ελληνική 
κοινωνία ανθρωπινότερη, κοινωνικά 
δίκαιη και δημοκρατική».



Του Ηλία Δασκαλάκη
Αν. Καθηγητή Εγκληματολογίας
αντιπρύτανη της Παντείου Α.Σ.Π.Ε.

■ Ο Ηλίας 
Δαοκαλά κης 

αν. καθηγητής 
Εγκληματολογίας.

...Η εγκληματικότητα είναι προϊόν 
της δραματικής αναπαραγωγής 

της πραγματικότητας που 
επιχειρείται από τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας

Η βία στην τηλεόραση αποτελεί 
μια ειδικότερη έκφραση ενός 
γενικότερου προβλήματος 

που είναι εκείνο της σχέσης μεταξύ 
μέσων μαζικής επικοινωνίας και εγ
κληματικότητας. Βέβαια, η δύναμη 
υποβολής της εικόνας είναι πολύ 
μεγαλύτερη από εκείνη του έντυ
που μηνύματος αλλά κατά τα άλλα η 
TV δεν διαφοροποιείται από τα 
λοιπά μέσα μαζικής επικοινωνίας σε 
ότι αφορά το θέμα που μας απασχο
λεί γ ι’ αυτό νομίζω ορθότερο θα 
ήταν να εξετασθεί το θέμα σφαιρικά.

Η σχέση μέσων μαζικής επικοινω
νίας και εγκληματικότητας μπορεί 
να εξετασθεί σε δύο διαφορετικά 
επίπεδα. Στο πρώτο, τίθεται το ερώ
τημα αν η προβολή του εγκλήματος 
και ειδικότερα της βίας από τα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας συμβάλλει 
στην εγκληματικότητα ή μ’ άλλα λό
για, αν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 
μπορούν να αποβούν εγκληματογό- 
νοι παράγοντες. Εδώ βρισκόμαστε 
σε μια προοπτική αιτιολογικής 
προσέγγισης. Στο δεύτερο επίπεδο, 
το θέμα τίθεται ως εξής: Οι γνώσεις 
που έχουμε σχετικά με την έκταση 
και την μορφολογία της εγκληματι
κότητας ανταποκρίνονται σε μια 
αντικειμενική πραγματικότητα ή εί
ναι δημιούργημα μιας δραματικής 
αναπαραγωγής της πραγματικότη
τας που επιχειρείται από τα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας;

Μ ε το ερώτημα του πρώτου 
επίπεδου δεν θα ασχοληθώ 
ειδικά. Αρκεί να αναφέρω 

ότι ένα πλήθος εμπειρικών ερευνών 
δεν έχει καταλήξει σε σαφή συμπε
ράσματα πράγμα που είναι επόμενο 
για κάθε περίπτωση μονοπαραγον- 
τικής προσέγγισης ενός φαινομέ
νου.

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, η 
απάντηση σ' αυτό προϋποθέτει 
απάντηση σε τρία επιμέρους ερω
τήματα σχετικά με την εγκληματικό
τητα.
α) Ποιά είναι η εικόνα της κοινής 

γνώμης.
β) Ποιό είναι το περιεχόμενο του 

μηνύματος των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας.

γ) Ποιά είναι η σχέση μεταξύ μηνύ- 
νατος των μέσων μαζικής επι
κοινωνίας και εικόνας της κοι
νής γνώμης.

Ω ς προς το πρώτο ερώτημα 
ένα πλήθος ερευνών σε διά
φορες χώρες έχει καταδείξει 

ότι στην κοινή γνώμη επικρατεί μια 
αντίληψη για τεράστια αύξηση της 
εγκληματικότητας που σε καμιά 
περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματική αύξηση αυτής. Επίσης 
υπάρχει ένα έντονο συναίσθημα 
φόβου σχετικά με το ενδεχόμενο να 
πέσει κανείς θύμα εγκλήματος του 
οποίου η ένταση είναι τέτοια ώστε 
να μπορεί να μιλάει κανείς για συλ
λογικό πανικό.

Το συναίσθημα αυτό χαρακτηρί
ζει κυρίως τις γυναίκες, τους υπερ
ήλικες και τα χαμηλότερα μορφω
τικά επίπεδα ενώ είναι χαρακτηρι
στικό ότι οι κατηγορίες αυτές στην 
πραγματικότητα υφίστανται τις λι- 
γότερες εγκληματικές επιθέσεις σε 
σχέση με τις άλλες κατηγορίες πλη
θυσμού.

Σχετικά με το περιεχόμενο του 
μηνύματος των μέσων μαζικής επι
κοινωνίας οι διάφορες έρευνες 
υπογραμμίζουν την μεγάλη έκταση 
που καταλαμβάνει το έγκλημα στα 
τηλεοπτικά προγράμματα ή στην έν
τυπη επιφάνεια των εφημερίδων, 
την δραματοποίηση που γίνεται κυ

ρίως με συναισθηματικά φορτισμέ
νους τίτλους και την ιδιαίτερη έμ
φαση που δίνεται στην εγκληματι
κότητα βίας με δράστες εκπρόσω
πους των κατώτερων κοινωνικό - οι
κονομικών τάξεων και την αντί
στοιχη συρρίκνωση της εγκληματι
κότητας των «λευκών περιλαίμιων».

Τ έλος σχετικά με το τρίτο ερώ
τημα μια ολόκληρη σειρά 
ερευνών έχει αποδείξει ότι οι 

κατηγορίες του πληθυσμού που 
έχουν το εντονότερο συναίσθημα 
ανασφάλειας έχουν σαν αποκλει
στικό τους ανάγνωσμα τις εγκλημα
τικές περιγραφές των εφημερίδων.

Τελικά, μπορεί να διατυπωθεί το 
συμπέρασμα ότι αυτό που προσλαμ
βάνουμε σαν εγκληματικότητα και 
που καθορίζει τις αντιδράσεις της 
κοινής γνώμης σ' αυτή είναι προϊόν 
της δραματικής αναπαραγωγής της 
πραγματικότητας που επιχειρείται 
από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Έτσι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 
ασκούν συνειδητά ή ασυνείδητα μια 
λειτουργία κοινωνικού ελέγχου και 
συμβάλλουν στην ενίσχυση του συ
στήματος.
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Του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΙΩΣΑΦΑΤ 
Ψυχίατρου - Παιδίατρου 
SENIOR LECTURER Παν/μου Λονδίνου 
τ. δ/ντή - Κέντρου Παιδικής και 
Οικογενειακής Ψυχιατρικής FINCHLEY 
και του Ινστιτούτου Ψυχαναλυτικής 
Ψυχοθεραπείας Λονδίνου.

Θ α πρέπει από την αρχή να το- 
νισθεί ότι πρόκειται για πο
λύπλοκο θέμα, όπου δεν 

υπάρχει «έτοιμη» και σαφής απάν
τηση από τον ειδικό. Έχουν γραφεί 
πάρα πολλά από ειδικούς και μη ει
δικούς σε διάφορους τομείς. Ψυχία
τροι, παιδοψυχίατροι, κοινωνιολό
γοι, ψυχολόγοι, δάσκαλοι, κοινωνι
κοί ανθρωπολόγοι, εγκληματολόγοι 
κ.τ.λ. έχουν εξερευνήσει το θέμα, ο 
καθένας από τη δική του σκοπιά και 
γνώση, χωρίς να έχουμε ακόμη μια 
ξεκάθαρη άποψη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, 
αλλά και σ' άλλες χώρες, έχουν γίνει 
εκτεταμένες έρευνες και τ' αποτε
λέσματα είναι συχνά αλληλοσυγ- 
κρουόμενα.

Άλλες έρευνες βρίσκουν ότι 
υπάρχει σαφής επίδραση της βίας 
στην ψυχολογία του παιδιού. Μια 
έρευνα που έγινε στη Βρετανία πριν 
4 χρόνια βρήκε π.χ. μεταξύ άλλων 
ότι η επιθετικότητα των παιδιών αυ
ξάνεται αμέσως μετά την παρακο
λούθηση σκηνών βίας στην τηλεό
ραση. Η επιθετικότητα αυτή μετρή
θηκε όπως εκδηλωνόταν στο παι
χνίδι τους είτε έπαιζαν μόνα τους ή 
με άλλα παιδιά.

Ά λ λ ο ι υποστήριξαν όμως ό τι η 
επ ιθετικό τητα  αυτή ε ίνα ι βραχείας 
δ ιάρκειας λόγω δ ιέγερσης των παι
διών και δεν  έχ ε ι μακρόχρονη επί
δραση.

Τ ρεις είναι οι βασικές θεωρητι
κές απόψεις που έχουν υπο- 
στηριχθεί:

1) Η βία στην τηλεόραση δεν έχει 
καμιά ουσιαστική επίδραση στον 
ψυχισμό του παιδιού.

2) Η βία στην τηλεόραση μπορεί να 
κάνει καλό στα παιδιά γιατί έτσι εκ
τονώνουν φαντασιωσικά πολλές 
από τις επιθετικές τους ενορμήσεις, 
χωρίς να χρειασθεί να τις εκτονώ
σουν με πραγματική βία.

3) Η επίδραση της τηλεοπτικής 
βίας έχει συχνά άμεσα, συνήθως 
όμως μακρόχρονα αποτελέσματα 
στον ψυχισμό του παιδιού γιατί τα 
εξοικειώνει με τη βία, ιδίως όταν ο 
βίαιος άνθρωπος σε μια τηλεοπτική

ταινία ή σήριαλ είναι, όπως συχνά 
συμβαίνει, ο «ήρωας» της ταινίας 
και τα παιδιά θέλουν να ταυτοποιη- 
θούν μαζί του.

Π ριν εκφράσω τις προσωπικές 
μου απόψεις για τις τρεις αυ
τές εκδοχές θα ήθελα με δυο 

κουβέντες να περιγράψω την γέ
νεση και πορεία της επιθετικότητας 
στο παιδί και στον άνθρωπο γενικό
τερα. Κι εδώ οι επιστημονικές από
ψεις είναι πολλές, θα τις περιορίσω 
όμως σε τρεις βασικές:

1) Η γενετική άποψη. Η άποψη 
αυτή στηρίζει την ύπαρξη ιδιαίτερης 
επιθετικότητας σ’ ένα παιδί ή εν
ήλικο σε κληρονομικούς λόγους. Η 
ύπαρξη ενός ειδικού χρωμοσώμα
τος σ’ ορισμένα άτομα που χαρα
κτηρίζονται ώς ψυχοπαθητικά ή εγ
κληματικά έχει ενοχοποιηθεί για τον 
αυξημένο βαθμό επιθετικότητας 
στα άτομα αυτά.

2) Η κοινωνιολογική άποψη. Η
δομή της κοινωνίας (αυταρχική, 
καταναλωτική κ.τ.λ.) δημιουργεί τις 
συνθήκες για ανάπτυξη επιθετικό
τητας τόσο στους καταπιεστές, όσο 
και στους καταπιεζόμενους της κοι
νωνίας αυτής.

Η ψυχαναλυτική άποψη. Εδώ δεν
υπάρχει μια και μόνο άποψη. Ορι
σμένοι συγγραφείς θεωρούν την 
επιθετικότητα σαν ένα έμφυτο έν
στικτο ή ενόρμηση,αποτέλεσμα του 
ένστικτου θανάτου που ενυπάρχει 
σε κάθε άνθρωπο σ’ αντίθεση με το 
ένστικτο ζωής.

Άλλοι θεωρούν την επιθετικό
τητα αποτέλεσμα ματαιώσεων που 
υφίσταται ο άνθρωπος στη βρεφ^ή 
και παιδική ηλικία από την μητέρα 
και το γενικότερο οικογενειακό 
περιβάλλον.

Ο ι προσωπικές μου απόψεις 
γύρω από το θέμα αυτό συμ
πίπτουν με την πλειοψηφία, 

ίσως, των ειδικών. Δηλαδή δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μια 
έμφυτη επιθετικότητα στον άν
θρωπο, που την χρειάζεται για να 
μπορέσει να επιβιώσει και την οποία 
ονομάζουμε ανάγκη αυτοεπιβε- 
βαίωσης (assertiveness).

Αν το βρέφος και το παιδί δεν 
έχουν φυσιολογική φροντίδα στην 
οικογένειά τους μπορούν να ανα
πτύξουν έντονη εχθρική επιθετικό
τητα (aggressiveness), προς το περι
βάλλον τους και την κοινωνία γενι
κότερα) που οφείλεται στην μα
ταίωση της ικανοποίησης των βασι
κών σωματοψυχικών τους αναγκών.

Οι κοινωνικές δομές και συνθήκες 
αναμφίβολα μειώνουν ή επιτείνουν 
την επιθετικότητα αυτή.

Ας έρθουμε τώρα στο ειδικότερο 
θέμα της επίδρασης της τηλεοπτι
κής βίας στην επιθετικότητα αυτή.

Ασφαλώς υπάρχει ένας βαθμός 
εκτόνωσης της εσωτερικής επιθετι
κότητας παρακολουθώντας φαντα
στικές σκηνές βίας. Είναι ένα είδος 
«κάθαρσης». Τον ίδιο ρόλο παίζουν 
και τα παραμύθια με συχνά βίαιες 
σκηνές, τα «καρτούνς» (μίκυ -
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μάους) στην τηλεόραση κ.τ.λ.
Δηλαδή η παρακολούθηση της 

βίας κάνει σε μερικά άτομα κάποιο 
καλό. Πιστεύω όμως ότι στα περισ
σότερα παιδιά η παρακολούθηση 
σκηνών βίας κάνει κακό. Όχι ίσως 
όσο φαντάζονται πολλοί γονείς που 
ανησυχούν. Σ’ ένα φυσιολογικό ψυ
χολογικά παιδί η στάση του απέναντι 
στη βία έχει ήδη διαμορφωθεί από 
το οικογενειακό περιβάλλον. Σε 
παιδιά όμως με μικρά ή μεγαλύτερα 
προβλήματα (κι αυτά είναι περίπου 
15 -  30% του συνόλου των παιδιών) 
η τηλεοπτική βία δημιουργεί συχνά 
προβλήματα.

Σ ε μερικά παιδιά ευαίσθητα δη
μιουργεί μεγαλύτερο άγχος 
και φόβο και μπορεί να προκα- 

λέσει ή συχνότερα να επιτείνει 
προϋπάρχουσες ψυχολογικές δια
ταραχές που ενυπήρχαν σε λανθά- 
νουσα κατάσταση. Να οδηγήσει π.χ. 
στην εκδήλωση μιας φοβίας (κι έχω 
δει στην κλινική εργασία μου πολλά 
τέτοια παραδείγματα), ή να δη
μιουργήσει δυσκολίες στον ύπνο. 
Συχνά οδηγεί σε φόβο των συνηθι
σμένων παιχνιδών και της επαφής 
με τα άλλα παιδιά στο σχολείο.

Σε μερικά παιδιά που έχουν αυξη
μένη ήδη επιθετικότητα για τους 
λόγους που προανάφερα,μπορεί να 
οδηγήσει σε επίταση της επιθετικό
τητας μέσω της ταυτοποίησης με 
τον επιθετικό, βίαιο, «ήρωα» (π.χ. 
τον Τζαίημς Μποντ).

Κατά την γνώμη μου όμως η κυ- 
ριότερη κακή επίδραση είναι η 
απευαισθητοποίηση απέναντι στη 
βία. Το παιδί αισθάνεται ότι η βία δεν 
μπορεί να είναι τόσο κακή αφού την 
δείχνει η τηλεόραση και μάλιστα την 
εξασκούν συχνά τόσο συμπαθείς 
ήρωες. Αφού η βία εκδηλώνεται 
στην τηλεόραση τόσο εύκολα το 
παιδί αισθάνεται λιγότερες αναστο
λές να αφήσει να εκδηλωθεί η δική 
του επιθετικότητα. Απευαισθητο- 
ποιείται και αναισθητοποιείται στην 
ανηθικότητα της βίας.

Θ α πρέπει να ξεχωρίσω εδώ 
δύο είδη βίας: την φαντα
στική ή φαντασιωσική που 

εκδηλώνεται στα έργα φαντασίας 
(φιλμς, τηλεοπτικές σειρές κ.τ.λ.) 
και την πραγματική που εκδηλώνε
ται στις ειδήσεις και τα φιλμ ντοκυ- 
μανταίρ. Η επίδραση αυτή της άμε
σης πραγματικής βίας και του θανά
του έχει, για μένα ,την πιο βαθιά και 
την πιο κακή επίδραση πάνω στον 
ψυχισμό του παιδιού και του εν
ήλικα. Είτε την απωθεί (όπως κά
νουμε όλοι μας γιατί τόσο μόνο

μπορούμε ν' αντέξουμε) είτε την 
συνειδητοποιεί με διάφορους τρό
πους η επίδραση πάντα είναι κακή. 
Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει κα
μιά απολύτως δικαιολογία και καμιά 
επιστημονική κάλυψη για τη συχνά 
επαναλαμβανόμενη δήλωση (και δι
καιολογία) των ανθρώπων που εργά
ζονται στα μέσα μαζικής επικοινω
νίας (τύποι, τηλεόραση) ότι πρέπει 
να δείχνουν καθημερινά πτώματα, 
εκτελέσεις, διαμελισμούς κι άλλες 
σκηνές της πραγματικής βίας γιατί 
«έτσι είναι η καθημερινή πραγματι
κότητα» ή γιατί «αυτό ζητάει το 
κοινό».

Η τηλεόραση έχει αλλάξει τη ζωή 
μας και θα την αλλάξει σε τέτοιο τε
ράστιο βαθμό, ώστε είναι αδύνατο 
να το προβλέψουμε επιστημονικά 
σήμερα παρά μόνο μέσω της επι
στημονικής φαντασίας. Ήδη μι
λούμε για τη νέα γενιά (ιδιαίτερα 
στην Αμερική) σαν τη «γενιά της τη
λεόρασης».

Πολλά παιδιά φτάνουν να μη ξε
χωρίζουν απόλυτα την πραγματική 
ζωή από τη ζωή της τηλεόρασης,

γιατί και η τηλεόραση αναπαριστά 
τόσα στοιχεία της καθημερινής μας 
ζωής, ώστε να γίνεται κομμάτι της 
πραγματικής μας ζωής. Δεν έχουμε, 
πιστεύω, παρά τα όσα καθημερινά 
γράφονται, συνειδητοποιήσει τις 
ανυπολόγιστες συνέπειες, θετικές 
και αρνητικές, της τηλεόρασης 
πάνω στην ζωή μας και στον ψυχισμό 
μας. Ένα από τα χειρότερα κακά εί
ναι η επίδειξη της βίας, η απομυθο
ποίησή της, με καταστρεπτικά απο
τελέσματα στην συναισθηματική και 
την κοινωνική ζωή.

Π ολύ περισσότερο όταν ήδη η 
τηλεόραση περνά το μήνυμα, 
όχι μόνο στα έργα φαντασίας 

αλλά και στις ειδήσεις, ότι υπάρχει 
«καλή» βία, όταν εκτελείται από 
τους δικούς μας ανθρώπους (όποια 
κι αν είναι η εκάστοτε ιδεολογική 
τοποθέτηση της εξουσίας) και 
«κακή» βία αυτή που γίνεται από την 
αντίθετη ιδεολογική παράταξη.

Αυτό, βέβαια, είναι το μεγαλύ
τερο, ίσως, πρόβλημα που αντιμε
τώπισε ο άνθρωπος στην ιστορική 
του πορεία.
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Τ α αποτελέσματα μιας μελέτης, 
που έγινε στις ΗΠΑ, έδειξαν 
ότι κατά μέσο όρο τα παιδιά 

ηλικίας από 5 - 1 5  χρόνων βλέπουν 
περισσότερους από 13.000 βίαιους 
θανάτους στην τηλεόραση. Τα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας εκμεταλ
λεύονται ορισμένες μορφές βίας 
όσο το δυνατόν περισσότερο, 
παραποιώντας τες για δικό τους 
όφελος. Πρέπει επίσης να ομολογη- 
θεί ότι το έγκλημα δεν συμβαδίζει 
πάντα με την τιμωρία και ότι αυτό το 
είδος της “ κονσερβοποιημένης 
βίας” αποφέρει εκατομμύρια νόμιμα 
δολάρια κάθε χρόνο. Ποιες όμως εί
ναι οι συνέπειες; Τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας έχουν τη δυνατότητα, 
βέβαια, να διδάξουν — αλλά τι ακρι
βώς μας διδάσκουν;

Ε ίναι αναμφισβήτητο ότι τα συ
στήματα μαζικής επικοινω
νίας ασκούν μια σημαντική 

επίδραση στα άτομα και τις κοινω
νίες. Η δύναμή τους είναι πλατιά 
αναγνωρισμένη. Εκείνο που είναι 
αναπάντητο ακόμα είναι η φύση αυ
τής της δύναμης.

Έχει παρατηρηθεί από καιρό, ότι 
ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο 
και η τηλεόραση σε αρκετά μεγάλο 
ποσοστό έχουν αρνητική επίδραση 
στους θεατές, τους ακροατές και 
τηλεθεατές και ιδιαίτερα στους 
νέους ανθρώπους. Σύμφωνα με τη 
γνώμη ειδικών, τα μέσα μαζικής επι
κοινωνίας είναι υπεύθυνα για την 
υποβάθμιση των ηθικών αξιών, την 
εγκληματικότητα των ανηλίκων και

ενηλίκων και για τη δημιουργία 
ατμόσφαιρας βίας.

Είναι επίσης γεγονός ότι δεν αποδί
δουν την πραγματική εικόνα του κό
σμου, στα μάτια μας. Παραμορφώ
νουν την αλήθεια. Αλλά μπορούμε 
όμως να πούμε ότι τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης προκαλούν πράγματι 
μια αύξηση στον τύπο της βίας που 
περιγράφουν; Και θα επιτύχουν τε
λικά στο να δημιουργήσουν έναν 
κόσμο όμοιο με την εικόνα που προ
βάλλουν;

Τα τελευταία 30 χρόνια εκατον
τάδες μελέτες έχουν γίνει με θέμα 
τη βία και την τηλεόραση. Τα μέχρι 
τώρα αποτελέσματα είναι αντιφα-
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τικά, όχι ολοκληρωμένα και συγχρό
νως απογοητευτικά. Αυτό οφειλεται 
στις τεράστιες δυσκολίες μεθοδο
λογίας που πρέπει αυτές οι μελέτες 
να ξεπεράσουν.

Π ράγματι είναι δύσκολο φαι
νόμενο για εξέταση. Δυστυ
χώς για τους ερευνητές, η 

ανθρώπινη συμπεριφορά δεν μπορεί 
να αναλυθεί σε σειρές μηχανικής 
σχέσης μεταξύ αιτίας και αποτελέ
σματος. Ένα ερέθισμα που δίνεται 
δεν έχει την ίδια επίδραση το ίδιο 
χρονικό διάστημα σ’ όλα τα άτομα.

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν 
τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα η 
οικογένεια, το σχολείο, οι φίλοι, το 
περιβάλλον της δουλειάς μπορούν 
είτε να εξισορροπήσουν είτε να ενι- 
σχύσουν τα μηνύματα που διοχε
τεύονται από τα μέσα μαζικής επι
κοινωνίας. Για καλύτερες εκτιμή
σεις θα ήταν προτιμότερο να εξετά
σουμε ένα γκρουπ ατόμων που βλέ
πουν τηλεόραση και ένα άλλο που 
βλέπει λιγότερο. Η ιδανική αυτή 
λύση είναι δυστυχώς απραγματο
ποίητη στη σύγχρονη κοινωνία όπου 
η τηλεόραση είναι πανταχού πα
ρούσα. Τα αντικειμενικά αυτά προ
βλήματα που δυσκολεύουν την 
έρευνα, εξηγούν το γεγονός ότι ξέ
ρουμε λίγα για τα αποτελέσματά της 
διοχετευόμενης, μέσω της τηλεό
ρασης, βίας.

Ο ρισμένες μελέτες υιοθετούν 
την άποψη ότι η τηλεόραση 
θα μπορούσε να ενεργήσει 

σαν τροχοπέδη στη βία. Οι παράγον
τες αποτροπής και εξουδετέρωσής 
της προσδιορίζονται κυρίως στις λέ
ξεις: κάθαρση και υποστήριξη των 
ηθικών αξιών.

Εδώ η υπόθεση είναι ότι η παρα
κολούθηση σκηνών βίας λειτουργεί 
σαν ασφαλιστική δικλείδα στην επι
θετικότητα· ο θεατής ταυτίζεται με 
τον επιθετικό ήρωα ή ηθοποιό και 
μέσω αυτού δίνει διέξοδο στις δικές 
του καταπιεσμένες παρορμήσεις. Ο 
Σέιμουρ Φρέσμπακ και άλλοι ερευ
νητές έχουν υποστηρίξει την παρα
πάνω θεωρία, άποδεικνύοντας ότι 
σκηνές βίας βοήθησαν τα άτομα της 
έρευνάς τους, να ελέγξουν τις 
εχθρικές τους παρορμήσεις. Σύμ
φωνα με τον Φρέσμπακ η διαδικασία 
της κάθαρσης μετατρέπει την έκ
θεση του θεατή, στην επιθετική 
σκηνή, σε μια ατομικά και κοινωνικά 
ευεργετική εμπειρία.

Ωστόσο αυτή η άποψη, αμφισβη
τείται όλο και περισσότερο. Στην 
πραγματικότητα φαίνεται ότι κάθε 
άλλο παρά μείωση της επιθετικότη

τας επιφέρει η παρακολούθηση 
βίαιων σκηνών αντίθετα την αυξά
νει.

Τ α μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και ειδικότερα η τηλεόραση 
είναι βασικά συντηρητικά. Σε 

μεγάλο ποσοστό η επιβίωσή τους 
στηρίζεται στο μέγεθος του ακροα
τηρίου και κατά συνέπεια στην ικα
νότητά τους να το ευχαριστήσουν 
και να το προσελκύσουν με ενδια
φέροντα προγράμματα.

Με άλλα λόγια θα πρέπει να 
καταδικάσουν τη βία, δίνοντας με
γάλο βάρος στις παραδοσιακές ηθι
κές αξίες, στην κοινωνική αλληλεγ
γύη και τα χριστιανικά έθιμα. Μπορεί 
να γίνει λοιπόν η τηλεόραση ένας 
παράγοντας αποτροπής της βίας.

Ωστόσο το μήνυμα είναι υπερβο
λικά διαφοροποιημένο. Η βία κατα
δικάζεται μεν, αλλά αυτοί που τη 
χρησιμοποιούν γίνονται αστέρια 
που προβάλλονται από τα μέσα μα
ζικής ενημέρωσης, ενώ τα θύματα 
αγνοούνται ολοκληρωτικά. Η βία τι
μωρείται, αλλά αυτή καθεαυτή η τι
μωρία είναι σκληρή.

Ο ι περισσότεροι τύποι ανθρώ
πινης συμπεριφοράς διακρί- 
νονται με την παρατήρηση. 

Μπορεί να θεωρηθεί σαν δεδομένο, 
ότι η έκθεση στη βία μέσω των μέ
σων μαζικής ενημέρωσης, οδηγεί 
στην απόκτηση επιθετικών συν
ηθειών και ίσως ακόμα εθίζει το νου 
στη μεταφορά φανταστικών πρά
ξεων επίθεσης σε πραγματικές συν
θήκες.

Εργαστηριακές μελέτες υπο
στηρίζουν αυτή τη θεωρία. Βλέπον
τας κανείς σκηνές βίας, ίσως απο- 
κτάει την τάση να τις επαναλάβει 
στην πράξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνο για τα παιδιά, γιατί είναι 
γνωστή η τάση τους για μιμητισμό.

Ίσως το μόνο ασφαλές συμπέ
ρασμα είναι ότι οι εκπομπές της τη
λεόρασης μεταδίδοντας, μηνύματα 
βίας, δημιουργούν μια επιθετική 
τάση, αλλά σπάνια προκαλούν πρα
γματικές πράξεις βίας.

Π ολλοί συγγραφείς ισχυρίζον
ται ότι η πανταχού παρουσία 
της βίας στα μηνύματα των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης, αμβλύ
νει την ευαισθησία των θεατών, 
τους συνηθίζει στη σκληρότητα και 
τους κάνει αδιάφορους προς τα θύ
ματα. Εργαστηριακά πειράματα 
έχουν δείξει ότι θεατές που επανει
λημμένα εκτίθενται σε σκηνές βίας 
έγιναν όλο και περισσότερο ανεκτι-
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κοί σε τέτοιου είδους σκηνές. Οι 
συναισθηματικές τους αντιδράσεις 
έγιναν σταδιακά λιγότερο έντονες -  
■έκδηλες.

Τ ο 1964 η Αμερικανική Εθνική 
Ένωση για την καλυτέρευση 
των προγραμμάτων του ρα- 

διοφώνου και της τηλεόρασης, από 
τις μελέτες που έκανε κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι κατά μέσο όρο τα 
παιδιά ηλικίας 5 -1 5  χρόνων έγιναν 
μάρτυρες βίαιων θανάτων περισσό
τερων από 13.000 ατόμων στην τη
λεόραση. Οι μελέτες που έγιναν σε 
πολλές πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και 
σε πολλές άλλες χώρες, υποστηρί
ζουν τα παραπάνω συμπέρασμα.

Οι νομοταγείς πολίτες που αντι
λαμβάνονται τον κίνδυνο της σύγ
χρονης βίας στον κόσμο μας, διακα
τέχονται από έντονα συναισθήματα 
πανικού, απαιτώντας αυξημένη 
αστυνομική προστασία και βαρύτε
ρες ποινές για τους επικίνδυνους 
εγκληματίες, τους βιαστές και τους 
δολοφόνους αθώων θυμάτων.

Η τηλεόραση προτείνει βίαιη 
λύση γις το πρόβλημα της εγκλημα
τικότητας. Η βία αντιμετωπίζεται με 
βία. Και αυτή είναι η θέση στην οποία 
το κοινό προσκολλάται. Πρόσφατες 
έρευνες στην Αμερική απέδειξαν ότι 
το κοινό τα τελευταία 20 χρόνια έχει 
γίνει περισσότερο ανεκτικό στο έγ
κλημα. Οι ερευνητές δεν μπορούν 
να το εξηγήσουν. Θα μπορούσε μή
πως να δοθεί εξήγηση στο γεγονός 
με το ότι την ίδια περίοδο η βία στα 
προγράμματα τηλεόρασης έχει αυ
ξηθεί;

Π ρος το παρόν τα συμπερά
σματα των ερευνών δεν μπο
ρούν να μας κάνουν να ισχυ

ριστούμε ότι υπάρχει άμεσος σύν
δεσμος της βίας, που προβάλλεται 
στην τηλεόραση, και της βίας στην 
κοινωνία. Μπορούμε όμως να πούμε 
ότι:

α) Η τηλεόραση δεν είναι ουδέ
τερη.

β) Φαίνεται μάλλον να ενθαρρύ
νει τη βία παρά να την αποτρέπει.

γ) Η κοινωνία δεν μπορεί να 
περιμένει θετικά αποτελέσματα από 
την αφθονία των επιθετικών μηνυ
μάτων που διοχετεύονται στην τη
λεόραση.

Η βία αποφέρει τεράστια κέρδη 
στη βιομηχανική κοινωνία. Αλλά δεν 
υπάρχει αμφιβολία, ότι οι θεατές 
δεν θα πλήρωναν για την ειρήνη και 
την ηρεμία, εάν είχαν την επιλογή να 
διαλέξουν. Δεν υπάρχει λόγος να 
πιστεύουμε ότι δεν θα προσαρμό
ζονταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

ά



Παιδιά, γονείς 
και δάσκαλοι 
μιλάνε για 
τη βία στην TV 
και την επίδραση 
της στον άνθρωπο

Τι μας είπαν οι μαθητές της Πι 
πτης τάξης του 33ου Δημοτικ 
Σχολείου Αθηνών.

Οι περισσότεροι μας απάντηο 
ότι βλέπουν αρκετές ώρες τ 
ημέρα τηλεόραση, συνήθως από 
8 το βράδυ έως και τις 12 τα μεσά\ 
χτα.

Οι εκπομπές που παρακολουθο_ 
κατά σειρά προτίμησης είναι: η φαν
ταστική ταινία «Ιππότης της ασφάλ
του», οι ελληνικές, οι δικαστικές και 
αστυνομικές, η ξένη ταινία το μεση
μέρι του Σαββάτου, ποδόσφαιρο, 
κωμωδίες, «Στρουμφ», Χοντρός -  
Λιγνός, διαστημικά, κινούμενα σχέ
δια, εκπαιδευτική τηλεόραση, και 
Καραγκιόζη, τους αρέσουν όμως 
περισσότερο οι ταινίες που έχουν 
περιπέτεια και αγωνία.

Ακόμη ότι, όταν βλέπουν ταινίες 
βίας επηρεάζονται, πολλές φορές 
φοβούνται, τους μένουν έντονες 
εντυπώσεις και βλέπουν εφιάλτες 
στον ύπνο τους.

Λίγα τα παιδιά που δεν βλέπουν 
πολλές ώρες την ημέρα τηλεόραση 
και όταν βλέπουν κάποιο έργο επη
ρεάζονται. Οταν όμως το κουβεν
τιάζουν με τους γονείς τους και λύ
νουν κάθε απορία τους, δεν φο
βούνται και δεν έχουν την επιθυμία 
να εφαρμόσουν ό,τι είδαν.

Οι δάσκαλοι
Η δασκάλα κ. Ελένη Γκόγκου του 

33ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών 
μας είπε:

«Τα παιδιά μη έχοντας την αναγ
καία κρίση και εμπειρία και με το μι
μητισμό που τα χαρακτηρίζει, την 
επομένη μέρα της προβολής κάθε 
επεισοδίου επιχειρούν να εφαρμό
σουν στους συμμαθήτές τους αυτά 
που είδαν στην τηλεόραση με τρα
γικά πολλές φορές επακόλουθα. Στα 
διαλείμματα των μαθημάτων αλλά 
και την ώρα του μαθήματος ασχο
λούνται όχι με τα μαθήματα και τα 
παιχνίδια αλλά με την αλληλοενη- 
μέρωσή τους πάνω στις προβαλλό
μενες ταινίες από την τηλεόραση.

Οταν αναφέρομαι σε επαναστά
σεις στο μάθημα της ιστορίας οι μα- 
θητές απαντούν «ναι είδαμε και

σκηνές μιας αποτυπωνοντάι στα παιδιά και τους δημιουργούν εφιάλτες.

στην τηλεόραση να σκοτώνονται».
Πολλές φορές ηρωοποιούν τους 

ηθοποιούς των διαφόρων σήριαλ και 
μάλιστα των έργων βίας, τους δε 
γκάγκστερ τους έχουν ως αντικεί
μενα θαυμασμού, τους εξυψώνουν 
σε ιδανικά τους και προσπαθούν να 
ταυτιστούν μαζί τους μιμούμενοι 
τον τρόπο συμπεριφοράς τους και 
τις πράξεις τους».

Οι γονείς
Ρωτήσαμε και τους γονείς των 

παιδιών, τη κ. Τιμοθέο Βαρδοπού-
λου μητέρα δύο κοριτσιών της Μα
ρίας και της Ντίνας, 10 και 5 χρόνων 
αντίστοιχα.

Ερωτ. Επιδρούν τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και ιδίως η τηλεόραση 
στη συμπεριφορά των παιδιών σας, 
και κατά πόσο οι ταινίες βίας επη
ρεάζουν τα παιδιά και μπορούν να 
τους προκαλέσουν επιθετική συμ
περιφορά;

Απ. Τα έργα όπως και όλα γενικά 
τα ερεθίσματα από την τηλεόραση 
επηρεάζουν τα παιδιά και κύρια όταν 
ανάμεσα στην τηλεόραση και το 
παιδί δεν μεσολαβεί τίποτα άλλο, 
αλλά δέχεται το πρόγραμμα παθη
τικά.

Οταν όμως παρακολουθείται από 
γονιό και παιδί και συζητείται το 
οποιοδήποτε παρουσιαζόμενο θέ
μα, τότε ελαχιστοποιούνται πολύ οι 
αρνητικές επιπτώσεις.

Ερωτ. Σας έχει τύχει το παιδί σας 
βέποντας κάποια ταινία βίας μετά να 
θέλει να εφαρμόσει ό,τι είδε στην 
τηλεόραση;

Απ. Ναι αλλά συζητώντας με τα 
παιδιά πάνω στις ταινίες διακωμω
δώντας τες και συμμετέχοντας πολ
λές φορές και εγώ ο αυτό καταλή

γουμε σε συμπεράσματα απομυθο
ποιώντας τους ήρωες.

Ερωτ. Με την ένδειξη «Ακατά- 
ληλο» νομίζετε ότι προφυλάσσεται 
το παιδί;

Απ. Ασφαλώς όχι. Προσωπικά 
ελέγχω εγώ τι βλέπουν τα παιδιά 
μου, αλλά πολλοί γονείς δεν παρα
κολουθούν και δεν ελέγχουν.

Σπάνια όμως αναφέρεται προ της 
προβολής της ταινίας ή του σήριαλ 
αν το περιεχόμενό του είναι ακα
τάλληλο για τα παιδιά με αποτέλε
σμα οι γονείς να παγιδεύονται και να 
επιτρέπουν την παρακολούθησή 
του. Όταν όμως αντιληφθούν την 
ακαταλληλότητα του έργου είναι 
πλέον αργά και δύσκολο να τα απο
μακρύνουν.

Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω 
είναι ότι η εκπαιδευτική τηλεόραση 
σήμερα έχει αρκετά προγράμματα 
που μπορούν να βοηθήσουν τα παι
διά και αξιόλογες παιδικές εκπομ
πές και στα δύο κανάλια.

Ερωτ. Τα μέσα μαζικής ενημέρω
σης εσάς τους γονείς πόσο σας επη
ρεάζουν και τι θα προτείνατε για την 
καλύτερη ψυχαγωγία σας;

Απ. Προσωπικά έχουμε ξεπεράσει 
το στάδιο να μας επηρεάζει η τη
λεόραση. Εκείνο που θα είχαμε να 
παρατηρήσουμε είναι να αποφεύ
γουν και τα δύο κανάλια να βάζουν 
ταυτόχρονα τις ενδιαφέρουσες εκ
πομπές, όπως επίσης και τις ταινίες 
τρόμου και αγωνίας γιατί έτσι δεν 
μπορούμε να τις παρακολουθή
σουμε και μας αφαιρούν και το δι
καίωμα επιλογής. Επιπλέον θα πρέ
πει τα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης να αναλύουν το περιεχόμενό 
τους και να δημιουργούν τη δεοντο
λογία τους.



Πώς τα διαφημιστικά 
προγράμματα διαμορφώνουν 
την γνώμη των παιδιών____

■ Ο υπεύθυνος I 
της διαφημιστικής 

εταιρείας «Victory 
ΈΠΕ» 

δημιουργικός 
διευθυντής, 

ηθοποιός Νίκος 
ΑπέρΥης μας 

έδωσε την άποψή 
του για τη βία στα 

διαφημιστικά 
προγράμματα.

...Τα διαφημιστικά προγράμματα 
ασκούν επιρροή 

πάνω στη διαμόρφωση 
της γνώμης τον παιδιού 

για ένα συγκεκριμένο προϊόν 
και παίζουν οπωσδήποτε 

καθοριστικό ρόλο...

Ένας οπωσδήποτε ευαίσθητος 
τομέας που η καθημερινή του πα
ρουσία στην T.V., μπορεί να επη
ρεάσει θετικά ή αρνητικά τον τηλε
θεατή και κατ’ επέκταση το παιδί, 
είναι οι διαφημίσεις και τα μηνύματα 
που κάθε φορά διοχετεύουν.

Η συμβολή των διαφημιστικών 
προγραμμάτων στην άσκηση επιρ
ροής πάνω στη διαμόρφωση της 
γνώμης του παιδιού για ένα συγκε
κριμένα διαφημιζόμενο προϊόν ή 
αντικείμενο είναι οπωσδήποτε κα
θοριστική.

Πώς όμως αντιμετωπίζουν οι δια
φημιστικές εταιρίες το ευαίσθητο 
πρόβλημα της διοχέτευσης μηνυ
μάτων βίας μέσω της τηλεόρασης 
και ποιος ο γενικότερος ρόλος τους 
στην προσπάθεια αποτροπής της;

Για το ζήτημα αυτό συνομιλήσαμε 
με την Ένωση Διαφημιστικών Εται
ρειών Ελλάδας και με δύο αντιπρο
σωπευτικές διαφημιστικές Εται
ρείες. Η διευθύντρια της παραπάνω 
Ένωσης (ΕΔΕΕ) Μάρω Καμπούρη 
μας είπε:

Είναι φανερό ότι η Ένωση Διαφη
μιστικών Εταιριών Ελλάδας μπορεί 
να έχει άποψη, και να παίρνει μέτρα, 
μόνο για το ενδεχόμενο να περνούν 
μηνύματα βίας μέσα από διαφημί
σεις -  και όχι μέσα από το περιεχό
μενο των προγραμμάτων της τηλεό
ρασης.

Οι 31 εταιρίες -  μέλη της ΕΔΕΕ 
από το 1977 έχουν δεσμευτεί στην 
τήρηση του Ελληνικού Κώδικα Δια
φήμισης, που προβλέπει, πέρα από 
την βασική αρχή ότι «Κάθε διαφή
μιση πρέπει να δημιουργείται με 
πνεύμα κοινωνικής ευθύνης», ει
δικά ότι «οι διαφημίσεις δεν πρέπει 
να περιέχουν στοιχεία που μπορεί 
να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε 
πράξεις βίας» (Άρθρο 3, παρ. 3). 
Επιπλέον, στο ειδικό άρθρο 13 λαμ
βάνει μέριμνα για τα παιδιά και τους 
νέους:

«1. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να 
εκμεταλλεύονται την φυσική ευπι- 
στία των παιδιών ή την έλλειψη πεί
ρας των νέων.

2. Οι διαφημίσεις που απευθύνον
ται σε παιδιά ή νέους ή που είναι 
πιθανό να επηρεάσουν παιδιά ή 
νέους, δεν πρέπει να περιέχουν 
στοιχεία ή οπτικές παραστάσεις που 
θα μπορούσαν να τους βλάψουν 
πνευματικά, ηθικά ή σωματικά.» 

Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Διαφη

μίσεων εξετάζει καταγγελίες και 
επεμβαίνει αυτεπάγγελτα σε περι
πτώσεις κραυγαλέων παραβιάσεων.

Τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης 
έχουν υπογράψει:

-Ο  Σύνδεσμος Διαφημιζομένων 
Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.).

— Το Ινστιτούτο Καταναλωτών 
(ΙΝΚΑ).

— Οι εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ», 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», «ΜΕΣΗΜΒΡΙ
ΝΗ», «ΕΞΠΡΕΣ».

-Τ α  περιοδικά: «ΕΝΑ», «ΓΥ
ΝΑΙΚΑ», «ΡΟΜΑΝΤΖΟ», «ΠΑΝ- 
ΘΕΟΝ», «ΒΕΝΤΕΤΑ», «ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ», «ΤΗΛΕΡΑΜΑ».

-  Η CINENEWS, που ελέγχει τον 
μεγαλύτερο όγκο της κινηματογρα
φικής διαφήμισης.

-Ο ι εταιρείες «LEXIS», «BEST», 
«ΙΝ», «DATA», που δεν ανήκουν στην 
Ένωση Διαφημιστικών Εταιριών Ελ
λάδας.

-  Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομη
χανιών.

-  Και η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερη
σίων Εφημερίδων Αθηνών.

Οι δύο τηλεοπτικοί σταθμοί, μο
λονότι δεν έχουν προσυπογράψει 
τον Κώδικα, συνεργάζονται στενά 
με την Ένωση σε θέματα διαφημι
στικής δεοντολογίας, και είναι χα-
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ρακτηριστικό ότι όποτε προέκυψε 
θέμα, συμφώνησαν με την άποψη 
της Επιτροπής και ζήτησαν την τρο
ποποίηση διαφημίσεων που απεικό
νιζαν βίαιη συμπεριφορά, ή κατα
στάσεις που έδειχναν αδιαφορία για 
την ασφάλεια (Άρθρο 12).

Πρέπει όμως να τονιστεί ότι τέ
τοια κρούσματα δεν είναι συχνά, και 
ότι οι τηλεοπτικές διαφημίσεις, στο 
σύνολό τους, δεν προβάλλουν μη
νύματα βίας.

Ο γενικός διευθυντής του υποκα
ταστήματος στην Ελλάδα της δεύ
τερης και μεγαλύτερης διεθνούς 
διαφημιστικής εταιρείας στον κό
σμο «TED BATES» Κώστας Παπα- 
γιαννακόπουλος μας είπε:

Στα 12 χρόνια ζωής της εταιρίας 
μας δεν διαφημίζουμε βίαια προ
γράμματα. Αυτό άλλωστε απαγο
ρεύεται ρητά και από τον Ελληνικό 
Κώδικα Διαφήμισης άρθρ. 3 παρ. 3 
που έχει συνταχθεί βάσει του Κώ
δικα του Διεθνούς Εμπορικού Επι
μελητηρίου, που ισχύει στις περισ
σότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Εμείς σαν εταιρία με διεθνές κύ
ρος προσπαθούμε να αποφεύγουμε 
να διοχετεύουμε άμεσα ή έμμεσα 
τέτοια μηνύματα αλλά και γενικό
τερα να διαφημίζουμε κάθε τι άλλο 
που προσβάλλει τα ήθη ή την ελλη
νική κοινωνική πραγματικότητα.

Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν συμφέ
ρει νομίζω κάθε διαφημιστική εται
ρία, γιατί θα προκαλέσει αφ’ ενός 
αντίδραση του κοινού, που δείχνει 
ευαισθησία σε τέτοια θέματα (προ
βολής βίας, ανήθικων προγραμμά
των κ.τ.λ.) αφ’ ετέτου δε της Ένω
σής μας, τον κώδικα της οποίας δε
σμευόμαστε να τηρούμε. Συγχρό
νως δε θα υπάρξουν οικονομικές 
επιπτώσεις από το μεγάλο κόστος 
μιας εκ νέου διαφήμισης προσαρ
μοσμένης σε νέα πλαίσια.

Όσον αφορά τα διαφημιστικά 
προγράμματα για παιδιά, αυτό ανα- 
φέρονται κυρίως σε παιδικά ψυχα
γωγικά παιγνίδια, σε παιδικές τρο
φές και άλλα παρόμοια.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα 
στον τομέα αυτό. Δεν προβάλλεται 
καθόλου μπορώ να πω, άμεσα ή έμ
μεσα βία τουλάχιστον στα διαφημι
στικά προγράμματα που αναφέρον- 
ται στα παιδιά αλλά και γενικότερα, 
γιατί ακολουθείται μια συντηρητική 
γραμμή, έτσι όπως καθορίζεται από 
τους κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας και ηθικής συμπερι
φοράς του Κώδικά μας.

Ο υπεύθυνος της διαφημιστικής 
εταιρείας «VICTORY ΕΠΕ» δημιουρ
γικός διευθυντής, ηθοποιός Νίκος 
Απέργης, μας είπε:

Η βία στα διαφημιστικά προγράμ
ματα που προβάλλονται στην T.V. 
αποφεύγεται γιατί προκαλεί το 
κοινό αίσθημα, επηρεάζοντας κατά 
ένα ποσοστό τη συμπεριφορά των 
παιδιών, που οπωσδήποτε λόγω ηλι
κίας είναι ευαίσθητα σε κάθε είδους 
μήνυμα που διοχετεύεται μέσω T.V.
Ο κόσμος πάντως δεν δέχεται τέ
τοιου είδους μηνύματα, που τελικά 
δεν νομίζω ότι αποδίδουν. Αν θέ
λουμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα 
της βίας στην τηλεόραση, πρέπει 
νομίζω να ανατρέξουμε στα διά
φορα τηλεοπτικά προγράμματα και 
σήριαλ, ξένης κυρίως προέλευσης 
που έχουν κάποια χρονική διάρκεια.

Ένα διαφημιστικό μήνυμα (έστω 
και αν υποθέσουμε ότι προβάλλει 
βία χωρίς να ασπαζόμαστε μια τέ
τοια άποψη) διαρκεί λίγα δευτερό
λεπτα και προβάλλεται το πολύ 10 - 
15 φορές. Τουναντίον ένα σήριαλ 
διαρκεί πολλές βδομάδες ή μήνες 
και μια ταινία 2 ή 3 ώρες. Η επίδραση 
λοιπόν είναι μεγαλύτερη και αμεσό
τερη απ’ ότι σ’ ένα διαφημιστικό μή
νυμα.

Βέβαια όπως τόνισα και προηγού
μενα τα διαφημιστικά προγράμματα 
που απευθύνονται σε εύθραστες 
ηλικίας, παιδιά δεν περιέχουν βία. 
Άλλωστε όπως γνωρίζετε και η 
κοινή γνώμη είναι ευαίσθητη σε τέ
τοια θέματα. Εξάλλου δεν συμφέρει 
και η διαφημιστική εταιρία να παρα
βεί τις διατάξεις του Κώδικα Διαφή
μισης (άρθρο 3 παρ. 3, και 13) που 
είναι προσαρμοσμένος στην ελλη
νική πραγματικότητα, γιατί εκτός 
από την επαγγελματική ζημιά που θα 
προκληθεί από το θόρυβο υπάρχει 
και η οικονομική. Το κόστος μιας 
διαφήμισης, με τα σημερινά δεδο
μένα, είναι μεγάλο.

Πριν να διαφημίσουμε κάτι, όταν 
ιδιαίτερα απευθύνεται σε παιδιά, εί
μαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κά
νουμε τρόπο τινά έναν αυτοέλεγχο, 
μια αυτοκριτική. Άλλωστε δεν νο
μίζω να διοχετεύονται μηνύματα 
βίας, εδώ και αρκετό καιρό στα δια
φημιστικά προγράμματά της T.V. Οι 
διαφημιστικές Εταιρίες στο σύνολό 
τους είναι ευτυχώς σ’ αυτό το θέμα 
συντηρητικές και ιδιαίτερα ευαί
σθητες.
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ΕΡΕΥΝΑ

Το καυτό πρόβλημα της βίας 
που προβάλλεται μέσω των προ
γραμμάτων της τηλεόρασης και 
οι θετικές ή αρνητικές επιπτώ
σεις των μηνυμάτων τους, κυ
ρίως στα παιδιά που είναι άμεσοι 
δέκτες, έχει απασχολήσει κατ’ 
επανάληψη τις στήλες εφημερί
δων και περιοδικών, που σε κύ
ρια άρθρα και έρευνες, προσπα
θούν να διερευνήσουν σε βάθος 
το κοινωνικό αυτό πρόβλημα 
που απασχολεί άμεσα όλους 
μας, γονείς, δασκάλους, παιδα

γωγούς, κρατικούς λειτουργούς 
κ.ά.

Αξίζει να αναφερθούμε σε 
ορισμένες, πρόσφατες έρευνες 
που δημοσιεύτηκαν στον Ημε
ρήσιο και Περιοδικό Τύπο της 
Αθήνας, για πληρέστερη ενημέ
ρωση των αναγνωστών μας.

Στο τεύχος 48 της 1-12-83
του περιοδικού «ΤΑΧΥΔΡΟ
ΜΟΣ» δημοσιεύτηκε επίσημη 
έρευνα της δημοσιογράφου Ρέ-

νας Θεολογίδου με θέμα: «TV: Τι 
βλέπουν τα παιδιά μας... κι
εμείς». Παραθέτουμε παρακάτω 
τα αποτελέσματα και τους σχε
τικούς πίνακες με τα στοιχεία 
της έρευνας:

•  Στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» 
της 15-11-83, δημοσιεύτηκε 
έρευνα της δημοσιογράφου 
Βούλας Θεοτόκη με τίτλο «Η TV 
γαλουχεί στη βία και στην επιθε
τικότητα». Δημοσιεύουμε παρα
κάτω αποσπάσματα από την εν
διαφέρουσα αυτή έρευνα.

Τι βλέπουν περισσότερο τα παιδιά και οι μεγάλοι
ΠΑΙΔΙΑ 5-9 ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΑ 10-14 ΧΡΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΧΡΟΝΩΝ

1. Κινούμενα σχέδια
61%

1. Ελληνική ταινία
75%

1. Ελληνική ταινία
50%(Σάββατο, 14.00', ΕΡΤ 2) (Κωμωδία: Ηλιόπουλος, Βουτσάς (Κωμωδία: Σάββατο,22,45', ΕΡΤ2)

2. Κινούμενα σχέδια
54%

Σάββατο, 22.45’, ΕΡΤ 2)
61%

2. Ελληνικός κινηματογράφος
(Κυριακή, 13.00, ΕΡΤ2) 2. Καθημερινά (Κωμωδία: Βέγγος - Πέμπτη,

49%3. Ντ. Αρτακάν
53%

(Σάββατο, 21.45', ΕΡΤ 1)
53%

21.50’, ΕΡΤ 1)

(Δευτέρα 17.30', ΕΡΤ 1) 3. Ελληνική ταινία (Μελό) 3. Η Κυρία Ντο Ρε Μι
43%4. Ελληνική ταινία

52%
(Κυριακή, 14.45', ΕΡΤ 1)

53%
(Κυριακή, 20.15', ΕΡΤ 1

(Κωμωδία: Ηλιόπουλος 4. Γκαλάκτικα 4. Καθημερινά
43%Βουτσάς Σάββατο, 22.45', ΕΡΤ 2) (Κυριακή, 18.45', ΕΡΤ 1)

52%
(Σάββατο, 21.45', ΕΡΤ 1)

5. Ελληνική ταινία (Μελό)
52%

5. Μια φορά κι έναν καιρό 5. Αστέρια από χώμα
42%(Κυριακή, 14.45', ΕΡΤ 1) (Σάββατο 13.00', ΕΡΤ 1) (Παρασκευή, 22.30', ΕΡΤ 1)

6. Γκαλάκτικα
52%

6. Ξένη ταινία (Κωμωδία
51%

6. Κινηματογραφική βραδιά
(Κυριακή, 18,45', ΕΡΤ 1) με τον Ντάνυ Καίη) (Το εξπρές του Φον Ράιαν)

42%7. Καθημερινά
51%

(Σάββατο, 15.00,'ΕΡΤ 1) (Πολεμικό, Κυριακή, 22.35', ΕΡΤ 1)

(Σάββατο, 21,45', ΕΡΤ 1) 7. Κινούμενα σχέδια 51% 7. Ουράνιο τόξο
41%8. Κινούμενα σχέδια

46%
(Σάββατο. 14.00', ΕΡΤ 2)

50%
(Τρίτη, 22.30, ΕΡΤ 1)

(Τρίτη, 17.45', ΕΡΤ 2) 8. Ορκιστείτε παρακαλώ 8. Ελληνική ταινία
41 %9. Ξένη ταινία (Παρασκευή, 20.00', ΕΡΤ 2)

48%
(ΜελόΚυριακή, 14.45', ΕΡΤ 1)

(Κωμωδία με τον Ντάνυ Καίη 9. Σταρ Τρεκ 9. Ορκιστείτε παρακαλώ
37%Σάββατο, 15.00 , ΕΡΤ 1) 44% (Τετάρτη, 18.45' ΕΡΤ 2) (Παρασκευή, 20.00’, ΕΡΤ 2)

10. Καραγκιόζης 10. Ελληνικός Κινηματογράφος 10 Η Λάμψη των άστρων
36^(Τρίτη, 18.15, ΕΡΤ2) 44% (Κωμωδία: Βέγγος- ,^ΕΡΤΙ) 48% (Τρίτη,20.15', ΕΡΤ 2)

Από τον τριπλό αυτό πίνακα με τις 10 πρώτες εκπομπές 
χωρισμένες κατά ηλικίες, φαίνεται καθαρά ότι τα τη
λεοπτικά γούστα όλων των ηλικιών συμπίπτουν κάι όχι 
μόνο αυτό, αλλά και ότι τα παιδιά βλέπουν περισσότε
ρη τηλεόραση από τους μεγάλους. Η ελληνική ταινία, 
που την εβδομάδα που εξετάζουμε ήταν «Ο φίλος μου 
ο Λευτερόκης» με Ηλιόπουλο, Βουτσά. συγκέντρωσε 
το υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις ηλικίες Προσέξτε 
εκείνο το εκπληκτικό 75% των παιδιών από 10-14 χρο- 
νών και ακόμα προσέξτε το 52% των πολύ μικρών 
παιδιών που αν και φέρνουν τρίτη σε προτίμηση την 
ελληνική ταινία και πάλι την παρακολουθούν περισσό
τερο από ότι οι γονείς τους που τη φέρνουν, αν και 
πρώτη, με ποσοστό, μικρότερο, δηλαδή 50 ο

Προσέξτε ακόμα τι βλέπουν τα πιο μεγάλα παιδιά: 
Ταινίες, σήριαλ, και μόνο δύο παιδικές εκπομπές! Αντί
θετα τα πιο μικρά, βλέπουν πολλές παιδικές εκπομπές, 
αλλά δε χάνουν και το ελληνικό μελό, το Βουτσά, το 
■■Γκαλάκτικα», τα Καθημερινά και τον Ντάνυ Καίη!

Πρόσθετη απόδειξη, ότι τα παιδιά βλέπουν περισσό
τερο τηλεόραση από τους γονείς τους, είναι ότι τα 
χαμηλότερα από τα δικά τους ποσοστά, υπερκαλύ
πτουν αναλογικά, ακόμα και την τρίτη σε προτίμηση 
εκπομπή των μεγάλων1 Και μία ακόμα, έκπληξη. Τα 
παιδιά των 10-14 χρόνων δεν προτιμούν όπως, ίσως 
κανείς θα περίμενε τις περιπέτειες, αλλά ελληνικές 
ταινίες και σήριαλ σαν τα καθημερινά που αναπαρι- 
στούν τη μεσοαστική ελληνική ζωή.
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Τι δε βλέπουν 
καθόλου τα παιδιά

1. Κρατικά Θέατρα
(Σάββατο, 17.45, ΕΡΤ 2) - 0 -
2. Μεγάλες προσδοκίες
(Κυριακή,20.15', ΕΡΤ 2) »
3. ΟΠΕΡΑ
(Κυριακή, 22.30', ΕΡΤ 2) »
4. Πολιτιστικές πρωτεύουσες 
της Ευρώπης
(Τετάρτη, 22.30', ΕΡΤ 1) »
5. Αύριο είναι αργία
(Παρασκευή, 18,45 ΕΡΤ 2) „»

1 %6. Ειδήσεις
7. Ενημέρωση των αγροτών
(Πέμπτη,20.15',ΕΡΤ 2) »
8. Μουσική μέσα στο χρόνο
(Τρίτη, 20.00, ΕΡΤ 2) »
9. Συμφωνίες του Μπετόβεν
(Κυριακή, 12.30’, ΕΡΤ 1) »
10. Η Ταινία του Σαββατόβραδου
(Το σπίτι κάτω από τα δέντρα) 
(Σάββατο, 23.30, ΕΡΤ 1). »

Οι ενημερωτικές εκπομπές, όπως, άλλωστε είναι και 
φυσικό, είναι εκείνες που δε βλέπουν τα παιδιά καθό
λου. Τα ντοκυμανταίρ επίσης. Εκείνο, όμως, που αξίζει 
να επισημάνουμε είναι ότι ανάμεσα στις εκπομπές που 
τα παιδιά δε βλέπουν καθόλου, περιλαμβάνεται και 
μία κλασική σειρά για νέους «Οι μεγάλες προσδοκίες» 
του Καρόλου Ντίκενς. Το φαινόμενο έχει την εξήγησή 
του. Την ίδια ώρα στην ΕΡΤ1 μεταδίδεται <Ή κυρία Ντο 
ρε μι» που συγκεντρώνει 39% παιδική θεαματικότητα! 
Παρόμοια εξήγηση έχει και το ασήμαντο ποσοστό της 
ταινίας του Σαββατόβραδου, αφού τα παιδιά προτι
μούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία την ελληνική 
ταινία της ΕΡΤ 2, που μεταδίνεται την ίδια ώρα και έχει 
θεαματικότητα 64%.

Τι βλέπουν τα παιδιά 
μετά τις 10 το βράδι

1. Ελληνική ταινία
(Σάββατο, 22.45', ΕΡΤ 2) 64%
2. Γουέστερν
(Τρίτη, 22.30', ΕΡΤ 2) 28%
3. Ουράνιο τόξο
(Τρίτη, 22.30', ΕΡΤ 2) 26%
4. Αστέρια από χώμα
(Παρασκευή,22.15', ΕΡΤ2) 25%
5. Μοντέρνα ζευγάρια
(Παρασκευή,22.15', ΕΡΤ2) 18%
6. Κινηματογραφική βραδιά
Το Εξπρές του Φον Ράίαν πολεμικό
(Κυριακή, 22.45', ΕΡΤ 1) 17%
7. Σαμ και Σάλλυ
(Παρασκευή, 23.00', ΕΡΤ 2) 15%
8. Γ Χριστιανικό Παρθεναγωγείο
(Τετάρτη, 22.15',ΕΡΤ 2) 15%
9. Γουάλκοτ
(Τετάρτη, 23.15', ΕΡΤ 2) 11%
10. Παγκόσμιος Κινηματογράφος
Ιβάν ο τρομερός του Αϊζενστάϊν
(Δευτέρα,22.15', ΕΡΤ 2) 10%

Ο πίνακας αυτός καταρίπτει έναν ακόμα, μύθο: Ότι 
τα παιδιά δε βλέπουν τηλεόραση μετά τις 10 το βράδι. 
Τα παιδιά βλέπουν μεγάλο μέρος από τις βραδινές 
εκπομπές και μάλιστα, ακόμα και τις καθημερινές, που 
την άλλη μέρα πρέπει να ξυπνήσουν νωρίς για το 
σχολείο.

Παιδικές εκπομπές
ΠΑΙΔΙΑ 5-14  

ΧΡΟΝΩΝ
1. Κινούμενα σχέδια

ΓΥΝΟΛΟ
ΤΗΛΕ

ΘΕΑΤΩΝ

(Σάββατο, 14.00', ΕΡΤ 2) 
2. Ο Ντ' Αρτακάν

56% 17%

(Δευτέρα, 17.30', ΕΡΤ 1) 
3. Κινούμενα σχέδια

48% 14%

(Κυριακή, 13.00', ΕΡΤ 2)
4. Μια φορά κι έναν καιρό

47% 11%

(Σάββατο, 13.00', ΕΡΤ 1) 
5. Κινούμενα σχέδια

45% 12%

(Κυριακή, 17.45, ΕΡΤ 2) 
6. Κινούμενα σχέδια

44% 11%

(Τρίτη, 17.45 , ΕΡΤ 2) 42% 12%

Με τα καινούργια στοιχεία της παιδικής θεαματικό
τητας, που για πρώτη φορά λαμβάνεται υπόψη για τις 
εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, αποδείχνεται, 
ότι οι παιδικές εκπομπές δικαιώνουν την ύπαρξή τους. 
Ως τώρα, οι σφυγμομετρήσεις άρχιζαν από την ηλικία 
των 15 ετών και πάνω, με αποτέλεσμα, οι παιδικές 
εκπομπές, όπως ήταν φυσικό να έχουν μηδαμινά ποσο
στά στις λίστες θεαματικότητας. Σήμερα, όμως με τα 
καινούργια δεδομένα, όπως διαμορφώθηκαν με την 
είσοδο και των μικρών τηλεθεατών, έγιναν σημαντικές 
ανακατατάξεις, πράγμα που φαίνεται από τη δεύτερη 
στήλη των ποσοστών, που εκφράζει τη γενική θεαματι
κότητα των παιδικών εκπομπών.

Χαρακτηριστική είναι η επανάληψη μέσα σ' αυτή την 
πρώτη δεκάδα των εκπομπών με κινούμενα σχέδια.

Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι κλασικές ιστορίες 
που διασκέδασαν τα παιδιά των προηγούμενων γε
νιών, όπως Ταρζάν και Χοντρός Λιγνός, δε βρίσκονται 
στην κορυφή των σημερινών παιδικών προτιμήσεων.



ΕΡΕΥΝΑ
Τα παιδιά είναι πιο φανατικοί τηλεθεα

τές. Περνούν μπροστά στην τηλεόραση, 
περίπου τις ίδιες ώρες όσες και στο σχο
λείο και βλέπουν, κατά προτίμηση, εκ
πομπές που είναι για μεγάλους. Και έτσι 
το «μαγικό κουτί», που δεν λείπει από 
κανένα σπίτι, δημιουργεί παιδιά μέ τάση 
προς τη βία, νωθρά, που ξεκόβουν από το 
περιβάλλον τους, μοναχικά και απαισιό
δοξα, χωρίς ενδιαφέροντα και προβλη
ματισμούς. Φταίει ή δεν φταίει; Γεγονός 
πάντως είναι ότι οι ψυχίατροι και οι παι
δαγωγοί της αποδίδουν σημαντικές ευ
θύνες.

«Θα πάω στην Αμερική και θα γίνω σαν 
τους «Ντιουκς», λέει ο Αγις, που είναι 8 
χρόνων. Ένα από τα «παιδιά της τηλεό
ρασης»που μεγαλώνουν, διαμορφώνουν 
το χαρακτήρα τους και δημιουργούν τα 
πρότυπά τους μέσα από τις οθόνες της 
τηλεόρασης.

Παιδαγωγοί και ψυχολόγοι συμφω
νούν ότι το παιδί καθισμένο μπρος στην 
TV, ζει αυτό που βλέπει, το δέχεται χωρίς 
σκέψη και στη συνέχεια προσπαθεί να το 
μιμηθεί. Έτσι γίνεται παθητικό, ξεκόβει 
από το περιβάλλον του και αποκτά προ
διάθεση για τη βία, μιας και η βία στα 
σήριαλς θεωρείται «πετυχημένη συν
ταγή».

«Η επίδραση της τηλεόρασης είναι 
τόσο πιο μεγάλη, όσο πιο ανώριμος είναι 
ο δέκτης», μας είπε ο ψυχολόγος κ. Τ. 
Σταλίκας.

«Τα σημερινά παιδιά είναι 60% πιο 
βίαια, απ' αυτά των προηγουμένων γε
νεών». Το συμπέρασμα αυτό ανακοινώ
θηκε σε συνέδριο εγκληματολογίας που 
έγινε στη Γαλλία προ ετών.

Φταίει η T.V

Στα παιδιά αρέσουν τα «φοβιστικά 
φιλμ», αυτό απέδειξε μια πρόσφατη 
έρευνα 15 παιδαγωγών του Υπουργείου 
Έρευνας και Επιστημών της Αγγλίας. 
Ενώ το 93% των αγοριών και σχεδόν όλα 
τα κορίτσια πάνω από 11 ετών βλέπουν 
τηλεόραση μέχρι αργά.

Στη Γαλλία το 50% των παιδιών μέχρι 
12 ετών βλέπουν τουλάχιστον 4 ώρες τη 
μέρα τηλεόραση.

Ακόμη σε έκθεση της ΟΥΝΕΣΚΟ ανα- 
φέρεται ότι τα παιδιά παιρνούν περίπου 
τις ίδιες ώρες στο σχολείο, όσο και στην 
τηλεόραση.

Τέλος, μια διαπίστωση που έκανε 
ομάδα ερευνητών γιατρών του νοσοκο
μείου παίδων Αγλαΐα Κυριάκού είναι ότι 
τα παιδιά από 1-14 ετών κοιμούνται λιγό- 
τερες ώρες, εξαιτίας της τηλεόρασης.

«Οι κοινωνικές συνθήκες (ακόμη και η 
οικογένεια) φταίνε που γίνονται τα παι
διά επιθετικά», λέει ο παιδοψυχίατρος κ. 
Παύλος Γκίκας της Διεύθυνσης Σχολικής 
Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας.

Η αλήθεια είναι ότι οι σκηνές βίας αυ
ξάνουν την επιθετικότητα εκείνων που 
ήδη έχουν μια τάση, ενώ οι εκπομπές με 
δράση τραβούν τα παιδιά περισσότερο.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι μέσα 
από την τηλεόραση περνάει το κλίμα της 
εποχής, θετικό ή αρνητικό. Όμως εκείνο 
που πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί ε ί

ναι το λεξιλόγιο. Όσο για τις παιδικές 
εκπομπές θα πρέπει να επιλέγονται έτσι 
ώστε να περνούν στα παιδιά σωστά μη
νύματα και να καθιερωθούν άλλες που 
θα θίγουν επίκαιρα θέματα σε τομείς 
υγείας, παιδείας κ.λ.π. Βασική προϋπό
θεση είναι η ίδια η οικογένεια να μη δέ
χεται παθητικά εκείνο που της «σερβί
ρει» η τηλεόραση.

Ακόμη και αν φτιάχναμε την «ιδανική 
τηλεόραση» δεν θα ήταν αρκετό, αν οι 
γονείς δεν συζητούν με τα παιδιά τους 
πάνω στις διάφορες εκπομπές να κριτι
κάρουν και να καταλήγουν σε συμπερά
σματα, απομυθοποιώντας ίσως τους 
ήρωες».

Ανάμεσα στις παιδικές εκπομπές 
βρίσκει κανείς ευχάριστα και διδακτικά 
παραμύθια, όμως δεν λείπουν και εκεί
νες με σκηνές βίας ή τρόμου (Τζήσονς, 
Ζακού κ.λ.π).

Ας δούμε όμως τι λένε οι αρμόδιοι των 
δύο καναλιών, όσον αφορά τον τρόπο 
επιλογής.

Πειραματισμός

«Εξακολουθούμε ακόμη να πειραμα
τιζόμαστε, αν και τώρα γίνεται πιο συστη
ματική δουλειά - μας λέει ο κ. Ν. Πιλά- 
βιος, υπεύθυνος του τμήματος παιδικών 
εκπομπών της ΕΡΤ-1.

Δεν λείπουν βέβαια τα γράμματα με 
παράπονα. Όμως το ότι τα παιδιά βλέ
πουν εκπομπές ακατάλληλες για την ηλι
κία τους είναι ευθύνη των γονιών. Μην 
ξεχνάμε ότι η τηλεόραση είναι για όλους 
και για όλα τα γούστα.

Όσο για το πρόγραμμα κανονίζεται 
από την ώρα και τα τεχνικά μέσα που δια
θέτουμε και το πόσο ξένο πρόγραμμα 
έχουμε (αυτό αγοράζεται έτοιμο). Δεχό
μαστε προτάσεις για εκπομπές από ιδιώ
τες.

Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επι
τροπή ειδικών, στη συνέχεια φτιάχνεται 
ο «πιλότος» (δοκιμαστικό) για να πάει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο για την τελική έγ
κριση της εκπομπής, αποκτούν αρνητική 
διάθεση για τη ζωή.

«Παιχνίδι»

Η TV κάνει τα παιδιά τεμπέλικα που 
δεν θέλουν να βάλουν το μυαλό τους να 
δουλέψει και αποκτούν αρνητική διά
θεση για τη ζωή.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας 
πρόσφατης έρευνας που έγινε από τον 
καθηγητή του Πολυτεχνείου της Οξφόρ
δης Σέντρικ Κουλινγκφόρντ.

Μελέτησε 5.000 παιδιά από 6 μέχρι 12 
ετών από διάφορες πόλεις της Αγγλίας 
και του Τέξας.

Τα παιδιά στην έκθεση βλέπουν την 
τηλεόραση σαν ένα ευχάριστο παιχνίδι 
που δεν τα προβληματίζει και προπάντων 
δεν τους κάνει ερωτήσεις.

Μια πολύ σημαντική διαπίστωση επί
σης του καθηγητή είναι ότι: τα παιδιά 
έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι οι 
σκηνές και οι φόνοι που βλέπουν είναι 
ψέμα. ΓΓ αυτό -  τουλάχιστον -  τριάντα 
φόνοι που βλέπουν κατά μέσο όρο σ' ένα 
καουμπόικο, τα φοβίζουν λιγότερο από

μια σταγόνα πραγματικό αίμα.
Σπάνια οι γονείς μιλούν με τα παιδιά 

τους πάνω σε κάποιο θέμα ή φιλμ τηλεο- - 
πτικό -  διαπιστώνει ακόμη ο καθηγητής.
Και όμως αυτό είναι ένας τρόπος να τα 
βοηθήσουν να αναπτύξουν το κριτήριό 
τους, να προβληματιστούν και σε τελική 
ανάλυση να δουλέψει το μυαλό τους και 
να μην είναι απαθείς δέκτες μηνυμάτων.

•  Στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ» +ης 
19-7-81, δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο «Η 
μυθολογία της μικρής οθόνης» της φω
τεινής Τσαλίκογλου - Κωστοπούλου. Στο
ειδικότερο θέμα της σχέσης βίας και τη
λεόρασης αναφέρεται σχετικά:

Βία και τηλεόραση

Πιστεύουμε ότι οι θέσεις που αφο
ρούν στις κοινωνικές συνέπειες της μι
κρής οθόνης, θα 'ταν σκοπιμότερο να 
οδηγούν σε περισσότερους συσχετι
σμούς ώστε να ξεπεράσουν το επίπεδο 
της άμεσης αιτιοκρατίας που ερμηνεύει 
πολυσύνθετα φαινόμενα μέσα από ένα 
και μοναδικό παράγοντα θεμελιώνοντας 
μια μονοαιτιολόγηση, ασυνεπή με την 
πολυπλοκότητα της πραγματικότητας.
Με βάση το σκεπτικό αυτό, θα αναφερ
θούμε ενδεικτικά στην πλατειά αποδεκτή 
άποψη που υποστηρίζει ότι η παρακο
λούθηση σκηνών βίας από την τηλεό- 1 
ραση αυξάνει την εγκληματικότητα. Πι
στεύουμε ότι η άποψη αυτή θα πρέπει αν 
όχι να αναθεωρηθεί τουλάχιστον να σχε- 
τικοποιηθεί. Πορίσματα σχετικών ερευ
νών κάνουν φανερό ότι η επίδραση σκη
νών βίας είναι βλαβερή μόνο στα άτομα 
εκείνα που παρουσιάζουν ήδη διαταρα
χές στην προσωπικότητά τους. Η τηλεό
ραση από μόνη της δεν είναι γενεσιουρ
γός δυσπροσαρμοστίας και εγκληματι
κότητας. Σύμφωνα εξ άλλου με μια ψυ
χαναλυτική άποψη, οι σκηνές βίας στην 
τηλεόραση, μπορούν να λειτουργήσουν 
«καθαρκτικά» στο άτομο, επιτρέποντάς 
του μέσα από τους μηχανισμούς της 
«ταύτισης» και «προβολής» να απαλλαγεί 
από καταπιεσμένες επιθετικές τάσεις 
που ενυπάρχουν μέσα του. Ωστόσο, 
μπορούμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο 
η εξοικείωση με σκηνές βίας, που απλό
χερα προσφέρει η τηλεόραση και που 
καταγράφονται με ευκολία στο ασυνεί
δητο του παιδιού κυρίως, καθώς και η 
δυνατότητα πολλαπλών ταυτίσεων με 
αντικοινωνικά πρότυπα της μικρής οθό
νης, δεν δημιουργούν ένα κλίμα μέσα 
στο οποίο η βία γίνεται ευκολότερα απο- 
δεχτή, συνιστώντας μακροπρόθεσμα 
παράγοντα για τη μεταβολή της ιεράρ
χησης της ισχύουσας αξιολογικής κλί
μακας.

Οι σκέψεις αυτές μας παροτρύνουνε 
να διαπιστώσουμε πόσο η αναγωγή 
απλών συσχετισμών σε αιτιώδεις σχέσεις 
(π.χ. βία στην τηλεόραση = βία στην κα
θημερινή ζωή) ισοπεδώνει τις αποχρώ
σεις, αποχρώσεις που τελικά στοιχειοθε
τούν την ίδια την πραγματικότητα.

•  Σταχυολογούμε παρακάτω απο
σπάσματα από δημοσιεύματα εφημερί
δων και σχόλια για τη βία και την τηλεό
ραση που υπάρχουν σε βιβλίο των Φιλό
λογων καθηγητών Ηλία Δημακάκου και 
Θανάση Κυριαζόπουλου.

50

-  ‘



Πώς η τηλεόραση 
μπαίνει στη ζωή 
των παιδιών και πόσο 
φταίνε οι γονείς

«Κάθε μάνα που μεγαλώνει μικρά 
παιδιά και που συμβαίνει να έχει μια 
από τις 90.000 συσκευές τηλεορά- 
σεως που κοσμούν (;) τα ελληνικά 
σπιτικά, ξέρει πολύ καλά πόσο χρή
σιμη, πόσο ευχάριστη και αποτελε
σματική είναι η TV σαν baby sitter. 
Θέλει να πάει για ψώνια; Στο κομμω
τήριο; Να μαγειρέψει; Να κουβεν
τιάσει με μια φίλη της; Δεν είναι 
ανάγκη να κρέμεται κι ο μπόμπιρας 
απ' τη φούστα της ή να μπαίνει διαρ
κώς ανάμεσα στα πόδια της... Αρκεί, 
σε οποιαδήποτε περίπτωση, να τον 
στήσει μπροστά στο μαγικό κουτί, να 
πατήσει το κουμπί, και να: ένας κό
σμος ολόκληρος από αεροπόρους, 
κλόουν, ήρωες, αστροναύτες, μο- 
τοσικλετιστές, γιατρούς, αστυνομι
κούς, στρατηγούς, αιχμαλώτους, 
βασιλιάδες, δούλους, θηριοδαμα
στές, καουμπόυδες, ναυτικούς, βα
τραχανθρώπους, νοσοκόμες, πριγ- 
κίπισσες, βεντέτες, καλλονές, πόρ- ■ 
νες, γυφτοπούλες, απατεώνες, δο
λοφόνους, αλκοολικούς, μάγους, 
τραγουδιστές, λόρδους, πύργους 
και πυργοδέσποινες - ένας κόσμος 
ολόκληρος ζωντανεύει μπροστά 
του, για να συντροφέψει το παιδί, να 
το απασχολήσει να το μαγνητίσει, να 
το μαγέψει, να το μορφώσει...

Εύκολη λύση καθώς είναι η τη
λεόραση τόσο για τη δική μας εν
ημέρωση και ψυχαγωγία όσο και για 
την απασχόληση του παιδιού, ξο
δεύουμε χωρίς να το καταλάβουμε 
ένα τεράστιο μέρος της ζωής μας 
μαζί της. Υπολογίζεται ότι ένας εν
ήλικας που από τα πέντε του χρόνια 
βλέπει τηλεόραση έστω και για δύο 
μόνο ώρες την ημέρα, έχει ως τα 
τριάντα του περάσει πολύ περισσό
τερο χρόνο μπροστά της από εκεί
νον που χρειάστηκε συνολικά για να 
συμπληρώσει σπουδές του στο δη
μοτικό, στο γυμνάσιο, στο πανεπι
στήμιο. Ακόμα, ένα μέσο ελληνό
πουλο που έχει στο σπίτι του τηλεό
ραση, έχει μέχρι τα οκτώ του κιόλας 
χρόνια περάσει διπλάσιες ώρες μαζί 
της απ’ όσες ένας μαθητής περνά 
πάνω στο γυμνασιακό θρανίο.

Κι ύστερα μιλάμε για την Παιδεία... 
Ποια Παιδεία; Το σχολείο είναι τέ
λεια ανίσχυρο μπροστά στη θαυμα
τουργή συσκευή. Είδατε πόσο πιο 
εύκολα από έναν κανόνα της γραμ
ματικής αποστηθίζει ένα παιδί το

Η τηλεόραση είναι ένα μικρό-μεγάλο σχολείο και πολλές φορές παρατηρείται ότι ένας 
μαθητής μπορεί να περιγράφει καλύτερα το τελευταίο επεισόδιο μιας περιπετειώδους 
σειράς παρά -ας πούμε- την Ναυμαχία της Σαλαμίνας.

τραγουδάκι μιας διαφήμισης: Προσ
έξατε ότι πολύ πιο γρήγορα αποτυ- 
πώνει τις χημικές ιδιότητες οποιοσ
δήποτε Ζ.Κ. που περιέχει το απορ
ρυπαντικό παρά ότι ΗςΟ θα πει νερό; 
ι ΐαρατηρήσατε πόσο πιο άνετα μπο
ρεί να περιγράφει ένας μαθητής το 
τελευταίο επεισόδιο του «ΧΑΒΑΗ 
5-0« από-ας πούμε-την Ναυμαχία 
της Σαλαμίνας;

Η τηλεόραση είναι ένα μικρό - με
γάλο σχολείο, και θα μπορούσε να 
’ναι ένα άφταστο σε σημασία και 
αποτελεσματικότητα όργανο για 
την Παιδεία μας - αλλά δεν είναι. 
Γιατί, παίρνοντας σαν δεδομένο ότι 
η νοημοσύνη και τα γούστα μας είναι 
τόσου χαμηλού επιπέδου ώστε να 
ενδιαφερόμαστε μόνο για αρλούμ
πες, ποταπότητες, αφέλειες και χυ
δαιότητες, οι υπεύθυνοι μας τις 
προσφέρουν αποκλειστικά και 
απλόχερα.

Αλλά το τι μας σερβίρουν μέχρι 
μπουχτίσματος κι αναγουλιάσματος 
μέσα από τους δέκτες μας ας το 
πουν καλύτερα οι τηλεκριτικοί, σαν 
πιο ειδικοί. Εδώ, με την έγνοια μας 
συγκεντρωμένη στο παιδί και στην 
οικογένεια, θα ήθελα ν’ αναφέρω 
μερικά μόνο στοιχεία απ’ αυτά που 
αποτελούν το τακτικό μας τηλεο

πτικό διαιτολόγιο. Το ότι τα στοιχεία 
αυτά έρχονται από την Αμερική δεν 
πρέπει να μειώσει το ενδιαφέρον 
μας, γιατί αυτό ίσα ίσα είναι που έχει 
σημασία, μια και αμερικάνικη, βα
σικά, είναι η συνταγή του τηλεοπτι
κού μας τουρλού, και μια που, για 
την ενίσχυση της ανοστιάς του, οι 
φίλοι μας της άλλης μεριάς του 
Ατλαντικού φροντίζουν να μας που
λούν κάθε τόσο ό,τι αποφάγια, ψί
χουλα και περισσεύματα έχουν για 
πέταμα από το δικό τους τραπέζι... 
Στην Ουάσιγκτον λοιπόν, έγινε τε
λευταία μια μέτρηση που αποκαλύ
πτει ότι οι μικροί τηλεθεατές και οι 
γονείς τους που βλέπουν τηλεό
ραση 3 με 11 μ.μ. παρακολουθούν, 
κατά μέσον όρο μέσα σε μια βδο
μάδα: 113 μαχαιρώματα, 168 γρον- 
θοκοπήματα, 92 φόνους με πιστόλι, 
9 στραγγαλισμούς και 179 άλλους, 
πιο «ειδικούς» τρόπους δολοφο
νίας. Κάθε 16.9 λεπτά προβάλλεται 
από την αμερικάνικη τηλεόραση και 
μια πράξη βίας. Κάθε 43.8 λεπτά κι 
ένας φόνος...

Ανάλογα μορφώνονται και τα δικά 
μας παιδιά, ενώ παράλληλα μαθαί
νουν μερικά άλλα χρήσιμα πρά
γματα: Χάρη σε διάφορα, δήθεν 
ιστορικά, σήριαλ, μαθαίνουν παρα-
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ποιημένη και μυθοποιημένη την 
ιστορία του τόπου τους (και υπάρ
χουν στα χέρια δασκάλων κόλλες 
διαγωνισμού και διάφορα γραπτά 
σχετικά με ιστορικά γεγονότα της 
εποχής του Όθωνα που μόνο με τ' 
όνομά της δεν αναφέρουν τη Βου- 
γιουκλάκη σαν Αμαλία). Μαθαίνουν 
τη γλώσσα τους (βροχή πέφτουν τα 
διαμάντια προφοράς, γραμματικής 
και συντακτικού απ’ τη μικρή 
οθόνη). Μαθαίνουν το καλό γούστο, 
και πώς να συζητούν σαν πολιτισμέ
νοι άνθρωποι, ένας - ένας με τη 
σειρά του, όπως ακριβώς γίνεται συ
χνά στα «στρογγυλά τραπέζια» και 
στις «προσκλήσεις στο στούντιο». 
Ακόμα μαθαίνουν να θέλουν και να 
ζητούν: τσιπς, γαριδάκια, σοκολά- 
τες, τσίχλες, μπλου τζην, περιοδικά, 
εγκυκλοπαίδειες, μπισκότα, παιγνί
δια... Ευτυχώς οι άνθρωποι της δια
φήμισης ξέρουν τόσο καλά τη δου
λειά τους ώστε κι όταν ακόμη δεν 
κάνουν τα παιδιά να θέλουν, ξέρουν 
να κάνουν τους γονείς να νιώθουν 
ένοχοι που στερούν από τα βλαστά
ρια τους τα αγαθά που προβάλλουν.

Αλλά, τελικά, πόσο επηρεάζει 
αλήθεια μικρούς και μεγάλους όλη 
αυτή η τηλεοπτική παιδεία;

Οι περισσότεροι κοινωνιολόγοι 
και ψυχολόγοι συμφωνούν πως η 
επίδραση της τηλεόρασης είναι για 
όλους μεγάλη, ότι οι τακτικοί τηλε
θεατές, ενήλικοι και ανήλικοι, ανα
πόφευκτα μαθαίνουν απ’ αυτή και 
διαμορφώνονται. Και γιατί να μη πι
στέψουμε ότι πράγματι είναι έτσι; 
Όταν τα διάφορα εκπαιδευτικά δί
κτυα σε διάφορες χώρες έχουν πε- 
τύχει να παραδίδουν από τη μικρή 
οθόνη μαθήματα, με θαυμάσια απο
τελέσματα ως προς την αφομοίωσή 
τους από μέρους των μαθητών, γιατί 
οι μαθητές να μην αφομοιώνουν κι 
αυτά που βλέπουν στην κοινή, εμ
πορική τηλεόραση; Αν ένα παιδί 
μπορεί να μάθει από το δέκτη του ' 
πώς να σώσει μια ζωή με την τεχνητή 
αναπνοή, γιατί να μην μπορεί να μά
θει πώς να παίρνει μια ζωή μ’ ένα 
μαχαίρι ή ένα πιστόλι, όταν μάλιστα 
τα μαθήματα επαναλαμβάνονται 
τόσο τακτικά από διάφορους δα
σκάλους - γκάγκστερ;

Όλα τα παιδιά που βλέπουν συχνά 
τηλεόραση δεν γίνονται βέβαια-εγ
κληματίες αλλά ανάλογα με την 
τάση τους μπορεί να γίνουν πονη
ροί, ή αφελείς, κακότροποι, επιθετι
κοί κτλ. Χαρακτηριστικό της επί
δρασης που έχει επάνω μας ο ψεύτι
κος κόσμος της τηλεόρασης είναι το 
ότι όσο παιζόταν το σήριαλ «Ο 
άγνωστος πόλεμος» ο ηθοποιός 
Άγγελος Αντωνόπουλος -  τότε 
«συνταγματάρχης» Βαρτάνης

έπαιρνε δεκάδες γράμματα από γο
νείς που τον παρακαλούσαν να με
σολαβήσει για μια καλή μετάθεση 
του γιου τους που ήταν φαντάρος!... 
Ανάλογα, από το εξωτερικό μας έρ
χονται διάφορες πληροφορίες για 
εκατοντάδες γράμματα που παίρνει 
ο «γιατρός» ενός σήριαλ με κεν
τρικό θέμα τη ζωή σε μια κλινική, 
που του ζητούν συνταγές, συμβου
λές, κ.ά. Έ, λοιπόν, όταν οι μεγάλοι 
μπορούν να πιστεύουν τόσο σε κάτι 
που βλέπουν σε μια οθόνη, γιατί να 
μην μπορούν και τα παιδιά;

Μα αν όλα αυτά δε μοιάζουν αρ
κετά ανησυχαστικά, μπορώ να μι
λήσω υπεύθυνα για ένα πείραμα που 
παρακολούθησα η ίδια σ’ ένα πανε
πιστήμιο του εξωτερικού πριν με
ρικά χρόνια. Σκοπός ήταν να διαπι
στωθεί και να μετρηθεί η αντίδραση 
των παιδιών που έβλεπαν τακτικά 
τηλεόραση και να συγκριθεί μ’ 
εκείνη άλλων παιδιών που οι ώρες, 
το είδος και η ποιότητα των προ
γραμμάτων που έβλεπαν συνήθως 
ελέγχονταν αυστηρά από τους γο
νείς τους.

Με βάση αυτά, έξι γιατροί με τους 
βοηθούς τους είχαν συγκεντρώσει 
γύρω στα τριάντα παιδιά, τα χώρισαν 
σε τρεις ομάδες για να διευκολύ
νουν τη μέτρηση, και έβαλαν την 
κάθε ομάδα σε μια διαφορετική αί
θουσα. Εκεί σε μια μεγάλη οθόνη θα 
έδειχναν διάφορα φιλμ ή σκηνές 
από φιλμ - κωμωδίες, περιπέτειες, 
αστυνομικά, πολεμικά, μακάβρια 
κτλ. Παράλληλα, με ειδικά καλώδια 
που είχαν τοποθετηθεί στα κεφάλια 
των παιδιών και με τις ανάλογες συ
σκευές στην άλλη άκρη των καλω
δίων, οι επιστήμονες θα παρακο
λουθούσαν και θα κατέγραφαν όση 
ώρα τα παιδιά έβλεπαν τα φιλμ τις 
αντιδράσεις που είχε το καθένα. 
Όταν το πείραμα τελείωσε, οι ειδι
κοί είχαν στο δελτίο καταγραμμέ
νες, σαν σ’ ένα είδος εγκεφαλογρα
φήματος, τις αντιδράσεις των παι
διών, και μπορούσαν να βγάλουν το 
συμπέρασμα; Τα παιδιά που στο 
σπίτι τους έβλεπαν λίγα και διαλε
γμένα προγράμματα είχαν αντιδρά- 
σει ομαλότατα: Γέλασαν με την κω
μωδία, στενοχωρήθηκαν με το 
δράμα, ενθουσιάστηκαν με την 
περιπέτεια, φοβήθηκαν με τις σκη
νές τρόμου κ.ο.κ. Απ’ την άλλη, τα 
παιδιά που στο σπίτι τους έβλεπαν 
τηλεόραση όλες τις ώρες και όλων 
των ειδών τα προγράμματα, απεριό
ριστα, έδειχναν μια σαφή απάθεια, 
μια ολοκληρωτική έλλειψη αντίδρα
σης τόσο για το δράμα όσο και για 
την κωμωδία, τη βία, την περιπέτεια, 
το μακάβριο...

Το πείραμα αυτό και άλλα ανά

λογά του έχουν επαναληφθεί από 
τότε πολλές φορές - μόλις προχθές 
διάβαζα για μια παρόμοια μελέτη 
του Δρα Ρ. Ντάμπμαν του Ιατρικού 
Κέντρου του Μισσισιπή και της 
Μάργκαρετ Χάνραττυ Τόμας του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της 
Φλόριντας - με πάντα το ίδιο συμπέ
ρασμα: ότι η συνεχής παρακολού
θηση της τηλεόρασης δημιουργεί 
στα παιδιά, και συχνά και στους με
γάλους, ένα είδος απάθειας και στη 
συνέχεια μια αυξημένη ανεκτικό
τητα για τα όσα βλέπουν και παρα
κολουθούν στον πραγματικό κόσμο 
γύρω τους.

Τελικά, μετά απ’ αυτές κι άλλες 
γνωστές μας διαπιστώσεις, φαίνεται 
καθαρά ότι η τηλεόραση δεν είναι 
μόνο ένα τεχνολογικό και κοινωνικό 
φαινόμενο, αλλά κι ένα πανίσχυρο, 
μικρό θηρίο που έχει μόνιμα πια 
θρονιστεί στα σπίτια μας, για να μεί
νει εκεί πολλά, πάρα πολλά ακόμη 
χρόνια, διαρκώς μεγαλώνοντας και 
θεριεύοντας. Το αν θα το αφήσουμε 
να μας κατασπαράξει ή θα το δαμά
σουμε για να μας εξυπηρετήσει εξ- 
αρτάται από μας. Γιατί δεν αρκεί 
μόνο να νοιαζόμαστε και να διαμαρ
τυρόμαστε για το τι το ταΐζουν οι 
υπεύθυνοι, αλλά και τι θα κάνουμε 
εμείς για να το μερέψουμε όσο είναι 
ακόμη καιρός.

Πάντως σαν γκουβερνάντα η TV 
δεν είναι εμπιστοσύνης και η συν
τροφιά είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα 
όταν δεν μεσολαβεί ο δικός μας 
έλεγχος. Κανόνας με μεγάλη σημα
σία είναι, εκτός από το να διαλέ
γουμε τα προγράμματα που θα 
δούμε, να τα βλέπουμε μαζί με τα 
παιδιά μας. Έτσι στη στιγμή που θα 
εισχωρήσει μια αταίριαχτη σκηνή, 
ένα κακό παράδειγμα, μια κακου- 
γουστιά, θα μπορέσουμε αμέσως να 
εκφράσουμε στο παιδί την αντίρ
ρησή μας, να κάνουμε κάποια κρι
τική πάνω στην πράξη που βλέπουμε 
για να ελαττώσουμε έτσι όσο γίνεται 
την κακή επίδραση που θα έχει 
επάνω του. Ανάλογα, με τη συζή
τηση και την κριτική ένα καλό πρό
γραμμα παίρνει στο νου του παιδιού 
τις σωστές του διαστάσεις και με- 
τουσιώνεται σε φαντασία και γνώση.

Αλλά, προπάντων, ας είμαστε 
υπερβολικά εκλεκτικοί γι' αυτό που 
αφήνουμε να μπει στο σπίτι μας 
μέσα απ’ τη μικρή οθόνη. Γιατί είναι 
κρίμα, αλήθεια, το ότι με τόση προσ
οχή διαλέγουμε την τροφή και τα 
ρούχα των παιδιών μας, δεν αφιερώ
νουμε συνήθως καθόλου χρόνο 
ούτε φροντίδα σ’ αυτό που θα θρέ
φει και θα ντύσει τον νου και την 
ψυχή τους».

Φρίντα Μπούμπι
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Επηρεάζει η διαφήμιση τον 
άνθρωπο; Πώς και γιατί; 

Ποιος ο ρόλος της;

«...Θα πρέπει να σημειωθούν και 
τα εξής σημαντικά περιστατικά της 
σύγχρονης κοινωνικής ζωής, που 
συμβαίνουν, χωρίς να υποπίπτουν 
στην αντίληψη του ανθρώπου, μο
λονότι τον διαβρώνουν με απόλυτη 
σιγουριά. Όπως παρατήρησε ο Gal
braith στο βιβλίο του The Affluent So
ciety, δεν πρέπει να θεωρήσουμε τις 
προτιμήσεις του καταναλωτού ως 
ορθολογικά διαρθρωμένες. Με την 
επίδραση της διαφήμισης επέρχεται 
μια απίστευτη διαστροφή των προ- 
τιμήσεών του, που ως συνέπεια έχει 
να εκτρέφει προς τις διεστραμμένες 
προτιμήσεις τον παραγωγικό μηχα
νισμό της οικονομίας. Ας σημειωθεί 
πως τα χαμηλά εισοδήματα διατί
θενται για την κάλυψη των άμεσων 
βιοτικών αναγκών - τροφή, ενδυμα
σία, στέγη - όπου (στην απαραίτητη 
ποσότητα κι όχι στις πολυτελείς εκ
τροπές) η διαφήμιση δεν τις μετακι
νεί. Μόλις όμως αρχίζει να αυξάνει 
το εισόδημα επάνω από το στοι
χειώδες επίπεδο διαβίωσης (και 
τούτο είναι χαρακτηριστικό της 
εποχής μας) ολοένα και μεγαλύτερο 
ποσοστό αυτού του εισοδήματος 
διατίθεται βάσει ευμετάβολων πα- 
ρορμήσεων. Εδώ παρεμβαίνει η επί
δραση της διαφήμισης και αλλοιώνει 
τις προτιμήσεις του καταναλωτή 
κατά τις κερδοφόρες επιθυμίες των 
κατασκευαστών...».

Χρ. Μαλεβίτσης

Ποιος ο ρόλος
«Ο ρόλος της διαφήμισης είναι να 

μεταδώσει μια πληροφορία ή ένα 
επιχείρημα, με σκοπό να πραγματο
ποιηθεί στο μυαλό του αναγνώστη ή 
θεατή μια αλλαγή ή μια ενίσχυση της 
στάσης απέναντι στο διαφημιζόμενο 
προϊόν».

Harry Henry

Παιδιά και τηλεόραση
«...Τι έχουν να προσάψουν στη μι

κρή οθόνη οι κατήγοροί της; Ό τι 
διασπά την προσοχή των παιδιών και 
ότι ενισχύει την παθητικότητά τους. 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια 
ξαφνική αποδιοργάνωση της σχολι
κής εργασίας συνδέεται άμεσα με 
την αγορά ενός δέκτη. Γιατί;(...)
Ένας δάσκαλος παρατηρεί στα παι
διά μια εκφραστική αστάθεια την 
οποία ιχνηλατεί ως την τηλεόραση, 
που προσφέρει πολλά δείγματα 
ατακτοποίητου προφορικού λόγου,

δίχως να προκαλείται την ίδια στιγμή 
- εξ αιτίας της αρωγής που παρέχει η 
εικόνα - η όχληση που θα μας έκανε 
προσεκτικούς και θα μας παρακι
νούσε να επισημάνουμε την ανε
πάρκεια. Άλλο σύμπτωμα: αλλάζει η 
στάση του μαθητή μέσα στην τάξη. 
Διαπλασμένος πια από την τηλεό
ραση φτάνει στο σχολείο με την ψυ
χολογία εκείνου που ετοιμάζεται να 
παρακολουθήσει ένα θέαμα, χωρίς 
διάθεση συμμετοχής. Και κάτι 
ακόμα πιο ανησυχητικό: επέρχεται, 
λένε μια σύγχυση, σε παιδιά έξι έως 
δέκα ετών, των ορίων του πραγματι
κού και του φανταστικού. Αλλά εδώ 
θα έπρεπε ίσως να ερε'υνηθεί προσ
εκτικότερα το προϋπάρχον ψυχο
λογικό κλίμα...».

Κ. Σκαλιόρας

Οι επιπτώσεις στα παιδιά

Παρακολουθήσατε ποτέ παιδιά 
για να δείτε πως είναι κολλημένα 
πάνω στην τηλεόραση; Δοκιμάστε 
το κάποια φορά. Και τότε θα διαπι
στώσετε κάτι που δεν το φανταζό
σασταν. Θα δείτε να μοιάζουν σαν να 
έχουν αποποιηθεί κάθετί το παιδικό 
από πάνω τους.

Επισκεφθείτε μια παιδική χαρά και 
θα εκπλαγείτε βλέποντας μικρά 
παιδιά να μιμούνται στις κινήσεις 
τους, στο μίλημά τους, και γενικά 
στη συμπεριφορά τους «ήρωες» τη
λεοπτικών εκπομπών. Θα τα δείτε να 
κρέμονται από κλαδιά σαν μαϊμού
δες, και άλλα πολλά ανάλογα των 
εκπομπών, που παρακολουθούν. Και 
τότε αναρωτιέται κανείς τι απέγινε 
εκείνο το πηγαίο παιδικό, το αυθόρ
μητο, που αποκαλύπτει όλη την 
προσωπικότητα, τη φαντασία και το 
φυσικό ρυθμό στις κινήσεις ενός 
παιδιού;

Τι θα 'πρεπε να περιμένει όμως 
όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη 
χώρα αυτή της στατιστικής και των 
σφυγμομετρήσεων, ένα Αμερικα
νάκι παρακολουθεί, κατά μέσο όρο, 
τηλεόραση, τέσσερις ώρες τη μέρα, 
τριάντα φορές το μήνα και 365 μέ
ρες το χρόνο; Πώς αυτή η τηλεό
ραση να μην του... μοσχευθεί μπά
ζοντας έναν ιδιαίτερο τηλεοπτικό 
χαρακτήρα στη συμπεριφορά του; 
Και όχι μόνο σ’ αυτή, αλλά και στον 
τρόπο σκέψης του, στις αντιδράσεις 
του και κάθε λογής άλλες εκδηλώ
σεις του;

Αλλά πώς ακριβώς η τηλεόραση 
παρεμποδίζει τις γνήσιες εκδηλώ
σεις ενός παιδιού; Πώς του αλλοιώ
νει τον προσωπικό του χαρακτήρα;

Η απώλεια της φαντασίας. «Το 
παιδί της τηλεόρασης δεν παίζει 
πραγματικά - απλώς αντιγράφει

τους υπερήρωες της τηλεόρασης», 
λέει η Άννα Σταλ, παιδαγωγός σε 
νηπιαγωγείο του ιδιωτικού σχολείου 
Ουώλντορφ της Νέας Υόρκης. Και η 
διδασκαλία σ' αυτό το σχολείο είναι 
ό,τι τα παιδιά μαθαίνουν με την 
πράξη, με τη σκέψη, και με το παί
ξιμο, και όχι φυσικά παρακολουθών
τας τηλεόραση. Θα δείτε, λόγου 
χάρη, ένα παιδί έχοντας τυλιγμένο 
το λαιμό του με πετσέτες και προσ
όψια, να απομιμείται τον «Μπά- 
τμαν». Τέτοια παιδιά τρέχουν 
άσκοπα, χτυπιούνται και φωνάζουν. 
Είναι πολύ δύσκολο να τους κινή
σεις το ενδιαφέρον για να ακούσουν 
κάποια ιστορία, ή οτιδήποτε άλλο 
θάθελε κανείς να πει σ’ αυτά. Οι 
κουβέντες τους, οι λέξεις που χρη
σιμοποιούν κι ο τρόπος που μιλούν, 
θυμίζουν σόου τηλεοπτικό. Στην 
απομίμηση των «ηρώων» που βλέ
πουν στην τηλεόραση ξεχωρίζουν οι 
κοπέλλες.

Τα παιδιά ανέκαθεν έπαιζαν το 
ρόλο των αγαπημένων τους ηρώων 
και προσώπων ενός έργου - δεν 
υπάρχει δηλ. τίποτε το καινούριο σ’ 
αυτό. Αλλά όσοι παρακολουθούν 
από κοντά αυτά τα παιδιά, παρατη
ρούν πως οι μανιωδέστεροι απ' αυ
τούς τηλεθεατές δεν προσθέτουν 
τίποτε το πρωτότυπο ή φαντασιώ
δες στο παιχνίδι που κατ’ απομίμηση 
παίζουν. Ξέρουν πολύ καλά την 
κατασκευή του διαστημόπλοιου 
«Σταρ Τρεκ» κι έπειτα από ώρες 
πολλές παρακολούθησης ξέρουν 
πολύ καλά πως μιλάει ο κυβερνήτης 
Κερκ και Σπακ. Στα παιχνίδια τους 
απλώς επαναλαμβάνουν τα όσα εί
δαν στην τηλεόραση το προηγού
μενο βράδυ. Η φαντασία τους κοι
μάται, κι αυτή είναι που τρέφει και 
διεγείρει το νεαρό μυαλό.

Μειωμένες και οι διανοητικές δυ
νάμεις. Πολλοί υποστηρίζουν πως τα 
τηλεοπτικά προγράμματα διεγεί
ρουν τη φαντασία των παιδιών προ
βάλλοντας σ’ αυτά αντικείμενα και 
καταστάσεις, που διαφορετικά δεν 
θάβλεπαν, ούτε και θα ζούσαν.Ίσως 
αυτό να γίνεται περιπτωσιακά - ιδιαί
τερα με τα εκπαιδευτικά προγράμ
ματα, που ετοιμάζονται γι' αυτόν 
συγκεκριμένα το σκοπό. Στο πολύ 
μεγαλύτερο της μέρος, ωστόσο η 
τηλεόραση τρέφει το θεατή της, 
άσχετα μεγάλο ή μικρό, με πληρο
φορίες χιλιομασημένες. Στις περισ
σότερες μάλιστα περιπτώσεις δεν' 
ζητείται από το θεατή ούτε καν να 
τις «μασήσει». Κι ο δρ. Χάουαρντ 
Γκάρντνερ, ερευνητής του Χάρ- 
θαντ, που διηύθυνε μελέτη σχετική 
με την τηλεόραση, παρατηρεί:

«Το παιδί της τηλεόρασης, σπάνια 
προχωρεί πέρα από τη γλώσσα της



εικόνας για να προσέξει το ηχητικό 
της μέρος ή να συνδυάσει τις τη
λεοπτικές του εμπειρίες με τις εμ
πειρίες της δικής του πραγματικής 
ζωής». Οι ερευνητές του Χάρβαρντ 
διαπίστωσαν επίσης ότι τα παιδιά όχι 
μόνο προτιμούν να επαναλαμβά
νουν ιστορίες, που τους διάβασαν ή 
που είδαν στην τηλεόραση αλλά και 
θυμούνται πολύ καλύτερα τη 
γλώσσα μιας διαβασμένης σ’ αυτά 
ιστορίας.

Γιατί όμως αυτό; Ίσως γιατί τα 
παιδιά πρέπει να σκέφτονται περισ
σότερο δεχόμενα λέξεις που διαβά
ζουν σ’ αυτά παρ’ όσο εικόνες, που 
βλέπουν στην τηλεόραση. Τα παιδιά 
έχουν επίσης την τάση να εντάσ
σουν δικές τους εμπειρίες σε δια
βασμένες σ’ αυτά ιστορίες και να 
βγάζουν συμπεράσματα απ’ αυτές.

Αλλά τι γίνεται με τις κινηματο
γραφικές ταινίες; Δεν έχουν κι αυ
τές τις ίδιες επιπτώσεις στην ανά
πτυξη ενός παιδιού, όπως και τα τη
λεοπτικά προγράμματα; Η απάντηση 
είναι ναι. Υπάρχουν όμως εκεί με
ρικά θετικά, που αντισταθμίζουν τα 
αρνητικά στοιχεία. Όταν παίρνετε 
ένα παιδί να το πάτε στον κινηματο
γράφο για να δει μια ταινία, αυτό δεν 
αποτελεί μια παθητική, μεμονωμένη 
εμπειρία. Είναι μια έξοδος από το 
σπίτι. Προσφέρει την ευκαιρία μιας 
κοινωνικής σχέσης με συγγενείς ή 
φίλους. Προσφέρει την ευκαιρία για 
συζήτηση κατά την επιστροφή σπίτι. 
Επιπλέον εσείς διαλέξατε τι θα δείτε 
και δεν ήσασταν ένας παθητικός δέ
κτης οποιουδήποτε προγράμματος 
θα σας προσφερθεί στη σπιτική τη
λεοπτική οθόνη.

Η βία. Πόσες φορές δε βλέπουμε 
μικρά παιδιά να «χτυπιούνται» 
μεταξύ τους «μπανγκ - μπανγκ» και 
να πέφτουν «νεκρά»... Τα παιδιά, πι
θανότατα να μην ήταν ποτέ μπροστά 
σε πυροβολισμούς - τουλάχιστον 
στην πραγματικότητα. Οι ψυχολόγοι 
όμως πιστεύουν πως η βία είναι μια 
αντίδραση που μαθαίνεται. Επιστη
μονικές, εξ άλλου, έρευνες αποκα
λύπτουν πως τα παιδιά πράγματι μι
μούνται τη βίαιη συμπεριφορά, που 
βλέπουν στην τηλεόραση.

Και το χειρότερο ακόμη είναι ότι 
παιδιά έχουν κάνει εγκλήματα, που 
προηγούμενα είχαν δει να προβάλ
λονται στην τηλεοπτική οθόνη. Τε
λευταία ένα εννιάχρονο παιδάκι λή
στεψε μια τράπεζα της Νέας Υόρκης 
χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο πι
στόλι. Κι ο συνήγορος υπεράσπισής 
του ανέφερε πως το παιδάκι δεν 
έκανε τίποτε άλλο από το να απομι- 
μηθεί ιδέα που του γεννήθηκε 
παρακολουθώντας την τηλεόραση.

Άλλο ένα 14χρονο αγόρι πυροβό

λησε και σκότωσε το μικρότερο του 
αδελφό,επαναλαμβάνοντας σκηνή, 
που είχε δει πρόσφατα από την τη
λεόραση στην ταινία «Ο βρώμικος 
Χάρρυ». Και δυστυχώς αυτές δεν εί
ναι μοναδικές περιπτώσεις. Μελέτη 
του δικτύου ABC έχει αποκαλύψει 
ότι το 22% των εγκλημάτων, που γί
νονται από ανήλικους, ξεκινούν από 
προγράμματα, τα οποία έχουν δει 
στην τηλεόραση.

Αφύσικη παθητικότητα: Ίσως οι 
δυσκολότερες στιγμές των γονιών 
όλη τη βδομάδα να είναι το Σάββατο 
το πρωί (στην Αμερική), όταν η μαμά 
προσπαθεί να πείσει τον Τζόννυ να 
αφήσει την τηλεόραση, με τα κινού
μενα σκίτσα, και να πάει έξω να παί
ξει. Πόσες φορές δεν του φωνάζει, 
αλλά αυτός τίποτε! Απαυδισμένη 
τελικά η μαμά φωνάζει: «Τζόννυ, 
κλείσε την τηλεόραση!» Κι ο Τζόννυ 
τότε στρέφει το κατσιασμένο 
πρόσωπό του προς τη μητέρα του, 
προσπαθεί να εστιάσει τα φλομω
μένα μάτια του πάνω της και λέει:

«Μα πρέπει να την κλείσω οπωσδή
ποτε;» Κι ακολουθεί μικροκαυγάς με 
τον Τζόννυ να νιώθει καταδυστυχι- 
σμένος. Και φυσικά κανείς δε βγαί
νει κερδισμένος απ’ όλη αυτή την 
ιστορία...

Μέρος τους προβλήματος ίσως να 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Τζόννυ 
έχει αφυπνιστεί από έναν τηλεο
πτικό «λήθαργο» -  από ένα σχήμα 
εγκεφαλικών κυμάτων, που αποτε
λούν το δείκτη μιας βαθιάς χαλάρω
σης, κι έχουν ενταχθεί στο λεγό
μενο «σχήμα άλφα» των εγκεφαλι
κών κυμάτων. Κι αυτό σημαίνει πως 
όταν φωνάζουν ένα παιδάκι από μια 
γερή δόση τηλεοπτικής παρακο
λούθησης είναι σα να το ξυπνούν 
από έναν ψευτοΰπνο, κατά τον 
οποίο τα όνειρά του αποτελούνταν 
απ’ όσα έβλεπε στην τηλεοπτική 
οθόνη μέσα από τα κινούμενα σκί
τσα της. Και δεν είναι τότε καθόλου 
παράξενη η ευερεθιστικότητά του 
και η γκρίνια του όταν έχει περάσει 
ώρες ολόκληρες ακούοντας κρό
τους εκκωφαντικούς, έξαλλη μου
σική, ζώντας σκηνές φρίκης μέσα σ' 
ένα φοβερό περιβάλλον βίαιων 
προσώπων και καταστάσεων.

Και θα μπορούσε να απαριθμήσει 
κανείς πολλές ακόμη αρνητικές επι
πτώσεις της τηλεόρασης στο τρυ
φερό μυαλό και ψυχισμό των μικρών 
παιδιών, όπως είναι φραστική βλάβη 
και ζημιά στη λογική, αν δε συγκεν
τρωνόταν η προσοχή ιδιαίτερα στο 
πως θα ήταν δυνατό να περιοριστεί 
το κακό αυτό του πολιτισμού μας...».

Εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 6-12-82

Νταντά πληθωρική, 
ασύδοτη κι ανενόχλητη.
Ο Αμερικανός «μαιτρ» του είδους 

πριν από δυο δεκαετίες είχε πει για 
την τηλεόραση επιγραμματικά «εί
ναι ήχος, εικόνα, κίνηση και συγκί
νηση». Σήμερα η τηλεόραση, αφού 
ξεπέρασε το σχολείο, ακόμα και την 
εκκλησία, σε δύναμη υποβολής, τεί
νει ναυποκαταστήσει στο ρόλο αυτό 
και την οικογένεια. Η παραδοσιακή, 
φυσιολογική επιρροή της φαμίλιας 
σαν συνόλου στα νεαρά της μέλη, 
βρίσκεται, στις μέρες μας, στα χέρια 
της ... νταντάς που λέγονται τηλεό
ραση κΓ έχει στρογγυλοκαθήσει -  
πληθωρική, ασύδοτη κι ανενόχλητη 
-  στα σπίτια μας».

Εφημ. ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, 24-6-82

Διάβρωση των ηθικών 
αρχών, διάδοση βίας 

και σαδισμού
«...Τι είναι εκείνο που φταίει για τη 

διάδοση αυτού του τεράστιου κύμα
τος βίας που έχει απλωθεί στον κό
σμο; Για την απαγωγή ομήρων, για 
την παρακμή των ηθών, για την 
ηθική αποχαλίνωση της εποχής μας;

Φταίει η τηλεόραση.
Είναι η απάντηση που δίνει ο γνω

στός Αμερικανός σκηνοθέτης Σίν- 
τνεϋ Λιούμετ, με τη νέα ταινία του, 
που παίζεται τώρα στους αμερικανι
κούς κινηματογράφους με τον τίτλο 
«Το δίκτυο». Ποτέ άλλοτε ο κινημα
τογράφος δεν εξαπέλυσε μία τόσο 
σκληρή επίθεση στον κύριο αντί
παλό του την τηλεόραση.

Αλλά δεν πρόκειται για φιλμ εμ
παθούς κριτικής ή προπαγάνδας ή 
συναγωνισμού. Ρεαλιστικά, απλά και 
πειστικά ο Σίντεϋ Λιούμετ καταγ
γέλλει την τηλεόραση και τα τηλεο
πτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολι
τειών για τις τρομερές επιπτώσεις 
που έχουν στο κοινωνικό πλαίσιο, με 
μία διάβρωση των ηθικών αρχών και 
αντιλήψεων και με τη διάδοση της 
βίας και του σαδισμού.(...)

Ο παραγωγός της ταινίας «Το δί
κτυο», Χάγουαρντ Γκόντφριντ, εξ
ηγεί, γιατί γύρισε αυτή την ταινία. 
Θέλει να καταγγείλει την κατα
στροφή του αμερικανικού ιδεώ
δους, που γίνεται από απόψεως σε
βασμού του ατόμου, με το τηλεο
πτικό σύστημα, που τείνει στον κον- 
φορμισμό, στην τυποποίηση και 
στον πιο μικρό παρονομαστής...).

«Δεν φτιάξαμε μια ταινία - σάτυρα, 
λέει. Είναι ένα ρεαλιστικό έργο. Η 
σάτιρα είναι ότι ο κόσμος έχει ξε
τρελαθεί με την τηλεόραση. Καθετί
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■ Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Σίντνεϋ Λιούμετ με την ταινία του «Το δίκτυο» ρεαλιστικά, απλά και πειστικά καταγγέλει την τηλεόραση και τα 
τηλεοπτικά δίκτυα των Η.Π.Α., για τις τρομερές επιπτώσεις που έχουν στο κοινωνικό πλαίσιο με μια διάβρωση των ηθικών αρχών και 
αντιλήψεων και με τη διάδοση της βίας και του σαδιαμού...

που παρουσιάζεται μέσα στην ταινία 
μας είναι πραγματικό. Το μεγάλο και 
αναμφισβήτητο γεγονός στην ταινία 
είναι ότι τα αμερικανικά δίκτυα τη
λεόρασης είναι έτοιμα και ικανά για 
όλα και κυρίως για το κακό. Γιατί, 
αλήθεια, δεν παρουσιάζουν ποτέ 
την αληθινή Αμερική. Την ωραία, την 
υγιή, την πανίσχυρη; Η χώρα αυτή 
δεν έχει, άραγε, να προσφέρει τί
ποτε άλλο εκτός από γκάγκστερς, 
κακοποιούς, οπιομανείς ή προξενη- 
τές γυναικών; Η τηλεόραση μας πα
ρουσιάζει την οικογενειακή ζωή σε 
διάλυση, κατά τρόπο χονδροειδή και 
κυνικό, αλλά δεν είναι έτσι τα πρά
γματα...».

Εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 30-4-77

Προβολή του σεξ 
και της βίας

«Δικαστήριο της Καλιφόρνιας 
απόρριψε πρόσφατα αγωγή αποζη
μίωσης 11 εκατομμυρίων δολαρίων 
στρεφόμενη εναντίον του τηλεο
πτικού δικτύου της ΝΒΨΩ με την κα
τηγορία ότι μια εκπομπή της ήταν 
υπεύθυνη για τον βιασμό εννιάχρο-

νου κοριτσιού σε ακρογιαλιά του 
Αγίου Φραγκίσκου. Αλλά η δικαστική 
αυτή απόφαση άλλο δεν έκανε παρά 
να εδραιώσει ακόμη περισσότερο 
την απόφαση που έχουν πάρει οι ορ
γανώσεις της ιδιωτικής εκπαίδευ
σης και οι ερευνητές τους για την 
πλήρη αποκάλυψη του τρόπου με 
τον οποίο η παρακολούθηση τηλεό
ρασης διαμορφώνει τη σκέψη των 
νέων.

-  Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε 
τις προσπάθειές μας για να ξεκαθα
ριστούν οι τηλεοπτικές εκπομπές, 
λέει εκπρόσωπος του Συνδέσμου 
γονέων και εκπαιδευτικών (ΣΓΕ), ο 
οποίος αριθμεί 6,5 εκατομμύρια 
μέλη. Τουλάχιστον όσο η τηλεόραση 
επιμένει να είναι παραγεμισμένη με 
βίαιες και άσεμνες εκπομπές

Ο ΣΓΕ, οργάνωση με μεγάλη επιρ
ροή στις Η.Π.Α., βρίσκεται στην εμ
προσθοφυλακή της πάλης εναντίον 
του σεξ και της βίας στην τηλεό
ραση. Αναφερόμενη σε έρευνα του 
Κογκρέσσου που καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι συχνά τα παιδιά μι
μούνται πράγματι τη βία που βλέ

πουν στο κουτί, ο ΣΓΕ απειλεί να 
μποϋκοτάρει τις επιχειρήσεις που 
προσφέρουν από την τηλεόραση 
εκπομπές που αυτός αποδοκιμάζει.

Παρ' όλα αυτά, η δίκη της Καλι- 
φόρνιας ανέστειλε πιθανώς για με
ρικά χρόνια τις νομικές απόπειρες 
να θεωρηθούν οι τηλεοπτικές εται
ρίες υπεύθυνες για την έμπνευση 
εγκλημάτων(...).

Ως τώρα, οι περισσότερες από τις 
έρευνες για την επίδραση της τη
λεόρασης, στα άτομα κατέληξαν σε 
εικασίες αλλά όχι σε συμπεράσματα. 
Έκθεση του 1977, από ομάδα ερευ
νητών υπό τον καθηγητή του πανε
πιστήμιου της Καλιφόρνιας Ρόντε- 
ρικ Γκόρνεϋ, υποστήριξε ότι είναι η 
πρώτη που αποδεικνύει ότι η τηλεό
ραση ασκεί «μετρήσιμες και συγκε
κριμένες επιδράσεις» στα άτομα.

Η ομάδα που έκανε την έρευνα, 
διεπίστωσε ότι οι άνδρες που παρα
κολουθούν βίαιες εκπομπές, απο
κτούν επιθετικότερη διάθεση, ενώ 
σ’ αυτούς που παρακολουθούν ει
ρηνικές εκπομπές, η επιθετικότητα 
μειώνεται».

William Scobie
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Είναι, και σε ποιο βαθμό 
έμφυτη η επιθετική βία 
και η καταστροφικότητα;

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η βιολογική έρευνα της επιθετι
κής βίας και της καταστροφικότητας 
έχει ως αφετηρία το κεντρικό ερώ
τημα: είναι η επιθετική βία και η 
καταστροφικότητα έμφυτη στον 
άνθρωπο, ένα ένστικτο που κυριαρ
χεί στην ύπαρξή του κατά τρόπο 
αναγκαίο κι’ αναπόφευκτο ή όχι;

Για την απάντηση στο ερώτημα 
αυτό η έρευνα στράφηκε πρώτα στη 
μελέτη των παρόμοιων ή παραπλή
σιων ενστίκτων των ζώων, σε μια 
προσπάθεια να φωτίσει και ν' απο- 
καλύψει τους μηχανισμούς και των 
ανθρώπινων ενστίκτων. Εδώ δεσπό
ζει το έργο του Konrad Lorenz, διά
σημου μελετητή της συμπεριφοράς 
των ζώων και ιδρυτή της σύγχρονης 
ηθολογίας, κΓ γνώμες του επηρέα
σαν σοβαρά την όλη έρευνα ιδίως με 
το βιβλίο του «Περί της επιθετικό
τητας» (1963) που πολύ γρήγορα 
μεταφράστηκε και διαδόθηκε ευρύ
τατα ανά τον κόσμο.

Η επιθετικότητα στον άνθρωπο.

Η επιστημονική σκέψη των νεώτε- 
ρων χρόνων βαθιά επηρεασμένη 
από τη Δαρβίνειο θεωρία της εξέλι
ξης, αντιμετώπισε την επιθετικό
τητα και καταστροφικότητα στον 
άνθρωπο σε άμεση συνάρτηση με το 
ένστικτο της επιθετικότητας των 
ζώων, συχνά επεκτείνοντας τα συμ
περάσματα για τα ζώα με μία νοερή 
προέκταση (extrapolation), και στον 
άνθρωπο.

Για τον Konrad Lorenz, τον σημαν
τικότερο σύγχρονο εκπρόσωπο της 
ενστικτιβιστικής αυτής θέσης, η 
επιθετικότητα στον άνθρωπο δεν 
είναι βασικά μια αντίδραση σε εξ
ωτερικά κεντρίσματα, αλλ’ ένας έμ
φυτος εσώτερος ερεθισμός που 
επιδιώκει να αποδεσμευτεί ανεξάρ
τητα από εξωτερική πρόκληση. ΚΓ 
αυτή του η λειτουργία, «υδραυλική» 
καθώς αποκλήθηκε, δηλ. σαν την 
πίεση του νερού ή ατμού σε ένα 
κλειστό δοχείο, έτσι αυθόρμητη κα
θώς παρουσιάζεται, καθιστά και την 
επιθετικότητα ένα ένστικτο πολύ 
επικίνδυνο.

Πάντως για τον Lorenz η επιθετι
κότητα μέσα στους κόλπους του αυ
τού είδους είναι θετική για τη ζωή 
γιατί υπηρετεί βασικά την επιβίωση 
του ατόμου και του είδους με την

αραίωση των ατόμων που πραγμα
τοποιεί μέσα στον υπάρχοντα χώρο, 
την επιλογή του «καλύτερου» ατό
μου για την αναπαραγωγή και την 
καθιέρωση μιας αξιολογικής διαβά- 
θμισης στη διαμόρφωση των κοινω
νικών τάξεων.

Τονίζει όμως πως αυτό το ένστι
κτο που παραμένει φιλογενετικό για 
τα ζώα, έχει χρησιμοποιηθεί στον 
άνθρωπο κατά τρόπο «χονδροειδώς 
υπερβολικό», που το κατέστησε μια 
απειλή μάλλον για το γένος του 
παρά ένα στοιχείο επιβίωσής του. 
Μπορεί όμως, όπως πιστεύει, να 
περιοριστεί σήμερα με ορισμένα 
μέσα, όπως με την επέκταση της τε- 
λετουργοποίησης, την αποδυνά- 
μωση των συγκρούσεων, την εκτό
νωση με τα σπορ, τον ειρηνικό συν
αγωνισμό, το χιούμορ κ.λ.π.

Η θέση των ενστικτιβιστών και 
πρώτιστα του Lorenz, όσο κι' αν πα
ρουσιάζει ενδιαφέρον από ορισμέ
νες πλευρές, απορρίπτεται σήμερα 
από την επιστήμη. Όπως ορθά τονί
ζεται, το βασικό της μειονέκτημα 
συνίσταται στο ότι εξηγεί τη φύση 
και λειτουργία των ανθρώπινων εν
στίκτων με βάση τη φύση και τη λει
τουργία των ενστίκτων των ζώων. 
Παραγνωρίζει δηλαδή ένα πρωταρ
χικό δεδομένο: το ότι ο άνθρωπος, 
όποια κι' αν δεχθούμε τη βιολογική 
του καταβολή κΓ εξέλιξη, είναι βα
σικά και ριζικά διαφορετικός από το 
ζώο. Αν σε ορισμένα σημεία διαπι
στώνουμε αναλογίες ανάμεσα στο 
ζώο και τον άνθρωπο, αυτές είναι 
μερικής και σχετικής μόνο ισχύος κΓ 
οπωσδήποτε δεν μπορούν να μας 
δώσουν μια πλήρη εξήγηση του αν
θρώπινου φαινόμενου, γιατί ακρι
βώς η εσώτερη φύση του ανθρώπου 
είναι μ ο ν α δ ι κ ή  και βασικά διά
φορη από εκείνη του ζώου.

Πραγματικά, ο άνθρωπος είναι το 
μόνο  έ λ λ ο γ ο  κ ι ’ α ξ ι ο κ ρ α 
τ ο ύ μ ε ν ο  ον στον κόσμο κΓ έχει 
σαν τέτοιο την ιδιότητα να διαμορ
φώνει τη θέλησή του με βάση αξίες, 
κανόνες και αρχές με νοηματικό 
περιεχόμενο.

Εξ άλλου, εκείνο που χαρακτηρί
ζει βιολογικά τον άνθρωπο είναι απ’ 
τη μια μεριά η ιδιαίτερα μεγάλη ανά
πτυξη του μυαλού του κι’ απ’ την 
άλλη, η ιδιαίτερα χαμηλή ανάπτυξη 
των ενστίκτων του. Άλλωστε, από 
την επιστημονική παρατήρηση είναι 
διαπιστωμένο πως και στον κόσμο

των ζώων όσο πιο ψηλά βρίσκεται 
ένα είδος στην κλίμακα εξέλιξης, 
τόσο λιγότερο στερεότυπα προσ
διορισμένη είναι η συμπεριφορά 
του.

Το ένστικτο στον άνθρωπο δεν 
λειτουργεί όπως στα ζώα σαν μία αυ
τόματη αναγκαία αντίδραση σε μια 
εξωτερική σηματοδότηση. Τα εξ
ωτερικά σήματα - κεντρίσματα περ
νάνε μέσα απ’ τον άνθρωπο από μια 
ειδική και πολύπλοκη διεργασία 
μέσω της π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ά ς  
τ ο υ ,  που του δίνει τη δυνατότητα 
να μπορεί να τα αναχαιτίζει ή να τα 
κατευθύνει.

Οι σχέσεις του με τον εξωτερικό 
κόσμο είναι βασικά διάφορες μ’ 
εκείνες όλων των ζώων. Ο κόσμος 
για τον άνθρωπο δεν είναι ένα περι
βάλλον που το υφίσταται αναγκαία, 
αλλ’ ένας χώρος επί του οποίου κυ
ριαρχεί και τον οποίο μπορεί να 
μετατρέψει.

Χάρη στη μοναδική ανάπτυξη του 
εγκέφαλού του, που του δίνει τερά
στιες γνωστικές δυνατότητες, συλ
λαμβάνει την αρχή της αιτιότητας, 
μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες 
μιας πράξης του και κατ' ακολουθίαν 
να διαμορφώσει σχεδιασμούς του 
μέλλοντος, και να τους πραγματώ
σει. Κι είναι ακόμα σε θέση να ανα
χαιτίσει τις παρορμητικές του αντι
δράσεις της στιγμής ή να τις προσ
ανατολίσει έτσι ώστε να μη ματαιώ
σει τα σχέδιά του. Ενώ το ένστικτο 
στα ζώα τα τοποθετεί στο παρόν, ο 
άνθρωπος, αντίθετα, πρέπει να εν
τάξει την αντίδρασή του μέσα στην 
ατομική του ιστορία, λαμβάνοντας 
υπ’ όψη αυτό που θα είναι στο μέλ
λον.

Εξάλλου, ο άνθρωπος σαν έλλογο 
ον διαμορφώνει μόνος του το δικό 
του χαρακτήρα και διέπεται από 
πάθη,  προσπαθεί να γίνει κατά κά
ποιο τρόπο ο δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς  τ ου  
εαυτού του και να δώσει ένα 
ν ό η μ α  στ η  ζωή τ ου .

Εκτός από τις φυσιολογικές ορ
γανικές του ανάγκες που καλύπτει 
με το σύστημα των ορμών του, έχει 
και τις εξ ίσου θεμελιακές και σπου
δαίες υ π α ρ ξ ι α κ έ ς  τ ο υ  ανάγ
κες, που καλύπτει με τα πάθη του, τη 
λογική, τη φαντασία. ΚΓ αυτές οι 
ανάγκες, οι κατ’ εξοχήν ανθρώπινες, 
υπάρχουν σ’ όλους τους ανθρώ
πους, όπως είναι το πάθος της αγά
πης, της καταστροφικότητας, του 
μίσους, της δύναμης, της φήμης, 
της εκδίκασης. Διαφέρουν όμως 
κάθε φορά σε κάθε άνθρωπο, ανά
λογα με τις κοινωνικές περιστάσεις 
αλλά και με την εσώτερη βιολογικά 
δεδομένη υπαρξιακή κατάσταση 
του καθενός.
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Έτσι φτιαγμένος ο άνθρωπος πα
ρουσιάζει μια μοναδική στον κόσμο 
των έμβιων όντων κατάσταση που 
αποτελεί μαζί τη δύναμη και την 
αδυναμία του. Ο συνδυασμός του 
ελαχιστοποιημένου ενστικτώδους 
καθορισμού με τη μεγιστοποιημένη 
ανάπτυξη του μυαλού κάνει τον άν
θρωπο να καθοδηγείται πολύ λίγο 
από τον ενστικτώδη του εξοπλισμό. 
Κι’ απ’ αυτή τη σκοπιά είναι τρ πιο 
ανήμπορο κι’ ευάλωτο απ’ όλα τα 
ζωντανά πλάσματα. Ειδικά δε στον 
τομέα της επιθετικότητάς του μέσα 
στους κόλπους του είδους του, στε
ρείται τόσο τις κοινωνικές τελε- 
τουργικότητες που αναιρούν την 
καταστροφικότητά της, όσο και τις 
έμφυτες αναστολές στο επιθετικό 
ένστικτο, που κι’ αυτές είναι κατ’ εξ
οχήν φιλογενετικές.

Από την άλλη μεριά, ο άνθρωπος 
μόνο στον έμβιο κόσμο μπορεί, μέ
χρι ένα σημείο τουλάχιστον, αλλ’ 
αρκετά προχωρημένο, να δαμάσει 
τα ένστικτά του και να κατευθύνει 
τη ζωή του με το λ ό γ ο  και τη 
σ υ ν ε ί δ η σ η  με τα οποία είναι 
προικισμένος, προς σκοπούς που να 
τον ξεπερνάνε, ελεύθερα απ’ το 
βιολογικό καταναγκασμό των ενστί
κτων. Αυτή όμως η δ υ ν α τ ό τ η τ α  
ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  που έχει αποτελεί 
ένα δίκοπο μαχαίρι, ανάλογα με την 
κατεύθυνση που παίρνει προς το 
καλό ή προς το κακό. Κι' η πιο ακραία 
και βαθιά τραγική εκδήλωση του εκ- 
τροχιασμού αυτής της ελευθερίας 
βρίσκεται ακριβώς στον τρόπο με 
τον οποίον ο άνθρωπος χρησιμο
ποιεί και κατευθύνει την καταστρο
φική επιθετικότητά του.

Ξεκινώντας για να προστατεύσει 
τα ζωτικά του συμφέροντα και με τις 
δυνατότητες που του παρέχουν οι 
πνευματικές του ικανότητες, αύ
ξησε με τον καιρό υπέρμετρα και 
δυσανάλογα την χωρίς έμφυτο φρα
γμό δύναμή του για να φτάσει μέχρι 
το σημείο να θέσει σε κίνδυνο αυτή 
ταύτη την ασφάλεια και την ύπαρξη 
του είδους.

Ολόκληρη η ιστορική περίοδος 
της ζωής του ανθρώπου κυριαρχεί
ται από την έντονη και αδυσώπητη 
βιαιότητά του και την καταστροφική 
του επιθετικότητα. Ο άνθρωπος εί
ναι μεταξύ των έμβιων όντων ο μό
νος φ ο ν ι ά ς  και σ α δ ι σ τ ή ς :  
σκοτώνει και βασανίζει τους 
όμοιούς του χωρίς κανένα λόγο βιο
λογικό, κοινωνικό - οικονομικό ή 
άλλο κι’ αισθάνεται ικανοποίηση κά
νοντας αυτές τις πράξεις. Είναι βα
σικά άστοχη κι’ ανακριβής η χρήση 
του όρου «κτηνώδης» για το χαρα
κτηρισμό των ακραίων εκδηλώσεων 
κακότητας και αντικοινωνικής συμ

περιφοράς των ανθρώπων, γιατί 
στην πραγματικότητα αυτή η ακραία 
απανθρωπία μόνο στον άνθρωπο 
προσιδιάζει κι' αντίθετα, τα ζώα κα
τορθώνουν να συμπεριφέρονται 
πολύ πιο θετικά και φιλογενετικά 
απέναντι: στα μέλη του είδους τους.

Αυτή την τρομακτική του ιδιό
τητα, σε όλη της την πολυπλοκό- 
τητα και το σκοτεινό βάθος, προσ
παθούμε να μελετήσουμε στη συν
έχεια, κάτω από το φως της έρευνας 
των διαφόρων επιστημών που ασχο
λούνται με το πρόβλημα αυτό.

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Η θεώρηση της καταστροφικής 

επιθετικότητας και βίας σαν φαινό
μενο ανθρωπολογικό, παρουσιάζει 
εντελώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον σή
μερα εν όψη μιας πρόσφατης, -  στα 
τελευταία 15 χρόνια -, νέας τοποθέ
τησης της επιστημονικής έρευνας 
στο θέμα αυτό.

Η καθιερωμένη από καιρό θέση 
υποστήριζε βασικά πως όσο πιο 
πρωτόγονος είναι ο άνθρωπος τόσο 
και πιο επιθετικός είναι. Το όλο δε 
ζήτημα συνδέθηκε με την περίοδο 
του ανθρώπου - κυνηγού, μια και 
σχεδόν ολόκληρη την περίοδο της 
ιστορίας του (το 99%) ο άνθρωπος 
την έζησε σαν κυνηγός και κατά 
συνέπεια αυτή του η πρωταρχική 
ιδιότητα προσδιορίζει βασικά τη 
βιολογική και ψυχολογική του δομή 
καθώς και τα ήθη και έθιμά του.

Η παλαιότερη καθιερωμένη άπο
ψη δέχεται ότι στον κυνηγό - άν
θρωπο διαμορφώθηκε ήδη εδώ και
500.000 χρόνια μία σαρκοβόρα ψυ
χοσύνθεση που τον κάνει ακόμα και 
να χαίρεται να σκοτώνει ή να βασα
νίζει κι’ όχι μόνο ζώα αλλά και αν
θρώπινες υπάρξεις.

Η θέση αυτή αμφισβητείται ζωηρά 
σήμερα, θεμελιωμένη και σε σημαν
τικές πρόσφατες ανακαλύψεις.

Η ιδιότητα του κυνηγού, λένε οι 
νεώτεροι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι, 
δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και τη 
διαμόρφωση αισθήματος ικανο
ποίησης για την καταστροφή της 
ζωής ή τον βασανισμό. Μια τέτοια 
ικανοποίηση όποτε υπάρχει, είναι 
απλώς ένδειξη πως υπάρχουν άν
θρωποι λίγοι ή πολλοί, ή ακόμα και 
πολιτισμοί ολόκληροι που είναι σα- 
διστικοί.

Αντίθετα, ο κυνηγός κατά κανόνα 
δεν χαίρεται να κάνει το θήραμά του 
να υποφέρει. Η πράξη του κυνηγού 
δεν γίνεται καθόλου με πνεύμα επι
θετικότητας κι’ η ευχαρίστηση που 
αισθάνεται απ’ το κυνήγι βρίσκεται 
μάλλον στην επιτηδειότητα που

αναπτύσσει για να επιτύχει την 
καταστροφή του ζώου. Τελευταίες 
πληροφορίες της ανθρωπολογικής 
έρευνας δείχνουν πως οι πρωτόγο
νοι κυνηγοί και συλλέκτες τροφής 
είναι στην ουσία λιγότερο επιθετικοί 
συγκρινόμενοι με το σύγχρονο άν
θρωπο και πως γενικά, ορισμένες 
ιδιότητες που αποδίδονταν στην 
ανθρώπινη φύση όπως η καταστρο- 
φικότητα, η σκληρότητα, η ακοινω- 
νικότητα, λείπουν χαρακτηριστικά 
από τον άνθρωπο κυνηγό - συλλέκτη 
τροφής.

Τούτο εξηγείται κυρίως από την 
κοινωνικό - οικονομική δομή της 
πρωτόγονης κοινωνίας των κυνηγών 
- συλλεκτών. Η κοινωνία αυτή είναι 
βασικά νομαδική όπως το απαιτεί η 
ανάγκη περιπλάνησης για αναζή
τηση τροφής κι’ οι ανάγκες του πρω
τόγονου κυνηγού είναι στοιχειώ
δεις: τροφή, και ορισμένα εργαλεία 
αναγκαία για την απόκτησή της.

Υπάρχει μεγάλη συνεργασία με
ταξύ των ανδρών στο κυνήγι. Κάθε 
έννοια εξοικονόμησης αγαθών και 
μεγιστοποίησης του αποτελέσμα
τος της προσπάθειάς τους είναι 
ξένη προς τον τρόπο ζωής τους. 
Αντίθετα, επικρατεί μεγάλη γεν
ναιοδωρία και φιλοξενία. Κάθε μέ
λος της κοινότητας έχει αυτονόητα 
το δικαίωμα να λάβει το μερίδιό του 
από το κυνήγι ή τους συλλεγόμε- 
νους καρπούς. Τα φυσικά αγαθά από 
τα οποία εξαρτάται η ζωή των αν
θρώπων αυτών είναι κοινά σε όλους 
κι’ όλοι έχουν ίσα δικαιώματα επ’ αυ
τών. Ατομική ιδιοκτησία υποτυπώ
δης υπάρχει μόνο στα αντικείμενα 
τα κατασκευασμένα και χρησιμο
ποιούμενα από κάθε άτομο όπως 
όπλα, ρούχα, στολίδια.

Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα 
των κοινωνιών αυτών είναι ότι 
μεταξύ των μελών τους δεν υπάρχει 
η σχέση κυριαρχίας. Λείπει κάθε ιε
ράρχηση βασισμένη στη φυσική κυ
ριάρχηση ή σε άλλες πηγές δυνά- 
μεως όπως ο πλούτος, οι κληρονο
μικές τάξεις, το πολιτικό ή στρατιω
τικό αξίωμα. Η μόνη διάκριση είναι η 
υπάρχουσα για ορισμένα άτομα με
γάλης ηλικίας και προέχουσας σο
φίας που ηγούνται στις τελετές. Από 
τα πρόσωπα αυτά η κοινότητα αξιώ
νει γενναιοφροσύνη και ταπεινο
φροσύνη κι’ η ανταμοιβή τους είναι 
η αγάπη και εκτίμηση των άλλων.

Γενικότερα, στην πρωτόγονη κοι
νωνία το κύρος αποκτάται κι’ είναι 
ανάλογο με την όσο το δυνατόν με
γαλύτερη κι' ανιδιοτελή προσφορά 
της εργασίας και των δυνάμεων του 
κοινωνού για το κοινό καλό. Σύγ
χρονα, επειδή οι τεχνολογικές δυ
νατότητες είναι υποτυπώδεις, η
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ύπαρξη της πρωτόγονης κοινωνίας 
εξαρτάται απόλυτα από την πλήρη 
κι’ αδιάπτωτη συνεργασία όλων 
μεταξύ τους. Τα δε αγαθά μοιράζον
ται σε όλους ανεξαίρετα με ισότητα.
Γι’ αυτό και μπορούμε να πούμε πως 
οι πιο πρωτόγονες αυτές ανθρώπι
νες κοινωνίες είναι συγχρόνως και 
εκείνες όπου ισχύει η μεγαλύτερη 
κοινωνική ισοτιμία.

Οι διαπιστώσεις αυτές πάνω στις 
πρωτόγονες ανθρώπινες κοινωνίες 
παρουσιάζουν, όπως είναι πρόδηλο, 
μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αποδει- 
κνύουν, ότι η ψυχολογία της σχέ- 
σεως κυριαρχίας - υποταγής δεν εί
ναι μια έμφυτη, γενετικά προκαθο
ρισμένη κατάσταση στον άνθρωπο. 
Η ανάλυση της κοινωνίας στην ιστο
ρική περίοδο των 5.000 ή 6.000 χρό
νων που διέπεται από την εκμετάλ
λευση της πλειονότητας από μιαν 
άρχουσα μειονότητα, δείχνει πως η 
ψυχολογία αυτή της κυριαρχίας - 
υποταγής δεν είναι παρά μια απλή 
προσαρμογή του ανθρώπου σε ορι
σμένη κοινωνική τάξη πραγμάτων, 
κι’ όχι μια έμφυτη ανθρώπινη ιδιό
τητα.

Ενδιαφέρον ακόμα παρουσιάζει 
και η μελέτη της πολεμικής δραστη
ριότητας στις πρωτόγονες κοινω
νίες. Οι ένοπλες συγκρούσεις των 
πρωτογόνων χαρακτηρίζονται για 
την σχετική σπανιότητά τους και την 
έλλειψη κεντρικής οργάνωσης. 
Μεταξύ των πρωτόγονων κυνηγών - 
συλλεκτών δεν υπάρχει βασικά σο
βαρό οικονομικό κίνητρο για πολε
μική δράση ευρείας έκτασης. Η δου
λεία ήταν άγνωστη, τα κινητά αγαθά 
λίγα. Και το κυριευόμενο κατά τη 
μάχη έδαφος ήταν ουσιαστικά χωρίς 
αξία για τον νικητή που είχε βιοτι
κούς δεσμούς σε άλλη τοποθεσία 
και χωρίς στενότητα χώρου.

Κάποια βιαιότητα κι’ ο φόβος της 
βίας υπήρχαν βέβαια στη ζωή τους 
αλλ’ οι συγκρούσεις στις οποίες κα
τέληγαν είχαν το χαρακτήρα απλών 
συμπλοκών μεταξύ οπλισμένων 
ατόμων περιορισμένης έκτασης και 
για λόγους απαγωγής γυναικών, 
μνησικακίας λόγω καταπατήσεων ή 
καταχρήσεων ή προσωπικών βλα
βών. Ήταν συγκρούσεις ουσιωδώς 
διάφορες από ένα σύγχρονο πόλεμο 
γιατί δεν ήταν θεσμοποιημένες, 
ούτε οργανωμένες από μόνιμους 
οπλαρχηγούς κι’ ούτε απέβλεπαν 
στην καταστροφή της ζωής όσο το 
δυνατόν περισσότερων εχθρών, 
ούτε στην κυρίευση εδάφους, δού
λων ή λείας.

Γενικά η πρόσφατη έρευνα μας 
αποκαλύπτει πως η πρωτόγονη κοι
νωνία είναι ουσιωδώς πιο ειρηνική 
από την πολιτισμένη. Φαίνεται πως

όσο πιο πρωτόγονος υπήρξε ο άν
θρωπος τόσο λιγότερο πολεμοχα
ρής ήταν και το φιλοπόλεμο στον 
άνθρωπο, αναπτύχθηκε παράλληλα 
με τον πολιτισμό.

Αυτή η διαπίστωση είναι πρωταρ
χικής σημασίας γιατί μας επιτρέπει 
να θεμελιώσουμε τη θέση πως αντί
θετα απ’ ότι πιστεύτηκε κΓ ακόμα 
πιστεύεται, η αρχέγονη κΓ απρό
κλητη επιθετικότητα, μ' άλλα λόγια 
η ροπή προς τον πόλεμο, δεν είναι 
στοιχείο εγγενές στην ανθρώπινη 
φύση, ένστικτο αναπόδραστο κι’ 
ανάγκη βιολογική, αλλά ένα σύμ
πλεγμα πολιτιστικό καλλιεργημένο.

Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό 
παρακάτω, στα πλαίσια της κοινω
νιολογικής θεώρησης της βίας.

Η ήπια, όπως είδαμε, αυτή εικόνα 
του πρωτόγονου ανθρώπου - κυνη
γού και συλλέκτου καρπών διατη
ρήθηκε βασικά και στην επόμενη και 
θεμελιακή περίοδο της ανθρώπινης 
ιστορίας, τη τη Νεολιθική και ακρι
βέστερα την Πρώτο - νεολιθική (από
9.000 - 7.000 π.Χ.), που κυριαρχείται, 
όπως είναι γνωστό, από την τερά
στιας σημασίας ανακάλυψη από τον 
άνθρωπο της καλλιέργειας της γης, 
της γεωργίας. Ενώ μέχρι τότε και
500.000 χρόνια πίσω - από τότε που 
προβάλλει πλήρης η ανθρώπινη 
ύπαρξή του - ζούσε αποκλειστικά με 
ότι κυνηγούσε ή μάζευε χωρίς να 
παράγει ο ίδιος τίποτα, όντας έτσι 
απόλυτα εξαρτημένος απ’ τη φύση, 
κατόρθωσε για πρώτη φορά με την 
εφευρετικότητα κι’ επιτηδειότητά 
του να παράγει κάτι πέρα απ’ αυτό 
πομ τούδινε η φύση κι’ έτσι ν’ απο
κτήσει κάποιαν ανεξαρτησία έναντι 
της.

Η αύξηση της τροφής του με τη 
γεωργική παραγωγή και με την κτη
νοτροφία στη συνέχεια, του έδωσαν 
τη δυνατότητα ν’ αυξηθεί πληθυ- 
σμιακά, να εγκαταλείψει το νομα
δικό βίο και να εγκατασταθεί μόνιμα 
σε χωριά και πόλεις. Η ανάγκη απο
θήκευσης των τροφών γεννάει την 
τέχνη της αγγειοπλαστικής, την 
πρώτη αυτή, όπως ελέχθη, τεχνική 
εφεύρεση με τις σημαντικότατες 
επιπτώσεις της στην πολιτιστική 
ανέλιξη του ανθρώπου.

Παρά τις μεγάλες αυτές κατα
κτήσεις, η κοινωνική δομή της νεο
λιθικής περιόδου παρουσιάζει μία 
σταθερότητα στη συντήρηση των 
παλαιότερων μορφών της. Έτσι 
υπάρχει μικρή ταξική διάκριση ανά
μεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Το 
πλεόνασμα της παραγωγής είναι μι
κρό κι’ η δυνατότητα καλλιέργειας 
της γης απεριόριστη, έτσι ώστε να 
διατηρείται σε μεγάλο βαθμό η οι
κονομική ισότητα ανάμεσα στα

άτομα.
Επίσης απ’ τις ανασκαφές της 

Κατάλ Χουγιούκ, μιας από τις πιο 
αναπτυγμένες νεολιθικές πόλεις 
της Ανατολίας, προκύπτει μια εντυ
πωσιακή έλλειψη ιχνών βίαιων πρά
ξεων επιθετικότητας και καταστρο
φής στους 8 αιώνες της ύπαρξης της 
πόλης αυτής.

Ακόμα, οι κοινωνίες αυτές στε
ρούνται ιεραρχικής οργάνωσης κΓ 
είναι στη διάρθρωσή τους μητριαρ
χικές. Η ικανότητα της γυναίκας 
όπως και της γης να παράγουν ζωή 
έδωσε κατά τρόπο φυσικό στη μη- · 
τέρα την ανώτατη θέση μέσα στη 
γεωργική κοινωνία. ΚΓ έτσι αυτή 
έγινε η ανώτατη θεά μέσα στο θρη
σκευτικό κόσμο και το κέντρο της 
οικογένειας και της κοινωνικής ζωής 
γενικά. Η μητριαρχική δε κοινωνία 
είναι κατ’ εξοχήν ειρηνική, ήπια κΓ 
όχι επιθετική γιατί σ’ αυτήν κυριαρ
χεί το πνεύμα κατάφασης στη ζωή κι’ 
η έλλειψη καταστροφικότητας.

Έτσι φτάνουμε στην επόμενη με
γάλη ιστορική αναβαθμίδα, της ανά
πτυξης των πόλεων που έφερε κατά 
την τέταρτη και τρίτη χιλιετηρίδα 
π.Χ. ένα είδος κοινωνίας ριζικά διά
φορο από τις προηγούμενες των κυ
νηγών - συλλεκτών και των καλλιερ
γητών της γης.

Η νέα αυτή περίοδος χαρακτηρί
ζεται πρώτα από μιαν εκπληκτική και 
ταχύτατη πρόοδο στη γνώση με τε
ράστιες προεκτάσεις στην εξέλιξη 
της ζωής. Τότε είναι που μαθαίνει ο 
άνθρωπος να χαλιναγωγεί τη φυσική 
δύναμη του βοδιού και την ενέργεια 
των ανέμων, εφευρίσκει το άροτρο, 
το καρότσι με ρόδες, τη βάρκα, τη 
χημική διαδικασία για το λιώσιμο του 
χαλκού, ανακαλύπτει τις φυσικές 
ιδιότητες των μετάλλων και δη
μιουργεί με αρδευτικά νέες εκμε- 
ταλλεύσιμες εκτάσεις γης.

Στο κοινωνικό πεδίο τα μικρά χω
ριά μετατρέπονται σε πυκνοκατοι- 
κημένες πολιτείες οργανωμένες σε 
πόλεις - κράτη.

Η εργασία των κοινωνιών εξειδι
κεύεται. Οι καλλιεργητές της γης 
δουλεύουν όχι μόνο για να ικανο
ποιήσουν τις προσωπικές τους 
ανάγκες αλλά και τις ανάγκες εκεί
νων που ειδικεύονται σε δημόσιες 
εργασίες, στις τέχνες και στο εμπό
ριο. ΚΓ αυτό απαιτεί τη συγκέν
τρωση ενός μεγάλου πλεονάσματος 
αγαθών κατά πολύ μεγαλύτερου 
από εκείνο που συγκέντρωναν στα 
νεολιθικά χωριά για ώρες ανάγκης, 
ένα πραγματικό κεφάλαιο απαραί
τητο για μια όλο εξαπλούμενη οικο
νομία.

Εξ άλλου, η νέα αυτή διάρθρωση
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■ Τα παιδιά προσπαθούν να μιμηθούν στην αρχή αλλά πολλές φορές γίνεται και πραγματικότητα με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες.

της εργασίας χρειάζεται για την 
πραγμάτωσή της, να οργανωθεί από 
την κοινότητα και να διευθύνεται 
από μια ελίτ που να κάνει τον προ
γραμματισμό και τον έλεγχο και να 
εξασφαλίζει την προστασία της. 
Έτσι δημιουργήθηκαν οι διάφορες 
κοινωνικές τάξεις. Οι προνομιούχες, 
που διηύθυναν και οργάνωναν και 
μαζί διεκδικούσαν και κρατούσαν 
για τον εαυτό τους ένα δυσανάλογα 
μεγάλο μέρος της παραγωγής, που 
τους εξασφάλιζε βιοτικό επίπεδο 
ουσιωδώς υψηλότερο από εκείνο 
της μεγάλης πλειονότητας του πλη
θυσμού. Κάτω απ’ αυτούς βρισκόν
τουσαν οι κατώτερες τάξεις, οι χω
ρικοί και βιοτέχνες και πιο κάτω οι 
δούλοι, αιχμάλωτοι των πολέμων.

Οι προνομιούχες τάξεις οργάνω
ναν τη δική τους ιεράρχηση με επι
κεφαλής μόνιμους αρχηγούς, ενδε
χομένως βασιλιάδες, αντιπροσώ
πους των θεών, που κατείχαν την 
κορυφή του όλου συγκροτήματος. 
Χαρακτηριστικό δε γνώρισμα των 
αΡΧΠΥών αυτών καθώς και του ιερα
τείου και της κυρίαρχης ελίτ, ήταν η 
εξαιρετικά μεγάλη δύναμη επιβολής 
και καταναγκασμού που είχαν και 
ασκούσαν πάνω στα λοιπά μέλη της 
κοινότητας.

Στη νέα αυτή κοινωνία ο πρωταρ
χικός ρόλος της γης και της γυναί
κας, σύμβολα της γονιμότητας και 
πηγή κάθε ζωής και δημιουργίας, 
παραμερίζεται από τον άνδρα, πηγή 
της νόησης που παράγει την αφη- 
ρημένη σκέψη, τις νέες ανακαλύ

ψεις και τεχνικές, το κράτος με τους 
νόμους του.

Με την κυριαρχία του άνδρα κα
θιερώνεται η πατριαρχική συγκρό
τηση της κοινωνίας που διέπεται 
ουσιαστικά από τη σχέση εξουσίας. 
Στη νέα κοινωνία τα πάντα, φύση και 
άνθρωπος, πρέπει να ελέγχονται και 
οι άνθρωποι χωρίζονται αναγκα
στικά σε κείνους που ασκούν την 
εξουσία και σε κείνους που τη φο
βούνται και υπακούουν. Και ενώ στις 
κοινωνίες των κυνηγών - συλλεκτών 
και στα νεολιθικά χωριά οι ηγέτες 
αντλούσαν την εξουσία τους από 
την ελεύθερη θέληση του λαού με 
κριτήρια τη σωφροσύνη και την αρ- 
μοδιότητά τους, και την ασκούσαν 
οδηγώντας και συμβουλεύοντας το 
λαό χωρίς να τον εκμεταλλεύονται, 
η νέα πατριαρχική κοινωνία βασίζε
ται στη δύναμη και την απόλυτη εξ- 
ουσίαση που πραγματώνεται με τη 
χρήση του ψυχικού μηχανισμού του 
φόβου και της υποταγής, και στο
χεύει στην εκμετάλλευση. Μέσα σ’ 
αυτή την κοινωνία εφευρίσκονται 
και οι μύριοι τρόποι καταπίεσης, 
επιθετικότητας, εξανδραποδισμού 
και καταστροφικότητας που κατα
κλύζουν κυριολεκτικά την ιστορία 
των τελευταίων πέντε χιλιετηρίδων, 
μέχρι τις μέρες μας.

Τέλος, στην εποχή αυτή διαμορ
φώνεται σαν θεσμός και ο πόλεμος 
που απ’ τη μια μεριά, με τις κατακτή
σεις του, έδινε τη δυνατότητα αύ
ξησης της οικονομικής ευρωστίας 
κι’ απ' την άλλη/καθιστούσε δυνατή

τη δημιουργία ολοένα μεγαλύτερων 
ενοτήτων μέσα στους πολιτικούς 
και δυναστικούς κατατεμαχισμούς, 
που θα μεγιστοποιούσαν την κοινω
νικό - οικονομική απόδοση και ισχύ. 
Κι’ ο πόλεμος έγινε η πηγή και το 
πεδίο ανάπτυξης των φοβερότερων 
εκδηλώσεων βίας, απανθρωπιάς και 
καταστροφικότητας.
Έτσι, μέσα στη νέα αυτή κοινωνία 
των πόλεων, σε μια εποχή όπου δη- 
μιουργήθηκαν οι βασικές προϋπο
θέσεις της μεγάλης εξέλιξης του 
πολιτισμού μας, γεννήθηκαν μαζί κι’ 
οι βασικές μορφές καταστροφικής 
βίας κι’ επιθετικότητας που ανα
πτύσσονται έκτοτε ολοένα και 
περισσότερο μαζί με τον πολιτισμό 
για να φτάσουν στα οριακά σημεία 
της σύγχρονης εποχής. Κι’ αυτό το 
θλιβερό φαινόμενο που προβλημα
τίζει τον άνθρωπο για το δρόμο που 
πήρε η ιστορική του εξέλιξη μ’ αυτό 
το τραγικό ξεστράτισμα απ’ την ανέ
λιξή του προς ανώτερες μορφές αν
θρωπισμού, κάνει σήμερα τον J. C. 
Smuts να λέει πολύ εύστοχα πως 
«όταν ατενίζω στην ιστορία είμαι 
ένας απαισιόδοξος... όταν όμως 
ατενίζω στην προϊστορία, είμαι ένας 
αισιόδοξος».

Θα δούμε στη συνέχεια πως εξ
ηγείται, εάν και όσο εξηγείται, αυτό 
το ξεστράτισμα και πως μπορεί, εάν 
και όσο γίνεται, ο σύγχρονος άν
θρωπος να ξαναβρεί ένα σωστότερο 
δρόμο στη ζωή του μέσα στη σημε
ρινή πραγματικότητα.
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ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΙ’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΑ

Ο ρόλος των μέσων μαζικής επι
κοινωνίας και ενημέρωσης στην 
ανάπτυξη και διάδοση της 6ίας μέσα 
στη σύγχρονη κοινωνία είναι ένα 
από τα ειδικότερα θέματα που 
ερευνήθηκαν ιδιαίτερα μέσα στο 
χώρο της όλης προβληματικής της 
επιθετικότητας και της βίας.

Σημειώνουμε δε ότι μεταξύ των 
διαφόρων μέσων μαζικής επικοινω
νίας όπως είναι το βιβλίο, ο ημερή
σιος και περιοδικός τύπος, τα διά
φορα έντυπα, το θέατρο, το ραδιό
φωνο, περισσότερο μελετήθηκε ο 
κινηματογράφος και η τηλεόραση 
λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης επίδρα
σης που ασκούν στη ζωή της σύγ
χρονης κοινωνίας.

Τονίζουμε ευθύς αμέσως ότι τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών 
δεν μας έδωσαν μέχρι σήμερα παρά 
ορισμένες διαπιστώσεις περιορι
σμένου και σχετικού κύρους, όπως 
άλλωστε είναι φυσικό για ένα θέμα 
τόσο πολύπλοκο και με τέτοιες πο
λυδιάστατες προεκτάσεις.

Κατά μίαν άποψη αρκετά διαδε
δομένη, η παρουσίαση βίαιων σκη
νών από τον κινηματογράφο και την 
τηλεόραση ασκεί ευεργετική επί
δραση στους θεατές, κυρίως στους 
νέους, γιατί ενεργεί ως μία κάθαρση 
με την αριστοτελικήν έννοια του 
όρου και την κατοπινή φροϋδικήν 
ερμηνεία, δηλαδή τους επιτρέπει να 
βιώσουν την επιθετικότητά τους στο 
πεδίο του φανταστικού και να λυ
τρωθούν, να «καθαριστούν» έτσι 
από τις επιθετικές τους παρορμή- 
σεις.

Ωστόσο, η θέση αυτή δεν βρήκε 
επαρκές έρεισμα στην πράξη όπου 
αντίθετα, υπάρχουν πολλές και σο
βαρές ενδείξεις για το αντίθετο.

Βέβαια, δεν αποκλείεται ένα βίαιο 
θέαμα να επιδράσει εκτονωτικά σ’ 
ένα επιθετικό άτομο μειώνοντας 
παροδικά την ένταση της επιθετικό- 
τητάς του. Μακροχρόνια όμως, η 
επίδραση είναι διαφορετική και 
προς την αντίθετη μάλλον κατεύ
θυνση, δηλαδή της ενίσχυσης - με 
την συνδρομή και ορισμένων άλλων 
παραγόντων - των ροπών της βίαιης 
επιθετικότητας.

Εξ άλλου όμως, κι η άποψη που 
υποστηρίζει ότι το βίαιο θέαμα οδη
γεί αναπότρεπτα τον θεατή στην μί
μησή του, φαίνεται να μην έχει κι' 
αυτή επαρκή ερείσματα στην πράξη.

Σωστότερη είναι μάλλον  ̂η τοπο
θέτηση που αναζητεί την λύση του 
προβλήματος στην προσωπικότητα 
του θεατή, στην ιδιοσυστασία, τον

χαρακτήρα και το περιβάλλον του. 
Πραγματικά, από πειράματα που 
έγιναν διαπιστώθηκε πως η επί
δραση των βίαιων θεάμάτων ήταν 
αισθητά μεγαλύτερη στους θεατές 
εκείνους που είχαν προδιαθέσεις 
επιθετικότητας ή αντίστοιχους επι
θετικούς ερεθισμούς, από τους άλ
λους χωρίς τέτοιες προδιαθέσεις "ή 
ερεθίσματα. Κι’ ακόμα εντονότερη 
είναι η επίδραση σε πρόσωπα ψυχικά 
διαταραγμένα, όπως οι υπερθυμικοί 
κι’ οι ασταθείς, που αντιδρούν πιο 
άμεσα και βίαια στις βίαιες σκηνές 
προσπαθώντας να τις μιμηθούν.

Σημασία φαίνεται να έχει και το 
περιβάλλον όπου ζει ο θεατής κι’ η 
σχέση του μ’ αυτό. Αν είναι ένα φυ
σιολογικό οικογενειακό ή κοινωνικό 
περιβάλλον τότε η επίδραση των 
βίαιων σκηνών αναιρείται απ’ την 
πολύπλευρη επίδραση του περιβάλ
λοντος αυτού.

Επίσης σημασία έχει και το πνευ
ματικό επίπεδο του υποκείμενου. 
Όσο χαμηλότερο είναι τόσο πιο 
δύσκολα μπορεί να εντάξει την βίαιη 
σκηνή στο σύνολο της ιστορίας. Κι’ 
ακόμα υποβάλλεται περισσότερο 
και στερείται κριτικής θεώρησης.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε, κι' 
αυτή είναι η κρατούσα γνώμη στην 
επιστήμη σήμερα, πως το βίαιο και 
καταστροφικό θέαμα ασκεί αμέσως 
περιορισμένη επίδραση στα φυσιο
λογικά άτομα που δεν έχουν προ
διάθεση σε τέτοια συμπεριφορά.

Αντίθετα, η έμμεση επίδρασή του 
στη σύγχρονη ζωή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική γιατί καλλιεργεί κι’ επαυ
ξάνει τη διάχυτη αυτή «κουλτούρα» 
της επιθετικής συμπεριφοράς και 
της βιαιότητας που κυριαρχεί κυ
ριολεκτικά στη ζωή μας κι’ εμφανί
ζεται σαν μία νοοτροπία, ένας ρυ
θμός ζωής, σε πάμπολλες εκδηλώ
σεις ατομικές και συλλογικές του 
σύγχρονου βίου.

Ιδιαίτερα ο κινηματογράφος, κι’ 
ακόμα περισσότερο η τηλεόραση 
έχουν καταστροφικά αποτελέσματα 
στον τομέα αυτό για την τεράστια 
έκταση της επίδρασής τους καθώς 
φτάνουν κυριολεκτικά μέσα στο 
σπίτι κάθε οικογένειας και για τις 
περισσότερες ώρες της μέρας και 
της νύκτας, όσο και για την επί
δραση που ασκούν στο υποκείμενο 
με το να ερεθίζουν τις πιο σημαντι
κές του αισθήσεις με την συνδυα
σμένη επενέργεια του ήχου, του λό
γου και της κινούμενης εικόνας. Κι’ 
η επίδραση αυτή είναι καθολική, σε 
όλες τις ηλικίες, επίπεδα νοημοσύ
νης και ωριμότητας καθώς και κοι
νωνικές τάξεις.

Είναι γνωστή κι’ επισημαίνεται

υπεύθυνα κι’ επίμονα από πολλές 
πλευρές, η υπερβολικά μεγάλη 
χρήση θεμάτων βίας κι’ επιθετικό
τητας στα σύγχρονα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας, κυρίως στον κινημα
τογράφο και την τηλεόραση.

Οι κινηματογραφικές ταινίες στις 
φιλελεύθερες δημοκρατίες, παρά- 
γονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις 
με κερδοσκοπικούς στόχους και 
πολύ λίγες συνήθως καλλιτεχνικές ή 
ηθοπλαστικές αξιώσεις. Προσφέ
ρουν δε στο κοινό τα θέματα βιαιό
τητας, σκληρότητας κι’ απανθρω
πιάς που κατά μία πλανημένην αντί
ληψη νομίζουν πως εκείνο θέλει, για 
ν' αυξήσουν τα κέρδη τους. Κι' είναι 
αλήθεια πως τα θέματα αυτά αποτε
λούν τα πιο εύκολα μέσα για να 
προσελκύσουν την προσοχή του 
μέσου θεατή και να τον διεγείρουν 
νευρικά και συναισθηματικά, κι’ εί
ναι ακόμα και τα πιο φτηνά λόγω της 
χαμηλότατης συνήθως καλλιτεχνι
κής τους ποιότητας. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει και ότι οπωσδήποτε αντι
στοιχούν, και μάλιστα κατ’ αποκλει
στικότητα, στις επιθυμίες του μεγά
λου κοινού το οποίο αντίθετα δεί
χνει, όταν του δοθεί η ευκαιρία, ότι 
μπορεί να εκτιμήσει έργα ποιότητας 
ή έστω εκείνα που χωρίς μεγάλες 
καλλιτεχνικές αξιώσεις δεν έχουν 
τουλάχιστον βαναυσότητες και βία.

Αλλά και στις σοσιαλιστικές χώρες 
όπου η κινηματογραφική παραγωγή 
είναι κρατική, άρα απαλλαγμένη από 
το ιδιωτικό κερδοσκοπικό κίνητρο 
και με στόχους υποτίθεται αποκλει
στικά το καλώς εννοούμενο συμφέ
ρον του κοινού, η κατάσταση είναι 
παρόμοια. Κι' εκεί ο κινηματογρά
φος κατακλύζεται από τη βίαιη 
καταστροφικότητα και τις ατέλειω
τες αιματηρές συγκρούσεις.

Στην τηλεόραση δε, το πρόβλημα 
της βιαιότητας εμφανίζεται στην 
ακραία του οξύτητα, παντού στον 
κόσμο, απ’ την μια μεριά λόγω της 
ιδιαίτερα μεγάλης διεισδυτικότητάς 
της και απ' την άλλη επειδή η επί
δρασή της απλώνεται σε τεράστιους 
αριθμούς ατόμων κάθε ηλικίας. Από 
σχετικές έρευνες στις ΗΠΑ διαπι
στώθηκε πως στα τηλεοπτικά προ
γράμματα της χώρας αυτής εμφανί
ζονται πράξεις ακραίας βιαιότητας 
κάθε 16,3'. Επίσης το μέσο αμερικα- 
νόπαιδο, από ηλικίας 5-15 χρονών, 
παρακολουθεί την καταστροφή 
περίπου 13.400 ανθρώπων.

Ακόμα διαπιστώθηκε πως η επί
δραση που ασκούν στα παιδιά τα 
βίαια τηλεοπτικά θεάματα της πρα
γματικής ζωής είναι η ίδια μ’ εκείνη 
των κινουμένων σχεδίων.

Στον κινηματογράφο και την τη
λεόραση η σκληρότητα, η κι’ η βίαιη
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καταστροφή της ανθρώπινης ζωής 
εμφανίζονται στα μάτια του θεατή 
σαν κάτι το φυσικό κι’ ασήμαντο και 
δεν του προκαλούν τελικά καμιά 
συναισθηματική ή άλλη αντίδραση. 
Είναι δε φανερά τα ολέθρια αποτε
λέσματα μιας τέτοιας εξοικείωσης 
με τη βία και την καταστροφικότητα 
έτσι όπως καλλιεργείται, με την τη
λεόραση ιδίως, καθημερινά κι’ ανα
πότρεπτα σχεδόν στη ζωή όλων των 
ανθρώπων.

Κι’ η ευθύνη γι’ αυτή την κατά
σταση ανήκει βασικά στην πολιτεία 
μια και στις περισσότερες χώρες 
σήμερα, η τηλεόραση λειτουργεί ή 
ελέγχεται άμεσα από το κράτος.

Θα πρέπει ακόμα να επισημανθεί 
κι’ ο ρόλος που διαδραματίζουν τα 
τηλεοπτικά μέσα στα χέρια των ορ
γάνων της εξουσίας ως μέσα διοχέ
τευσης της κρατικής πολιτικής στη 
σύγχρονη κοινωνία.

Οι υπάρχουσες σήμερα τεράστιες 
τεχνολογικές δυνατότητες για «πα
ρουσίαση» ή «διευθέτηση» της πρα
γματικότητας έτσι ώστε η «διορθω
μένη» πραγματικότητα να φαίνεται 
πιο αληθινή κι’ απ’ αυτή την πραγμα
τική, καθώς κι’ οι δυνατότητες πλύ- 
σεως του εγκεφάλου των μαζών με 
τις συνεχείς εκπομπές, δίνουν στο 
σύγχρονο κράτος τεράστιες δυνα
τότητες να δημιουργήσει, καλλιερ
γήσει ή να κατευθύνει μια μαζική 
ψυχολογία βίας και καταστροφικό- 
τητας εάν θέλει.

Στα αυταρχικά καθεστώτα οι δυ
νατότητες αυτές είναι απεριόριστες 
για το πανίσχυρο κι’ ανεξέλεγκτο 
κράτος. Αλλά και για τις φιλελεύθε
ρες δημοκρατίες ακόμα, με την μο
νοπώληση από το κράτος των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, ο κίνδυνος εί
ναι σημαντικός γιατί συνήθως ξε
φεύγει απ’ τον άμεσο κι’ αποτελε
σματικό έλεγχο της κοινής γνώμης, 
έτσι καθώς εντάσσεται στο πλέγμα 
της δράσης μιας δύσκολα ελεγχό
μενης διοικητικής τεχνοκρατούμε- 
νης γραφειοκρατίας.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη μελέτη μας αυτή καταλήξαμε 
στην άποψη πως η βία κι’ η κατα
στροφικότητα δεν είναι μια έμφυτη 
στον άνθρωπο ιδιότητα αλλά μία 
δ υ ν α τ ό τ η τ α  τ η ς  π ρ ο σ ω π ι 
κ ό τ η τ ά ς  τ ου ,  ένας τρόπος 
αντίδρασης που διαμορφώνεται από 
διάφορους παράγοντες, μηχανι
σμούς και συναρτήσεις, ενδογενείς 
και περιβαλλοντικούς, μέσα στη 
ζωή.

Διαπιστώσαμε ακόμα πως οι ιδιό
τητες αυτές του ανθρώπου καλ

λιεργήθηκαν κι’ αναπτύχθηκαν 
παράλληλα με τον πολιτισμό του τις 
τελευταίες πέντε χιλιετηρίδες και 
με ρυθμό αύξουσας γεωμετρικής 
προόδου για να φθάσουν σήμερα 
στην ακραία τους μορφή, την δυνα
τότητα ολοκληρωτικής εξολόθρευ- 
σης του ανθρώπινου γένους πάνω 
στη γη.

Μπορούμε να πούμε λοιπόν πως η 
βία κι’ η καταστροφικότητα δεν είναι 
μοιραίες στον άνθρωπο. Δεν είναι 
θέμα βιολογικ ο αλλά βασικά πολι
τικό και κοινωνικό, πρόβλημα οργά
νωσης και λειτουργίας του κοινωνι
κού βίου και των διανθρώπινων σχέ
σεων. Κατά συνέπειαν, κι’ η τερά
στια ανάπτυξη και επικράτησή τους 
μέχρι σήμερα θα πρέπει να θεωρη
θεί σαν ένα τραγικό ξεστράτισμα, 
μιαν απόκλιση από κάποιαν άλλη κα
τεύθυνση πιο σωστή κι’ άξια για τον 
άνθρωπο προς την οποία θα μπο
ρούσε να κατευθύνει τον ρουν του 
ιστορικού του γίγνεσθαι.

Τονίσαμε όμως συνάμα πως η επι
θετικότητα κι’ η βία επιτελούν σε 
ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορι
σμένες προϋποθέσεις, λειτουργία 
θετική για τη ζωή και σαν τέτοιες 
είναι αναγκαίες, επομένως, κι’ η 
ολοσχερής τους εξαφάνιση από την 
κοινωνική διαβίωση δεν είναι ούτε 
δυνατή αλλ’ ούτε και επιθυμητή.

Ετσι και το όλο πρόβλημα της 
βίας κι’ επιθετικότητας συνίσταται 
ουσιαστικά όχι στο πως θα επιτευ
χθεί η καθολική τους εξαφάνιση από 
τη ζωή του ανθρώπου, αλλά μάλλον 
ο μεγαλύτερος δυνατός περιορι
σμός τους στις περιπτώσεις όπου 
είναι πράγματι αναγκαίες.

Κι’ αυτό συμβαίνει πρώτα στην 
περίπτωση της άμυνας όπου η επι
θετικότητα κι’ η βία του αμυνόμενου 
ανθρώπου αποτελούν την βιολογικά 
φιλογενετική του αντίδραση για την 
αντιμετώπιση των απειλών κατά των 
βασικών βιοτικών του συμφερόν
των.

Εξ’ ου και η αναγνώριση της άμυ
νας απ’ όλα ανεξαίρετα τα δίκαια 
σαν δικαίωμα του ατόμου για την 
προάσπιση των εννόμων του αγα
θών και μάλιστα όχι μόνο των ιδικών 
του αλλά και κάθε τρίτου.

Συγχρόνως δε καθορίζονται στα 
σημερινά εξελιγμένα δίκαια και τα 
πλαίσια αυτής της «αμυντικής» επι
θετικότητας και βίας που προσδιο
ρίζονται από τη βαρύτητα της απει
λούμενης βλάβης, την επικινδυνό- 
τητα της επίθεσης χ.λ.π. Η υπέρ
βαση δε των πλαισίων αυτών από τον 
αμυνόμενο παύει να είναι πράξη δί
καιη και τιμωρείται.

Σε άλλο πεδίο και σε πολύ ευρύ

τερο πλαίσιο, τα σύγχρονα συντά
γματα πολλών φιλελεύθερων δημο
κρατιών καθιερώνουν το περίφημο 
δ ι κ α ί ω μ α  α ν τ ί σ τ α σ η ς  του 
κάθε πολίτη όταν απειλούνται ή 
προσβάλλονται οι ατομικές του 
ελευθερίες από την κατάλυση της 
δημοκρατικής έννομης τάξης.

Όπως είναι φανερό, η έκταση της 
αμυντικής βίας εξαρτάται από το 
πόσο μεγάλη είναι η αντίστοιχη 
κοινή εγκληματική επιθετικότητα ή 
η πολιτική εγκληματικότητα, σε μια 
ορισμένη κοινωνία οπότε κι’ ο περι
ορισμός της εξαρτάται από την 
μείωση αυτής της εγκληματικότη
τας μέσα στα «κανονικά» ας πούμε 
πλαίσια, μια κι’ η ύπαρξη εγκληματι
κότητας φαίνεται να είναι αναπό
τρεπτη σε κάθε κοινωνική συμ
βίωση.

Πέρα από την δικαιολογούμενη 
αμυντική βία, τεράστια απλώνεται 
σε έκταση κι’ απανθρωπία η κατα
στροφική βία στην κοινωνική δια
βίωση των ανθρώπων.

Η αντιμετώπισή της αποτελεί έργο 
τιτάνιο που απογοητεύει ακόμα και 
τους πιο αισιόδοξους για τις ηθικές 
δυνατότητες του ανθρώπου. Γιατί 
όπως τονίσαμε, η βία κι’ η κατα
στροφικότητα είναι ήδη βαθιά ριζω
μένες στον άνθρωπο κι’ άρρηκτα 
συνυφασμένες με τον πολιτισμό μας 
έτσι ώστε κάθε προσπάθεια απολύ
τρωσής του απ’ αυτές να χρειάζεται 
μια ριζική εκ βάθρων αναμόρφωση 
της όλης δομής τόσο του ατομικού 
όσο και του κοινωνικού του βίου.

Παρά ταύτα, είμαστε τελικά αισιό
δοξοι για τις δυνατότητες και τα 
αποτελέσματα μιας τέτοιας προσ
πάθειας, όσο κι' αν είναι δύσκολη και 
μακρύς ο απαιτούμενος χρόνος. 
Γ ιατί πιστεύουμε πως βρίσκεται 
μέσα στο χώρο των δυνατοτήτων 
της ελεύθερης δημιουργικής δρά
σης του ανθρώπου που όπως μπορεί 
να επιστρέφει σε παρωχημένες 
μορφές βίαιης βαρβαρότητας κι’ 
απανθρωπιάς, έτσι μπορεί να κινη
θεί και προς την αντίθετη κατεύ
θυνση, προς ανώτερες μορφές ηθι
κού και πνευματικού βίου: την 
αγάπη, την κατανόηση, και την αλ
ληλεγγύη προς τους συνανθρώπους 
του. Η ιστορία του άλλωστε, παρά τις 
συνεχείς παλινδρομήσεις και τις 
τραγικές επιστροφές στη βαρβαρό
τητα, δείχνει πως τελικά προς αυτή 
την κατεύθυνση οδεύει.

Όσα έχουμε συνηθίσει να πι
στεύουμε πως μπορούν να γίνουν 
μόνο με τη βία μέσα στη ζωή, μπο
ρούν χωρίς άλλο να γίνουν και χωρίς 
αυτήν.

Αναφέρουμε εδώ τις πιο σημαντι-
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κές, κατά την γνώμη μας, κι’ αναγ
καίες αλλαγές για ένα ουσιαστικό 
περιορισμό της βίας και καταστρο- 
φικότητας στην ανθρώπινη ζωή.

Όπως ήδη τονίσαμε, πρωταρχικής 
σημασίας είναι η δομή της πολιτείας 
κι’ οι θεσμοί που διέπουν τον πολι
τικό και κοινωνικό βίο. Είναι αναμφι
σβήτητο πως το μεγαλύτερο και φο
βερότερο μέρος των εκδηλώσεων 
βίας προέρχεται από την τυραννι
κήν άσκηση της εξουσίας από το αυ
ταρχικό κράτος, ιδίως σήμερα με τα 
επιστημονικά, τεχνολογικά, ψυχο
λογικά και άλλα μέσα που διαθέτει 
για τον βίαιο εξανδραποδισμό του 
ατόμου και την ολοσχερή εξουθέ
νωση της βούλησης και της προσω
πικότητάς του.

Στους αντίποδες δε αυτής της 
βιαιότητας ορθώνεται η άλλη ακραία 
και φοβερή βιαιότητα: της τρομο
κρατίας, σαν μια απελπισμένη παρά
λογη αντίδραση του καταπιεσμένου 
κι’ αλλοτριωμένου ανθρώπου στην 
προσπάθειά του να λυτρωθεί για να 
ξαναβρεί τη χαμένη του ελευθερία 
κι’ αξιοπρέπεια.

Όπως είπαμε, η διέξοδος από 
αυτό τον τραγικό φαύλο κύκλο της 
βίας: κρατική τυραννία - τρομοκρα
τία, βρίσκεται στο φιλελεύθερο δη
μοκρατικό πολίτευμα που μόνο αυτό 
μέχρι σήμερα προβλέπει κι εξασφα
λίζει μία λειτουργία περιορισμού κι’ 
αμοιβαίου ελέγχου της εξουσίας και 
της έννομης βίας από άλλες ομάδες 
εξουσίας και κυρίως εμποδίζει την 
ολοκληρωτικήν επιβολή μιας ομά
δας και την ανεξέλεγκτη κυριάρ
χησή της επί των άλλων.

Όσον αφορά τώρα στην αντιμε
τώπιση και την λύση των πολιτικών 
και κοινωνικών προβλημάτων με τη 
βία, αυτή προδήλως αποτελεί τη 
χειρότερη μέθοδο με την βάναυση 
απλούστευση που εκφράζει και την 
τελική χρεωκοπία στην οποίαν οδη
γεί. Έφθασε η ώρα να μάθουμε να 
ανεχόμαστε εσωτερικά την πολυ- 
πλοκότητα των προβλημάτων αυτών 
και, γενικότερα, τις αντιφάσεις και 
τις παραδοξότητες της σκέψης και 
της ζωής, μέχρι και τις αντινομίες 
της ηθικής. Η υπεραπλούστευση της 
πραγματικότητας, οι λύσεις «πανά
κεια» καθώς κι’ οι προκατασκευα- 
σμένες συνταγές δεν δίνουν οπωσ
δήποτε λύσεις κι' οδηγούν τελικά 
στην απολυτότητα κάι τη βία. Το να 
κατορθώσουμε να υπομένουμε και 
να ανεχόμαστε την ψυχικήν ένταση 
των άλυτων προβλημάτων, να 
έχουμε την ειλικρίνεια να αναγνωρί
ζουμε την πολυπλοκότητά τους χω
ρίς να ενδίδουμε στον πειρασμό των 
εύκολων κι’ απλοποιημένων λύ
σεων, των παρανοϊκών αξιώσεων,

των ηλιθίων γενικεύσεων και σχημα- 
τοποιήσεων, αυτό αποτελεί χωρίς 
άλλο μια κατάκτηση ωριμότητας, 
ατομικής και συλλογικής, που θα 
μας απαλλάξει από πολλές εκδηλώ
σεις βίας.

Κι’ ακόμα η θέση αυτή μας δίνει 
την δυνατότητα ενός ουσιαστικού 
διαλόγου που αποκλείει την πόλωση 
μεταξύ ατόμων και ομάδων κι' αντί
θετα ανοίγει την πόρτα σε μιαν ευ
ρύτερη συνεργασία και συνδιαλ
λαγή με κατανόηση και ανεκτικό
τητα, γόνιμη διαπραγμάτευση, κρι
τικό στοχασμό κι’ ανοικτή πάντα τη 
δυνατότητα αναθεώρησης των 
αποφάσεων για μια πληρέστερη 
λύση.

Επίσης προβάλλεται η συμμετοχή 
και συνεργασία αντί της υπερίσχυ
σης και του ανταγωνισμού, κι’ η 
αξιολόγηση των ανθρώπων με βάση 
την προσπάθειά τους στην κοινή 
διαβίωση ανεξάρτητα από το αποτέ
λεσμα ή τις κάθε μορφής νίκες ή 
επιτυχίες που οφείλονται στις διά
φορες αντισότητες της φύσης, και 
της κοινωνίας, στην τύχη ή σε άλ
λους παράγοντες ξένους προς το 
πνεύμα και τη θέληση του ανθρώ
που.

Εξ άλλου, θα πρέπει να συνειδη
τοποιηθεί πως η πρόληψη της επιθε
τικότητας και της βίας πρέπει κατ’ 
αρχήν να γίνεται χωρίς τη χρήση 
βίας γιατί αλλοιώς δημιουργείται 
ένας φαύλος κύκλος που καταλήγει 
στην επαύξηση και διαιώνισή της. Η 
χρήση της βίας και επιθετικότητας 
από συνήθης τρόπος συμπεριφοράς 
που κατάντησε να είναι σήμερα θα 
πρέπει να πάρει σιγά σιγά τη σωστή 
της θέση στις διανθρώπινες σχέσεις 
σαν μέτρο εξαιρετικό, έκτακτης 
ανάγκης, ελεγχόμενο και περιορι- 
ζόμενο από το δίκαιο σε ορισμένες 
και προβλεπόμενες από αυτό κατα
στάσεις.

Άλλη πρωταρχική πηγή βίας είναι, 
όπως είπαμε, η αδικία που κυριαρχεί 
στην ανθρώπινη κοινότητα σήμερα, 
την εθνική όσο και τη διεθνή, με τις 
διάφορες μορφές της οικονομική, 
κοινωνική, φυλετική και όποιες άλ
λες.

Η αδικία αυτή βασικά έχει ως υπό
βαθρο την εκμετάλλευση του αν
θρώπου από τον συνάνθρωπό του 
και την εκμεταλλευτική εξουσίαση 
ορισμένων ατόμων, ομάδων, κοινω
νικών τάξεων ή κρατών επάνω στους 
άλλους. Γι’ αυτό και θα μπορέσει να 
εξαλειφθεί μόνο με την κατάργηση 
αυτών των κυριαρχήσεων και την 
εξασφάλιση σε κάθε άνθρωπο των 
κατάλληλων όρων μιας αξιοπρεπής 
ζωής μέσα σε μια κοινότητα εθνική

και διεθνή όπου όλες του οι βασικές 
ανάγκες, υλικές και πνευματικές, θα 
ικανοποιούνται δίκαια κι’ ισότιμα με 
τους συγκοινωνούς του για να μπο
ρεί έτσι αδέσμευτος να πραγματώ
νει ελεύθερα κι’ αυτόνομα τη ζωή 
του.

Άλλωστε κι' οι προνομιούχοι και 
ισχυροί μέσα στα διάφορα κατεστη
μένα σήμερα, άτομα, τάξεις, ή κράτη 
είναι στην πραγματικότητα εξ’ ίσου 
ανασφαλείς όσο και οι άλλοι και βα
θιά ανικανοποίητοι, οπωσδήποτε δε 
όχι αληθινά ευτυχισμένοι.

Μια τέτοια επιδίωξη φαίνεται ου
τοπική μέσα στη σημερινή πραγμα
τικότητα του κόσμου, όσο κι’ αν 
έχουν γίνει ορισμένα σοβαρά βή
ματα προς την κατεύθυνση αυτή στα 
πλαίσια του φιλελεύθερου δημο
κρατικού «κοινωνικού κράτους» και 
μερικά στα ανατολικά «σοσιαλι
στικά» καθεστώτα.

Πάντως αυτή είναι η λύση που θα 
πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση, εγ- 
καταλείποντας ψευδαισθήσεις ή 
ένοχες υπεκφυγές, όσο κι' αν αυτό 
μας είναι δύσκολο κι’ οδυνηρό, αν 
θέλουμε κάποτε ν’ απαλλαγούμε 
από τις περισσότερες και τις πιο 
απάνθρωπες και καταστροφικές 
βιαιότητες που μαστίζουν τη ζωή 
μας.

Τονίζουμε δε και πάλι πως πι
στεύουμε τον άνθρωπο ικανό για 
ένα τέτοιο εγχείρημα. Γιατί μόνος 
αυτός στον κόσμο έχει την αίσθηση 
του δίκαιου και του άδικου κι’ είναι 
ικανός όχι μόνο να σκοτώνει αλλά 
και να αγαπάει τον συνάνθρωπό του 
και να θυσιάζεται ακόμα γι’ αυτόν. 
Και μπορεί ακόμα ν’ αλλάζει τις κοι
νωνικές του δομές και τους θε
σμούς και να δημιουργεί άλλους που 
ν’ ανταποκρίνονται σε υψηλότερες 
μορφές ηθικού και κοινωνικού βίου.

Τούτο ισχύει κατ’ εξοχήν σήμερα 
που έχει στη διάθεσή του τις πρω
τοφανείς κατακτήσεις της σύγχρο
νης επιστήμης και τεχνολογίας κΓ 
όσες ακόμα μέλλουν να πραγματο
ποιηθούν με ολοένα μάλιστα επιτα
χυνόμενο ρυθμό, που του επιτρέ
πουν να αξιοποιήσει τις τεράστιες 
κι’ άγνωστες μέχρι τώρα δυνατότη- 
τές του και ν’ αλλάξουν κυριολε
κτικά εκ βάθρων αυτή την «πραγμα
τικότητα», υλική και ψυχολογική 
που προσδιόριζε μέχρι τώρα αναγ
καία τη ζωή του.

Ελπιδοφόρα ένδειξη προς την κα
τεύθυνση αυτή είναι η ολοένα ευ
ρυνόμενη σήμερα εγρήγορση των 
συνειδήσεων ανά τον κόσμο κατά 
της βίας που εκφράζεται έντονα 
στους διεθνείς οργανισμούς κι’ 
αποτελεί ένα ξεκίνημα για την καλ-
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κού μας βίου.
Τέτοιες είναι ορισμένες y συν

έπειες της εκβιομηχάνισης. Πρα
γματικά, στη σύγχρονη βιομηχανική 
κοινωνία καταστράφηκαν κατά ένα 
μεγάλο μέρος ορισμένα πρωταρχικά 
συστατικά στοιχεία κάθε κοινωνικού 
βίου: οι παραδόσεις, οι κοινές αξίες 
καθώς και οι γνήσιοι διαπροσωπικοί 
δεσμοί μεταξύ ανθρώπων. Έτσι δη- 
μιουργήθηκε ο σύγχρονος μαζικο- 
ποιημένος άνθρωπος που ζει μόνος 
μέσα στις αχανείς πολιτείες απομο
νωμένος από την ανθρώπινη κοινό: 
τητα, χωρίς άμεση κι’ αυθεντική 
επικοινωνία με τους συνανθρώπους 
του παρά μόνο με τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας που του μεταδίδουν 
συνθήματα κι’ έτοιμες «ιδεολο
γίες».

Κι’ αυτός ο βαθύτατα δυστυχι
σμένος άνθρωπος της μάζας προσ
παθώντας να βρει μια διέξοδο στην 
ψυχικά ανυπόφορη αυτή κατάσταση 
της ανωνυμίας και της μοναξιάς 
μέσα στο πλήθος των μεγάλων πό
λεων, καταφεύγει στους ολέθριους 
παράδεισους του οινοπνεύματος 
και των ναρκωτικών, στην ανομία και 
στην εγκληματική βία.

Από άλλη πλευρά, ο σύγχρονος 
άνθρωπος των προηγμένων κοινω
νιών φαίνεται να είναι μοιραία εγ
κλωβισμένος στο αδιέξοδο της 
καταναλωτικής κοινωνίας που ολο
κληρώνει τον αξιολογικό και ηθικό - 
πολιτικό του αποπροσανατολισμό 
και τον εμποδίζει να υψωθεί πέρα 
απ’ τον υπερτροφικό του εγωκεν
τρισμό, την αυταρέσκεια και την 
απληστία που συνθέτουν τη σύγ
χρονη εκδήλωση του ναρκισσισμού 
του μ’ όλα τα δυσμενή επακόλουθα 
για την ψυχο - νευρική του ισορρο
πία και την καταξίωσή του στη ζωή. 
Έτσι δε καταλήγει να γίνει ον βα
σικά ακοινωνικό, αδιάφορο για τον 
συνάνθρωπο και το ανθρώπινο 
περιβάλλον γενικά κι’ από εκεί και 
πέρα ανοιχτό στην επιθετική και 
καταστροφική συμπεριφορά.

Άλλη, τέλος, εκτροπή από τη φυ
σιολογική εξέλιξη που πραγματο
ποιείται σήμερα με ανυπολόγιστες 
καταστροφικές συνέπειες για τον 
άνθρωπο, είναι η καταστροφή του 
φυσικού του περιβάλλοντος.

Πρόκειται για μια από τις φοβερό
τερες εκδηλώσεις καταστροφικότη- 
τας που έμελλε και αυτή να πραγμα- 
τωθεί στην εποχή μας και σύντομα 
θα πάρει την μορφή συλλογικής αυ
τοκτονίας αν δεν την σταματήσουμε 
έγκαιρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο 
κι’ αν αυτό φαίνεται δύσκολο μέσα 
στον αδυσώπητο ρυθμό της τεχνο- 
κρατούμενης ζωής και του άμετρου 
εγωισμού που μας διέπει.

λιέργεια μιας νοοτροπίας αντί - βίας 
και ειρηνικής συνύπαρξης που κά
ποτε θα συντελέσει στην ουσιαστική 
υλοποίησή της στις διανθρώπινες 
σχέσεις.

Κι’ εξ ίσου σημαντική είναι η εξ
έλιξη του σύγχρονου διεθνούς δι
καίου που εισδύει πλέον στα εσωτε
ρικά δίκαια των κρατών και επικρα
τεί έναντι αυτών, όπως είναι οι κα
νόνες δικαίου της Ενωμένης Ευρώ
πης που γίνονται αυτόματα εσωτε
ρικό δίκαιο και υπερισχύουν έναντι 
αυτού. Έτσι δημιουργείται προο
δευτικά μια υπερκρατική έννομη

τάξη που θα μπορεί να επιβάλλει τη 
ρύθμιση των διακρατικών σχέσεων 
σύμφωνα με το δίκαιο κι' όχι με την 
βία.

Θα πρέπει να τονίσουμε πως οι 
απαραίτητες αυτές αλλαγές στις 
δομές, τους θεσμούς και το ρυθμό 
του κοινωνικού βίου γενικά δεν 
συνεπάγονται πάντα νέες εξ υπαρ- 
χής ρυθμίσεις. Αντίθετα, σε ορισμέ
νες περιπτώσεις συνίστανται στην 
επιστροφή προς παλαιότερες κατα
στάσεις και ρυθμούς ζωής από τους 
οποίους μας απομάκρυναν επικίν
δυνες κι’ αστοχημένες εκτροπές 
από την ομαλήν εξέλιξη του ιστορι

■ Η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών πρέπει να γίνει πρώτιστο καθήκον του σχολείου και 
των γονιών.
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Σαράντα Αυστριακοί 
αστυνομικοί

της Ι.Ρ.Α. στην Ελλάδα
Δ εκαπενθήμερη επίσκεψη στη χώρα μας πραγμα- 

τοποιήσαν 40 Αυστριακοί αστυνομικοί, από την 
πόλη της Βιέννης, μέλη της Διεθνούς Ένωσης 

Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.).
Οι ξένοι συνάδελφοι έφθασαν στην Αθήνα στις 

22-9-84 και τους υποδέχθηκαν Έλληνες αστυνομικοί, 
μέλη της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών της Ι.Ρ.Α. Στη 
διάρκεια της εφταήμερης παραμονής τους στην 
Αθήνα, ξενογήθηκαν στα διάφορα αξιοθέατα και τους 
αρχαιολογικούς χώρους της πόλης.

Στις 27-9-84, συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α., υποστράτηγο 
ε.α. Αντώνη Δεμέστιχα, επισκέφτηκαν εθιμοτυπικά το 
Τμήμα Αστυνομίας Τουρισμού Σαρωνικού και το Τμήμα 
Αλλοδαπών Γλυφάδας. Εκεί τους υποδέχτηκαν εγ
κάρδια οι διοικητές των αντίστοιχων τμημάτων, υπο
μοίραρχος Κων/νος Μαρατσόλας και ανθυπομοίραρ
χος Βασίλειος Τσαγκάρης, μαζί με άνδρες και γυναίκες 
αστυνομικούς.

Σε σύντομες προσφωνήσεις τους, οι διοικητές των 
τμημάτων καλωσόρισαν τους ξένους αστυνομικούς 
στην πατρίδα μας και τους ανέπτυξαν τον τρόπο λει
τουργίας των νευραλγικών υπηρεσιών που προΐσταν- 
ται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγ.ω της 
αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Στο τέλος, αφού τους ευχήθηκαν ευχάριστη παρα
μονή στη χώρα μας, αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα και 
επακολούθησε μικρή δεξίωση στο ξενοδοχείο «Αστήρ 
Παλλάς» της Βουλιαγμένης. Το βράδυ της ίδιας μέρας 
οι ξένοι αστυνομικοί, μαζί μεΈλληνες συναδέλφους 
τους, διασκέδασαν σε κοσμική ταβέρνα της Πλάκας.

Στις 28-9-84 αναχώρησαν για Ολυμπία, Κόρινθο και 
Λουτράκι όπου παρέμειναν μία βδομάδα. Στη διάρκεια 
της παραμονής τους στο Λουτράκι παρέθεσαν δε
ξίωση προς τιμή των Ελλήνων συναδέλφων τους και 
τους ευχαρίστησαν για την αυθόρμητη και ευγενική 
φιλοξενία τους. Παραβρέθηκαν μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α., ο διοικη
τής της Δ.Χ. Κορινθίας, συνταγματάρχης Ανδρέας 
Γαλλής, άλλοι αξωματικοί και διοικητές τοπικών υπη
ρεσιών και πολλά μέλη της Ι.Ρ.Α. Στις 6-10-84, οι Αυ
στριακοί αστυνομικοί αναχώρησαν για την πατρίδα 
τους, καταγοητευμένοι από την εδώ ΐταραμονή τους.

Η συνέντευξη
Η «Αστυνομική Επιθεώρηση» συνάντησε τους ξέ

νους αστυνομικούς, στο ξενοδοχείο που κατέλυσαν 
και συνομίλησε με δύο μέλη της ομάδας, γύρω από τον 
τρόπο εργασίας τους και τις εντυπώσεις τους από την 
εδώ παραμονή τους.

Ο Ρούντολφ Μπέργκερ είναι ο επικεφαλής του

...«Η Διεύθυνση Τροχαίας 
της Βιέννης, δίνει μεγάλη 
βαρύτητα στην μείωση των
ατυχημάτων. Το μεγαλύτερο 
μέρος της αστυνομικής 
δύναμης υπηρετεί σε 
υπηρεσίες τροχαίας. I
Ελικόπτερα της αστυνομίας, ! 
μοτοσυκλετιστές και πεζοί 
τροχονόμοι, ελέγχουν 
σχολαστικά το οδικό δίκτυο 
της χώρας συμβάλλοντας 
έτσι, θετικά στη μείωση των, 
τροχαίων ατυχημάτων»... \

γκρουπ, στο οποίο σημειωτέον περιλαμβάνονται 
αστυνομικοί με πολλές ειδικότητες μεταξύ των οποίων 
και 3 γυναίκες.

Εργάζεται ως προϊστάμενος στο τμήμα ειδικής 
πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων στη Διεύθυνση 
Τροχαίας Βιέννης. Για τον τρόπο λειτουργίας της υπη
ρεσίας του και της αστυνομίας, γενικότερα, μας είπε:

«Η αρμοδιότητα του τμήματος στο οποίο είμαι 
υπεύθυνος εκτείνεται σε ακτίνα 50 χλμ. από τη Βιέννη.
Τα τροχαία ατυχήματα που μας απασχολούν κυρίως, 
προκαλούνται από τους ξένους οδηγούς, που διασχί
ζουν με μεγάλη ταχύτητα τους αυτοκινητόδρομους 
της πόλης, για να πάνε σε μια άλλη χώρα ή στην επαρ
χία, αγνοώντας τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επι
κρατούν. Οι ντόπιοι οδηγοί είναι στο σύνολό τους πει- 
θαρχημένοι, έχουν κυκλοφοριακή αγωγή που σημειω-
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Στη φωτογραφία επάνω: Ο Διοικητής του Τμήματος Αστυνομίας Τουρισμού 
Σαρωνικού υπομοίραρχος Κωνσταντίνος Μαρατσόλας επιδίδει στον επικεφα
λής των Αυστριακών αστυνομικών ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΜΠΕΡΓΚΕΡ αναμνηστική 
πλακέττα με το έβλημα της Χωροφυλακής. Στη φωτογραφία κάτω: Ο διοικητής 
του Τ.Α.Τ. Σαρωνικού ενώ ομιλεί προς την Αυστριακή αντιπροσωπεία των α

στυνομικών που επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά το Τμήμα.

τέον αρχίζει υποχρεωτικά από το σχολείο με ειδικά 
σεμινάρια και διαλέξεις, σέβονται το έργο των τροχο
νόμων, υπακούοντας ευσυνείδητα στις υποδείξεις 
τους.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Βιέννης, δίνει τεράστια ση
μασία στην τροχαία αστυνόμευση και στη μείωση των 
ατυχημάτων. Τα 3/4 της αστυνομικής δύναμης υπηρε
τεί σε υπηρεσίες τροχαίας. Ελικόπτερα της αστυνο
μίας, μοτοσικλετιστές και πεζοί τροχονόμοι, ελέγχουν 
σχολαστικά το οδικό δίκτυο της χώρας σε μόνιμη βάση, 
συμβάλλοντας έτσι κατά θετικό και εποικοδομητικό 
τρόπο στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Παράλ
ληλα γίνονται διαλέξεις και ομιλίες από ειδικευμένους 
αξιωματικούς στα σχολεία. Για την ασφαλή διακίνηση 
των μικρών μαθητών στο σχολείο διατίθενται γυναίκες 
αστυνομικοί. Πρέπει εδώ να σας πω ότι ο αριθμός των 
γυναικών που υπηρετούν στην Αστυνομία -  στην πόλη

και όχι στην επαρχία -  απασχολούνται κυρίως σε υπη
ρεσίες γραφείου.

Η Αστυνομία της Αυστρίας

Όλη η χώρα έχει διαιρεθεί σε 13 αστυνομικά διαμε
ρίσματα με αντίστοιχο αριθμό αστυνομικών διευθυν
τών. Κάθε νέος που τελειώνει τη βασική εκπαίδευση 
στο Γυμνάσιο, μπορεί μετά από επιτυχείς εξετάσεις να 
καταταγεί στο Αστυνομικό Σώμα, όπου εκπαιδεύεται 
για 3 χρόνια στη βασική σχολή, ακολουθώντας μετά 
πρακτική εξάσκηση για να προσαρμοστεί στο νέο 
περιβάλλον. Ένας ορισμένος κάθε φορά αριθμός πτυ- 
χιούχων πανεπιστημίου, καταλαμβάνει επιτελικές θέ
σεις στο Αστυνομικό Σώμα».

Για τις εντυπώσεις του, από την εδώ παραμονή του, 
τόνισε χαρακτηριστικά:

Θαυμασμός....
«Νιώθω περήφανος και χαρούμενος που μου δό

θηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ την υπέροχη χώρα σας, 
την κοιτίδα του πολιτισμού. Εμείς οι Αυστριακοί αγα
πάμε την Ελλάδα, το αρχαίο πνεύμα της, τον ήλιο, τη 
θάλασσά της, τους φιλόξενους κατοίκους της. Από 
μέρους όλων των συναδέλφων μου, θα ήθελα να ευχα
ριστήσω θερμά όλους τους Έλληνες αστυνομικούς 
που με την προθυμία και την εξυπηρέτησή τους έκα
ναν την παραμονή μας ευχάριστη και άνετη. Αναμφι
σβήτητα ήταν μια μοναδική εμπειρία η επίσκεψή μας 
στην πανέμορφη χώρα σας».

Η αντιτρομοκρατία
Δεύτερος συνομιλητής μας ο Ρόμπερτ Έμπχαρτ, 

εκπαιδευτής αντιτρομοκρατικής ομάδας στο κέντρο 
Σενάου, 40 χιλιόμετρα έξω από τη Βιέννη.

«Στο κέντρο αυτό -  μας λέει -  εκπαιδεύονται αστυ
νομικοί ηλικίας μόνο 20-25 χρόνων για 6 μήνες. Υπη
ρετούν σ’ αυτό 7 χρόνια και μετά επανέρχονται κανο
νικά στην προηγούμενη υπηρεσία τους. Η εκπαίδευση 
είναι σκληρή και περιλαμβάνει μια σειρά από επίπονες 
σωματικές ασκήσεις, για την όσο το δυνατόν καλύτερη 
φυσική κατάσταση της ομάδας και σεμινάρια πάνω 
στην αστυνομική επιχείρηση σε περίπτωση τρομοκρα
τικής ενέργειας. Οι ομάδες πρέπει να βρίσκονται σε 
ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

Γενικά μπορώ να πώ ότι δεν αντιμετωπίζουμε έξ
αρση κρουσμάτων τρομοκρατίας. Όσον αφορά την 
εγκληματικότητα η Βιέννη, όπως και οι άλλες ευρω
παϊκές μεγαλουπόλεις αντιμετωπίζει το καυτό αυτό 
πρόβλημα με προληπτικά - κατασταλτικά μέτρα, σε 
συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες αρχές και τις αστυ
νομίες των άλλων κρατών.

Από την παραμονή μου στην Ελλάδα, έμεινα εν
θουσιασμένος τόσο από το θαυμάσιο κλίμα, όσο και 
από τη ζεστή φιλοξενία των Ελλήνων συναδέλφων 
μου. Φεύγουμε με τις ωραιότερες αναμνήσεις από την 
όμορφη χώρα σας».

Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι και τα άλλα μέλη του 
γκρουπ, εκφράστηκαν με τα κολακευτικότερα λόγια 
για τη συμπεριφορά των Ελλήνων συναδέλφων τους. 
Αποχαιρετώντας τους ξένους συναδέλφους συγκρα
τήσαμε στο μυαλό μας τα τελευταία λόγια τους, που 
εκφράζουν και τα γενικότερα συναισθήματά τους για 
τη χώρα μας. «Πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι που 
ζείτε και υπηρετείτε σαν αστυνομικοί σε μιά τέτοια 
υπέροχη χώρα, με τόσο υπέροχο κλίμα και θαυμάσιους 
ανθρώπους».
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Διεύθυνση Αστυ\
Μ ιλάμε με το  δ ιευθυντή  της 

Δ /νσης Αστυνομίας Θ εσσαλονίκης, 
συνταγματάρχη κ. Θεόδωρο Δα- 
κουρά.

ΕΡ. Πείτε μας με δυο λόγια πώς 
λειτουργεί η Αστυνομία στη Θεσσα
λονίκη. Ποια είναι δηλαδή η διάρ
θρωσή της;

ΑΠ. Πριν απαντήσω στο ερώτημά 
σας, θα ήθελα  με λ ίγα  λόγια  να ανα
φερθώ στην ιστορία τη ς  Δ ιεύθυνσης 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Η Δ.Α.Θ. ε ίνα ι η πρώτη Αστυνομική 
Δ ιεύθυνση που λε ιτούργησε μέσα 
στο Σώμα τη ς  Χωροφυλακής. Αστυ
νομ εύε ι μόνο στην πόλη τη ς  Θεσσα
λονίκης κα ι περ ιλαμβάνει όλες τ ις  
υπηρεσίες που ε ίνα ι αναγκα ίες για 
να φ έρ ε ι σε πέρας την  αποστολή 
της.

Έ χ ε ι τ ις  Υ ποδιευθύνσεις Ασφα
λείας, Τουρισμού, Αγορανομίας, 
Τροχαίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Μ ηχανοκινήτω ν Μονάδων και τ ις  
τέσ σ ερε ις  Αστυν. Υ ποδιευθύνσεις 
που ε ίνα ι χωρισμένη η πόλη και στις 
οποίες υπάγονται τα  Αστυνομ ικά  
Τμήματα.

Αυτή ε ίνα ι σε γ εν ικ ές  γραμμές η 
οργάνωση τη ς  Δ.Α.Θ.

ΕΡ. Οι επίσημες στατιστικές μι
λάνε για το χαμηλότερο ποσοστό 
εγκληματικότητας στη χώρα μας σ’ 
όλη την Ευρώπη. Τι γίνεται στη Θεσ
σαλονίκη;

ΑΠ. Είναι γεγονός  ό τ ι μια μικρή 
αύξηση της εγκλημ α τικό τη τα ς  
υπάρχει, ιδ ια ίτερα  στα αδ ικήματα  
κατά  της περιουσίας. Δ εν νομίζω 
όμως ό τ ι όλα αυτά  τα  αδ ικήματα  που 
εμφανίζουν κάποια μικρή έξαρση, 
αντιμετω π ίζοντα ι με τον  τρόπο που 
πρέπει.

Οι υπηρεσίες δεν αποδίδουν 
εκε ίνο  που επ ιβάλλετα ι. Νομίζω ό τι 
τώρα με την  αναδιάρθρωση των 
υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφα
λείας, αυτά  τα  προβλήματα, που 
ο φ ε ίλοντα ι στη μη σωστή κατανομή 
του ανθρώπινου δυναμικού των Σαγ
μάτων Ασφαλείας, θα δοθεί η ευ χέ
ρεια  να ξεπεραστούν και να υπάρξει 
καλύτερη απόδοση απ’ τα  Σώματα.

ΕΡ. Δύο σημαντικά θέματα απα
σχολούν τον κόσμο: Τα ναρκωτικά 
(πώς σκιαγραφείται η κατάσταση 
αυτή στη Θεσσαλονίκη) και το κυ- 
κλοφοριακό (πώς η Τροχαία ενεργεί 
και ποια τα προβλήματα που αντιμε
τωπίζει ο κόσμος);

ΑΠ. Το θέμα των ναρκωτικών δεν

αφορά μόνο τ ις  Αστυν. Αρχές αλλά 
ολόκληρη την κοινωνία. Η Αστυνο
μία λε ιτου ρ γε ί, γ ια  να αντιμετω π ίσει 
το  θέμα αυτό, κατά δύο τρόπους. Ο 
ένας ε ίνα ι ο προληπτικός που έχ ε ι 
και κατά την προσωπική μας άποψη 
τη σπουδαιότερη σημασία. Ο δ εύ τε 
ρος ε ίνα ι ο κατασταλτικός. Ό τα ν  
λέμ ε προληπτικός τρόπος εννοούμε 
το  συνεχή έλεγχο  που κάνουμε στα 
δ ιάφορα κέντρα  που ε ίνα ι δυνατό να 
δ ιακ ινηθούν ναρκωτικά ή να συχνά
ζουν άτομα που έχουν εθ ισ τε ί στη 
χρήση των ναρκωτικών και σ υλλέ
γουμε π ληροφορίες των προσώπων 
που δ ιακ ινούν τα  ναρκωτικά.

Το θέμα των ναρκωτικών τα  τ ε 
λευ τα ία  χρόνια  παρουσιάζει οπωσ
δήποτε μια έξαρση. Είναι ξενόφ ερτο  
όμως φαινόμενο και π ιστεύω ό τ ι ε ί
να ι ένας τρόπος επηρεασμού της 
νεολα ίας από τον τρόπο ζωής των 
νέων άλλων χωρών με τους  οποίους 
συσχετίζοντα ι σε βαθμό μάλιστα με
γάλο σε σύγκριση με άλλες εποχές.

Σήμερα η κοινωνία μας ε ίνα ι κά
πως ανο ιχτή  στους επηρεασμούς 
αυτούς.

Ό σ ο  γ ια  το  κυκλοφοριακό πρό
βλημα είνα ι, όπως θα ξέρ ετε , συν
άρτηση της μεγάλης αύξησης του 
αριθμού των αυτοκινήτω ν.

Οι δρόμοι είχαν μια ορ ισμένη κυ- 
κλοφοριακή δυνατότητα  γ ι ’ αυτό τα

προβλήματα κάθε χρόνο γ ίνοντα ι 
και οξύτερα. Οι υπηρεσίες Τροχαίας 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά
θεια  που επ ιβάλλετα ι ώστε να δ ιευ 
κολυνθε ί η κυκλοφορία, αλλά η νοο
τροπία όμως του κόσμου, να χρησ ι
μοποιεί το  α υτοκ ίνητο  χωρίς κανένα  
λόγο, δυσχερα ίνει την κυκλοφορία. 
Η Θ εσσαλονίκη ε ίνα ι μια μακρό
στενη πόλη και απ' τ ις  δυο εισόδους, 
την ανατολική  και τη  δυτική , κάθε 
πρωί δ ιέρχοντα ι πολλά α υτοκ ίνητα  
με μόνο επ ιβάτη τον οδηγό τους. 
Ό λ ο ι α υτο ί ο ι οδηγο ί έχουν την 
αξίωση να βρουν και χώρο παρκαρί- 
σματος μπροστά στο μαγαζί τους  ή 
στον τόπο εργασίας τους, γεγονός 
που δημ ιουργε ί μια κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και έτσ ι η δυσκολία της 
κυκλοφορίας γ ίν ετα ι πιο έντονη.

Η αύξηση των αυτοκινήτω ν λοιπόν 
και η κακή σχεδίαση της πόλης (έλ
λειψη πάρκινγκ σε κάθε πολυκατο ι
κία κ.τ.λ.) δημ ιουργούν το  κυκλοφο- 
ριακό πρόβλημα.

ΕΡ. Πληροφορηθήκαμε ότι ο πρω
θυπουργός εξέφρασε την ευαρέ
σκειά του και τις ευχαριστίες του για 
την ενεργό παρουσία της Αστυνο
μίας μέσα στην έκθεση και σ’ ολό
κληρη την πόλη κατά την παραμονή 
του στη Θεσσαλονίκη με την ευκαι
ρία της Διεθνούς Έκθεσης. Πείτε 
μας παρακαλώ πόσο καιρό ακριβώς
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ο μίας Θεσσαλονίκης
προετοιμαστήκατε, πώς σχεδιάσατε 
και τελικά πώς δουλέψατε;

ΑΠ. Είναι αλήθεια  ό τ ι ο κ. πρωθυ
πουργός λίγο  πριν αναχωρήσει με 
κάλεσε και εξέφρασε την  ευαρέ
σκειά  του και τα προσωπικά του 
συγχαρητήρια  σε όλη τη δύναμη της 
Δ /νσης Αστυνομίας για  τα  μέτρα  τά 
ξης, τροχα ίας και ασφαλείας που 
ήταν άψογα κατά τη δ ιάρκεια  της 
δ ιήμερης παρουσίας του στη Θεσ
σαλονίκη.

Θέλω να τονίσω ό τι γ ια  πρώτη 
φορά στην ιστορία της Δ.Ε.Θ. δ ε
χτήκαμε συγχαρητήρια  απ’ τα  πρω- 
θυπουργικά χείλη , πράγμα που ικα
νοποίησε όλους τους  άνδρες και ε ί
ναι μια επ ιβράβευση, μια ηθ ική ικα
νοποίηση -  θα λεγα  -  των κόπων και 
των προσπαθειών που κατέβαλαν 
όλο ι και εφόσον από τόσο υπεύθυνο 
πρόσωπο εκ τ ιμ ά τα ι ό τ ι ήταν άψογα, 
εμ ε ίς  δεν  έχουμε παρά να επαναλά
βουμε ό τ ι ήταν πράγματι άψογα τα  
μέτρα. Ως δ ιευθυ ντής  Αστυνομίας, 
με τη σειρά μου, θέλω να ευχαρ ι
στήσω όλους τους  σ υνεργάτες μου, 
όλο το  προσωπικό της Αστυνομ ικής 
Δ ιεύθυνσης για  την  προσπάθεια που 
κατέβαλαν ώστε να επ ικρατήσει 
απόλυτη τάξη, άψογα μέτρα  τρ ο 
χαίας, ασφαλείας σε κάθε εκδήλωση 
και σε κάθε επίσημη παρουσία.

Ο αξιω ματικός που επ ιφ ορτίσ τηκε 
το  δύσκολο ρόλο της τήρησης της 
τάξης, μέσα στο χώρο της Δ.Ε.Θ. ε ί
ναι ο αντισυνταγματόρχης Γιώργος 
Γ εωργακάπουλος.

Ο κ. Γεωργακάπουλος θα απαντή
σει στο ερώ τημά μας γ ια  την  αποτε
λεσματική  παρουσία τη ς  Αστυνο
μίας στο χώρο της έκθεσης.

ΑΠ. Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας 
της Έ κθεσ ης απ αρτίζετα ι από το 
δυναμικό της Δ ιεύθυνσης Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης, για  όσες μέρες 
λ ε ιτο υ ρ γε ί η έκθεση.

Στην Υποδιεύθυνση υπάγονται 
δ ιάφ ορες υπηρεσίες. Συγκροτή
θηκε Παράρτημα Ασφαλείας, 
Παράρτημα Αγορανομίας, Τουρι
σμού και Αλλοδαπών. Ο σκοπός 
όλων αυτών των υπηρεσιών ε ίνα ι η 
εξυπ ηρέτηση των πολιτών, να 
εφ α ρμοσ τε ί η νομοθεσ ία  σε όλους 
τους  το μ ε ίς  και σε γ εν ικ ές  γραμμές 
να επ ικρατήσει ηρεμ ία  και τάξη κατά 
την προσέλευση των επισκεπτών.

Ο χώρος που σ τεγά ζετα ι η έκθεση, 
όπως ε ίνα ι γνωστό, ε ίνα ι πολύ μεγά
λος, 200.000 τ.μ. περίπου και η ευ 
θύνη μας αυξημένη.

ΕΡ. Πόσο προσωπικό απασχολεί 
αυτό το κλιμάκιο;

ΑΠ. Είναι περίπου 320 άτομα και 
προέρχοντα ι απ’ το  καλύτερο αν

θρώπινο δυναμικό που δ ια θ έτε ι η 
Χωροφυλακή, τόσο στη Δ.Α.Θ. όσο 
και σε άλλες υπηρεσίες της χώρας.

ΕΡ. Η προϊστορία μιλάει για κρού
σματα είτε αγορανομικών παραβά
σεων, είτε μη τήρησης της τάξης 
μέσα στο χώρο της έκθεσης;

ΑΠ. Δεν είχαν παρουσιαστεί στο 
παρελθόν ιδ ια ίτερα  κρούσματα και 
αυτό, λόγω των αποτελεσματικώ ν 
μέτρων που παίρνει π άντοτε η 
Αστυνομική Δ ιεύθυνση.

ΕΡ. Σήμερα, δεύτερη μέρα της 
έκθεσης, είχαμε κάποιο σχετικό 
πρόβλημα;

ΑΠ. Κατά την  επίσκεψη του κοινού 
αλλά και κατά την  άφ ιξη των επίση
μων προσώπων, επ ικράτησε από
λυτη  τάξη με αποτέλεσμα να δε
χτούμε και τα  συγχαρητήρια  του κ. 
πρωθυπουργού. Π ιστεύω ό τι μέχρι 
το  τέλο ς  τη ς  έκθεσης θα πάμε πάρα 
πολύ καλά.

ΕΡ. Για την προστασία των εκθε
μάτων της έκθεσης, τι μέτρα παίρνει 
η Χωροφυλακή;

ΑΠ. Τα εκθέματα  των περιπτέρων 
της έκθεσης ε ίνά ι πανάκριβα και 
φ ανταστικής αξίας. Η υπηρεσία μου 
έχε ι λά βει σοβαρά μέτρα  ασφαλείας 
των εκθεμάτω ν αστών ώστε να προ
λάβει τυχόν κλοπή ή άλλη έκνομη 
ενέργεια .

■ Τα καθήκοντα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ήταν αυξημένα κατά την 49η «Δ.Ε.Θ.».
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ΠΩΣ Η ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜ
Λουλούδια από παιδικά χ£ρ

Η φιλοσοφική αυτή σκέψη του Γάλ
λου ανθρωπιστή και νομπελίστα, 
έγινε βίωμα και πράξη στις 3 

Οκτώβρη, μέσα στην αίθουσα διαλέξεων 
της Υποδιεύθυνσης Άμεσης Δράσης 
Αθηνών.

Είκοσι παιδιά - μαθητές, συνοδευό- 
μενα από τον καθηγητή τους Α. Μουρε- 
λάτο και τους γονείς του 13χρονου συμ
μαθητή τους Γιάννη Μοσχανδρεα, ήρθαν 
μ’ ένα γαρίφαλο, να πουν το «ευχαρι
στώ» τους και να εκφράσουν απλά την 
ευγνωμοσύνη τους σε δυο αστυφύλακες 
της Άμεσης Δράσης, που χάρη στις εν
έργειες και τις υπεράνθρωπες προσπά- 
θειές τους σώθηκε από βέβαιο θάνατο ο 
φίλος και συμμαθητής τους Γιαννάκης. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή·

Ήταν 16 του Μάη, ώρα 7.30' το από
γευμα. Μετά το σχολείο ο Γ ιαννάκης με 
άλλους τέσσερις φίλους του, πήγαν στο 
εργοστάσιο υφαντουργίας «Λαναρά» 
στη λεωφόρο Κηφισού 60, για να παί
ξουν.

Οι φίλοι πήδηξαν από τη μάντρα στο 
προαύλιο του εργοστασίου, ξεφεύγον- 
τας από την αντίληψη του θυρωρού. 
Σκαρφάλωσαν γρήγορα στην ταράτσα 
τουπενταώροφου κτιρίου και άρχισαν να 
παίζουν ποδόσφαιρο.

Σε κάποια στιγμή η μπάλα έπεσε στην 
οροφή του διπλανού κτιρίου. Ο Γιαννά- 
κης στην προσπάθειά του να πάρει την 
μπάλα, πέρασε από ένα σημείο της στέ

γης που ήταν σκεπασμένο με «ελενίτ». 
Δεν άντεξε όμως το βάρος του παιδιού 
και έσπασε. Ο μικρός βρέθηκε στο κενό 
και από το ύψος των 8,50 μέτρων «βού- 
τηξε» στο πάτωμα με το κεφάλι.

Το τραγικό συμβάν μαθεύτηκε αμέσως 
από την παρέα και μια γειτόνισσα τηλε
φώνησε στην Άμεση Δράση.

Περιπολία στην περιφέρεια του Βοτα
νικού εκείνη τη στιγμή, εκτελούσε περι
πολικό με οδηγό τον αστυφύλακα Α.Δ. 
447 Δημοσθένη Δραμπίδη και συνοδό 
τον αστυφύλακα Α.Δ. 457 Λευτέρη Σι
γανό.

Σε «χρόνο μηδέν» το πλήρωμα έφθασε 
στον τόπο του ατυχήματος, αφού συμ- 
πτωματικά κατέβαινε την Κηφισού.

Η ευαισθησία των ανδρών της Άμεσης 
Δράσης για το παιδί και η σοβαρή κατά
σταση του άτυχου μικρού, ήταν τα κύρια 
αίτια της «επιχείρησης σωτηρίας» του.

Ας ακούσουμε όμως τους δυο πρωτα
γωνιστές, πώς έζησαν εκείνες τις δύσκο
λες στιγμές και ποιες ενέργειες έγιναν, 
προκειμένου να σωθεί ο Γ ιαννάκης.

Τι λένε οι δυο αστυνομικοί

«Όταν αντίκρισα το παιδί θόλωσε το 
μυαλό μου», αφηγείται, ο αστυφύλακας 
Λεύτερης Σιγανός. «Τα πολλαπλά κατά
γματα στο κεφάλι, το αίμα που έχανε από 
το στόμα και το αυτί, μ’ έκαναν να συνει
δητοποιήσω τη σοβαρότητα της κατά

στασης του παιδιού. Δεν είχα περιθώρια 
επιλογής. Άρπαξα αγκαλιά το αναίσθητο 
κορμί και το ξάπλωσα στο πίσω κάθισμα 
του περιπολικού. Άνοιξα το φαρμακείο 
του αυτοκινήτου και με τις γάζες προσ
πάθησα να σταματήσω την αιμορραγία, 
πιέζοντας απαλά στο κεφάλι. Ταυτό
χρονα διαβίβασα στο κέντρο το συμβάν 
και παρακάλεσα να μας διευκολύνει 
ανοίγοντας το δρόμο. Τέσσερις μοτοσι- 
κλετιστές διατάχτηκαν να «κλείνουν» τις 
διασταυρώσεις και να «ανοίγουν» την 
άνοδο της Λ. Αλεξάνδρας. Το περιπολικό 
των Αμπελοκήπων διατάχτηκε να μετα
βεί στο εφημερεύον νοσοκομείο παίδων 
«Αγ. Σοφία» και να ειδοποιήσει για την 
προετοιμασία του χειρουργείου και του 
προσωπικού. Οι εθελοντές υπάλληλοι 
της βάρδιας μας παρακλήθηκαν από το 
κέντρο για προσφορά αίματος. Το περι
πολικό σχεδόν πετούσε. Δεν θυμάμαι 
αλλά πρέπει να φθάσαμε στο νοσοκομείο 
σε χρόνο ρεκόρ. Όλα αυτά όμως είναι 
κάτι συνηθισμένο για μας, σημασία έχει 
που σώθηκε το παιδί».

Και ο οδηγός αστυφύλακας Δημοσθέ
νης Δραμπίδης:

«Ακόμα δεν μπορώ να συνειδητο
ποιήσω πότε φθάσαμε στο νοσοκομείο. 
Δεν είναι υπερβολή αν σας πω, ότι σε 
περιπτώσεις το «κοντέρ» πρέπει να πέ
ρασε τα 150 χλμ. Κινδυνέψαμε και δυσ
κολευτήκαμε σε μια - δυο διασταυρώ
σεις, αλλά μας βοήθησαν και οι συν
άδελφοι που άνοιγαν το δρόμο. Εκείνες 
τις δύσκολες στιγμές σκεπτόμουνα μόνο
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ΦΟΡΑ ΕΣΩΣΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ...
ι το πιο ακριβό «παράσημο»

■ Από αριστερά: Ο μικρός Γιαννάκης ευχα
ριστεί τους αστυνομικούς 
που τον έσωσαν.
Σπγμιότυπα από τη μικρή 
εκδήλωση που έγινε 
στην Υποδιεύθυνση Αμεσης Δρά
σης Αθήνας και 
επάνω: οι γονείς του Γιαν- 
νάκη.

το παιδί και τη σωτηρία του».
Με την άφιξη του παιδιού στο νοσοκο

μείο η «επιχείρηση» μπήκε σε άλλη 
φάση. Για 4.30' ώρες οι χειρουργοί έδω
σαν τη μάχη τους με το θάνατο. Τελικά 
κέρδισαν. Ο Γιάννης Μοσχανδρέας σώ
θηκε.

Ο επίλογος γεμάτος χαρά και δάκρυα 
γράφτηκε, όπως προαναφέρουμε, στις 3 
Οκτώθρη. Μ’ ένα κόκκινο γαρίφαλο στο 
χέρι, όλα τα παιδιά της τάξης του Γιαν- 
νάκη ήρθαν να δουν από κοντά και να 
θαυμάσουν τους «σωτήρες» του φίλου 
τους.

Η εκδήλωση

Ο διοικητής της υπηρεσίας, αστυν. 
διευθυντής Μιχάλης Γεωργακάκης, κα
λωσορίζοντας τους μικρούς επισκέπτες, 
φανερά συγκινημένος, μεταξύ άλλων 
είπε:

«Το περιστατικό είναι για μας συνηθι
σμένο. Πολλοί συνάνθρωποί μας και 
πάρα πολλά παιδιά έχουν μεταφερθεί με 
τα περιπολικά στα διάφορα νοσηλευτικά 
ιδρύματα. Όλοι είμαστε ευτυχείς όταν οι 
προσπάθειες που κάνουμε, για να σωθεί 
κάποιος που κινδυνεύει, έχουν ευτυχή 
κατάληξη. Πολύ περισσότερο όταν πρό
κειται για παιδί. Έχουμε φοβερή αδυνα
μία και ευαισθησία στα παιδιά, γιατί, αν 
όχι όλοι, οι περισσότεροι από μας είναι 
γονείς. Χαίρομαι που ο Γιαννάκης βρί
σκεται σήμερα ανάμεσά μας γερός, χω

ρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και γιατί 
σ’ αυτό συμβάλλαμε και μεις σαν υπηρε
σία. Εύχομαι να μην πάθει ποτέ άλλο 
κακό ο φίλος μας, ούτε άλλο παιδάκι».

Οι γονείς του παιδιού, βουβοί και δα- 
κρυσμένοι ξαναζούσαν τις εφιαλτικές 
στιγμές του παρελθόντος.

Ο κ. Μοσχανδρέας μέσα σε αναφιλητά 
μπόρεσε να πει: «Είμαι φοβερά συγκινη- 
μένος, και δεν μπορώ να σας μιλήσω. Αν 
το παιδί μου ζει σήμερα το οφείλω σε 
σας. Σας ευχαριστώ και πάντα θα σας ευ
γνωμονώ».

Η κ. Μοσχανδρέα δεν άρθρωσε λέξη. 
Τα δάκρυα που έβρεχαν ασταμάτητα το 
πρόσωπό της, έκφραζαν το δράμα που 
έζησε και τα συναισθήματα που ένιωθε 
αυτές τις στιγμές.

Ο καθηγητής Α. Μουρελάτος, που 
πήρε το λόγο εκ μέρους των μαθητών, 
μεταξύ άλλων είπε:

«Ο κ. Διοικητής απέφυγε ή δεν ήθελε 
να μας πει τις λεπτομέρειες και τις 
προσπάθειες της υπηρεσίας του για τη 
σωτηρία του παιδιού μας. Το ότι το πλή
ρωμα κινδύνεψε αφού το περιπολικό 
σχεδόν πετούσε ξεπερνώνταςτα 150 χλμ 
την ώρα. Το ότι το χειρουργείο, ήταν 
έτοιμο και οι χειρουργοί έτοιμοι για 
δράση ειδοποιημένοι έγκαιρα από το 
«100». Το ότι με το αίμα των αστυνομικών 
σώθηκε ο Γιαννάκης αφού οι πιθανότη
τες σύμφωνα με τους γιατρούς ήταν 2%. 
Το παράδοξο πότε και πώς βρέθηκαν οι 7

φιάλες αίμα. Και τέλος την ανθρωπιστική 
δραστηριότητα των ανδρών της υπηρε
σίας του, που καθημερινά επισκέπτον
ταν το νοσοκομείο για να δώσουν κου
ράγιο στους οικείους του παιδιού και να 
μάθουν για την εξέλιξη της υγείας του. 
Δεν μπορούμε να ξεπληρώσουμε το 
χρέος μας. Θα σας ευγνωμονούμε σ’ όλη 
μας τη ζωή. Δεχτείτε ένα λουλούδι, αγνό 
όπως η παιδική ψυχή, και ένα μεγάλο ευ
χαριστώ απ’ όλους μας. Σας ευχαρι
στούμε. Η πολιτεία πρέπει να είναι πε
ρήφανη για σας».

...Κι ο Γιαννάκης
Ο Γ ιαννάκης που ήταν και το πρόσωπο 

της ημέρας είπε: «Παίζαμε πέντε παιδιά. 
Δεν θυμάμαι πώς έπεσα. Συνήλθα στο 
νοσοκομείο μετά από αφασία 15 ημερών. 
Έμαθα για το αίμα και τα άλλα που κά
νατε για μένα, από τους συμμαθητές και 
τους γονείς μου. Πάρτε αυτά τα λουλού
δια και να θυμάστε πως δεν θα ξεχάσω 
ποτέ, ότι αν σήμερα κτυπά η καρδιά μου 
το χρωστάω σε σας. Σας ευχαριστώ».

Η όμορφη μέρα τέλειωσε με την ξενά
γηση των μαθητών στις εγκαταστάσεις 
της Άμεσης Δράσης και την προσφορά 
αναψυκτικών.

Φύγαμε γεμάτοι συναισθήματα χαράς, 
πόνου και ικανοποίησης. Είναι ωραίο να 
ζεις και να βιώνεις τέτοιες στιγμές. 
Ωρες που δικαιώνεται η προσφορά σου 
και η αποστολή σου.
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Τ ο σύνολο των ατυχημάτων στη χώρα μας οφείλε
ται αποκλειστικά και μόνο σε παραλείψεις, σε 
λανθασμένες ενέργειες των οδηγών ή των πε

ζών.
Ελάχιστες εξαιρέσεις είναι τα ατυχήματα με αιτία 

τις μηχανικές βλάβες την κακή κατάσταση του δρόμου 
ή του καιρού. Η πολιτεία προσπαθεί με τα μέτρα που 
λαμβάνει να εξασφαλίσει ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή 
της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Η διαπαιδαγώ
γηση των μαθη
τών συμβάλλει 
στη μείωση των 
οδικών ατυχη
μάτων.

Τροχαία και προστασία
για τους 
μικρούς μαθητές

Επίσημη ανακοίνωση του υπουργού 
Δημόσιας Τάξης Γιάννη Σκουλαρίκη 
προς τους αστυνομικούς όλης της χώ
ρας έκανε να δοθούν συγκεκριμένες 
διαταγές για την εφαρμογή τροχονομι- 
κών ελέγχων στα δεκάδες σχολικά αυτο
κίνητα που κυκλοφορούνε σε ολόκληρη 
τη χώρα. Παράλληλα όπως τόνισε ο κ. 
Σκουλαρίκης τροχονόμοι παρευρίσκον- 
ται τις ώρες προσέλευσης και αποχώρη
σης των μαθητών στα σχολεία και κυρίως 
στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά για 
την ασφαλή διακίνηση των πεζών μαθη
τών. Στη διαταγή του Αρχηγείου Αστυ
νομίας τονίζεται ακόμα ότι οι Αστυνομι
κές Διευθύνσεις της Αθήνας, του Πει
ραιά, της Πάτρας και της Κέρκυρας πρέ
πει να προγραμματίσουν και να πραγμα
τοποιήσουν στα σχολεία διαλέξεις κυ- 
κλοφοριακού περιεχομένου για την ου
σιαστική διαφώτιση των μαθητών.

Η υλοποίηση
Το περιοδικό μας επισκέφθηκε την 

Τροχαία Αθήνας όπου ο αστυνόμος Σαβ. 
Καβαζίδης μας ενημέρωσε για τον τρόπο 
που εφαρμόζονται τα προγράμματα 
αυτά.

Ερ. Πώς υλοποιεί η Τροχαία το στόχο 
της προστασίας των μικρών μαθητών στα 
σχολεία;

An. Η προστασία των μικρών μαθητών 
είναι μία επιδίωξη και βασικός στόχος 
της Υπηρεσίας μας. Υλοποιείται θα 
έλεγα μέσα σε ένα φάσμα κύκλου ενερ
γειών οι οποίες αρχίζουν κατ’ αρχήν από 
την οδική σήμανση των σχολείων.

Σε όλα τα σχολεία της περιοχής ευθύ
νης μας έχει γίνει αυτοψία από αρμόδιο 
αξιωματικό του τμήματος όργανωσης και 
εν συνεχεία έχουν προταθεί και ληφθεί 
από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων τα αναγ
καία μέτρα σήμανσης. Η σήμανση συν
ήθως είναι οι προειδοποιητικές πινακί
δες αναγγελίας κινδύνου. Είναι η απα
γόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων τις 
ώρες λειτουργίας των σχολείων, όπου 
αυτό όμως επιτρέπεται από τις κυκλο- 
φοριακές συνθήκες της περιοχής, γιατί 
δυστυχώς υπάρχουν και σχολεία σε αρ
τηρίες κυκλοφοριακές και άξονες που 
δεν είναι εύκολο να ανασχέσει ή να ανα
κόψει κανείς την κυκλοφορία, έστω και 
σε ορισμένες ώρες.

Σήμανση
Ερ. Όταν λέτε ότι έχετε κάνει ειδική 

σήμανση που απαγορεύει τη διέλευση 
αυτοκινήτων μπροστά από τα σχολεία τι 
εννοείτε;

Απ. Η σήμανση αυτή είναι κινητές πι
νακίδες τις οποίες βάζουμε με τη βοή
θεια του διδακτικού προσωπικού κατά
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την ώρα λειτουργίας των σχολείων.
Εννοείται ότι κατά τις θερινές διακο

πές ασφαλώς δεν υπάρχει λόγος να ανα
κοπεί το ρεύμα της κυκλοφορίας ή τις 
ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία.

Αυτή είναι η πρώτη φάση οδικής σή
μανσης των σχολείων, επιπλέον μερικές 
φορές εφαρμόζουμε, όπου αυτό είναι 
εύκολο, αντιδρομήσεις, μονοδρομήσεις, 
πεζοδρομήσεις, όταν οι κηδεμόνες και 
γενικώς το διδακτικό προσωπικό ζητάει 
να λαμβάνουμε τέτοια δραστικά μέτρα 
αποκλεισμού της κυκλοφορίας. Πάρα 
πολλά τα σχολεία στα οποία έχουν λη
φθεί αυτά τα μέτρα.

Περιορίσαμε επίσης το όριο ταχύτητας 
των οχημάτων στους δρόμους γύρω από 
τα σχολεία συνήθως στα 30 χλμ. και αυτό 
μόνο και μόνο για να μπορούν οι οδηγοί 
να ελέγχουν και να ευαισθητοποιούνται 
ότι κάτι συμβαίνει. Το κάναμε για να 
έχουν αυξημένη την προσοχή και παρα- 
τηρητικότητά τους.

Τροχονόμοι -  ρυθμιστές
Ένα δεύτερο μέτρο που συμπληρώνει 

το προηγούμενο είναι η τοποθέτηση 
τροχονόμων -  ρυθμιστών της κυκλοφο
ρίας μπροστά σε ορισμένα σχολεία στα 
οποία η θέση τους είναι τέτοια που δεν 
παρέχει τη δυνατότητα λήψης πρόσθε
των κυκλοφοριακών μέτρων. Εκεί αναγ
καστικά βάζουμε τροχονόμους. Αυτή τη 
στιγμή μπορώ να σας πω ότι ενώ στην 
αρχή είχαμε 60 τροχονόμους σε 60 σχο
λεία σήμερα τα περιορίσαμε σε 30, σ' 
αυτά δηλαδή που εκτιμήθηκε πως οπωσ
δήποτε πρέπει να υπάρχει τροχονόμος. 
Εκεί ο τροχονόμος επιτυγχάνει και ορι

σμένους άλλους στόχους:
Πρώτον είναι η ασφάλεια των μικρών 

παιδιών που αυτή είναι και η κυριότερη 
απασχόλησή του. Δεύτερον είναι και μία 
πρακτική μέθοδος κυκλοφοριακής αγω
γής για τα μικρά παιδιά που βλέπουν την 
εναλλακτική ρύθμιση πεζών και οχημά
των. Είναι και ένας παρεπόμενος τρόπος 
οι οδηγοί να συνειδητοποιούν, ότι εκεί 
υπάρχει τροχονόμος, ότι υπάρχει σχο
λείο και πρέπει να έχουν αυξημένη την 
παρατηρητικότητά τους για να αποφύ
γουν οποιοδήποτε ατύχημα.

Ερ. Ποιες ώρες βρίσκονται στα σχο
λεία οι τροχονόμοι;
An. Βρίσκονται ακριβώς τις ώρες προσ
έλευσης δηλαδή το πρωί από τις 7.30 μέ
χρι τις 9 και το μεσημέρι από τις 1 παρά 
τέταρτο μέχρι τις 3 η ώρα. Οι ίδιοι τροχο
νόμοι στο ενδιάμεσο διάστημα απασχο
λούνται με άλλα υπηρεσιακά καθήκοντα. 
Κάνουν ρύθμιση της κυκλοφορίας στην 
ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνουν 
παραβάσεις παράνομης στάθμευσης ή 
άλλων διατάξεων του κώδικα οδικής κυ
κλοφορίας.

Ερ. Στόχος της Τροχαίας Αθηνών είναι 
περισσότερο τα νηπιαγωγεία και τα δη
μοτικά ή απευθύνεται γενικά σε όλα τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα;

Απ. Ρύθμιση γίνεται σε σχολεία όλων 
των βαθμιδών εκπαίδευσης διότι πάρα 
πολλά γυμνάσια και λύκεια συστεγάζον
ται με δημοτικά. Βεβαίως στόχος είναι 
πάντοτε η προστασία των μικρών μαθη
τών οι οποίοι κι έχουν ανάγκη πράγματι 
αυξημένης προστασίας. Άλλο μέτρο εί
ναι η εντατική αστυνόμευση σε ορισμένα 
σχολεία, μιλάμε για βεβαίωση συγκεκρι-
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■ Η προστασία των μικρών μαθητών πρώτιστο καθήκον για τους τροχονόμους.

μένων παραβάσεων από ενοχλητικά 
άτομα. Αυτά όταν έχουμε παράπονα από 
γονείς ή όταν ξέρουμε ότι σ’ ένα σχολείο 
συγκεντρώνονται κυρίως οδηγοί δικύ- 
κλων και δημιουργούν θορύβους, κατα
στάσεις και κινδύνους για τα μικρά παι
διά, Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δίνουμε εν
τολή για αυστηρή και συστηματική αστυ
νόμευση στα συγκεκριμένα πλέον σχο
λεία που παρουσιάζουν τέτοια προβλή
ματα. Παράλληλα με όλα αυτά ελέγ
χουμε βέβαια και τα σχολικά λεωφορεία 
για να δούμε αν πληρούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του νόμου ώστε να μην 
έχουμε ατυχήματα απ’ αυτή την πλευρά. 
Ολοκληρώνοντας τον κύκλο αυτό των 
μέτρων θα έλεγα ότι το επόμενο στάδιο 
είναι η κυκλοφοριακή διαφώτιση των μι
κρών μαθητών που γίνεται από αξιωματι
κούς της υπηρεσίας μας.

Οι έλεγχοι
Ερ. Ποια είναι ακριβώς τα σημεία που 

ελέγχονται στα σχολικά λεωφορεία;
Απ. Κατ’ αρχή τα σχολικά λεωφορεία 

πρέπει να έχουν την κάρτα καταλληλό
τητας την οποία εφοδιάζονται κάθε 
χρόνο αφού περάσουν από έλεγχο του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών. Ο πρώτος 
έλεγχος λοιπόν γίνεται σ’ αυτό.

Στη συνέχεια ελέγχουμε αν κινούνται 
σύμφωνα με τους ειδικούς περιορισμούς 
που τους έχουν επιβληθεί. Έχουν όριο 
ταχύτητας τα 60 χλμ. τα οποία σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να ξεπεράσουν. 
Τα λεωφορεία μικρής χωρητικότητας 
που μεταφέρουν παιδιά στοιχειώδους 
εκπαίδευσης πρέπει να έχουν χωριστές 
ζώνες ασφαλείας για κάθε παιδί, τις 
οποίες πρέπει να φοράνε και να έχουν 
συνοδό. Οι οδηγοί των σχολικών λεωφο
ρείων πρέπει να είναι επαγγελματίες 
οδηγοί που να έχουν τουλάχιστον πέντε 
χρόνια προϋπηρεσία. Ελέγχουμε ακόμη 
αν συνεχίζουν τα οχήματα να βρίσκονται 
στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν πή
ραν την κάρτα καταλληλότητας, αν 
έχουν δηλαδή το σωστό σύστημα τροχο
πέδησης και διεύθυνσης γιατί υπάρχει 
και η περίπτωση να έχουν υποστεί διά
φορες βλάβες με την πάροδο του χρό
νου.

Ερ. Τι δείχνουν τα μέχρι τώρα αποτέ- 
λεσματα των ελέγχων σας;

Απ. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιη
τικά αν τα εξετάσουμε από την πλευρά 
ότι το θέμα δεν ενδιαφέρει μόνο την 
Τροχαία από καθαρά υπηρεσιακή πλευρά 
αλλά και τους γονείς. Γιατί αντιλαμβάνε
στε ότι αν δεν ήταν κατάλληλα προς 
μεταφοράν τα οχήματα εκείνοι θα ανη
συχούσαν περισσότερο.

Επιπλέον κάνουμε σχετικούς ελέγ
χους στα σχολικά για που μεταφέρουν το 
αριθμό των μαθητών επειδή έχουμε 
πάρα πολλές καταγγελίες από γονείς.

Αυτοκριτική
Ερ. Ποια είναι μέχρι σήμερα τα αποτε

λέσματα των μέτρων που έχετε λάβει; 
Κρίνονται επαρκή; Σκέφτεστε να προσ
θέσετε νέα;

An. Θα έλεγα ότι σαν γενική αίσθηση 
τα μέτρα είναι στο σύνολό τους ικανο
ποιητικά. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω 
και από το ότι δεν είχαμε τουλάχιστον 
στην περιοχή Αθήνας ατυχήματα με μι
κρούς μαθητές έξω η κοντά σε σχολεία.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο μι
κρός μαθητής δεν κινδυνεύει μόνο κατά 
την ώρα της προσέλευσης και της απο
χώρησής του από το σχολείο, κινδυνεύει 
πολύ περισσότερο κατά τη διαδρομή του 
προς το σχολείο, απ’ τη στιγμή που θα 
ξεκινήσει από το σπίτι για να φτάσει στο 
σχολείο. Στους δρόμους που οδηγούν 
προς τα σχολεία δεν υπάρχει ανάλογη 
σήμανση ώστε να ξέρει ο οδηγός ότι σε 
μια ορισμένη απόσταση υπάρχει σχο
λείο, αλλά και αυτό δεν είναι πρακτικά 
εύκολο να γίνει. Συνεπώς θα πρέπει το 
παιδί να συνοδεύεται από κάποιο μεγα
λύτερο που θα έχει την κατάλληλη κυ- 
κλοφοριακή αγωγή

Ερ. Πώς αντιμετωπίζουν τα μέτρα που 
έχει λάβει η Τροχαία οι φορείς που έχουν 
σχέση με τα σχολεία δηλαδή οι σύλλογοι 
γονέων, κηδεμένων, καθηγητών αλλά 
και οι μαθητές;

Απ. Τα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ θε
τικά, αν και έχουν αυξημένες απαιτήσεις 
από την υπηρεσία μας. Ελπίζουμε πάντα 
ότι θα μπορέσουν να ληφθούν και άλλα 
μέτρα πέραν αυτών που έχουν ληφθεί 
και αυτών που προτείνουμε να ληφθούν. 
Στην πράξη όμως δεν είναι τόσο απλό, 
γιατί υπάρχουν σχολεία που την κίνηση

ρυθμίζουν τροχονόμοι χωρίς να είναι 
δυνατόν να απαγορεύσουν την κυκλο
φορία ή να κάνουν πεζόδρομους.

Εμείς συνιστούμε από την πλευρά μας 
ότι εάν υπάρχει σχολείο και οι γονείς πι
στεύουν ότι μπορούν να ληφθούν κι 
άλλα μέτρα να κάνουν αιτήσεις στην 
υπηρεσία μας και να μας το θέσουν 
υπόψη. Αν και μας απασχολούν πολλά 
άλλα προβλήματα τα θέματα των σχο
λείων, προχωρούν ταχύτατα έχοντας και 
την πλήρη ανταπόκριση από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων. Μπορούμε έτσι να πούμε ότι 
μέσα σε λίγες μέρες αποφασίζονται και 
λαμβάνονται τα δεικνυόμενα μέτρα.

Στα σχολεία
Ερ. Κύριε Καβαζίδη στο τέλος θα θέ

λαμε να μας μιλήσετε για το θέμα της 
κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.

An. Πράγματι αυτή είναι μία σοβαρή 
δραστηριότητα της υπηρεσίας μας η 
οποία ενεργείται κατ’ εξοχήν από αξιω
ματικούς ειδικά εκπαιδευμένους για 
αυτό το σκοπό δηλαδή για να κάνουν τα 
μαθήματα.

Ειδικότερα γίνονται ορισμένες διαλέ
ξεις που απευθύνονται στα μικρά παιδιά 
και στην ψυχολογία τους. Κάνουν το μά
θημα με τη βοήθεια παραστατικών πινά
κων, σλάιτς και άλλων απεικονίσεων, 
επιδίδονται ύστερα στη συζήτηση με 
τους μαθητές και με ερωτήσεις και 
απαντήσεις προσπαθούν να ερεθίσουν 
το ενδιαφέρον τους. Βλέπουμε ότι τα 
παιδιά δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον σ’ 
αυτά τα μαθήματα και νομίζω ότι επιτυγ
χάνουμε ένα σπουδαίο στόχο που είναι:
•  το παιδί να αποκτήσει κυκλοφοριακή 

συνείδηση
•  να περπατάει με ασφάλεια
• να μην τρέχει στους δρόμους
•  να μην σπρώχνει τον συμμαθητή του
•  να μην σπεύδει να πάρει την μπάλα του 

όταν έχει φύγει στο δρόμο χωρίς να 
ελέγχει την κυκλοφορία

• Πώς να βαδίζει στο πεζοδρόμιο
•  Πώς να διασχίζει ένα δρόμο κυρίως 

όταν δεν έχει σήμανση δηλαδή στις 
διαβάσεις πεζών.

Παράλληλα πρέπει να τονίσουμε ότι και 
οι άλλοι συναρμόδιοι φορείς ειδικά του 
Υπουργείου Παιδείας έχουν επιδείξει μία 
έντονη δραστηριότητα στον τομέα αυτό 
συμπεριλαμθάνοντας στα μαθήματα 
διατάξεις κυκλοφοριακής αγωγής. Έτσι 
από αυτή την πλευρά μπορούμε να 
πούμε ότι έχουμε μια συνδιασμένη πια 
προσπάθεια των συναρμόδιων φορέων 
πάνω στο κεφάλαιο της κυκλοφοριακής 
διαφώτισης των μικρών μαθητών.

Ερ. Είναι καιρός που έχουν αρχίσει τα 
μαθήματα αυτά στα σχολεία; Απευθύ
νονται μόνο στα δημοτικά ή σε γυμνάσια 
και λύκεια;

Απ. Είναι αρκετός καιρός που γίνονται 
αυτά τα μαθήματα. Φέτος όμως είχαμε 
μία ενταντικοποίηση στο χώρο αυτό και 
σ’ αυτό μας παρακίνησαν οι πολλές αιτή
σεις που λάβαμε από το διδακτικό 
προσωπικό και τους συλλόγους γονέων 
και κηδεμόνων.
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Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας 
της ΥΑΠΠ

Σπουδαία αποστολή

Α πό τις πιο νευραλγικές υπηρεσίες με λεπτό 
και ιδιαίτερα ευαίσθητο έργο εθνικής, 
μπορούμε να πούμε, σημασίας είναι τα 

Τμήματα Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας της Υποδ/νσης 
Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης (ΥΑΠΠ) 
και της Υποδ/νσης Γενικής Ασφάλειας Αθηνών 
(ΥΓΑ Αθηνών). Κύρια αποστολή τους η πάταξη 
των αδικημάτων που στρέφονται κατά της πολι
τιστικής μας κληρονομιάς. Έργο δύσκολο όσο 
και επικίνδυνο.

Η «Αστυνομική Επιθεώρηση», θέλοντας να 
ενημερώσει γενικά τους αναγνώστες της για το 
πολύμοχθο και άγνωστο, ίσως σε πολλούς, έργο 
των ειδικών αυτών υπηρεσιών, σας τις παρουσιά
ζει παρακάτω.

Το τμήμα αυτό της ΥΑΠΠ έχει να επι- 
δείξει τα τελευταία χρόνια αξιόλογη 
δραστηριότητα και σημαντικές επιτυ
χίες, με διεθνή απήχηση, στον τομέα 
δίωξης της αρχαιοκαπηλίας. Λειτουργεί 
σαν αυτοτελές τμήμα από το 1980. Ο 
προϊστάμενος του τμήματος, ταγματάρ
χης Θεόδωρος Πατρινός, μας είπε σχε
τικά:

«Το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας, 
όπως λέει και ο τίτλος, αποστολή έχει 
την καταστολή της αρχαιοκαπηλίας, 
ενός από τα πιο σοβαρά αδικήματα που 
θέτουν σε κίνδυνο την πολιτιστική κλη
ρονομιά της πατρίδας μας, που κινδυ
νεύει από αδίστακτες σπείρες κακο
ποιών, οι οποίες χάρη του εύκολου 
πλουτισμού, λυμαίνονται απόμερα ως 
επί το πλείστον μοναστήρια και ξωκλή
σια, φυγαδεύοντας κύρια στο εξωτερικό 
και ξεπουλώντας, αντί γενναίας αμοιβής, 
αγάλματα, εικόνες κ.ά., ανυπολόγιστης 
αρχαιολογικής αξίας.

«Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη σπουδαιό- 
τητα και υπευθυνότητα του έργου μας 
αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπί
ζουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε πλέον με 
αδίστακτα κυκλώματα ανθρώπων οικο
νομικά εύρωστων, με διεθνείς διασυν
δέσεις, αποφασισμένων για όλα. Εξάλ
λου ο κίνδυνος είναι στοιχείο της δου
λειάς μας, γιατί τέτοια κυκλώματα αρ- 
χαιοκαπήλων δρουν πάντα ύπουλα και 
αστραπιαία.

Κύριος μοχλός δράσης της υπηρεσίας 
μας είναι οι κάθε είδους πληροφορίες, 
ανώνυμες ή επώνυμες, για ιδιοτελείς 
κυρίως σκοπούς. Εμείς πάντως εξετά
ζουμε προσεκτικά και σε βάθος κάθε 
πληροφορία, αξιοποιώντας την κατάλ
ληλα και ενεργώντας με την απαιτού- 
μενη επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση. 
Πρέπει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες 
αυτές που αφορούν περιπτώσεις αρ
χαιοκαπηλίας, δίνονται συνήθως από 
άτομα του κύκλου για διάφορους λόγους 
(π.χ. αντεκδίκηση, στένεμα αστυνομικού 
-  ανακριτικού κλοιού γύρω τους κ.τ.λ.).

Η συνεργασία μας είναι στενή και

■  Κλεψίτυπος αμφορέας των Ελληνιστικών χρόνων που βρίσκεται στο Εγκληματολογικό μουσείο 
Υ.Γ.Α. Αθηνών.

εποικοδομητική με τις λοιπές κρατικές 
αρχές καθώς και με τις επαρχιακές υπη
ρεσίες ασφαλείας της Χωροφυλακής. Σε 
σοβαρές μάλιστα περιπτώσεις μεταβαί
νει κλιμάκιό μας, για τον καλύτερο συν
τονισμό των προσπαθειών των εκεί υπη
ρεσιών, για την εξάρθρωση δικτύου αρ- 
χαιοκαπήλων. Από τις τελευταίες επιτυ
χίες της υπηρεσίας μας ήταν η ανεύρεση 
-  κατάσχεση 50 εκκλησιαστικών αντικει
μένων (εικόνες -  σταυροί -  τέμπλα) που 
είχαν κλαπεί από τη μονή Ανθηρού Καρ
δίτσας και άλλες περιοχές του θεσσαλι- 
κού κυρίως χώρου από τη συλληφθείσα 
σπείρα Ραφτόπουλου -  Κοτσάφτη».

Ο κ. Καρτσωνάκης

Ο διευθυντής της ΥΑΠΠ, συνταγμα
τάρχης Γρηγόρης Καρτσωνάκης, με
πολλά χρόνια πείρας σε υπηρεσίες 
ασφαλείας, μας είπε σχετικά:

«Η δίωξη της αρχαιοκαπηλίας απασχο

λεί έντονα την υπηρεσία μας, γιατί νο
μίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς παίρνει χαρακτήρα 
εθνικό. Η συμβολή της αστυνομίας σ’ 
αυτό τον τομέα είναι ιδιαίτερα σημαν
τική. Οι επιτυχίες της υπηρεσίας μας τα 
τελευταία ιδίως χρόνια είναι αρκετές και 
αξιόλογες, χάρη στις φιλότιμες προσπά
θειες των αστυνομικών οργάνων που 
αξιοποιούν στο έπακρο, κατά τον καλύ
τερο δυνατό τρόπο, τις πληροφορίες 
που πέφτουν στην αντίληψή τους.

Χαρακτηριστικά σας αναφέρω την 
ανακάλυψη 30 κυκλαδικών εδωλίων που 
είχαν κλαπεί από το μουσείο της Νάξου, 
την πλήρη εξάρθρωση της σπείρας Πα- 
ναγιωτίδη - Βάγια - Γκαιρικέ -  υπόθεση 
που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο -  και 
φέτος το Γενάρη την ανεύρεση πινάκων 
που είχαν κλαπεί από το μουσείο της 
Βουδαπέστης, επιτυχία που απέσπασε 
διεθνή κολακευτικά σχόλια για την απο- 
τελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.

Τμήματα
Δίωξης
Αρχαιοκαπηλίας
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τέρα τις συλλογές και τα ιδιωτικά μου
σεία πλούσιων εμπόρων τέχνης. Αυτοί οι 
άνθρωποι βέβαια διαπράττουν εθνικό 
έγκλημα. Γι’ αυτό και ο σχετικός νόμος 
5351/1932 προβλέπει αυστηρές ποινές, 
ανάλογα πάντοτε και με την αρχαιολο
γική αξία του κλαπέντος αντικειμένου.

Στην περιοχή της πρωτεύουσας δεν 
μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει έξαρση 
της αρχαιοκαπηλίας, γιατί ο κύκλος είναι 
στενός και όλα τα σημαντικά μουσεία και 
άλλοι αρχαιολογικοί χώροι επιτηρούνται 
νυχθημερόν.

Η ευκολία εξάλλου εξαγωγής των έρ
γων τέχνης (συνήθως μέσω συνόρων, με 
νταλίκες -  σε ειδικές κρύπτες) είναι ένα 
σημαντικό πρόβλημα που είναι δύσκολο 
να αντιμετωπιστεί, αν δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες για να γίνει 
εξονυχιστικός έλεγχος.

Πρόσφατη επιτυχία της υπηρεσίας μας 
ήταν η σύλληψη του καταζητούμενου 
επικίνδυνου αρχαιοκάπηλου Γιάννη Κο- 
τσάφτη και η παραπομπή του στη δικαιο
σύνη προκεήαένου να λογοδοτήσει για 
τις πράξεις του. Η συνεργασία μας με τις 
άλλες αρχές που επεκτείνεται σ’ όλο τον 
ελλαδικό χώρο, είναι απαραίτητη για την 
επιτυχία του επιδιωκόμενου σκοπού, 
που είναι η εξάρθρωση, πολλές φορές, 
πολυμελών σπειρών αρχαιοκαπήλων και 
η προσπάθεια αποτροπής φυγάδευσης 
των καλλιτεχνικών θησαυρών και των 
έργων τέχνης στο εξωτερικό».

Ο κ. Τζανάκης
Ο διοικητής της ΥΓΑ Αθηνών, γενικός 

αστυνομικός διευθυντής Στέλιος Τζανά
κης, με πολύχρονη θητεία σε υπηρεσίες 
ασφαλείας είπε:

«Η εξάρθρωση τα τελευταία χρόνια 
από την υπηρεσία μας σημαντικών σπει
ρών αρχαιοκαπήλων, όπως της σπείρας 
Πασπαράκη -  Μιραράκη το 1977, Πασσά 
Διανιήλ -  Μπουγά Πλάτωνα το 1978 κ.ά., 
είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του 
φαινομένου, λόγω αποδυνάμωσης του 
κεντρικού πυρήνα δράσης των αρχαιο
καπήλων.

Δεν μπορώ να πώ ότι το πρόβλημα εί
ναι οξύ στην περιοχή ευθύνης της Αστυ
νομίας Πόλεων, γιατί ως επί το πλείστον 
έξαρση αυτού του είδους εγκλήματος 
παρατηρείται κύρια στην επαρχία όπου 
υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια και 
ξωκλήσια σε απόμερες πολλές φορές 
τοποθεσίες.

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης 
του προβλήματος είναι νομίζω η συγκέν
τρωση των εικόνων μεγάλης αξίας (με 
τοποθέτηση πιστών αντιγράφων στη 
θέση τους), η καταγραφή και φωτογρά- 
φισή τους, πράγμα που οπωσδήποτε θα 
δυσκολέψει τη διάθεσή τους και θα συμ- 
βάλει συγχρόνως στην προστασία των 
εκκλησιαστικών και άλλων θησαυρών 
της χώρας μας».

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η απο
στολή και το έργο των δύο αυτών νευ
ραλγικών υπηρεσιών που η συμβολή 
τους στη γενικότερη προσπάθεια πάτα
ξης της αρχαιοκαπηλίας μπορεί να χαρα
κτηριστεί ανεπιφύλακτα σπουδαία και 
εθνικά πολύτιμη.

και κάτω αριστερό: μέρος απο τα ανευρεθεντα - καταοχεθεντα εκκλρσιαοτικά αντικείμενα που 
\είχαν κλαηεί από τη σπέρα Ραφτόπουλου - Κοτσάφτη. Κάτω Δεξιά: Κλεψίτυπος κεφαλή του Ποοειδώ- 
να που βρίσκεται στο Εγκληματολογικό μουσείο της ΥΓΑ Αθηνών.

Η καταγραφή των πολύτιμων κειμη
λίων που κοσμούν τις εκκλησίες και τα 
μοναστήρια, η συγκέντρωση και φύλαξή 
τους (με συστήματα συναγερμού κ.ά.) σε 
έδρες νομών, νομίζω ότι θα περιορίσει 
αποτελεσματικά τη δράση των αρχαιο
καπήλων, αποθαρρύνοντάς τους από 
μελλοντικές τους επιδιώξεις. Η αρχαιο
καπηλία σαν πρόβλημα, εντοπίζεται κυ
ρίως στην επαρχία, όπου υπάρχουν διά
σπαρτα πολλά μοναστήρια, ξωκλήσια, 
που είναι δύσκολο να επιτηρηθούν από 
αστυνομικής πλευράς».

Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας 
της ΥΓΑ Αθηνών

Εξίσου νευραλγικό και με αξιόλογη 
δραστηριότητα στο ενεργητικό του, το 
τμήμα αυτό της ΥΓΑ Αθηνών λειτουργεί 
σαν αυτοτελές από το 1977. Προϊστάμε
νός του είναι ο αστυνόμος α' Ευθύμιος

Γλυμής. Απαντώντας σε ερωτήσεις μας, 
μας είπε τα παρακάτω:

«Η πάταξη των αδικημάτων που στρέ
φονται κατά της πολιτιστικής μας κλη
ρονομιάς είναι η κύρια αποστολή του 
Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της ΥΓΑ Αθη
νών. Ένα έργο οπωσδήποτε δύσκολο, αν 
λάβουμε υπ’ όψη μας ότι κυρίως κινού
μαστε βάσει πληροφοριών, τις οποίες 
βέβαια πρέπει να εξετάζουμε προσ
εκτικά και με κάθε επιφύλαξη.

Όσοι ασχολούνται με αυτό το κύ
κλωμα, είναι συνήθως άνθρωποι μεγάλης 
οικονομικής επιφάνειας -  οι εγκέφαλοι 
των σπειρών, ενώ τα εκτελεστικά όρ
γανα, είναι συνήθως κοινοί κλέφτες -  
αδίστακτοι και επικίνδυνοι. Μετακινούν
ται με μεγάλη ευκολία και μεταχειρίζον
ται κάθε μέσον για να επιτύχουν το 
σκοπό τους. Χάρη του εύκολου πλουτι
σμού, φυγαδεύουν στο εξωτερικό πολύ
τιμα έργα τέχνης, που κοσμούν αργό-
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Ένας «χρυσός οδηγός» 
για φίλους της ταβέρνας

Έλεγχος οε Κέντρο από υπάλληλους της Αγορανομίας.

Ε να μικρό χρυσό οδηγό για 
τους φίλους της ταβέρνας, 
ξένους και ντόπιους, εξέδωσε 

η Υποδιεύθυνση Αγορανομίας Πει
ραιά, στην προσπάθειά της να προσ
τατέψει το καταναλωτικό κοινό από 
την άσκοπη καταβολή «καπέλου», 
στα κέντρα, τις ταβέρνες και τα 
εστιατόρια. Έτσι, λοιπόν πρέπει να 
προσέχετε:

• Όταν παραγγέλλετε σε ταβέρ
νες, εστιατόρια, μπαρ, ζαχαροπλα
στεία κ.τ.λ., θα πρέπει να ζητάτε τι
μοκατάλογο και προσφερόμενα 
είδη, που είναι γραμμένα σ' αυτόν. 
Σε κάθε δυο τραπέζια πρέπει να 
υπάρχει, οπωσδήποτε, ένας τιμοκα
τάλογος.

• Το λογαριασμό να τον πληρώ
νετε μόνο όταν δίδεται απόδειξη 
από έντυπο «μπλοκ», στο οποίο 
πρέπει να μεταφέρεται πιστά η δεύ
τερη στήλη του τιμοκαταλόγου.

• Η απόδειξη λογαριασμού πρέπει 
να περιέχει έντυπο τον τίτλο της 
επιχείρησης, την ημερομηνία και 
την υπογραφή του δ/ντή ή του σερ
βιτόρου.

• Στην απόδειξη πρέπει να γρά
φονται με ευκολοδιάβαστα γράμ
ματα, τα είδη που καταναλώθηκαν 
και στα ποτά να γράφεται το είδος, 
το βάρος και η φίρμα.

• Όταν παραγγέλλετε φαγητά με 
το κιλό, να ελέγχετε αν μαζί μ’ αυτά 
υπάρχει ένα χαρτί (συνοδευτικό ση
μείωμα), στο οποίο απαραίτητα 
γράφεται το βάρος και η τιμή.

• Τα ψάρια ζυγίζονται ωμά και τα 
κρέατα ψημένα.

• Σε περίπτωση που πελάτης έχει 
παράπονα, σχετικά με την τιμή, την 
ποιότητα και το βάρος των κατανα- 
λωθέντων ειδών, παρακαλείται να 
προσκομίζει την απόδειξη λογαρια
σμού και το συνοδευτικό σημείωμα 
αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό 
του και σε περίπτωση αδυναμίας 
προσκόμισης των παραπάνω στοι
χείων να τα στέλνει στην Υποδιεύ
θυνση Αγορανομίας, με διευκρινι
στική επιστολή για να ενεργείται 
αγορανομικός έλεγχος στο κατά
στημα και τους υπευθίνους. Η διεύ
θυνση της υπηρεσίας είναι:

Υποδ/νση Αγορανομίας Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 11 (Τ.Κ. 185 32) 

Τηλ. 4179895 και 4171426

Ψαροταβέρνες

Σχετικά με τα σερβιριζόμενα είδη 
στους φίλους της ψαροταβέρνας:

1. Τα ψάρια που επιθυμεί ο πελάτης 
πρέπει να διαλέγονται από τον ίδιο, να 
ζυγίζονται μπροστά του και αν είναι δυ

νατό, να τα παρακολουθεί κατά τον κα
θαρισμό, μέχρι να πέσουν στη σχάρα ή 
στο τηγάνι και να σερβιριστούν.

2. Στο χταπόδι δικαιολογείται φάρα 
όταν είναι βραστό 50% και όταν είναι 
ψητό 60% και κέρδος 60%, 50% και 40% 
για τις Α \ Β\ και Γ, Δ' κατηγορίες, αντί
στοιχα.

3. Οι μερίδες προσφέρονται, ξεχωρι
στά καθεμία στο πιάτο της και όταν η 
παραγγελία γίνει με το κιλό, πρέπει στο 
πιάτο να υπάρχει σημείωμα που να γρά
φει το βάρος και την τιμή.

4. Η σαλάτα, τομάτα - αγγούρι - φέτα, 
προσφέρεται σ’ ένα πιάτο και ονομάζεται 
«χωριάτικη». Χρεώνεται στη διπλάσια 
τιμή της απλής σαλάτας και έχει βάρ^ ς, 
τουλάχιστον 250 γραμ. Ό ,τ ι άλλο κι αν 
έχει μέσα, δεν χρεώνεται. Η προσφορά 
διπλής σαλάτας σ’ ένα πιάτο, δεν επιτρέ
πεται.

5. Η τιμή της μερίδας μακαρόνια - κιμά 
και παστίτσιου, δεν έχει καμιά διαφορά, 
εκτός αν το ένα από τα δυο, έχει χαρα- 
χτηριστεί «σπεσιαλιτέ».

6. Τέλος συνιστάται στο καταναλωτικό 
κοινό να ελέγχει τους τιμοκαταλόγους 
και τους λογαριασμούς και να ζητά πάν
τοτε σχετική αναλυτική απόδειξη.

Με την ευκαιρία της έναρξης του 
νέου σχολικού έτους, η υποδιεύ

θυνση Αγορανομίας Πειραιά μαζί με τις 
ευχές της, για μια καλή και αποδοτική 
χρονιά, ενημερώνει τους μαθητές, τι 
πρέπει να προσέχουν, όταν αγοράζουν 
διάφορα είδη από τα κυλικεία και τα 
γύρω από τα σχολεία καταστήματα:

α. Σοκολάτες: Να έχουν φυσιολογικό 
χρώμα σοκολάτας, να μην είναι ασπρι
σμένες ή λιωμένες, να μην έχει λήξει η 
ημερομηνία ανάλωσης και όταν περι
έχουν ξηρούς καρπούς, (αμύγδαλο, 
φουντούκι κ.α.) να μην είναι σκουληκια
σμένες.

β. Σάντουιτς - Τοστ: Να ελέγχουν το 
περιεχόμενο, μήπως είναι μουχλιασμένο 
ή έχει δυσάρεστη οσμή.

γ. Μπουγάτσες - Τυρόπιτες: Να είναι 
μαλακές και όχι αποξηραμένες και το 
περιεχόμενο καθαρό και λευκό.

δ. Τυποποιημένα τρόφιμα: (γαριδάκια, 
πατατάκια, μπισκότα κ.ά.): Να μην είναι 
κατεστραμμένη η συσκευασία τους, να 
μην έχει λήξει η ημερομηνία ανάλωσης, 
να μην είναι μουχλιασμένα και να μην 
είναι εκτεθειμένα στον ήλιο.

ε. Τα κυλικεία των σχολείων επιτρέπε
ται να πουλούν στους μαθητές τα παρα
κάτω είδη τροφίμων και στις αναφερό- 
μενες τιμές:

Σάντουιτς ή τοστ με τυρί - σαλάμι 18 
δρχ., τυρόπιτες - μπουγάτσες 16 δρχ., 
λουκουμάδες με ζάχαρη 14 δρχ., ψωμάκι 
πολυτελείας 9 δρχ. και με τυρί 15 δρχ., 
κουλούρι με τυρί 15 δρχ.. γλυκά ταψιού 
19 δρχ , αναψυκτικά σε φιάλες 22,5 δρχ. 
«Κόκα - πέπσι» 24 δρχ.. και σε μεταλλικά 
κουτιά 31,5 δρχ.

Τέλος για κάθε πληροφορία ή 
παράπονο για προσφορά αλλοιωμένων 
προϊόντων ή υπερβολική τιμή, οι μαθη
τές και οι γονείς τους, μπορούν να απευ
θύνονται στην παραπάνω διεύθυνση και 
τηλέφωνο.
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Η Αθήνα είναι ίσως η μόνη πρωτεύουσα του κόσμου που ο πληθυσμός της 
αντιστοιχεί στο 36% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Η αυθαίρετη και πυκνή δόμηση οδήγησε την πόλη στην οικιστική αναρχία, η 
έλλειψη οδικού δικτύου στο κυκλοφοριακό χάος και η συγκέντρωση της 
βιομηχανίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στη ρύπανση και την καταστροφή 
του περιβάλλοντος, στην πληθυσμιακή συγκέντρωση και στην απουσία χώρων 
αναψυχής.

Με αυτά τα «κακά» που έχουν συσσωρευτεί απειλητικά πάνω απ ’ το κεφάλι 
της, η «Αθήνα του σήμερα» γιορτάζει φέτος τα 150 της χρόνια...

1
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Τ ο Σεπτέμβριο του 1834 η 
Αθήνα ανακηρύχτηκε πρω
τεύουσα του Ελληνικού Κρά

τους και άρχισε να ανοικοδομείται 
σε πολεοδομικό σχέδιο που εκπό
νησαν οι αρχιτέκτονες Κλεάνθης και 
Σάουμπερτ. Από δω και πέρα η νέα 
πρωτεύουσα γίνεται χώρος που δια
δραματίζονται τα σημαντικότερα 
γεγονότα του Ελληνικού Κράτους.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Θα «ξεφυλλίσουμε» μια μια τις κι- 
τρινισμένες απ’ το χρόνο σελίδες 
του ιστορικού ημερολογίου, για να 
κάνουμε μια επίκαιρη αναδρομή 
στην Αθήνα του χτες, για να γνωρί
σουμε τα σημαντικότερα γεγονότα

που διαδραματίστηκαν στα 150 χρό
νια που πέρασαν απ' την ανακήρυξή 
της σε πρωτεύουσα.

Το Διάταγμα της επίσημης ανακή
ρυξης της πόλης της Αθήνας ως 
πρωτεύουσας του Ελληνικού Κρά
τους, καταχωρήθηκε στις 28 Σε
πτεμβρίου 1834 στο φύλλο της Εφη
μερίδας της Κυβερνήσεως.

«ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί μεταθέσεως της Βασιλικής Καθέ- 

δρας εις Αθήνας.
ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ακούσαντες την γνώμην του Ημετέρου 
Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασισαμεν 

και διατάττομεν τάδε.

Αρθρον 7
Η Καθέδρα ημών μετατίθεται κατά την 

σ' Δεκεμβρίου Τ.Ε. εκ Ναυπλίου εις Αθή
νας.

Αρθρον2
Η πόλις, Αθήναι, θέλει επονομάζεσθαι 

απ’ εκείνης της ημέρας «Βασιλική Καθέ
δρα και Πρωτεύουσα».

Αρθρον3
Κατά την 1(13) Δεκεμβρίου Τ.Ε. θέλουν 

καθιδρυθή εν Αθήναις και όλα τα Ημέ- 
τερα Υπουργεία της Επικράτειας μετά 
των αμέσως εις αυτά υπαγομένων τμημά
των, έτι δε και η Ιερά Σύνοδος, το Ελεγ
κτικόν Συνέδριον, το Γεν. Ταμείον, και το 
Γεν. των Ταχυδρομείων Διευθυντήριον.

Αρθρον4
ΔΓ ιδιαιτέρων αποφάσεων θέλομεν 

προσδιορίσει την εποχήν, καθ' ην και αι
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λοιποί κεντρικοί Αρχαί θέλουν μετατεθή 
εκεί.

Άρθρον5
Όλοι αι υπάλληλοι Αρχαί του Βασι

λείου θέλουν αρχίσει να διευθϋνωσιν εις 
Αθήνας την μετά των εν τω 3 άρθρω ση- 
μειθυμένων Αρχών αλληλογραφίαν των, 
οπόταν αϋτη δεν θέλη δυνηθή να φθάση 
εις Ναυπλιον κατά τον συνήθη δρόμον 
του ταχυδρομείου πριν της 29 Νοεμ

βρίου (11 Δεκεμβρίου) Τ.Ε.
Άρθρον6

Ο επί των Εσωτερικών Γραμματεϋς 
παραγγέλλεται να κοινοποιήαη και εκτε- 
λέση το παρόν Διάταγμα δημοσιευθησό- 
μενον δια της Εφημερ. της Κυβερνή- 
σεως, έκαστος δε των λοιπών Γραμμα- 
τέων της Επικράτειας θέλει ουμπράξει 
εις την εκτέλεσιν, καθ ' όσον προοήκει εις

Εν Ναυπλίω, την 18 (30) Σεπτεμβρίου 
1834.

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ 

Ο Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ 
Πρόεδρος, ΚΟΒΕΛ, ΕΙΔΕΚ 
Οι Γραμματείς της Επικράτειας,
I. ΚΩΛΕΤΤΗΣ, ΛΕΣΟΫίΡΟΣ,
Ν.Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, I. ΡΙΖΟΣ, Γ. ΠΡΑίΔΗΣ».

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 γίνεται η 
επανάσταση του Καλλέργη και ο 
Όθωνας αναγκάζεται να παραχω
ρήσει Σύνταγμα στον ελληνικό λαό. 
Η πλατεία έξω απ’ τα παλιά ανά
κτορα, που στεγάζεται σήμερα η 
Βουλή, ονομάστηκε πλατεία Συντά
γματος, για να θυμίζει το μεγάλο 
αυτό πολιτικό γεγονός.

Μεγάλες καταστροφές .προξέ
νησε στην Αθήνα ο ναυτικός απο
κλεισμός του Πειραιά, το 1847, που 
πραγματοποίησε ο ναύαρχος Πάρ- 
κερ, για να εξυπηρετήσει την αγ
γλική διπλωματία.

Στις 10 Οκτωβρίου 1862 εκθρονί
στηκε ο Όθωνας και έφυγε απ την 
Ελλάδα. Ακολουθούν,τον επόμενο 
χρόνο, οι συγκρούσεις των οπαδών 
των δυο κομμάτων της εποχής, δη
λαδή των Πεδινών και των Ορεινών. 
Η συμφιλίωση των αντιπάλων έγινε 
στην πλατεία Όθωνα, με γιορτές και 
πανηγύρια, γι’ αυτό από τότε η πλα
τεία αυτή μετονομάστηκε σε πλα
τεία Ομονοίας.

Στις 17-10-1863 η Αθήνα υποδέχε-
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ται το βασιλιά Γεώργιο Α'.
Το 1875 πραγματοποιείται, στο 

Ζάππειο η τρίτη, αλλά μεγαλύτερη 
απ’ τις πρώτες, έκθεση προϊόντων 
της ελληνικής δραστηριότητας, του 
πνεύματος, των τεχνών, της βιομη
χανίας, της βιοτεχνίας και γεωργίας.

Το 1880 άρχισε να λειτουργεί ο σι
δηρόδρομος με τον οποίο συνδέ
θηκε η Αθήνα με τον Πειραιά.

Το 1890 χτίζονται τα νέα ανάκτορα 
στην οδό Ηρώδου του Αττικού και 
ακολουθεί η ανέγερση του Ωδείου, 
της Γεωπονικής Σχολής, του Στα
δίου.

Το 1896 πραγματοποιούνται στην 
Αθήνα οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώ
νες. Η νίκη του Μαραθωνοδρόμου

Σπύρου Λούη έμεινε ιστορική.
Το 1901 ξεσπούν αιματηρές ταρα

χές με αφορμή το γλωσσικό ζήτημα 
και που κατέληξαν στην πτώση της 
κυβέρνησης Θεοτόκη.

Το 1912 η Αθήνα πανηγυρίζει τις 
νίκες του ελληνικού στρατού στους 
Βαλκανικούς πολέμους.

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκει 
τη χώρα στο διχασμό με αφορμή τη 
διαφορά απόψεων Βενιζέλου και 
Κωνσταντίνου, σχετικά με τη στάση 
της Ελλάδας στον πόλεμο αυτό. Ο 
Κωνσταντίνος αναγκάζεται να 
παραιτηθεί απ’ το θρόνο στις 30 
Μαΐου 1917 για να επανέλθει με δη
μοψήφισμα στις 6 Δεκεμβρίου.

Η Μικρασιατική καταστροφή γεμί

ζει την Αθήνα με πρόσφυγες.
Ακολουθεί η δικτατορία του Πάγ

καλου (1925) και του Μεταξά (1936).
Στις 27 Απριλίου 1941 μπαίνουν 

στην Αθήνα οι Γερμανοί κατακτητές 
και υψώνουν στην Ακρόπολη» τον 
«αγκυλωτό σταυρό».

Στις 12-10-1944 γίνεται η απελευ
θέρωση της Αθήνας που υποδέχεται 
απ' το εξωτερικό την κυβέρνηση Γ. 
Παπανδρέου.

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ

Το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της 
νέας Αθήνας, το εκπόνησε, όπως 
προαναφέρθηκε, ο Κλεάνθης με το 
συνεργάτη του Σάουμπερτ (1834).
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Από τότε τροποποιήθηκε όμως πολ
λές φορές. Ακολούθησε το χτίσιμο 
των δημόσιων και των ιδιωτικών οι
κοδομημάτων, που αποτελούν σή
μερα. όσα τελικά δεν κατεδαφίστη
καν με το πέρασμα του χρόνου, 
μνημειώδες παρουσίες μέσα στα 
πολυάριθμα άχαρα χτίρια του μπε
τόν.

•  Ιλίου Μέλαθρον. Χτίστηκε το 
1879 απ’ τον Ερ. Σλήμαν, σαν ιδιω
τική κατοικία, σε σχέδια και επί
βλεψη του Τσίλερ. Το 1927 η Σοφία 
Σλήμαν το πούλησε στο Ελληνικό 
Δημόσιο.

•  Οφθαλμιατρείο, (οδός Πανεπι
στημίου). Άρχισε να χτίζεται το 1847 
σε αρχικά σχέδια του Χάνσεν. Το

έργο συνεχίστηκε απ’ τον Καυταν- 
τζόγλου, που του έδωσε βυζαντινό 
ρυθμό και τέλειωσε το 1854.

•  Ακαδημία. Χτίστηκε με έξοδα 
του Σΐνα και σχέδια του Χάνσεν. 
(1859 - 1885).

•  Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη, Αρ
σάκειο. Είναι κι αυτά χτίρια του πε
ρασμένου αιώνα.

•  Δημαρχείο, (οδός Αθηνάς). Χτί
στηκε μεταξύ 1872 - 1874 σε σχέδια 
του αρχιτέκτονα Κάλκου. Το κτίριο 
έγινε διώροφο σε αυστηρό νεοκλα
σικό ρυθμό. Εσωτερικά έχει διακο
σμηθεί με τοιχογραφίες του Φώτη 
Κόντογλου.

• Εθνικό θέατρο (1895 - 1901)

•  Πολυτεχνείο (1862 - 1880)
•  Αστεροσκοπείο (1842 - 1846)
•  Ζάππειο (1874 - 1888)
• Νέα Ανάκτορα (Προεδρικό Μέ

γαρο) (1893 - 1897)
•  Ριζάρειος Εκκλησιαστική σχολή

(1844)
•  Σχολή Ευελπίδων (1900 - 1904).

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΑΘΗΝΑ

Απλωμένη στα πόδια του ιερού 
λόφου της Ακρόπολης, με τα αιώνια 
μνημεία της, η σημερινή Αθήνα, η 
ελληνική πρωτεύουσα, είναι μια 
σύγχρονη πολυθόρυβη μεγαλού-



πόλη με πολλά και ιδιαίτερα ενδια
φέροντα για τους επισκέπτες. Υπο
λογίζεται ότι το 70% των ξένων που 
επισκέπτονται τη χώρα μας, περ
νούν απαραίτητα απ’ την Αθήνα.

Οι πλατείες, οι κήποι, τα μουσεία, 
οι λόφοι, οι εκκλησίες έχουν κάποια 
ιδιαιτερότητα για την πόλη του φω
τός και αποτελούν μέρος απ’ τις φυ
σικές ομορφιές της.

Πλατείες

•  Συντάγματος
• Ομόνοιας. Αποτελεί την καρδιά 

της πρωτεύουσας. Το πρώτο πολεο- 
δομικό σχέδιο προέβλεπε την ανέ
γερση, στο χώρο της, των ανακτό

ρων. Διαμορφώθηκε σε πλατεία το 
1859 με το φύτεμα φοινικόδεντρων. 
Τη σημερινή της μορφή πήρε το 
1960.

•  Κάνιγγος. Το όνομά της πήρε απ' 
το φιλέλληνα Άγγλο πολιτικό Κάν- 
νιγκ.

•  Άγνωστου Στρατιώτη. Η δη
μιουργία της αποφασίστηκε απ' τον 
Ελ. Βενιζέλο. Η αρχιτεκτονική δια
σκευή της ανατέθηκε στον Εμμ. Λα- 
ζαρίδη και η σύνθεση του ομώνυμου 
ανάγλυφου μνημείου στο γλύπτη 
Κων. Δημητριάδη. Η φρουρά των ευ- 
ζώνων μπροστά στο μνημείο αποτε
λεί ένα απ’ τα αξιοθέατα της πόλης.

•  Κλαυθμώνος. Επίσημη ονομασία 
της είναι «25ης Μαρτίου».

•  Κολοκοτρώνη, με το χάλκινο αν
δριάντα του έφιππου Θ. Κολόκο- 
τρώνη -  έργο του γλύπτη Λ. Σώχου 
(1905). Στην άκρη της πλατείας βρί
σκεται η παλαιά Βουλή που σήμερα 
στεγάζεται το Εθνολογικό Μουσείο.

•  Μοναστηρακίου. Απ' τις πλέον 
χαρακτηριστικές πλατείες της Αθή
νας, με τα παλαιοπωλεία και τα 
καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, 
τα οποία επισκέπτονται πλήθη από 
ξένους τουρίστες. Στο κέντρο της 
πλατείας βρίσκεται η εκκλησία της 
Κοίμησης της Θεοτόκου (11ος 
αιών.).

• Αγίου Κωνσταντίνου, με τον
ομώνυμο I. Ναό.

•  Κολωνακίου (ή Φιλικής Εται-



ρείας), Αμερικής (ή Αγάμων), Αγ. 
Γεωργίου Καρύτση, Βάθης (ή Ανε
ξαρτησίας), Βικτωρίας (ή Κυριάκού), 
Δεξαμενής, Λαυρίου, Ρηγίλλης κ.ά.

Κήποι

Λιγοστό το πράσινο της Αθήνας, 
ωστόσο όμως υπάρχουν μερικοί κή
ποι και πάρκα που αποτελούν κάποια 
όαση στην τσιμεντένια έρημο που 
περιβάλλει τους κατοίκους της,

•  Εθνικός Κήπος. Εκτείνεται σε 
έκταση 150 περίπου στρεμμάτων. Η 
δεντροφύτευσή του άρχισε το 1842.

•  Πάρκο Ζαππείου. Αποτελεί συ
νέχεια του Εθνικού Κήπου και έχει 
έκταση 130 στρεμμάτων.

•  Πάρκο Πεδίου Άρεως. Είναι το 
μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας (250 
στρέμματα). Παλιότερα ο χώρος 
χρησίμευε για τις ασκήσεις του ιππι
κού γι’ αυτό πήρε κι αυτή την ονο
μασία.

•  Κήποι Θησείου. Η πρώτη δια
μόρφωσή του σε κήπο έγινε το 1862 
απ' τον δήμαρχο Γ. Σκούφο.

•  Βοτανικός Κήπος. Δημιουργή- 
θηκε το 1835 απ' τον καθηγητή του 
Πανεπιστημίου της Αθήνας Φράας. 
Το 1852 φυτεύτηκαν 2.500 είδη φυ
τών. Σήμερα καλλιεργούνται σ’ αυ
τόν φυτώρια δενδρυλλίων και καλ
λωπιστικών φυτών και ασκούνται 
πρακτικά οι φοιτητές της Γεωπονι
κής Σχολής.

•  Αλσος Παγκρατίου, Κήποι Κυ
ψέλης -  Αμπελοκήπων κ.ά

__________ Μουσεία__________

Εθνικό Αρχαιολογικό (Πατησίων), 
Ακρόπολη, Αγοράς (Στοά Αττάλου), 
Κεραμεικού (είσοδος απ’ την οδό 
Ερμού), Βυζαντινό (Β. Σοφίας), 
Μπενάκειο (Β. Σοφίας), Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης (Κυδαθηναίων), 
Εθνολογικό (Σταδίου), Πολεμικό (Ρι- 
ζάρη), Θεατρικό (Ακαδημίας) κ.ά.

Βιβλιοθήκες
Εθνική, Βουλής, Γενάδειος, Δη

μοτική, Αθηναϊκή κ.ά.
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Εκκλησίες

Σε εκατοντάδες ανέρχονται οι εκ
κλησίες της Αθήνας. Οι πιο σημαντι
κές από αρχιτεκτονική και ιστορική 
άποψη είναι:

•  Μητροπολιτικός ναός. Θεμελιώ
θηκε το 1842 στο όΥομα του Ευαγ
γελισμού της Θεοτόκου και ολοκλη
ρώθηκε το 1860, σε ελληνοβυζαν- 
τινό ρυθμό.

• Αγιος Γεώργιος του Καρύτση 
(1845 - 1850)

•  Αγία Ειρήνη (1846 - 1892)
•  Ζωοδόχος Πηγή (1846 - 1852)
•  Αγιος Κωνσταντίνος (1871 - 

1893)

•  Άγιος Σώστης (1899 - 1905).
Απ' τις βυζαντινές εκκλησίες οι

σπουδαιότερες είναι:
•  Καπνικαρέα (11 ος αιών.) Πήρε το

όνομα των κτητόρων που ήταν «κα- 
πνικάρηδες», δηλαδή εισπράκτορες 
του καπνικού φόρου.

•  Άγιοι Θεόδωροι (1050 - 1075), 
και

• Παναγία Γοργοεπήκοος (12ος 
αιών.) που βρίσκεται κοντά στο Μη- 
τροπολιτικό ναό.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η οργάνωση των εκδηλώσεων για 
τα 150 χρόνια της Αθήνας - πρω
τεύουσας, άρχισε απ’ τον Απρίλη

αυτού του χρόνου, συνεχίστηκε τον 
Ιούλη, το Σεπτέμβρη και θα ακολου
θήσουν κι άλλες εκδηλώσεις ώς το 
Δεκέμβρη.

Οι εκδηλώσεις γίνονται με πρωτο
βουλία του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Επιστημών, του Ε.Ο.Τ. και του 
Δήμου Αθηναίων, με επίκεγτρο των 
εκδηλώσεων το Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου, στην οδό Ακαδημίας 50.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε 
στις 3-7-84, ο δήμαρχος κ. Δημ. 
Μπέης, τόνισε μεταξύ άλλων για τα 
«150 χρόνια».

«Ο Δήμος Αθηναίων είδε τις γιορ
τές για τα 150 χρόνια της Αθήνας -  
πρωτεύουσας σαν μια ευκαιρία για 
να παρουσιάσει τις άγνωστες πηγές
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συναι/λί’ες και λαϊκές γιορτές που 
προγραμματίστηκαν. Δεν επιδιώκε
ται απλά μια εφήμερη ψυχαγωγία, 
αλλά η γνώση μέσα από την ψυχα
γωγία. Η επιλογή της μορφής και του 
περιεχομένου και αυτών των εκδη
λώσεων έγινε με το ίδιο πνεύμα της 
διάρκειάς τους μέσα στο χρόνο. Κάτι 
να μείνει και απ’ αυτές. Γι' αυτό προ- 
βλέψαμε τη δυνατότητα κινηματο
γράφησης ή μαγνητοσκόπησής τους 
στο βαθμό που θα τις καθιστούσε 
προσιτές στο ευρύτερο κοινό της 
τηλεόρασης και του κινηματογρά
φου. Τόσο οι εκδηλώσεις, όσο και οι 
εκθέσεις που θα γίνουν φέτος με 
αφορμή τα 150 χρόνια, θα πραγμα
τοποιηθούν στους ήδη γνωστούς 
χώρους που ήδη διαμορφώνονται

«Η ΑΘΗΝΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ». Έκθεση 
φωτογραφίας σε τρεις ενότητες που 
θα περιέχει καρτ - ποστάλ του περα
σμένου αιώνα, φωτογραφίες με κτί
ρια και σκηνές απ’ την καθημερινή 
ζωή της εποχής εκείνης και φωτο
γραφίες ντοκουμέντα απ’ την κατε
δάφιση νεοκλασικών κτιρίων.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣΕΚΘΕΣΗ

της πολιτικής και κοινωνικής ιστο
ρίας της πόλης μας και να τις παρα- 
δώσει στο Λαό και στην έρευνα. 
Πρώτη φορά στο Δήμο μας άρχισε να 
γίνεται αναδίφηση των παλιών ξεχα
σμένων αρχείων, αναζήτηση πηγώχ 
για την Αθήνα εδώ και στο εξωτε
ρικό, καθώς και στα ειδικά αρχεία. 
Έτσι η επιτροπή, που συστήθηκε ε ι
δικά γ ι’ αυτό το σκοπό, με την καθο
δήγηση της ενταλμένης για τα πολι
τιστικά αντ ιδημάρχου κ. Ελένης 
Δωρή, αξιολόγησε και ταξινόμησε το 
υλικό που ένα μέρος απ αυτό θα εκ
τεθεί, άλλο θα εκδοθεί κι άλλο θα 
αποτελέσει ντοκουμέντο σε μόνιμες 
εκθέσεις. Παράλληλα η προσπάθεια 
μας δεν αγνόησε το ψυχαγωγικό μέ
ρος, με θεατρικές παραστάσεις,

και θα παραδοθούν για φέτος και για 
πάντα στο λαό».

Οι εκδηλώσεις που έχουν προ
γραμματιστεί από το Δήμο Αθη
ναίων, για το τέλος του χρόνου, εί
ναι οι πιο κάτω:

ΕΚΘΕΣΕΙΣ



ΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ. Σε συνεργασία με τη 
Βιβλιοτεχνική Ένωση Κλάδων Βι
βλιοδεσίας Αττικής, θα εκτεθούν 
δείγματα καλλιτεχνικής βιβλιοδε
σίας από τις αρχές του αιώνα μας 
μέχρι σήμερα καθώς και εργαλεία 
της δουλειάς. Θα πραγματοποιηθεί 
στις αίθουσες του Πνευματικού 
Κέντρου από 1 Δεκεμβρίου 1984 μέ
χρι 20 Δεκεμβρίου 1984.

Στόχος η δημιουργία μουσείου 
καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας με πα
λιά εργαλεία κ.λ.π.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΣΑΣ. Ιδιωτική προσ
φορά με αφίσες εμπορικές και πολι
τικές από το 1974 μέχρι σήμερα. Η 
έκθεση θα γίνει στις αίθουσες της 
Δημοτικής Πινακοθήκης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
Ιδιωτική προσφορά με ολοκληρωμέ
νες σειρές όλων των εφημερίδων 
και περιοδικών της Αθήνας και ολό
κληρης της Αττικής του προηγού
μενου αιώνα. Η ιδιωτική συλλογή θα 
εμπλουτιστεί και με υλικό από άλλες 
συλλογές και θα χωριστεί σε κατη
γορίες (σατιρικές, πολιτικές κ.λ.π.).
Η έκθεση θα γίνει το Νοέμβριο στη 
Δημοτική Πινακοθήκη (Πειραιώς 51)

_________ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, 
σε συνεργασία με το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου, θα οργανώσει το

φθινόπωρο σεμινάριο με θέμα: «Τα 
προβλήματα της σύγχρονης Αθή
νας». Το σεμινάριο θα γίνει στο 
Πνευματικό Κέντρο.

________ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ, για
την πραγματοποίηση φιλμ με θέμα 
την ιστορία της Αθήνας από τότε 
που έγινε πρωτεύουσα. Ο Δήμος σε 
συνεργασία με άλλους φορείς συγ
κέντρωσε το ποσό των 5.000.000 
δραχ. και προκήρυξε το διαγωνισμό 
τον περασμένο Μάιο για σχέδιο σε
ναρίου.

Η επιτροπή δεν βρήκε κανένα 
σχέδιο κατάλληλο και τον ακύρωσε 
με σχετικό πρακτικό προκειμένου



να τον επαναλάβει.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙ

ΣΜΟΣ με θέμα την Αθήνα. Πρόκειται 
για παρεμβάσεις για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής και για μια πιο αν
θρώπινη πόλη. Θα προκηρυχθεί το 
φθινόπωρο.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΙΝ/ΓΡΑΦΟΥ

Σε συνεργασία με την Ελληνική 
Λέσχη Ερασιτεχνικού Κινηματο
γράφου, θα γίνει στις δύο μεγάλες 
αίθουσες του Πνευματικού Κέν
τρου, το Νοέμβριο, τριήμερο φεστι
βάλ ερασιτεχνών κινηματογραφι
στών με ελεύθερο θέμα. Στις καλύ

τερες ταινίες ο Δήμος Αθηναίων θα 
δώσει τιμητικές διακρίσεις και 
μετάλλια. Στόχος του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου είναι να καθιε
ρωθεί και να εξελιχθεί σε παγκόσμιο 
φεστιβάλ ερασιτεχνικού κινηματο
γράφου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ. Πρό

κειται για μια έκδοση με ανέκδοτα 
και άγνωστα έργα (γκραβούρες και 
σχέδια) Δανών περιηγητών του 19ου 
αιώνα που βρίσκονται στο Μουσείο 
Κοπεγχάγης καθώς και σε ιδιωτικές 
συλλογές. Το Λεύκωμα θα περιλαμ
βάνει και σχετική μελέτη.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 19ου

ΑΙΩΝΑ. Φιλμ - ντοκιμαντέρ φοιτη
τών του Πολυτεχνείου που θα πρα
γματοποιηθεί με τη συμμετοχή του 
Πνευματικού Κέντρου. Θα προβλη
θεί το φθινόπωρο.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

Ο Δήμος της Αθήνας στην επιθυ
μία του να δώσει μια πιο ευχάριστη 
όψη στην πόλη μας τη χρονιά αυτή, 
που γιορτάζει τα 150 χρόνια, πρω
τεύουσα, συνεργάζεται με το Επιμε
λητήριο Εικαστικών Τεχνών για να 
ζωγραφιστούν οι τυφλοί και απρό
σωποι τοίχοι της Αθήνας. Έχει γίνει 
έρευνα σε όλα τα Διαμερίσματα, 
έχουν εντοπιστεί και επιλεγεί οι 
καταλληλότεροι για το σκοπό αυτό
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τυφλοί τοίχοι, οι οποίοι-βρίσκονται 
στο 1ο και στο 7ο Διαμέρισμα.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ 
______ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ_______

Σε όλη τη διάρκεια των γιορταστι
κών εκδηλώσεων η Φιλαρμονική του 
Δήμου Αθηναίων, θα δώσει πολλές 
συναυλίες, σε υπαίθριους χώρους 
και πλατείες, τόσο στο κέντρο της 
πόλης όσο και στα Διαμερίσματα της 
Νομαρχίας.

Κλείνοντας το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων θα πρέπει να συμπλη
ρώσουμε ότι στις 12 Οκτωβρίου, 
ημέρα της απελευθέρωσης της 
Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τα 
ΕΛΤΑ κυκλοφόρησαν ειδική

σειρά γραμματοσήμων.
Κεντρικό θέμα των εκδηλώσεων, 

που θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος 
του 1984, είναι:
«Η ΑΘΗΝΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ»

ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Τα προβλήματα της Αθήνας που 

απειλούν τη ζωή των κατοίκων της, 
φιλοδοξεί να λύσει το «Ρυθμιστικό 
Σχέδιο» που κατάρτισε το Υπουρ
γείο Χωροταξίας Οικισμού και Περι
βάλλοντος. Το σχέδιο αυτό είναι ένα 
σύνολο στόχων και συγκεκριμένων 
παρεμβάσεων για την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής.

Το σχέδιο μεταξύ άλλων προβλέ

πει και τα εξής:
•  Να αναδειχτούν όλα τα στοιχεία 

που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της 
ελληνικής πρωτεύουσας (αρχαιολο
γικοί χώροι, μνημεία, παραδοσιακά 
σύνολα, φυσικά τοπία κ.λ.π.).

•  Να γίνει η Αθήνα μια πόλη πολυ- 
κεντρική, δηλαδή να αναβαθμιστεί 
και να αποσυμφορηθεί το κέντρο 
της και να ενισχυθούν με χρηματο
δοτικά κίνητρα και πολεοδομικά μέ
τρα τα κέντρα των γύρω δήμων.

•  Να σταματήσει η απρογραμμά
τιστη επέκτασή της και να εφαρμο
στούν οργανωμένα στεγαστικά 
προγράμματα.

•  Να ανακατανεμηθούν οι χώροι 
της και η χρήση τους και να αλλάξει
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ο τρόπος λειτουργίας τους.
•  Να γεφυρωθεί το χάσμα δυτικών 

και ανατολικών συνοικιών με την 
αναβάθμιση των πρώτων.

• Να αντιμετωπιστεί το κυκλοφο- 
ριακό της πρόβλημα με τη δημιουρ
γία και οργάνωση ενιαίου συστήμα
τος μεταφορών.

•  Να οργανωθεί η πόλη χωροτα
ξικά και διοικητικά σε νέα βάση.

•  Να καταπολεμηθεί η ρύπανση 
στις εστίες από όπου προέρχεται, να 
προστατευτεί το περιβάλλον και να 
εξασφαλιστούν οι όροι για μια νέα 
ποιότητα ζωής.

Για την Αθήνα, σαν έργα πρώτης 
ανάγκης προτείνονται ακόμα απ’ το

ίδιο σχέδιο, η αναβάθμιση του δυτι
κού τομέα της, η πεζοδρόμηση μέ
ρους του οδικού δικτύου της, η δη
μιουργία χώρων στάθμευσης, ψυχα
γωγίας, αναψυχής καθώς και παιδό
τοπων.

Ήδη κατασκευάζονται μια σειρά 
από σημαντικά έργα οδοποιίας, που 
διαμορφώνουν, με τρεις κυκλοφο- 
ριακούς δακτυλίους και ακτινικές 
αρτηρίες, σύστημα παράκαμψης του 
κέντρου και ολόκληρου του λεκα
νοπέδιου.

Στην Αθήνα άρχισε η κατασκευή 
τεσσάρων ανισόπεδων κόμβων: Κύ
μης - Βυζαντίου, Χαμοστέρνας -  
Θεσσαλονίκης, Θηβών -  Πέτρου 
Ράλλη και Κηφισιάς -  Κατεχάκη.

Παράλληλα, διαπλατύνεται η 
λεωφόρος Κηφισιάς από το Ολυμ
πιακό Στάδιο μέχρι το Μαρούσι κα
θώς και η Πέτρου Ράλλη, ενώ δια- 
νοίγεται η οδός Χαμοστέρνας από 
την Πειραϊκή μέχρι την Πέτρου 
Ράλλη. Τέλος, κατασκευάζεται η 
γέφυρα Χαροκόπου, συνεχίζεται η 
περιφερειακή λεωφόρος Υμηττού 
στο βόρειο τμήμα της (Παπάγου - 
Αγίας Παρασκευής) και άρχισε η 
κατασκευή των πρώτων 7 χιλιομέ
τρων του δρόμου Σταυρού - Ελευσί
νας.

Η Αθήνα μπορεί ν’ αλλάξει και μαζί 
ν’ αλλάξει και η ζωή των κατοίκων 
της. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως 
είναι και η συμμετοχή των κατοίκων.
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

(Εκτός απ’ την περίοδο της δικτατορίας 1967 - 1974)
Ανάργυρος Πετράκης (1835 1837)
Δημήτριος Καλλιφρονάς (1837-1841)
Ανάργυρος Πετράκης (1841 - 1844)
Σπυρίδων Αλεξ. Βενιζέλος (Δημαρχών 1845 -1847, Δή
μαρχος 1847 - 1850)
Νικόλαος Ζαχαρίτσας (1850 - 1851)
Ιωάννης Κόνιαρης (Δημαρχών 1851 - 1853. Δήμαρχος 
1853 - 1854)
Κωνσταντίνος Γαλάτης (1855 - 1857)
Σπυρίδων Αλεξ. Βενιζέλος (Δημαρχών 1857)
Γεώργιος Σκούφος (1857 - 1861 και 1861 - 1862 
Εμμανουήλ Κουτσικάρης (Δημαρχών 1863 - 1865) 
Περικλής Ζαχαρίτσας (Δημαρχών 1865 - 1866)

Γεώργιος Σκούφος (1866 - 1870)
Παναγής Σπ. Κυριάκός (1870 - 1874 και 1874 - 1879) 
Δημήτριος Σκαρλάτου Σούτσος (1879 - 1883 και 1883 - 
1887)
Τιμολέων I. Φιλήμων (1887 - 1891)
Μιχαήλ Μελάς (1891 - 1894)
Δημήτριος Σηλυβριώτης (Δημαρχών 1894 - 1895) 
Λάμπρος Δημ. Καλλιφρονάς (1895 - 1899)
Σπύρος Μερκούρης (1899 -1903,1903 -1907 και 1907 - 
1914)
Εμμανουήλ Μπενάκης(1914 - 1916)
Γεώργιος Αναστ. Τσόχας (Δημαρχών 1917)
Σπύρος Πάτσης (Δημαρχών καιΔήμαρχος 1917-1920) 
Γεώργιος Αναστ. Τσόχας (1920 - 1922)
Σπύρος Πάτσης (1922 - 1929)
Σπύρος Μερκούρης (1929 - 1934)
Κώστας Κοτζιάς (1934 - 1936)
Αμβρόσιος Πλυτάς (1936 - 1941)
Κωνσταντίνος Μέρμηγκας (1941)
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περιττά... (Φωτ. Αρχείο Πέτρου Πουλίδη).
16. Οι χρονομέτρες του «Μαραθώνειου» στις 

αρχές του αιώνα μας.
17. Ο νικητής του Μαραθωνίου δρόμου στους 

Ολυμπιακούς αγώνες του 1896 Σπύρος
Από το 1896 αναπτύχθηκε αθλητι-

18. Τα τραπεζάκια έξω... στην πλατεία Συντάγ
ματος, το 1920 όμως... (Φωτ. αρχείο Πέ
τρου Πουλίδη).

19. Μια ακόμη άποψη του κέντρου της Αθήνας 
κατά το τέλος του περασμένου αιώνα.

20. Σχέδιο της Αθήνας του 1810 από τον 
Hobhawse.

21. Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών, κτίριο αντι
προσωπευτικό της ρομαντικής αρχιτεκτο
νικής αντίληψης των μέσων του 19ου αιώ
να.

22. Χαρακτηριστικός τύπος φοιτητή στο τέλος 
του 19ου αιώνα (Σχεδιογρόφημα του Αιμί
λιου Προααμέντη).

23. Γραφικός τύπος παλαιού φοιτητή από τους 
μη συμμετέχοντες ενεργά στα πολιτικά 
ζητήματα. (Σχεδ. του Αιμ. Προσαλέντη).

24. Η νέα διαμόρφωση της οδού Κοραή (σχέ
διο του ΥΧΟΠ).

25. 26. Διαμόρφωση σε πεζόδρομο της Πανε
πιστημίου (σχέδιο του ΥΧΟΠ).

27. Ο πρώτος Δήμαρχος Αθηναίων Ανάργυ
ρος Πετράκης.

28. Π. Κυριάκός παλιός Δήμαρχος της Αθή
νας.

29. Δ. Καλλιφρονάς παλιός Δήμαρχος της Α 
θήνας.

30. Ιωάννης Κόνιαρης παλιός Δήμαρχος της 
Αθήνας.

1. Άποψη της Αθήνας. Διακρίνονται το Ζάπ- 
πειο, το Παναθηναϊκό Στάδιο και οι Στή
λες του Ολυμπίου Δ ιός.

2. Η  οδός Σταδίου... με άμαξες και τραμ 
ακόμα.

3. Το Αρσάκειο τον περασμένο αιώνα.
4. Η  Αθήνα το 1856
5. Η  περιοχή του Θησείου λίγο πριν τα μέσα 

του 19ου αιώνα
6. Η  πλατεία Συντάγματος του προηγούμε

νου αιώνα δεν θυμίζει και πολύ την σημε
ρινή...

7. Η Αθήνα... από το Λυκαβηττό στις αρχές 
του 20ου αιώνα.

8. Η Ακρόπολη του περασμένου αιώνα (από 
τη συλλογή Αθανασίου Παπαϊωάννου).

9. Άποψη της Αθήνας με τη βρύση Τζακου- 
μάκου (Λιθογραφία του 1839).

10. Το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στις αρ
χές του 20ου αιώνα.

11. Στις αρχές του 20ου αιώνα αποτέλεσε ση
μαντικό γεγονός η κατασκευή της σήραγ
γας του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου... Πει
ραιώς - Αθηνών από Μοναστηρακίου μέ
χρι Ομονοίας...

12. Η Βουλή των Ελλήνων κατά το τέλος του 
19ου αιώνα στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Μεγάρου της Παλαιός Βουλής. (Ελαιο
γραφία του Ν. Ορλώφ).

13. Το κτίριο της Παλαιός Βουλής το 1906.
14. Η  Μητρόπολη της Αθήνας και δίπλα ο 

Βυζαντινός ναός που αποτελεί ένα από τα 
πιο χαρακτηριστικά μεσαιωνικά μνημεία 
της Αθήνας (Λιθογραφία του 19ου αιώνα).

15. Ομόνοια 1918. Περισσότερα σχόλια είναι

Άγγελος Γεωργάτος (1941 - 1944) 
Αριστείδης Σκληρός (1944 - 1946)
Ιωάννης Πιτσίκας (1946 - 1950)
Αντώνιος Ραγκούσης (1950 - 1951)
Κώστας Κοτζιάς (1951)
Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (1951 - 1954) 
Παυσανίας Κατσώτας (1954 - 1959) 
Άγγελος Τσουκαλάς (1959 - 1964)
Γεώργ. Αμβρ. Πλυτάς (1964 - 1967) 
Κων/νος Δάρας (1974 - 1975)
Ιωάννης Παπαθεοδώρου (1975 - 1978) 
Δημήτρης Μπέης (1978 - σήμερα)

νια της πόλης. Με μια έκθεση που σχεδιάζει να οργα
νώσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, το 
1975, σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θα ολο
κληρωθούν και οι εκδηλώσεις που αποφασίστηκαν απ 
το Συμβούλιο των υπουργών Πολιτισμού των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων με θέμα «ΑΘΗΝΑ, πρωτεύουσα της 
Ευρώπης».

Οι εκδηλώσεις που προαναφέραμε, με την ευκαιρία 
των 150 χρόνων, ευχόμαστε να φέρουν τους Αθη
ναίους δημότες πιο κοντά στα προβλήματα της πόλης 
και όλοι μαζί πλέον να δουλέψουν στοχεύοντας για μια 
πόλη πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη.

Η παλιά Αθήνα έσθησε μια για πάντα. Φωτογραφίες 
και λίγα οικοδομήματα εναπέμειναν σήμερα για να μας 
θυμίζουν την πόλη του περασμένου αιώνα.

Με το πέρασμα του 84, θα κλείσει κι ο κύκλος των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αφιέρωμα στα 150 χρό

Συλλογή στοιχείων: Απ το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 
και απ το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

Πηγές: Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια «ΚΟΣΜΟΣ» Θ. Κοντέου. Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «ΠΥΡΣΟΣ» Π. Δρανδράκη.



Δημόσιες συναθροίσεις
Αρθρο του μοιράρχου 
ΠΑΝ. ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ'

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ -  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

1. Έννοια της συνάθροισης κατά το άρθρο 11 του Συντά
γματος που ισχύει.

α. Τα από του έτους 1864 μέχρι σήμερα Ελληνικά Συντά
γματα, όπως προαναφέρθηκε, αναγνώρισαν και κατοχύρω
σαν το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι», ως θεμελιώδη ελευθε
ρία ή ατομικό δικαίωμα του 'Ελληνα πολίτη.

β. Μέχρι του έτους 1958 από το νομοθέτη δεν είχε δοθεί ο 
ορισμός της έννοιας της κατά το Σύνταγμα συνάθροισης. Το 
έτος 1958 με το άρθρο 294 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
Υπηρεσίας Χωροφυλακής, δόθηκε αρχικά ο ακόλουθος ορι
σμός της έννοιας της κατά το Σύνταγμα συνάθροισης: «Συν
άθροιση θεωρείται η συγκέντρωση πολλών επί το αυτό, μετά 
προηγούμενη συνεννόηση, για λήψη απόφασης και κοινή εν
έργεια».

Βάσει του ορισμού, που δόθηκε από το νομοθέτη, για να 
έχουμε συνάθροιση πρέπει:

(1) Να έχουμε συγκέντρωση πολλών.
(2) Η συγκέντρωση να γίνει για τον αυτό σκοπό.
(3) Να γίνεται η συγκέντρωση μετά από προηγούμενη 

συνεννόηση.
(4) Για λήψη κοινής απόφασης.
(5) Να γίνεται με σκοπό κοινής ενέργειας.
Γ ια δεύτερη φορά, η έννοια της συνάθροισης και μάλιστα 

της δημόσιας δόθηκε από τον νομοθέτη με το άρθρο 1 παρά
γραφος 2 του Ν.Δ. 794/1970 «Περί δημοσίων συναθροίσεων». 
Έτσι «δημόσια συνάθροιση θεωρείται η εκ των προτέρων 
διοργανουμένη και σκοπούσα στην από κοινού εκδήλωση του 
φρονήματος ή της γνώμης των προσώπων που μετέχουν ή 
στην παρακολούθηση διαλέξεων ή στην προβολή κοινών αυ
τών αιτημάτων».

γ. Κατά τα επίσημα πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής 
των Ελλήνων, επί των συζητήσεων του Συντάγματος 1975, για 
να έχουμε συνάθροιση θα πρέπει:

(1) Να έχουμε συγκέντρωση πολλών.
(2) Η συγκέντρωση να γίνεται για τον αυτό σκοπό.
(3) Να γίνεται μετά από πραγματική συνεννόηση.
(4) Γ ια λήψη κοινής απόφασης.
(5) Να γίνεται με σκοπό κοινής ενέργειας.
δ. Μόνον τ(ς ανωτέρω συναθροίσεις κατοχυρώνει η διά

ταξη του άρθρου 11 του Συντάγματος της Ελλάδας της 9 
Ιουνίου 1975.

ε. Ο Συνταγματικός νομοθέτης προστατεύε^τις συν
αθροίσεις, που έχουν την ανωτέρω έννοια.

στ. Από την έννρια της συνάθροισης, που δόθηκε από τον 
Κανονισμό Υπηρεσίας Χωροφυλακής και τα επίσημα πρακτικά 
της Βουλής, συνάγεται, ότι αυτή αποτελεί γεγονός περιορι
σμένης χρονικής διάρκειας, μετά δε τη λήξη αυτής ουδείς 
δεσμός υφίσταται μεταξύ των προσώπων που μετείχαν σ’ 
αυτήν.

ζ. Κατά Ηλ. Γ. Κυριακόπουλο, όταν λέμε συνάθροιση στη 
νομική σημασία του όρου, εννοούμε την μετά προηγούμενη 
συνεννόηση συγκέντρωση πολλών ατόμων, πρός σύσκεψη ή 
όπως ακούσουν κάποιο ρήτορα ή προς λήψη αποφάσεων και 
κοινήν ενέργεια.

η. Την έννοια της κατά το άρθρο 11 του Συντάγματος της 
Ελλάδας συνάθροισης παρέχει το άρθρο 294 παραγρ. 1 του 
Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής, ως αυτό αναπτύχθηκε

διεξοδικό ανωτέρω, και τα επίσημα πρακτικά συνεδριάσεων 
της Βουλής των Ελλήνων, επί των συζητήσεων του Συντά
γματος 1975.

2. Έννοια της συγκέντρωσης.

α. Μέχρι του έτους 1958 από τον νομοθέτη δεν είχε δοθεί 
ο ορισμός της έννοιας της συγκέντρωσης. Το ανωτέρω έτος 
με το άρθρο 294 παράγραφος 2 του Κανονισμού Υπηρεσίας 
Χωροφυλακής δόθηκε το πρώτον ο ακόλουθος ορισμός της 
έννοιας της συγκέντρωσης: «Συγκέντρωση είναι η επί το 
αυτό μάλλον τυχαία και χωρίς προσυνεννόηση γενομένη
συρροή προσώπων προς σκοπούς διάφορους της συνάθροι
σης (για ψυχαγωγία, εμπορία και λοιπές περιπτώσεις)».

Βάσει του ορισμού, που δόθηκε από τον νομοθέτη, για να 
έχουμε συγκέντρωση πρέπει:

(1) Να έχουμε συρροή προσώπων.
(2) Η συρροή προσώπων να γίνει για τον αυτό σκοπό, μάλ

λον τυχαία.
(3) Να γίνεται η συρροή προσώπων χωρίς προσυνεννόηση.
(4) Η συρροή προσώπων να γίνεται προς σκοπούς διάφο

ρους της συνάθροισης, ήτοι για ψυχαγωγία, εμπορία και λοι
πές περιπτώσεις και όχι για λήψη κοινής απόφασης και κοινή 
ενέργεια.

6. Κατά Ηλ. Γ. Κυριακόπουλο, όταν λέμε συγκέντρωση 
εννοούμε κάθε συμπτωματική, μη έχουσα δηλαδή τον χαρα
κτήρα της κοινής προσυνεννόησης, συρροή πλήθους, είτε 
χάρη διασκέδασης, είτε για εμπορικό σκοπό (επί παραδεί- 
γματι χορός, θεατρική παράσταση, συναυλία, εμπορική πα- 
νήγυρη κ.λ.π.).

γ. Στο από το άρθρο 11 του Συντάγματος της Ελλάδας 
προστατευόμενο ατομικό δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» δεν 
υπάγονται οι συγκεντρώσεις, που πραγματοποιούνται απο
κλειστικά για τέλεση θρησκευτικών τελετών ή για συμμετοχή 
στη θεία λατρεία ή για εκπλήρωση εμπορικών ή ψυχαγωγικών 
εν γένει σκοπών ή για παρακολούθηση δημοσίων θεαμάτων ή 
αθλητικών ή άλλων εν γένει αγώνων.

Επίσης στην ανωτέρω συνταγματική διάταξη δεν υπάγον
ται οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται τυχαία και χω
ρίς προπαρασκευή.

δ. Οι κατά την ανωτέρω έννοια συγκεντρώσεις δεν τυγχά
νουν συνταγματικής προστασίας. Γ ια αυτές εφαρμόζονται οι 
ειδικές περί αυτών διατάξεις. Η απαγόρευση και η διάλυση 
των συγκεντρώσεων, που προαναφέρθηκαν, ενεργείται κατά 
την ελεύθερη κρίση της αστυνομικής αρχής, και βάσει πάν
τοτε των ειδικών περί αυτών διατάξεων.

3. Διάκριση μεταξύ συγκέντρωσης και συνάθροισης.

Η συγκέντρωση, βάση αυτών που προαναφέρθηκαν, δια- 
κρίνεται της συνάθροισης:

α. Από την έλλειψη προσυνεννόησης στη συγκέντρωση 
και

β. Από την έλλειψη κοινού σκοπού στη συγκέντρωση, 
συνισταμένου στη λήψη απόφασης και κοινήν ενέργειαν. 
Έτσι η συ ρροή προσώπων στα δη μόσια θεάματα ή καφενεία ή 
άλλα κέντρα δεν αποτελεί συνάθροιση, αλλά απλή συγκέν
τρωση, η οποία δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Συντάγματος, που ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΤΟΥ «ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ»

1. Φύση του δικαιώματος.

α. Η ελευθερία του «συνέρχεσθαι» είναι δημόσιο δίκαιο εξ
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υποκειμένου και μάλιστα γνήσιο και όταν ασκείται για πολιτι
κούς σκοπούς παραμένει ατομικό δικαίωμα.

θ. Εξ άλλου η φύση του δικαιώματος δεν εξαρτάται από το 
σκοπό για τον οποίο κάθε φορά ασκείται ή μπορεί να ασκηθεί.

2. Έκταση του δικαιώματος
α. Το άρθρο 11 του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας 

αναφέρει «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα, όπως συνέρχονται 
ήσυχα και άοπλα». Από την διατύπωση αυτή του Συντάγματος 
προκύπτει, ότι το ατομικό δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» για 
πολιτικούς σκοπούς διασφαλίζεται υπέρ μόνον των Ελλήνων 
και όχι υπέρ των προσώπων. Το δικαίωμα όμως του «συνέρχε
σθαι» δεν ασκείται μόνον για πολιτικούς σκοπούς, αλλά και 
για άλλους τοιούτους, όπως π.χ. θρησκευτικούς, εκπαιδευτι
κούς, φιλολογικούς, γυμναστικούς κ.λ.π. Το δικαίωμα του 
«συνέρχεσθαι» για σκοπούς μη πολιτικούς διασφαλίζεται και 
υπέρ των αλλοδαπών, βάσει του άρθρου 11 της Σύμβασης της 
Ρώμης. Το άρθρο 11 της Σύμβασης αυτής αναφέρει «1. Κάθε 
πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ει
ρηνικά και στην ελευθερία του συνεταιρισμού, συμπεριλαμ
βανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως μετ' άλλων συνδικά
των και προσχωρήσεως σε συνδικάτα με σκοπό προασπίσεως 
των συμφερόντων του. 2. Η άσκησή των δικαιωμάτων αυτών 
δεν επιτρέπεται να υπαχθεί σε άλλους περιορισμούς, πέρα 
αυτών που προθλέπονται από τον νόμο και αποτελούν αναγ
καία μέτρα, σε δημοκρατική κοινωνία, για την εθνική ασφά
λεια, την δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξεως και 
πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υγείας και της 
ηθικής ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών 
τρίτων. Το παρόν άρθρο δεν απαγορεύει την επιβολή νομίμων 
περιορισμών στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών από μελών 
των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας ή των διοικητικών 
υπηρεσιών του κράτους».

Συνεπώς συνταγματική διασφάλιση του δικαιώματος του 
«συνέρχεσθαι» υπέρ των αλλοδαπών για πολιτικούς λόγους 
δεν υφίσταται. Οι αλλοδαποί για σκοπούς μη πολιτικούς δεν 
στερούνται του δικαιώματος αυτού και προστατεύονται από 
το ανωτέρω άρθρο της Σύμβασης της Ρώμης. Η Σύμβαση της 
Ρώμης (4-11-1950) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο των Παρι- 
σίων, που είχαν επικυρωθεί με το Νόμο 2329/1953 (Φ.Ε.Κ. 
68/21-3-1953, τεύχος Α') και καταγγέλθηκαν από το δικτατο- 
ρικό καθεστώς την 12-12-1969, επικυρώθηκαν εκ νέου με το 
Ν.Δ. 53 «Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4-11-1950 υπογρα- 
φείσης συμβάσεως», για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, ως και του προσ
θέτου Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20-3-1952» (Φ.Ε.Κ. 
256/20-9-1974, τεύχος Α, σελ. 1.603 -  1.617). Τα ανω
τέρω συμβατικά κείμενα ισχύουν πλέον στην Ελληνική έν- 
νομη τάξη (βλ. και την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου 
Εξωτερικών, Φ.Ε.Κ. 38/8-3-1975, τεύχος Α', σελίδα 202).

Προς σκοπούς πολιτικούς η άσκηση του δικαιώματος του 
«συνέρχεσθαι» παρά των αλλοδαπών, επειδή δεν υφίσταται 
συνταγματική διασφάλιση, δύναται να απαγορευθεί ή να 
ασκηθεί με ωρισμένους περιορισμούς, κατά το άρθρο 16 της 
ίδιας Σύμβασης, το οποίον αναφέρει «Καμμία διάταξη των 
άρθρων 10,11 και 14 δύναται να θεωρηθεί ως απαγορεύουσα 
στα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλλουν περιορισμούς 
στην πολιτική δραστηριότητα των ξένων».

β. Κατά το άρθρο 14 της Διεθνούς Σύμβασης της Ρώμης η 
χρήση της ελευθερίας του «συνέρχεσθαι» πρέπει να εξ- 
ασφαλισθεί, χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσ
σας, θρησκείας, μειονότητας, περιουσίας, γεννήσεως ή άλ
λης καταστάσεως και άσχετα πολιτικών ή άλλων πεποιθέ- 
σεων. Εξ αυτού συνάγεται, ότι και αυτοί που ανήκουν σε 
μειονότητες φυλετικές, θρησκευτικές ή εθνικές απολαμβά
νουν εξ ίσου του δικαιώματος του «συνέρχεσθαι», χωρίς 
καμμία διάκριση.

γ. Στο Σύνταγμά μας δεν περιέχεται διάταξη ανάλογη 
προς τις διατάξεις άλλων Συνταγμάτων, όπου εξαγγέλλονται 
απαγορεύσεις και περιορισμοί εναντίον της άσκησης της 
ελευθερίας αυτής από ορισμένες πολιτικές ή ιδεολογικές 
ομάδες. Η αρχή της ισότητας επιβάλλει στο νομοθέτη να μη 
δημιουργεί ρήγματα στην καθολικότητα των ατομικών δι
καιωμάτων. Επομένως, περιορισμοί εναντίον προσώπων ορι
σμένης πολιτικής δοξασίας, είναι αντίθετοι προς το Σύντα

γμα, προσκρούουν δε και προς τις αρχές του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και προς το άρθρο 14 της Διεθνούς Σύμβα
σης της Ρώμης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙ
ΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ»

Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» επιτρέπεται με δυο θεμε
λιώδεις προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση ορίζεται ρητά από 
το άρθρο 11 του ισχύοντος Συντάγματος, ως ακολούθως: «Οι 
Έλληνες έχουν το δικαίωμα, όπως συνέρχονται «ησύχως και 
αόπλως». Στην έννοια του όρου «ησύχως» νοούνται οι ειρη
νικές συναθροίσεις. Ό ταν λέμε «ησύχως» εννοούμε, ότι 
επιτρέπονται οι συναθροίσεις, που δεν έχουν εγκληματικούς 
και επαναστατικούς εν γένει σκοπούς. Η συνάθροιση η οποία 
είναι θορυβώδης, λόγω χειροκροτημάτων, ζητοκραυγών κλπ 
δεν απαγορεύεται κατά το Σύνταγμα και είναι ήσυχος κατ’ 
αυτό, ενώ τουναντίον συνάθροιση που έχει σκοπούς εγκλη
ματικούς και επαναστατικούς δεν επιτρέπεται κατά το Σύν
ταγμα και δεν είναι ήσυχος κατά την προϋπόθεση την προ- 
βλεπομένη από το άρθρο 11. Στην έννοια του όρου «αόπλως» 
νοούνται επίσης οι ειρηνικές συναθροίσεις, δηλαδή αυτές 
που πραγματοποιούνται χωρίς χρήση όπλων. Ποια είναι όπλα 
ορίζονται από τους ισχύοντες Ειδικούς Ποινικούς Νόμους και 
στην προκειμένη περίπτωση από το Νόμο 495/17-12-1976 
(Φ.Ε.Κ. 337/18-12-76, τεύχος Α').

Η δεύτερη προϋπόθεση δεν έχει διατυπωθεί στο άρθρο 11 
του ισχύοντος Συντάγματος, αλλά στο άρθρο 12 αυτού και 
θεωρήθηκε, ότι ισχύει επί του δικαιώματος του «συνέρχε
σθαι». Το άρθρο 12 του Συντάγματος καθορίζει τα του δι
καιώματος του συνεταιρίζεσθαι και αναφέρει συγκεκριμένα 
«ΟΓΕλληνες έχουν το δικαίωμα, όπως συνιστούν ενώσεις και 
σωματεία μη κερδοσκοπικού σκοπού, τηρούντες τους νό
μους, οι οποίοι όμως ουδέποτε δύναται να υπαγάγουν την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού σε προηγούμενη άδεια». 
Συνεπώς βάσει του άρθρου 12 του Συντάγματος οι Έλληνες 
έχουν το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» τηρούντες του νό
μους, οι οποίοι όμως ουδέποτε δύναται να υπαγάγουν την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού σε προηγούμενη άδεια.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΣΤ '  

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ

1. Τα μέχρι του έτους 1975 ελληνικά Συντάγματα ανέφε
ραν για τις δημόσιες συναθροίσεις, που ήταν δυνατόν να 
παρίσταται η Αστυνομία. Επίσης ανέφεραν για τις υπαίθριες 
συναθροίσεις που ήταν δυνατόν να απαγορευθούν. Το Σύν
ταγμα του έτους 1975, που ισχύει σήμερα, αναφέρει για τις 
δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, που δύναται να παρίστα- 
ται η Αστυνομία και οι οποίες δύναται να απαγορευθούν με 
αιτιολογημένη απόφαση της Αστυνομικής Αρχής. Το Σύντα
γμα που ισχύει σήμερα δεν αναφέρει για τις ιδιωτικές συν
αθροίσεις και για τις δημόσιες που γίνονται σε κλειστό χώρο.

2. Μέχρι του έτους 1958 νομοθετικά δεν είχε αντιμετωπι- 
σθεί το θέμα της διάκρισης των συναθροίσεων, μόνον, όπως 
προαναφέρθηκε, οι συνταγματικές διατάξεις ανέφεραν για 
τις δημόσιες συναθροίσεις, που ήταν δυνατόν να παρίσταται 
η Αστυνομία και για τις υπαίθριες συναθροίσεις, που ήταν 
δυνατόν να απαγορευθούν. Για πρώτη φορά η διάκριση των 
συναθροίσεων έγινε με το άρθρο 294 του Β.Δ. της 22-3-1958 
(Φ.Ε.Κ. 60/28-4-1958, τεύχος Α') «περί κυρώσεως του Κανονι
σμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής».

3. Βάσει του άρθρου 294 του Κανονισμού Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής οι συναθροίσεις διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, 
ήτοι σε ιδιωτικές και δημόσιες.

α. Ιδιωτικές συναθροίσεις
Ιδιωτικές συναθροίσεις είναι εκείνες που γίνονται σε 

κλειστό χώρο και στις οποίες προσέρχονται ορισμένα 
πρόσωπα με ονομαστικές προσκλήσεις. Έτσι για να έχουμε
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ιδιωτική συνάθροιση πρέπει να συντρέχουν τα παρακάτω 
στοιχεία:

(1) Περίκλειστος χώρος, ο οποίος κατά την ώρα της συν
άθροισης δεν είναι προσιτός στον καθένα.

(2) Συμμετοχή ορισμένων μόνο προσώπων, τα οποία δ- 
καιούνται να παρευρεθούν και τα οποία είναι εφοδιασμένα με 
ειδικές ατομικές προσκλήσεις, έστω και με την καταβολή 
αντιτίμου.

Οι ιδιωτικές συναθροίσεις αποτελούν φυσική προέκταση 
της προσωπικής ελευθερίας και του ασύλου της κατοικίας.

Γενικά ιδιωτική είναι η συνάθροιση στην οποία δεν δύνα- 
ται να προοέλθει ο καθένας.

Ιδιωτικές συναθροίσεις είναι οι συνεδριάσεις ή συνελεύ
σεις των μελών των σωματείων, εταιρειών, συνεταιρισμών και 
οργανώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των κατα
στατικών τους. Η παρουσία δημοσιογράφων σε ιδιωτική συν
άθροιση δεν μεταβάλλει αυτή σε δημόσια, αρκεί αυτοί να 
είναι προσκεκλημένοι. Πρέπει να σημειωθεί, ότι τον ιδιωτικό 
ή δημόσιο χαρακτήρα της συνάθροισης δεν προσδιορίζει ο 
ιδιωτικός ή δημόσιος χαρακτήρας του χώρου, γιατί είναι δυ
νατόν ιδιωτική συνάθροιση να γίνει σε ιδιωτικό χώρο.

Η ιδιωτική συνάθροιση γίνεται, κάτά κανόνα, σε ιδιωτικό 
χώρο, αυτός δε δεν είναι μόνο η ιδιωτική κατοικία ή το κατά
στημα ιδιωτών, αλλά και τα γραφεία της οργάνωσης, της 
οποίας τα μέλη συνέρχονται σε συνάθροιση. Η διάκριση της 
συνάθροισης σε ιδιωτική έχει σημασία για την αποφυγή κατα
χρηστικής εφαρμογής εκ μέρους των αρχών των ρυθμιστικών 
κανόνων του δικαιώματος του «συνέρχεσθαι» και επιβολής 
περιορισμών σε βάρος της προσωπικής ελευθερίας.

β. Δημόσιες συναθροίσεις

Οι συναθροίσεις με τις οποίες κυρίως ασχολείται το Δημό
σιο Δίκαιο είναι οι δημόσιες, εκείνες δηλαδή που πραγματο- 
ποιούνται σε χώρο στον οποίο ο καθένας δύναται να προσέλ- 
θει ελεύθερα, έστω και με την καταβολή αντιτίμου. Ο χώρος 
της συνάθροισης μπορεί να είναι δημόσιος και προσιτός σε 
όλους (κινηματογράφοι, θέατρα κ.λ.π.) ή ιδιωτικός μεν (οικία 
κ.λ.π.) αλλά στην περίπτωση της συνάθροισης προσιτός σε 
όλους. Συναθροίσεις σε ιδιωτικές οικίες, όπου ειδοποιούνται 
να προσέλθουν όλοι, αποτελούν δημόσιες συναθροίσεις, 
γιατί, όταν η οικία είναι ανοικτή σε όλους, χάνει τον ιδιωτικό 
αυτής χαρακτήρα.

Η έννοια της δημόσιας συνάθροισης με τις υποδιαιρέσεις 
της σε δημόσιες σε κλειστό χώρο και δημόσιες στο ύπαιθρο, 
όπως προαναφέρθηκε, καθορίζεται από το άρθρο 294 του 
Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής. Κατά το άρθρο αυτό 
δημόσιες συναθροίσεις είναι εκείνες στις οποίες καθένας 
δύναται να προσέλθει ή στις οποίες καλούνται, όπως προσ
έλθουν ορισμένες κατηγορίες προσώπων, χωρίς να καθορί
ζονται ατομικές προσκλήσεις. Οι δημόσιες συναθροίσεις πε
ραιτέρω διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, ήτοι δημόσιες σε 
κλειστό χώρο και δημόσιες στο ύπαιθρο.

Δημόσιες συναθροίσεις σε κλειστό χώρο
Δημόσια συνάθροιση σε κλειστό χώρο υπάρχει, όταν γίνε

ται σε κλειστό και περιτοιχισμένο χώρο, όπως π.χ. σε κατά
στημα, καφενείο, κινηματογράφο, σε ιδιωτική οικία, στην 
οποία ο καθένας δύναται να εισέλθει, χωρίς ειδική για το 
σκοπό αυτό πρόσκληση, σε κατάστημα πολιτικού κόμματος 
χωρίς προσωπικές προσκλήσεις ή σε οικία πολιτικού υποψη
φίου ή και όταν προσκαλούνται γενικώς κατηγορίες προσώ
πων. Απαραίτητη προϋπόθεση στις συναθροίσεις είναι να 
πληρούνται οι όροι του «κλειστού χώρου» από απόψεως 
ακουστικής και θέας. Ετσι π.χ. δεν θεωρείται κλειστός χώ
ρος, ο χώρος που περιφράσσεται με συρματόπλεγμα ή με 
απλό φράχτη, αφού, όπως είναι φυσικό, αυτά δεν αποτελούν 
εμπόδιο στο κοινό των αντιφρονούντων, ο χώρος αυτός είναι 
από όλα τα μέρη προσιτός, με συνέπεια και τα συνθήματα των 
ευρισκομένων εντός του χώρου αυτού να γίνονται αντιληπτά 
και οι ομιλίες των οργανωτών της συνάθροισης να ακούγονται. 
Αντίθετα θεωρείται κλειστός χώρος ο ασκεπής χώρος ενός 
περιτοιχισμένου σταδίου, ή γηπέδου, το οποίο χρησιμοποιεί
ται για αθλητικούς σκοπούς.

Το κύριο στοιχείο, βάση του οποίου γίνεται η διάκριση της 
δημόσιας συνάθροισης σε κλειστό χώρο ή στο ύπαιθρο, είναι 
το περιτοιχισμένο ή μη του χώρου της συνάθροισης, ανεξάρ
τητα αν ο χώρος συ roc είναι δημόσιος ή ιδιωτικός και άσχετα

του αν είναι στεγασμένος ή μη (γήπεδο ποδοσφαίρου, αί
θουσα θεάτρου, κινηματογράφου κ.λ.π.).

Δημόσιες συναθροίσεις στο ύπαιθρο

Κατά τον Κανονισμό Υπηρεσίας Χωροφυλακής (άρθρο 294 
παρ. 5) «Δημόσια εν υπαίθριο συνάθροιση υπάρχει, οσάκις 
αυτή λαμβάνει χώραν σε ανοικτόν, μη περιτοιχισμένον χώ
ρον».

Έχει γίνει δεκτόν, ότι «ύπαιθρο» είναι κάθε χώρος δημό
σιος ή ιδιωτικός μη περιτοιχισμένος με υλικά εμπόδια, προσι
τός σε όλους, αδιάφορο αν είναι στεγασμένος ή όχι, όπως π.χ. 
μια πλατεία πόλεως, μία οδός ή ένα απερίφραχτο γήπεδο, επι- 
φυλασσομένης της ερμηνείας του κλειστού χώρου, όπως 
προαναφέρθηκε.

4. Επίσης οι συναθροίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 294 του 
Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής διακρίνονται στις 
παρακάτω κατηγορίες:

Από απόψεως σκοπού σε

(1) Θρησκευτικές
(2) Επιστημονικές
(3) Επαγγελματικές
(4) Εργατικές
(5) Φοιτητικές
(6) Πολιτικές κ.λ.π.

Από απόψεως δημόσιας τάξης σε
(1) Ήσυχες
(2) Ταραχώδεις
(3) Άοπλες
(4) Ένοπλες
(5) Νόμιμες
(6) Παράνομες

Ήσυχη θεωρείται η συνάθροιση που δεν αποβλέπει σε 
επαναστατικούς ή άλλους εγκληματικούς σκοπούς, ήτοι 
ήσυχη είναι η ειρηνική συνάθροιση.

Ταραχώδης χαρακτηρίζεται η συνάθροιση που αποβλέπει 
σε επαναστατικούς ή άλλους εγκληματικούς σκοπούς.

Αοπλη χαρακτηρίζεται η συνάθροιση που είναι ειρηνική, 
δηλαδή αυτή που πραγματοποιείται χωρίς χρήση όπλων. Ποιά 
είναι όπλα ορίζονται από τους ισχύοντες Ειδικούς Ποινικούς 
Νόμους και στην προκειμένη περίπτωση από τον Ν 
495/17-12-1976 (Φ.Ε.Κ. 337/18-12-1976, τεύχος Α').

Ένοπλη χαρακτηρίζεται η συνάθροιση, όταν πολλά από τα 
άτομα που την αποτελούν φέρουν όπλα ή άλλα μέσα που 
δύνανται να χρησιμοποιηθούν σαν όπλα.

Νόμιμη χαρακτηρίζεται η συνάθροιση που γίνεται κατά το 
Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους.

Παράνομη θεωρείται οιαδήποτε συνάθροιση πολιτών 
(πλέον των τριών), που γίνεται παρά το Σύνταγμα και τους 
νόμους του κράτους, καθώς και κάθε νόμιμη συνάθροιση, 
από τη στιγμή που θα προκληθούν σ’ αυτή ταραχές ή θα 
επέλθει διασάλευση της τάξης.

5. Κινητές συναθροίσεις.

Ειδική μορφή των συναθροίσεων στο ύπαιθρο αποτελούν 
οι λεγάμενες κινητές συναθροίσεις, όπως διαδηλώσεις, ποτ 
ρείες, πομπές κ.λ.π. Αυτοί που συμμετέχουν στις συναθροί
σεις αυτές κινούνται στους δημόσιους δρόμους, για να εκ- 
φράσουν επιδεικτικότερα τη γνώμη τους, τα αιτήματά τους και 
τις απόψεις τους, με την παρουσία τους, με κραυγές, με συνθή
ματα ή με φέρόμενες απ’ αυτούς επιγραφές ή συμβολικές 
παραστάσεις. Δεν αποκλείεται, εξ ’ άλλου, μία ακίνητη στο 
ύπαιθρο συνάθροιση να μεταθληθεί σε κινητή, όταν οι μετέ- 
χοντες σ’ αυτήν αποφασίσουν να σχηματίσουν διαδήλωση και 
αντίστροφα μία κινητή συνάθροιση να εξελιχθεί σε ακίνητη* 
όταν οι διαδηλωτές σταματήσουν σε-ένα υπαίθριο χώρο, για 
να ακούσουν τους ομιλητές.

Οι θρησκευτικές λιτανείες, κηδείες, περιφορές εικόνων 
κ.λ.π. στους δρόμους θεωρούνται πράξεις λατρείας και όχι 
συναθροίσεις.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
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Οχήματα Αμ

Α σφαλώς δεν θα επιχειρούσαμε παράθεση και ίσως με
ρική ανάλυση των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Ο.Κ. 
(Ν. 614/1977), που ρυθμίζουν τους κανόνες κυκλοφο
ρίας και τις υποχρεώσεις των οδηγών οχημάτων Αμέσου 

Βοήθειας και οχημάτων μεταφοράς προσώπων που έχουν 
ανάγκη αμέσου βοήθειας, αν δεν υπήρχε πάνω στο θέμα αυτό 
αρκετή σύγχυση σε πολλούς οδηγούς, με ολέθριες καμιά 
φορά συνέπειες για τους ίδιους, αλλά και τους άλλους.

Όμως, ας δούμε τη σειρά, χωριστά και συνδυασμένα, τις 
διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Ο.Κ.

Σύμφωνα λοιπόν με την παραγρ. 1 του παραπάνω άρθρου, 
οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την οδό, όταν ειδοποιούνται δια 
των συσκευών ηχητικής και φωτεινής προειδοποιήσεως ότι 
πλησιάζει όχημα Αμέσου ανάγκης, υποχρεούνται να αφήνουν 
χώρο για τη διέλευση του οχήματος αυτού, κινούμενοι στο 
δεξιό της οδού ή ακόμα και να σταματούν αν υπάρχει τέτοια 
ανάγκη.

Είναι φανερό ότι στην παραγρ. 1 του άρθρου 44 γίνεται 
λόγος για οχήματα μόνον Αμέσου ανάγκης. Ο Κ.Ο.Κ. χρησι
μοποιεί και σε άλλα σημεία του τον όρο «οχήματα αμέσου 
ανάγκης», όπως π.χ. στην παραγρ. 4 του άρθρου 81, χωρίς 
όμως και να προσδιορίζει ποια είναι τα οχήματα αυτά.

Πάντως, σαν οχήματα Αμέσου Ανάγκης θα πρέπει να θεω
ρούνται όλα τα οχήματα που είναι προορισμένα να ενεργούν 
επείγουσες αποστολές, όπως είναι τα περιπολικά αυτοκίνητα 
και δίκυκλα των Υπηρεσιών Αμέσου Δράσεως ή Επεμβάσεως 
και Τροχαίας, τα Πυροσβεστικά οχήματα, τα οχήματα του 
Σ.Α.Β., της Δ.Ε.Η. υπό περιστάσεις, τα Στρατιωτικά οχήματα 
μεταφοράς ασθενών κ.ά.

Με τα αυτοκίνητα Αμέσου Ανάγκης, ως προς τις ρυθμίσεις

του άρθρου 44, εξομοιώνονται και τα «άλλης φύσεως οχή
ματα», επομένως και τα Δημοσίας ή Ιδιωτικής Χρήσεως επι- 
βατηγά, φορτηγά, λεωφορεία κ.ά, αλλά μόνον όταν με αυτά 
μεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη αμέσου βοήθειας.

Αυτό προκύπτει ευθέως από την παραγρ. 2 του άρθρου 44, 
κατά την οποία, αν η ειδοποίηση για την κίνηση οχημάτων 
Αμέσου Ανάγκης ή άλλης φύσεως οχημάτων, δια των οποίων 
μεταφέρονται πρόσωπα έχοντα ανάγκη αμέσου βοήθειας, δί
δεται δια των ειδικών συσκευών προειδοποιήσεως και δεν 
δημιουργείται κίνδυνος για τους λοιπούς που χρησιμοποιούν 
την οδό, οι οδηγοί των οχημάτων αυτών δεν υποχρεούνται να 
τηρήσουν τις διατάξεις των άρθρων 12 έως και 43 του Κ.Ο.Κ., 
χωρίς όμως και να μπορούν να διέλθουν αντίθετα σε μονο
δρόμους ή να μη συμμορφώνονται στα σήματα των τροχονό
μων.

Σημειώνεται ότι οι κυριότεροι κανόνες κυκλοφορίας που 
διαλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 12 έως και 43 είναι 
αυτές που αναφέρονται στη συμπεριφορά των οδηγών (άρ
θρο 12), στα καυσαέρια και θορύβους (άρθρο 15), στην κανο
νική θέση των οχημάτων επί της οδού (άρθρο 16), στους 
κανόνες προσπεράσματος (άρθρο 17), στα όρια ταχύτητας 
και την απόσταση ασφαλείας (άρθρα 19 και 20), στους ελι
γμούς των οχημάτων (άρθρο 21), στην αλλαγή κατευθύνσεως 
(άρθρο 23), στους κανόνες κινήσεως των οχημάτων σε οδούς 
ταχείας κυκλοφορίας (άρθρο 29), στους κανόνες χρήσεως 
των ηχητικών και φωτεινών προειδοποιήσεων (άρθρο 37) και 
στις υποχρεώσεις των οδηγών σε περίπτωση ατυχήματος 
(άρθρο 43).

Α πό τη φραστική διατύπωση της ανωτέρω διατάξεως 
συνάγεται ότι τα οχήματα Αμέσου Ανάγκης και τα οχή
ματα μεταφοράς προσώπων που έχουν ανάγκη άμεσης 
ιατρικής βοήθειας, μπορούν να μη τηρήσουν τους κανόνες



'Ανάλυση του  άρθρου 44 του Κ.Ο.Κ.

7ου Ανάγκης

κυκλοφορίας των άρθρων 12 έως και 43 του Κ.Ο.Κ., εφόσον: 
α) Κάνουν χρήση των ειδικών συσκευών ηχητικής και φω

τεινής προειδοποιήσεως, και
6) Δεν προκαλούν κίνδυνο για τους άλλους που χρησιμο

ποιούν την οδό.
Αναφορικά με τις ειδικές συσκευές προειδοποιήσεως 

πρέπει να παρατηρηθεί ότι αυτές είναι, προφανώς, οι σειρή
νες και το αναλάμπον φως (μπλε, ερυθρό, κίτρινο) που χρησι
μοποιούν τα αυτοκίνητα Αμέσου Ανάγκης. Όμοιες ηχητικές ή 
φωτεινές συσκευές προειδοποιήσεως δεν μπορούν να φέ
ρουν τα I.X.E. αυτοκίνητα, καθώς και τα ταξί ή αγοραία, όπως 
αυτό προκύπτει εξ αντιδιαστολής από τον συνδυασμό των 
δ/ξεων των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ.

Από την γραμματική ερμηνεία της πιο πάνω διατάξεως, 
προκύπτει εμμέσως ότι τα αυτοκίνητα που δεν διαθέτουν 
«ειδικές» συσκευές προειδοποιήσεως, δηλαδή τα Ι.Χ.Ε., ταξί, 
αγοραία κ.ά., δεν δικαιούνται, κατ’ αρχήν, να παραβιάζουν 
κανένα κανόνα κυκλοφορίας και στις περιπτώσεις ακόμα που 
μεταφέρουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη αμέσου βοήθειας. 
Αυτό, γιατί μόνο με τη χρήση σειρήνας ή αναλάμποντος φω
τός καθίσταται εμφανής η παρουσία οχήματος Αμέσου Ανάγ
κης και δυνατή η εξουδετέρωση ή μείωση των κινδύνων που 
προκαλούν στους άλλους οδηγούς δια της παραθιάσεως κα
νόνων κυκλοφορίας.

Παρά ταύτα και αν ακόμα γίνει δεκτό για λόγους κυρίως 
τελολογικούς ότι και για τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να έχουν 
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 2 και συνεπώς 
μπορούν κατά τη μεταφορά προσώπων εχόντων ανάγκη αμέ
σου βοήθειας να μην τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 
και 43 του Κ.Ο.Κ., είρόσον κάνουν χρήση έστω των συνήθων 
(όχι ειδικών) συσκευών προειδοποίησης, είναι πέραν κάθε 
αμφιβολίας ότι τόσο τα αυτοκίνητα αυτά, όσο και τα οχήματα

Αμέσου Βοήθειας δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση: 
α) Να παραβιάζουν τους φωτεινούς σηματοδότες (άρθρο 

6 του Κ.Ο.Κ.), οι σχετικές διατάξεις των οποίων δεν διαλαμβά
νονται στα άρθρα 12 έως και 43 του Κ.Ο.Κ.

β) Να διέρχονται αντίθετα τους μονοδρόμους, 
γ) Να μη συμμορφώνονται στα σήματα των Τροχονόμων, 

και
δ) Να προκαλούν κίνδυνο στους άλλους που χρησιμο

ποιούν την οδό.
Οι ανωτέρω επισημάνσεις είναι χρήσιμες και αναγκαίες 

για τον ορθό καταλογισμό της υπαιτιότητας σε περίπτωση 
τροχαίου ατυχήματος με αυτοκίνητα της εν λόγω κατηγο
ρίας. Και, δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις τέτοιων 
ατυχημάτων με σοβαρές μάλιστα συνέπειες σε βάρος ανύπο
πτων και αναίτιων οδηγών ή πεζών, που κυκλοφορούν κανο
νικά και σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ.

Με βάση τα ανωτέρω, δεν κρίθηκαν βάσιμοι οι ισχυρισμοί 
ιδιώτου, ο οποίος με αναφορά του προς την Τροχαία Αθηνών, 
ζητούσε την «παραδειγματική πειθαρχική τιμωρία» Τροχονό
μου, επιφυλασσόμενος, μάλιστα, για τις τυχόν ποινικές και 
αστικές ευθύνες, διότι τον παρετήρησε για την εν σειρά 
παραβίαση των ερυθρών φωτεινών ενδείξεων των σηματοδο
τών δια του οχήματος του, κατά την μεταφορά ασθενούς 
γυναικός, με την αιτιολογία ότι ήταν ενδεχόμενο να επιδει
νωθεί η υγεία αυτής από την ολιγόλεπτη στάση που αναγκά
στηκε να πραγματοποιήσει για τον σχετικό έλεγχο.

Τέλος, για την ενότητα του θέματος μνημονεύεται ότι οι 
παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 44, καθώς και εκείνοι 
που προσποιούνται ότι οδηγούν όχημα Αμέσου Ανάγκης ή 
όχημα μεταφοράς προσώπων εχόντων ανάγκη αμέσου βοή
θειας, δια να επιτύχουν την κατά προτεραιότητα κίνησή τους, 
τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστο 1.600 δραχμών.



16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τ ο υ  Δ Η Μ .  Π Ε Π Ε Α Α Σ Η  
Ο ικ ο ν ο μ ο λ ό γ ο υ

Η παγκόσμια ημέρα διατροφής γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 16 όκτωβρίου.

Μοιάζει πιο πολύ μνημόσυνο για τις αξίες του 
σύγχρονου πολιτισμού. Χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς 
αγάπη αληθινή για την παγκόσμια ειρήνη, αλλά με μάρ
τυρες τους τεχνοκράτες του κόσμου, τους πολιτικούς 
και τους στρατιωτικούς του -  κάνουμε αυτό το μνημό
συνο.

Θρηνούμε και ντρεπόμαστε για τα εκατομμύρια 
ψυχές που χάθηκαν το 1982, τα 40 χιλιάδες παιδιά που 
πεθαίνουν κάθε μέρα. Στην Αφρική 17,3% των παιδιών 
πεθαίνουν από πείνα. Τα ετήσια έξοδα διατροφής για 
κάθε παιδί εκεί είναι γύρω στα 12 δολάρια, κι αν οι 
στρατιωτικές δαπάνες ήταν λιγότερες κατά 6% μόνο, 
δεν θα πέθαινε κανένα παιδί από πείνα οπουδήποτε 
στον κόσμο.

Στον τρίτο κόσμο πεθαίνει το 5% των παιδιών πριν 
φτάσει την ηλικία των 5 ετών. Εκεί, όμως, οι στρατιωτι
κές δαπάνες τετραπλασιάστηκαν σε 20 χρόνια.

Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων αυξάνει με ένα 
ρυθμό που είναι μόλις λίγο πιο πάνω από το ρυθμό 
αύξησης του πληθυσμού. Στα τελευταία δύο χρόνια η 
παγκόσμια κατάσταση για την παραγωγή και προσ
φορά τροφίμων και ιδιαίτερα σιτηρών μεταβλήθηκε 
πολύ λίγο. Για το 1982 τα παγκόσμια αποθέματα σιτη
ρών ήταν γύρω στο 18% της παγκόσμιας κατανάλω
σης, ενώ το 1980 ήταν 11% και το 1981 14%.

Τ’ αποθέματα αυτά είναι τα απολύτως ελάχιστα για 
ασφάλεια.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες η παραγωγή τροφίμων 
αυξάνεται τα τελευταία 10 χρόνια.

Ο ρυθμός είναι διπλάσιος από αυτόν στις ανεπτυ
γμένες χώρες. Στη Νότια και Ανατολική Ασία και στη 
Λατινική Αμερική η κατάσταση καλυτέρευσε περισσό
τερο από αλλού. Όμως ακόμη και σ’ αυτές τις περιφέ
ρειες το πρόβλημα της πείνας παραμένει απειλητικό.

Ε κεί όπου η κατάσταση πείνας παραμένει η ίδια 
και χειροτερεύει είναι στην Αφρική και ιδιαίτερα 
νότια της Σαχάρας. Εδώ η κατά κεφαλήν παρα

γωγή τροφίμων πέφτει συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια 
έπεσε περισσότερο από 10%.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες η αύξηση παραγωγής 
τροφίμων κυμαίνεται γύρω στο 3%, ενώ η αύξηση της 
τροφής κατά κεφαλήν είναι μόλις στο 1% λόγω της 
αύξησης του πληθυσμού.

Υπάρχει πάντως μία παρεξήγηση: Θεωρείται ότι το 
πρόβλημα είναι ένα, που αφορά στην παραγωγή τρο
φίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όμως η πείνα υπάρχει δ'ότι οι άνθρωποι είναι φτω
χοί κι όχι διότι δεν υπάρχουν τροφές. Την ίδια στιγμή 
που πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα -  θάβονται 
σοδειές ολόκληρες, χύνονται γάλατα σε ποταμούς, γί
νεται απόσυρση τεράστιων πλεονασμάτων, περιορι
σμοί στην παραγωγή και γίνονται προσπάθειες να βρε
θούν μέθοδοι στήριξης των τιμών!

Μερικοί ανησυχούν για τη μελλοντική δυνατότητα 
της γης να καλύψει τις ανάγκες σε τροφή με τους τόσο 
μεγάλους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού. Το μεγα
λύτερο καλλιεργήσιμο μέρος της γης καλλιεργείται. 
Καλλιεργείται όμως αναποτελεσματικά κι έτσι οι δυνα
τότητες για αύξηση της παραγωγής είναι ακόμα μεγά
λες.

Η τεχνολογία συμβάλλει σε εκπληκτικές αυξήσεις 
της παραγωγής από τη μια μεριά κι από την άλλη μεριά 
φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη δυνατότητα προσαρμο
γής στην ανθρώπινη φύση.

Αυτό σημαίνει πως η ανησυχία μας δεν πρέπει να 
στρέφεται στις δυνατότητες παραγωγής της γης, και 
ότι με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να υπάρξουν 
μεταστροφές στην επιλογή των τροφών μας.

Η δη, το διαιτολόγιο της Αμερικής άλλαξε στα τε
λευταία χρόνια της δεκαετίας του 1970 (οριακά 
μόνο) δείχνοντας μεγαλύτερη προτίμηση στα 

λαχανικά και λιγότερη στο κρέας. Αυτό οφειλόταν 
στην αύξηση της τιμής του κρέατος.

Η Κίνα δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα διατροφής 
που έχουν οι Ινδίες, παρόλο που για κάθε Ινδό αντι
στοιχεί η διπλή καλλιεργήσιμη έκταση.

Το πρόβλημα φαίνεται πως εξαρτάται από την οικο
νομική δύναμη και τη δυνατότητα για αξιοποίηση της 
τεχνολογίας.
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Στην Αφρική 
το 17,3% των 
παιδιών 
πεθαίνουν 
από πείνα.
Τα ετήσια 
έξοδα
διατροφής για 
κάθε παιδί 
εκεί είναι 
γύρω στα 12 
δολλάρια, κι 
αν οι
στρατιωτικές 
δαπάνες ήταν 
λιγότερες 
κατά 6% μόνο 
δεν θα 
πέθαινε 
κανένα παιδί 
από πείνα 
στο κόσμο...

Στην Αμερική μόλις το 4% του πληθυσμού ασχολεί- 
ται με τη γεωργία, ενώ το 35% της παραγωγής της 
αποτελεί πλεόνασμα για εξαγωγή ή καταστροφή.

Ο Νομπελίστας Νόρμαν Μπόρλαοκγκ προβλέπει 
ότι τα 8 δισεκατομ. των ανθρώπων που εκτιμά- 
ται ότι θα ζουν σε 50 χρόνια από σήμερα, δεν θα 

χρειάζεται να αξιοποιήσουν άλλα φυτικά είδη απ’ ό,τι 
σήμερα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

Επισημαίνει πάντως πως είναι απαραίτητη η αξιο
ποίηση των δυνατοτήτων της γεωργίας και τονίζει την 
ανάγκη νά μικρύνει το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότη
τες παραγωγής των αναπτυσσόμενων ή υπανάπτυκτων 
χωρών και της σημερινής τους παραγωγής.

Ένας άλλος οικονομολόγος που ασχολείται με το 
θέμα της εξάντλησης πηγών πλούτου -  ο Ουάλιτς -  
τονίζει την ανησυχία του από τη μόλυνση του περιβάλ
λοντος, θεωρώντας ότι αυτή θα είναι η απαρχή της 
συντέλειας, καθ’ ότι γίνεται ολοένα και πιο δαπανηρή η 
προστασία της φύσης.

Αυτό που πρέπει να τρομάζει και να εκπλήσσει τους 
σκεφτόμενους ανθρώπους είναι ανάμεσα σε άλλα ότι 
και οι ίδιοι οι τεχνοκράτες ανάλογα με το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος τους, εντοπίζουν αλλού ο καθένας 
το πρόβλημα της επιβίωσης. Γίνονται καμιά φορά χυ

δαίες αφαιρέσεις και αγνοείται ο ανθρώπινος παρά
γοντας.

Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν σήμερα διαπρεπείς οικονο
μολόγοι που ισχυρίζονται ότι η πληθυσμιακή ανάπτυξη 
θα αναχαιτιστεί με την επερχόμενη ακρίβεια των πό
ρων και ιδιαίτερα των τροφίμων.

Δεν βλέπουν τι γίνεται στον τρίτο κόσμο; Μήπως 
περιμένουν τη λύση του προβλήματος στην αποτελε- 
σματικότητα των όπλων;

Η πείνα που μαστίζει σήμερα ένα μεγάλο μέρος 
του κόσμου, είναι δείκτης της κρίσης του πολι
τισμού των «αναπτυγμένων» κοινωνιών. Των 

εύπορων κοινωνιών που στην κατανάλωσή τους περι
λαμβάνεται και η καταστροφή ή απαλλαγή από τα 
πλεονάσματα σιτηρών, γαλακτοκομικών προϊόντων, 
φρούτων και άλλων τροφίμων.

Αυτά είναι τα πλεονάσματα ντροπής, είναι οι αποδεί
ξεις υποκρισίας των εύπορων, όταν μιλούν για παγκό
σμια ειρήνη, αλληλεγγύη και ασφάλεια.

Λίγη προσωπική στέρηση και μια καλύτερη οργά
νωση των μέσων παγκόσμιας κατανομής θα ήταν δεί
γματα σωφροσύνης και αυτοσεβασμού αυτών που ξέ- 
χασαν την ιστορία της ανθρωπότητας.
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Το Ηλεκτρικό 
Ρεύμα Και 

Οι Πυρκαϊές
■ ■ Τ ο υ  ΝΙΚ. ΚΟΤΣΙΩΡΗ Υποττυραγού ■ ■

Ο ι κίνδυνοι ατυχημάτων που 
προέρχονται από το ηλεκτρικό 
ρεύμα ε'ιναι γνωστοί σε όλους.

Αντίθετα, αυτό που γνωρίζουμε λιγότερο 
ε’ιναι το πόσο ύπουλα το ηλεκτρικό 
ρεύμα μπορεί να μεταβληθε'ι σε πηγή 
πυρκαγιάς. Βέβαια όλοι ξέρουμε ότι ένα 
ηλεκτρικό σίδερο ή μια συσκευή υπεριω
δών ακτινών (ηλιοθεραπείας), όταν ξε- 
χαστούν, πολύ εύκολα μπορούν ν’ ανα
φλέξουν ένα τραπέζι ή ένα παραπέτα
σμα. Όταν όμως έχουμε άλλα είδη πυρ
καγιάς που οφείλονται στο ηλεκτρικό 
ρεύμα σπεύδουμε να τα χαρακτηρί
σουμε με τον τόσο κοινό και πρακτικό 
τίτλο «βραχυκύκλωμα·’ . Συνηθίσαμε να 
λέμε ότι οι πυρκαγιές προέρχονται από 
βραχυκύκλωμα των αγωγών του ηλε
κτρικού ρεύματος. Τι είναι όμως βραχυ
κύκλωμα; Όπως είναι γνωστό, η τροφο
δότηση του ηλεκτρικού ρεύματος γίνε
ται με δύο αγωγούς, τη φάση και τον ου
δέτερο στο μονοφασικό σύστημα και με 
τρεις αγωγούς (τρεις φάσεις) στο τριφα
σικό σύστημα. Στο τριφασικό σύστημα 
έχουμε και τέταρτο αγωγό, τον ουδέ
τερο, που στις περισσότερες περιπτώ
σεις δεν είναι απαραίτητος όπως π.χ. 
στους κινητήρες.

Όταν οι αγωγοί έλθουν σε επαφή 
μεταξύ τους, τότε περνάει μεγάλη έν
ταση ρεύματος, οι αγωγοί υπερθερμαί- 
νονται και υποστηρίζεται ότι μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά όταν είναι κοντά σε 
εύφλεκτα υλικά. Στην πραγματικότητα 
όμως στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος 
είναι μικρός, γιατί με το βραχυκύκλωμα 
καίγεται η ασφάλεια που γ ι’ αυτό το 
σκοπό έχει μπει και ακαριαία έχουμε δια
κοπή του ρεύματος. Σ’ όλους έχει συμβεί 
στο σπίτι μας κάψιμο ασφάλειας από 
βραχυκύκλωμα είτε από κάποιο πορτα- 
τίφ είτε από το ηλεκτρικό σίδερο είτε 
από μια πρίζα κ.τ.λ. Αυτό βέβαια ισχύει με 
την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια είναι 
σωστή και δεν έχουμε βάλει μεγαλύτερη 
ή πολλά συρματάκια αντί γ ι’ αυτή.

Μ α τότε πώς προέρχονται οι πυρ
καγιές από τα ηλεκτροφόρα 
σύρματα; Μ’ αυτό θα ασχολη
θούμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό και δυσ

τυχώς η επιστήμη δεν ανακάλυψε ακόμα 
ένα αποτελεσματικό όργανο που να μας 
προφυλάσσει απ’ αυτό τον κίνδυνο. Οι 
πυρκαγιές λοιπόν προέρχονται είτε από 
ΚΑΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ των ηλεκτροφόρων 
αγωγών είτε από ΦΘΟΡΑ ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
των ηλεκτρικών καλωδίων.

Η κακή επαφή είναι έννοια εντελώς 
αντίθετη από το βραχυκύκλωμα. Ενώ το 
βραχυκύκλωμα μεγαλώνει την ένταση 
του ηλεκτρικού ρεύματος και καίγεται η 
ασφάλεια, η κακή επαφή μειώνει την έν
ταση και δεν καίγεται η ασφάλεια. Στο 
σημείο της κακής επαφής, που μπορεί να 
είναι σε μια ένωση καλωδίου ή σε ένα 
διακλαδωτήρα ή σε ένα σωλήνα ή σε ένα 
ηλεκτρικό σκεύος ή μηχάνημα αρχίζει 
στην αρχή ένας σπινθηρισμός, μετά ακο
λουθεί η υπερθέρμανση, σιγά σιγά καί
γεται η μόνωση των καλωδίων και μετα
δίδεται η φωτιά στα γειτονικά εύφλεκτα 
υλικά.

Έτσι αρχίζει η πυρκαγιά, ενώ η ασφά
λεια είναι άθικτη και το ρεύμα συνεχίζει 
να διοχετεύεται και να συντηρεί την 
πηγή της πυρκαγιάς. Μάλιστα σ’ αυτή 
την περίπτωση έχουν συμβεί και τραγικά 
δυστυχήματα κυρίως σε πυροσβέστες 
που έχασαν τη ζωή τους ή έμειναν ανά
πηροι γιατί ήλθαν σε επαφή με ηλεκτρο
φόρα καλώδια ή έριξαν νερό σ' αυτά, 
κατά την κατάσβεση πυρκαγιών. Η υπερ
θέρμανση στην αρχή είναι μικρή. Σιγά 
σιγά, όσο η επαφή χειροτερεύει, τόσο η 
υπερθέρμανση μεγαλώνει και εξελίσσε
ται σε σπινθηρισμούς, φλόγες, πυρκαγιά. 
Γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και δεν πρέ
πει ν' ασχολούνται με αυτές άνθρωποι 
που δεν είναι ειδικοί τεχνίτες.

Επίσης μεγάλη προσοχή πρέπει να 
δίνεται σε μηχανήματα ή άλλες ηλεκτρι
κές συσκευές που όταν λειτουργούν δο- 
νούνται. Η δόνηση αυτή μπορεί να προ- 
καλέσει το ξεβίδωμα δύο ή τριών βιδών 
με αποτέλεσμα να έχουμε κακή επαφή 
με όλα τα δυσάρεστα αποτελέσματα.

Α λλη βασική αιτία πυρκαγιών από 
το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η φθορά 
ή καταστροφή των ηλεκτρικών 
καλωδίων. Η φθορά των ηλεκτρικών κα

λωδίων προέρχεται από το χρόνο (παλιές 
εγκαταστάσεις). Η καταστροφή των ηλε
κτρικών καλωδίων μπορεί να προέλθει 
από μια εκδορά του καλωδίου ή από πον
τικούς και άλλα τρωκτικά που τρώνε το 
καουτσούκ ή τις θερμοπλαστικές ύλες 
που είναι κατασκευασμένα τα καλώδια 
και πολλές φορές μάλιστα γεννούν μέσα 
στα κανάλια και τα κιβώτια των καλωδιώ
σεων.

Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος 
αγωγός παρουσιάζει μια τέτοια βλάβη 
έχουμε διαρροή του ηλεκτρικού ρεύμα
τος. Επειδή τα καλώδια είναι εκτεθει
μένα σε υγρασία μια διαρροή του ρεύμα
τος αποξηραίνει το ελαττωματικό σημείο 
του καλωδίου και προκαλεί τη διάσπασή 
του.

Ένα νέο κύμα υγρασίας θα προκαλέ- 
σει νέα διαρροή του ηλεκτρικού ρεύμα
τος και νέα αποξήρανση του καλωδίου.

Έτσι σιγά σιγά ανθρακοποιείται η μό
νωση και χάνει μέρος από την αντίστασή 
της, ενώ αντίθετα το ρεύμα αυξάνεται. 
Με τον τρόπο αυτό τελικά, σε διάστημα 
πολλών ημερών ή και μηνών, θα έχουμε 
ανάφλεξη των υλικών που βρίσκονται 
κοντά στο ελαττωματικό καλώδιο. Στην 
περίπτωση αυτή της φθοράς των καλω
διώσεων μπορεί να υπάρξει και βραχυ
κύκλωμα με ακαριαίο κάψιμο της ασφά
λειας και διακοπή του ηλεκτρικού ρεύ
ματος, χωρίς αυτό βέβαια να έχει εμπο
δίσει την έναρξη μιας πυρκαγιάς, που 
μπορεί γρήγορα να επεκταθεί στο χώρο 
στον οποίο δεν διοχετεύεται ηλεκτρικό 
ρεύμα.

Τ ελειώνοντας, επισημαίνουμε ότι 
για να σθηστεί μια πυρκαγιά που 
οφείλεται στον ηλεκτρισμό, πρέ
πει, πριν από κάθε ενέργειά μας, να δια- 

κόψουμε την παροχή του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Και αυτό γιατί, αν και το κα
θαρό νερό (αποσταγμένο) είναι κακός 
αγωγός του ηλεκτρισμού, όταν περιέχει 
άλατα, βάσεις ή οξέα, όπως συμβαίνει 
πάντοτε με το συνηθισμένο νερό μετα
βάλλεται σε καλό αγωγό του ηλεκτρι
σμού με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγά
λος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Βέβαια 
σήμερα υπάρχουν στο εμπόριο και ειδι
κοί πυροσβεστήρες (διοξειδίου του άν
θρακα, σκόνης, HALLON κ.τ.λ.) που μπο
ρούμε να τους χρησιμοποιήσουμε 
άφοβα και σε ηλεκτρικό ρεύμα, τουλάχι
στον στο πρώτο στάδιο για να εμποδί
σουμε την εξάπλωση της φωτιάς και να 
ελέγξουμε καλύτερα την κατάσταση. 
Πάντως η καλύτερη καταπολέμηση των 
πυρκαγιών ηλεκτρικών καλωδίων είναι η 
πρόληψη αυτών. Αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο με μια διαρκή φροντίδα για την 
καλή συντήρηση των ηλεκτρικών εγκα
ταστάσεων. Προχειρότητες, αναβολές, 
επιπολαιότητες και ενδεχόμενα επίδειξη 
των ικανοτήτων μας ή καμάρωμα των 
παιδιών μας, που τα βλέπουμε να ασχο
λούνται κατά τη γνώμη μας με επιτυχία 
με τα ηλεκτρικά, πρέπει να αποφεύγον
ται. Άλλωστε εκτός από την πυρκαγιά 
υπάρχει και ο άλλος μεγάλος κίνδυνος 
της ηλεκτροπληξίας.
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Από τη γ έ ν ε σ η  το υ  α υτο κ ινή το υ  
στο κ υκ λο φ ο ρ ια κ ό  πρόβλημα

--------------Ε Ι Σ Α Γ Ω  ΓΗ -----------------------------------------
Η ευημερία των λαών και η ανάπτυξη του πολιτισμού οφεί

λεται κατά κύριο λόγο στην εφεύρεση των μέσων κίνησης 
μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων, κατ’ αρχή των χερ
σαίων, ήτοι των τροχοφόρων γενικά, συνέχεια δε των θαλάσ
σιων και των εναέριων.

Η εξέλιξη των μέσων μεταφοράς, δια μέσου των αιώνων 
μέχρι σήμερα πέρασε πολλά στάδια. Οπωσδήποτε όμως επί 
της εποχής μας η ταχεία αύξηση αυτών και ιδιαίτερα του 
αυτοκινήτου προκάλεσε πραγματική επανάσταση. Όμως 
«ουδέν καλόν αμιγές κακού» γιατί η ευρεία διάδοση και 
χρήση του αυτοκινήτου δημιούργησε στη ζωή του ανθρώπου 
πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα.

Ένα από τα περισσότερο δύσκολα προβλήματα, τα οποία 
προκύψανε κυρίως στις μεγάλες πόλεις, είναι το πρόβλημα 
της κυκλοφοριακής συμφόρησης, γνωστό γενικά σαν κυκλο- 
φοριακό πρόβλημα, το οποίο έχει την τάση να ανατρέψει και 
να εκμηδενίσει σε πολλές περιπτώσεις τα ωφέλη, τα οποία 
προέρχονται από τη χρήση του αυτοκινήτου.

Το οικονομικό, κοινωνικό και ψυχικόκόστος, από το οποίο 
πραγματοποιείται τούτο, είναι πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα 
τη σπατάλη χ,ρόνου και χρήματος, τη βλάβη της δημόσιας 
υγείας, τη μείωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού και 
την παραγωγικότητα της μεγάλης μάζας του ανθρώπινου δυ
ναμικού, το οποίο έχει εγκατασταθεί στις μεγάλες πόλεις.

Οι παραπάνω επιπτώσεις αποτελούν το οικονομικό και 
κοινωνικό άγχος με άμεσο δυσμενή αντίχτυπο στο κόστος

παραγωγής και της συναγωνιστικότητας των προϊόντων και 
των όρων εμπορίου.

Έτσι το αυτοκίνητο με τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις 
αντιστρέφει τους λόγους ύπαρξής του και αντί υπηρέτης του 
ανθρώπου γίνεται δυνάστης αυτού, ο οποίος κινδυνεύει από 
αυτό, χωρίς να απολαμβάνει τα ευεργετήματα εκείνα τα οποία 
κατά λογικό κανόνα, πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ζημιές, οι 
οποίες προέρχονται από αυτό.

Η κίνηση όμως των ανθρώπων, πεζών ή εποχούμενων δεν 
μπορεί να έχει τέλος, αφού υπάρχει ζωή. Γι' αυτό ο άνθρωπος 
κάνει έναν αγώνα άμυνας και πρόληψης, για να αντιμετωπίσει 
τους κινδύνους που προκάλεσε το εκπολιτιστικό τούτο επί
τευγμα.

Στην προσπάθεια αυτή εξ άλλου τοποθετείται η δημιουρ
γία μιας νέας επιστήμης η οποία λέγεται «κυκλοφοριακή τε
χνική», η οποία καλείται να εξετάσει το όλο θέμα και να ερευ
νήσει τούτο με επιστημονικά δεδομένα, προς επίλυση αυτού 
και προς δημιουργία προϋποθέσεων γι ’ εξασφάλιση μιας γρή
γορης, άνετης και ιδιαίτερα ασφαλούς κυκλοφορίας του αυ
τοκινήτου.

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εκτεθούν με 
αυτή ορισμένες απόψεις στο θέμα του κυκλοφοριακού προ
βλήματος και να ληφθούν μέτρα προς αντιμετώπιση αυτού, το 
οποίο απασχολεί σοβαρά τις κρατικές αρχές και ειδικά τις 
υπηρεσίες Τροχαίας.
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_  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ■

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μέσα στα τελευταία 70 χρόνια το αυτοκίνητο έχει εξελι
χθεί από ένα απλό αυτοκίνητο περιέργειας των τσίρκων, στο 
περισσότερο δημοφιλές μέσο των δια ξηρός μεταφορών.

Για πολλούς αιώνες ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε σαν 
μεταφορικό μέσο τα ζώα και τη ζωήλατο άμαξα, το έλκυθρο 
κ.τ.λ.

Στη φαντασία του είχε συλλάβει την ιδέα, να απαλλαγεί 
από το βάρος του και να μπορεί να κινείται γρήγορα (μύθος 
Ικάρου), χωρίς όμως να κατορθώσει κάτι το πρακτικό.

Ο Άγγλος φιλόσοφος Ρογήρος Βάκων 1215 - 1294, στο 
βιβλίο του «περί μαθηματικής θεωρίας» γράφει τα εξής:

«Θα είναι κάποτε δυνατή η κατασκευή οχημάτων τα οποία 
θα τεθούν και θα διατηρηθούν σε κίνηση χωρίς τη χρησιμο
ποίηση της ωστικής ή ελκτικής δύναμης των ίππων.

Το 1600 ο Σίμσον Στήβενς στην Ολλανδία, κατασκεύασε 
άμαξα που κινείτο με ιστία.

Το 18ο αιώνα (1700 -1800) ένας μηχανικός της Νυρεμβέρ
γης με το όνομα Ιωάννης Χάουτς, κατασκεύασε άμαξα κινού
μενη με ελατήρια, η οποία εκινήθη μία ώρα και έκανε 2.000 
βήματα.

Στην πραγματικότητα όμως το πρώτο αυτοκίνητο του κό
σμου είναι ένα όχημα που κατασκεύασε το 1770 ο Γάλλος 
Ζόζεφ Κυννιώ.

Το αυτοκίνητο αυτό ήταν τρίτροχο, η «κίνηση μεταδίδετο 
με τον πρόσθιο τροχό, ο οποίος ήταν οδοντοτός. Είχε τερά
στιο ατμολέβητα, τεράστιο πήγμα (σασσί) και τεράστιους 
τροχούς. Ηταν ατμοκίνητο. Η κίνηση επετυγχάνετο με 
υψηλή πίεση, πήγαινε με 3,5 χιλιόμετρα την ώρα και δημιουρ
γούσε θόρυβο μεγάλο γι' αυτό ονομάστηκε «Δαίμων ο Φυση- 
τήρ».

Το αυτοκίνητο αυτό βρίσκεται σήμερα στο μουσείο των

τεχνών στο Παρίσι. Και όμως ο εφευρέτης του πρώτου αυτού 
αυτοκίνητου οδηγήθηκε στις φυλακές ενώ η εφεύρεσή του 
αποκηρύχτηκε σαν απειλή κατά της δημόσιας τάξης και απα
γορεύτηκε κάθε νέα δοκιμή της μηχανής.

Το 1800 ο λοχαγός Τρέβεθικ κατασκεύασε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες ατμομηχανή, την οποία προσάρμοσε σε όχημα τε
ράστιας δύναμης. Μπορούσε να μεταφέρει φορτίο περισσό
τερο των 10 τόνων και μπορεί να πει κανείς ότι το όχημα 
τούτο ήταν το πρώτο πρακτικό αυτοκίνητο.

Το 1805 ο Γαλλοαμερικάνος Φαρυές κατασκεύασε το 
πρώτο Αμερικάνικο αυτοκίνητο, που μελετήθηκε από τον 
Αμερικάνο Όλιβερ Ηθανς, σκοτώθηκε όμως ο ίδιος με τους 
βοηθούς του, ενώ έκανε πείραμα, κατά τη σύνδεση του ατμο
λέβητα με το κύριο σώμα, λόγω έκρηξης του ατμολέβητα.

Το 1829 στην Αμερική κατασκευάσθηκε η πρώτη ατμομη
χανή του Πήτερ Κούπερ, η οποία ονομάστηκε «Τομ Θαμθ».

Το 1860 ο Λεονάρ αποπειράθηκε να επιτύχει ανάφλεξη με 
ηλεκτρικό σπινθήρα.

Το 1868 ο Πιερ Ραθέτ κατασκεύασε το πρώτο πετρελαιο- 
κίνητο αυτοκίνητο.

Το 1893 κατασκευάστηκε στην Αμερική το πρώτο βενζινο
κίνητο αυτοκίνητο των αδελφών Φρανκ Ντιούρια που βρίσκε
ται τώρα στο Εθνικό Μουσείο της Ουάσιγκτων και άλλο στην 
Ευρώπη από την εταιρεία Ντε Ντιον Μποντόν.

Το 1893 εφευρέθηκε το καρμπυρατέρ από τον Μαϊμπάχ.
Το 1895 αρχίζει και η χρησιμοποίηση ελαστικών με αερο

θαλάμους από την εταιρεία DUNLOP.
Το 1900 ο Γερμανός Ντοημλέρ κατασκευάζει την πρώτη 

Μερσεντές.
Το 1902 ο Αμερικανός VANDERBILT, με το γαλλικό βενζινο

κίνητο αυτοκίνητο MORS, πέτυχε σε διαδρομή ενός χιλιομέ
τρου ταχύτητα 76 μιλιά την ώρα.

Το 1903 ανακαλύπτονται τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων.
Το 1905 η εταιρεία Ρολς Ρους κατασκευάζει τα πρώτα της 

αυτοκίνητα, γνωστά’για την ποιότητα και την πολυτέλεια, για
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βασιλείς και αυτοκράτορες.
Το 1952 εφαρμόζεται και τεχνικός κλιματισμός στα αυτο

κίνητα.
Παράλληλα με την Αμερική, γρήγορη τεχνική εξέλιξη πα

ρουσιάζει το αυτοκίνητο και στην Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, 
Αγγλία, Ιταλία).

Η τεχνική σήμερα έχει πετύχει πραγματικά θαύματα.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι από την αρχή παρατηρή

θηκε μεγάλη αντίδραση στην ανάπτυξη του αυτοκινήτου.
Αυτή προήλθε από τις θίγόμενες επαγγελματικές τάξεις 

των καραγωγέων και αμαξηλατών (εκτοπιζόμενα επαγγέλ
ματα) των σιδηροδρόμων και από την νοοτροπία των κυβερ
νήσεων, η οποία δεν συμβάδιζε με τις αντιλήψεις της επιστή
μης.

Χαρακτηριστικό της νοοτροπίας της εποχής εκείνης είναι 
και ο νόμος ο οποίος ψηφίσθηκε από το αγγλικό Κοινοβούλιο 
το 1831 και καθόριζε τις προϋποθέσεις για την κυκλοφορία 
του αυτοκινήτου.

Φόροι βαρύτατοι επεβλήθηκαν, για κάθε πέρασμα αυτοκι
νήτου από γέφυρες, ενώ η έλλειψη δρόμων και μέχρι το 1893 
η κίνηση χωρίς ελαστικά έκαμε δύσχρηστο το αυτοκίνητο. 
Γενικά για την κοινή γνώμη, τα αυτοκίνητα ήσαν αντικείμενα 
περίεργων θεαμάτων και παιχνίδια των αργόσχολων πλου
σίων. Υπήρχαν όμως και οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι έβλεπαν 
καθαρά ότι με το αυτοκίνητο θα δημιουργείτο νέα εποχή.

Για την ομάδα αυτή των πρωταγωνιστών δεν υπήρχε εμ
πόδιο. Η πρόοδος δεν έπρεπε να εμποδισθεί, γιατί οι άνθρω
ποι ήσαν σκεπτικοί και απρόθυμοι να εγκαταλείψουν τις 
παραδόσεις του.

Δεν είναι δε μόνο οι ιδιοκτήτες των μεγάλων εταιρειών 
παραγωγής οι πρωταγωνιστές, είναι ακόμη και αυτοί που 
διεκδικούν το ρεκόρ ταχύτητας, στις οργανωμένες αυτοκι- 
νητοδρομίες, οι οποίες δεν αποτελούσαν μόνο ενδιαφέρον 
σαν δημόσιο θέαμα, αλλά και πεδίο συνεχούς πειραματικής 
έρευνας και κίνητρο επιστημονικής μελέτης και βελτίωσης.

ι Ιαράλληλα προς την εξέλιξη του αυτοκινήτου στην Αμε
ρική, η μεγάλη διάδοση αυτού στην Ευρώπη αρχίζει κυρίως με 
την παραγωγή αυτοκινήτων Φολκς - Βάγκεν (αυτοκίνητα του 
λαού).

Η Γερμανία με το πρόσχημα ότι κατασκευάζει αυτοκίνητα, 
προετοιμάζετο για τον Α' παγκόσμιο πόλεμο και με τον παρα
πάνω τρόπο οργάνωσε ένα επαρκές σύστημα μεταφορών.

Από τον πόλεμο αυτό καταδείχτηκε πλήρως η αξία του 
αυτοκινήτου, σαν μεταφορικό μέσο και άρχισε η ομαδική 
παραγωγή αυτού.

Το 1901 εισήχθη στην Ελλάδα το πρώτο αυτοκίνητο. 
Όμως η νοοτροπία της εποχής, η έλλειψη δρόμων και η αμφι
βολία περί της χρησιμότητας του αυτοκινήτου, που δεν είχε 
τελειοποιηθεί ακόμη, δεν αποτέλεσε πρόσφορο κλίμα για την 
ταχεία αύξηση της κυκλοφορίας αυτού.

Γ ια το λόγο αυτό σποραδικά μόνο και σε αραιά διαστή
ματα, εισάγονταν ιδιωτικά αυτοκίνητα από ανθρώπους, που 
τους διέκρινε η περιέργεια και φιλοδοξία για την εξέλιξη, τον 
πειραματισμό, την μάθηση, την ψυχαγωγία και ακόμη την 
επίδειξη.

Η εισαγωγή αυτοκινήτων στην Ελλάδα άρχισε να γενι
κεύεται μετά την λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου.

— —  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗ
ΜΑΤΟΣ -  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΕΙΣ

Η μεταπολεμική αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη είχε σαν 
φυσιολογικό αποτέλεσμα την αύξηση των μηχανοκινήτων 
οχημάτων γενικά.

Η ευρεία διάδοση και χρήση του αυτοκινήτου και η ως 
γνωστόν μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 
ανερχομένη στην Ελλάδα κατά το 1975 σε 580.000 αυτοκί
νητα περίπου εκτός από εκείνα που ανήκουν στις Στρατιωτι
κές αρχές και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, των οποίων ο
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μεγαλύτερος αριθμός διακινείται μέσα στις μεγάλες πόλεις, 
αιφνιδ'ιασε τους πάντες, δημιούργησε δυσεπίλυτα προβλή
ματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, τόσο σε εμάς, 
όσο και σε διεθνή κλίμακα.

Οι προβληματικές κυκλοφοριακές συνθήκες των μεγάλων 
πόλεων προκάλεσαν συναγερμό σε κάθε υπεύθυνο και αρμό
διο για αποτελεσματική και επιτυχή αντιμετώπιση τούτων.

Οι προς τούτο καταβαλλόμενες προσπάθειες των ειδικά 
συγκροτηθέντων υπηρεσιών από πρόσωπα, τα οποία εκπαι
δεύτηκαν στο θέματα αυτά, τα διάφορα Διεθνή συνέδρια και 
οι μελέτες, οι οποίες καταρτίσθηκαν από κορυφαίους επι
στήμονες δεν κατόρθωσαν να βγάλουν τον άνθρωπο από την 
απόγνωσή του, προ του διλήμματος να βγουν έξω από αυτές 
τα αυτοκίνητα.

Παρά τις δυσχέρειες και τα δημιουργούμενα προβλήματα, 
τα οποία κάθε μέρα αυξάνουν, συνέπεια της μεγάλης εισροής 
αυτοκινήτων, καμιά προσπάθεια ανάσχεσης της ύφεσης από
κτησης του αυτοκινήτου παρουσιάστηκε, αλλά τουναντίον 
σημειώθηκε αλματώδης αύξηση, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, 
οι οποίες δέχονται τεράστιες πληθυσμιακές πιέσεις και αυ
ξήσεις των οχημάτων που κυκλοφορούν, με άμεσο αποτέλε
σμα μαζί με τ' άλλα, την εμφάνιση των κυκλοφοριακών συμ
φορήσεων, τα γενεσιουργό αίτια των οποίων θέλουν εκτεθεί 
παρακάτω.

Μία αναδρομή στο παρελθόν μας πείθει ότι και στην αρ
χαιότητα είχαν δημιουργηθεί θέματα κυκλοφορίας.

Στην αρχαία Ρώμη προ 2.000 χρόνων κυκλοφορία ικανού 
αριθμού οχημάτων, της εποχής εκείνης, είχε προκαλέσει κυ- 
κλοφοριακά θέματα και συμφορήσεις.

Οι συμφορήσεις την εποχή εκείνη μέσα στις πόλεις ήσαν 
τόσο σοβαρές ώστε βγήκε διαταγή, η οποία απαγόρευε την 
κυκλοφορία στους δρόμους της πόλεως, οχημάτων τις δέκα 
πρώτες ώρες της ημέρας (06.00 - 16.00), εκτός από τα οχή
ματα δημόσιας χρήσης και θρησκευτικών τελετών.

— I .η — ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ι —

ΑΙΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΟΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΠΟΛΕΙΣ

Μετά από όσα παραπάνω αναφέρθηκαν προκύπτει ότι οι 
κυκλοφοριακές συμφορήσεις είναι αποτέλεσμα πολλών 
παραγόντων και αιτίων, ήτοι:

α: Η αύξηση του αριθμού των κατοίκων των μεγάλων πό
λεων, η οποία οφείλεται κυρίως οε ιστορικά γεγονότα, οε 
δημοΥραφικά, πολιτικά, κοινωνικά και κοινωνικοοικονομικά. 
Η αύξηση του αριθμού των κατοίκων των μεγαλουπόλεων 
είναι παγκόσμιο σύγχρονο φαινόμενο. Η εξήγηση του φαινο
μένου.

Οι αγρότες οι ασχολούμενοι με την πρωτογενή παραγωγή 
(κυρίως γεωργία, κτηνοτροφία) αντιμετωπίζουν τη στενότητα 
του εδάφους, το οποίο δεν αυξάνει με την αύξηση αυτών. 
Έτσι ο γεωργικός κλήρος που κατατεμαχίζεται συνεχώς από 
γενεά σε γενεά, γίνεται τελικά ανεπαρκής, να καλύψει τις 
ανάγκες μιας οικογένειας. Ένα τμήμα λοιπόν του αγροτικού 
πληθυσμού εγκαταλείπει την ύπαιθρο, προς αναζήτηση άλ
λου επαγγέλματος.

Αντίθετα στις πόλεις, ιδρύονται βιομηχανίες, οι οποίες 
ζητούν επιστημονικό, τεχνικό, και εργατικό προσωπικό.

Τούτο αποτελεί διέξοδο για μια σημαντική μερίδα του 
αγροτικού πληθυσμού ο οποίος μεταφέρεται στις πόλεις, τις 
οποίες επιπλέον προτιμά και γιατί προσελκύεται από τις ανέ
σεις του τεχνικού πολιτισμού και των κοινωνικών και μορφω
τικών υπηρεσιών, οι οποίες του προσφέρονται στην πόλη.

Αλλά και πέρα από αυτά, με την αύξηση και την βελτίωση 
της βιομηχανικής παραγωγής, δημιουργείται το θέμα της 
μεταφοράς στους τόπους της κατανάλωσης των προϊόντων 
αυτής και της διάθεσης αυτών.

Έτσι δημιουργούνται νέα επαγγέλματα που έχουν σαν 
αντικείμενο τις μεταφορές και το εμπόριο. Τούτο σημαίνει
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νέα μεταβολή δηλαδή ροπή του πληθυσμού από τη δευτερο
γενή παραγωγή (βιομηχανία - βιοτεχνία) στην τριτογενή 
(μεταγορές - εμπόριο - υπηρεσίες).

Με την πρόοδο του τεχνικού πολιτισμού και τη βιομηχα
νική και γενικότερα την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας 
παρατηρείται μία συνεχής μετακίνηση του αγροτικού πληθυ
σμού προς τις πόλεις, λόγω μείωσης των ασχολιών της πρω
τογενούς παραγωγής, παρατηρείται επομένως ένα φαινό
μενο συνεχούς αστικοποίησης του πληθυσμού της χώρας, 
συνεχής αύξηση του πληθυσμού των πόλεων με ρυθμό πολύ 
ταχύτερο από εκείνο, τον οποίο δίνει η φυσική δημογραφική 
εξέλιξη (γεννήσεις - γόμοι - θανάτοι).

Τη λύση στο θέμα μπορεί να δώσει η εκβιομηχάνιση της 
χώρας.

Αλλά οι βιομηχανικές μονάδες που έχουν ανάγκη από 
εργατικά χέρια, να μην ιδρύονται στις πόλεις.

Η μετακίνηση αυτή του πληθυσμού από την ύπαιθρο προς 
τις πόλεις, προκαλεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, 
γιατί ενώ οι πόλεις σχεδιάστηκαν για ένα πληθυσμό μικρό, με 
δρόμους περιορισμένης ικανότητας και με ελεύθερους χώ
ρους μικρού εμθαδού, οι πόλεις αυτές αυξάνουν, από την 
παραπάνω αιτία καθ' ύψος (πολυκατοικίες) και κατά διεύ
θυνση ή οριζοντίως (επέκταση αυτών), ενώ οι δρόμοι και οι 
ελεύθεροι χώροι παραμένουν οι ίδιοι και καλούνται να δε
χτούν τον φόρτο κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων που αυ
ξάνεται συνεχώς και υπέρμετρα.

β. Οι ττληθυσμιακές πιέσεις από το αυτοκίνητο και τα άλλα 
οχήματα.

Παράλληλα προς τις πληθυσμιακές πιέσεις που προέρ
χονται από την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού δημιουρ- 
γήθηκαν στους χώρους των μεγάλων πόλεων μεγάλες πλη- 
θυσμιακές πιέσεις, λόγω της αύξησης του αριθμού των αυτο
κινήτων και των άλλων οχημάτων, ιδίως των ιδιωτικής χρήσης. 
Τα μέσα αυτά ενώ, αφ' ενός μεν συμβάλλουν κατά ένα μέρος 
στη λύση του συγκοινωνιακού προβλήματος, αφ’ ετέρου δη
μιουργούν την επιδείνωση του προβλήματος και τις κυκλο-

φοριακές συμφορήσεις, με την αύξηση της πυκνότητας των 
οχημάτων κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο, κάλυψη των δρόμων 
με τη μεγαλύτερη διασπορά του πληθυσμού, τη μεγαλύτερη 
φθορά των δρόμων, την επιβράδυνση της ταχύτητας κίνησης 
και γενικότερα με την μειωμένη απόδοση των μέσων Δημό
σιας χρήσης, τα οποία αποτελούν την σπονδυλική στήλη του 
συστήματος των συγκοινωνιών.

γ. Η έλλειψη δυναμικού ρυθμιστικού σχεδίου οικιστικού 
προγράμματος, χωροταξικής κατανομής των μεγάλων πό
λεων, ως και η διάρθρωση των οικισμών ως και η εντεύθεν 
κυκλοφοριακή ανεπάρκεια των δρόμων.

Οι παλαιές πόλεις έχουν δομή αναχρονιστική. Όταν μία 
πόλη έχει ειδική ιστορική ή τουριστική σημασία ή αρχιτεκτο
νική δομή, τότε η δομή αυτής προσλαμβάνει το στοιχείο του 
απαραβίαστου.

Ενα πολεοδομικό σχέδιο πρέπει να επιδιώκει τα εξής:
(1) Επάρκεια οδικού δικτύου στον κεντρικό τομέα της 

πόλης.
(2) Κατασκευή δρόμων, ευθειών και παραλλήλων, με ίσο 

πλάτος, ώστε να αποτελούν ζεύγος μονοδρόμων. Έτσι η ικα
νότητα των δρόμων θα διπλασιάζεται και η κίνηση θα είναι 
ταχεία και χωρίς διακοπή για να δύναται να εφαρμοστεί το 
προοδευτικό σύστημα των σηματοδοτών (πράσινο κύμα).

(3) Επαρκές πλάτος για κάθε κεντρικό δρόμο με πλατύ 
πεζόδρομο.

(4) Κατασκευή σε κάθε οικοδομή σταθμού αυτοκινήτων 
και

(5) Για κάθε ανεγειρόμενο ίδρυμα, που έχει συναλλαγή με 
το κοινό να υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης.

δ. Έλλειψη διοικητικής αποκέντρωσης.
Η έλλειψη αυτής, συνέπεια της οποίας το σύνολο σχεδόν 

των δημόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών νομικών προσώ
πων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου έχει συγκεντρωθεί στις 
μεγάλες πόλεις και ως γνωστό στο κέντρο τούτων έχει δυσ
μενή επακόλουθα και επιπτώσεις στην κυκλοφορία.
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Ο διοικητικός συγκεντρωτισμός είναι προϊόν της διάρ
θρωσης της Διοίκησης από παράδοση, για τούτο και επιβάλ
λεται η ανάγκη άμεσης οργάνωσης αυτής σε νέες βάσεις.

ε. Έλλειψη βιομηχανικής αποκέντρωσης.
Η έλλειψη αυτή συνέβαλε στην συγκέντρωση των βιομη

χανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων γύρω και μέσα στις 
μεγάλες πόλεις συνέπεια των πλεονεκτημάτων, τα οποία πα
ρέχουν έναντι των άλλων περιοχών.

στ. Οικονομικές και τεχνικές αδυναμίες εκτέλεσης έργων 
εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης του οδικού δικτύου των 
πόλεων με παράλληλη έλλειψη θάρρους τόλμης και πρόβλε
ψης επί της τεράστιας αξίας και των μελλοντικών αποτελε
σμάτων, ικανών όχι μόνο να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της κυκλοφορίας αλλά και στις μελλοντικές.

ζ. Η στάθμη του ανθρώπινου παράγοντα.
Στην όξυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος των μεγά

λων πόλεων συμθάλει και το χαμηλό επίπεδο κοινωνικής και 
πολιτιστικής αγωγής του πληθυσμού. Η έλλειψη επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στις ανθρώπινες σχέσεις και 
το χαμηλό επίπεδο κοινωνικής αγωγής και πολιτιστικής καλ
λιέργειας του λαού. Στη χώρα μας δεν κατεθλήθη σοβαρή 
προσπάθεια διαπαιδαγώγησης και διαφώτισης του κοινού 
περί των κινδύνων που απειλούνται από τα τροχοφόρα και τις 
δυσμενείς επιπτώσεις των κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

η. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η πρόχειρη αντιμετώ
πισή τους.

Οι χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι αναπόσπα
στο τμήμα του αρτηριακού δικτύου, όπως ακριβώς είναι αδια
νόητη η συνεχή κίνηση χωρίς στάθμευση. Η στάθμευση είναι 
απαραίτητος όρος στη χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου. Η 
κίνηση του αυτοκινήτου δεν μπορεί να διαχωρισθεί από τη 
στάθμευση, γιατί η χρήση και η αξιοποίηση αυτού πραγματο
ποιείται με συνδυασμό και των δύο. Εν τούτοις όταν ο οδηγός 
φθάσει στον τόπο του προορισμού του βρίσκεται σε αδιέξοδο 
γιατί, ούτε χώρο βρίσκει προς στάθμευση, ούτε άλλο οδηγό 
διαθέτει για να απομακρύνει το αυτοκίνητό του.

Από έλλειψη πρόβλεψης η στενότητα χώρου δημιούργησε 
ένα πρόβλημα για το οποίο απέμεινε σαν μοναδική λύση η 
χειρότερη απ’ όλες, δηλαδή με αστυνομικά μέτρα απαγό
ρευση και περιορισμοί στις σταθμεύσεις, πράγμα το οποίο 
έμμεσα είναι απαγόρευση της χρήσης του αυτοκινήτου.

Με τον τρόπο αυτό μετατίθεται η ευθύνη στις υπηρεσίες 
της Τροχαίας. Τα όργανα της οποίας ασχολούνται και με την 
απαγόρευση των σταθμεύσεων, οι οποίες αφορούν το σύν
ολο των οδηγών.

Η έλλειψη των χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων απο
τελεί πρόβλημα πολύ μεγάλο και δυσεπίλυτο διεθνώς. Οι 
περισσότερες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού έλα
βαν κάποιο τρόπο οριστικής πολεοδομικής μορφής πριν από 
την παρουσία μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων και κατόπιν 
τούτου δεν έλαβαν πρόνοια στάθμευσης αυτών.

Οι δρόμοι οι οποίοι διαμορφώθηκαν και οι οποίοι προορί
ζονταν κυρίως για τη κυκλοφορία των πεζών, πρέπει να δε
χτούν όχι μόνο τα οχήματα που είναι σε κίνηση αλλά και αυτά 
που θα σταθμεύσουν, αφού ο μέσος όρος κίνησης των οχη
μάτων δεν υπερβαίνει τις 4 ώρες του 24ώρου.

Ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος τούτου με την 
έκδοση απαγορευτικών διατάξεων και την τοποθέτηση απα
γορευτικών πινακίδων αποτελεί την αρνητική πλευρά αντιμε
τώπισης του θέματος, πρώτον γιατί παράλληλα προς την 
απαγόρευση θα έπρεπε να υποδείχνουμε και τις θέσεις όπου 
πρέπει να σταθμεύσουν τα οχήματα και δεύτερον γιατί, με 
τον πλημμελή έλεγχο εθίζονται οι οδηγοί στην κατ’ εξακο
λούθηση παράνομο στάθμευση.

θ. Ανεπάρκεια συστήματος σηματοδότησης - τροχονομι- 
κοϋ ελέγχου. Διαγράμμιση των δρόμων.

Η αρχική εμφάνιση του σηματοδότη στην οδική κυκλοφο
ρία εντοπίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι ηλεκτρικοί 
σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας εμφανίσθηκαν σε 
μας με τη σύγχρονη μορφή τους προ 15ετίας περίπου και 
συνέβαλαν πολύ στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Εδώ δε θα 
αναπτύξουμε τα πλεονεκτήματα της φωτεινής σηματοδο
σίας, αλλά θα τονίσουμε τα κενά, τα οποία παρουσιάζουν σε 
περίπτωση βλαβών και κατά τη ρύθμιση αυτών, με αποτέλε
σμα τη δημιουργία κυκλοφοριακών συμφορήσεων ή και σε 
ορισμένες περιπτώσεις κυκλοφοριακού χάους, γιατί οι

περισσότερες διασταυρώσεις ρυθμίζονται με φωτεινούς ση
ματοδότες.

Στο θέμα της διαγράμμισης των δρόμων, η οποία δεν είναι 
μεν δαπανηρή αλλά συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση 
ομαλούς και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. 
Δυστυχώς στο τομέα αυτό υστερούμε καταφανώς των άλλων 
χωρών οι οποίες έχουν οργανώσει κατά τρόπο υποδειγματικό 
το σύστημά της διαγράμμισης των δρόμων.

Τέλος ο τροχονομικός έλεγχος, με τον οποίο εξασφαλίζε
ται η ευρυθμία, η τάξη και η ασφάλεια της οδικής κυκλοφο
ρίας πρέπει να γίνεται κατά τρόπο μεθοδικό από τις υπηρε
σίες τροχαίας και με ειδικευμένα πρόσωπα, διαφορετικά τα 
αποτελέσματα αυτού είναι αρνητικά.

ι. Ατέλειες της νομοθεσίας και καταμερισμός αρμοδιότη
τας.

Εκατοντάδες νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις ισχύουν, 
αλληλοσυμπληρώνονται και μερικές φορές αλληλοσυγ- 
κρούονται, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το έργο των 
Τροχονομικών Οργάνων, τα οποία δεν δύνανται πάντοτε να 
είναι ενήμερα. Πολλοί δε νόμοι δεν είναι προσαρμοσμένοι με 
την ελληνική πραγματικότητα, γιατί πολλές φορές αποτε
λούν αντίγραφα ομοίων νόμων άλλων κρατών με διαφορετική 
νοοτροπία των κατοίκων και διαφορετικές συνθήκες κυκλο
φορίας.

Στον καταμερισμό αρμοδιότητας ρύθμισης κυκλοφορια- 
κών θεμάτων, εκτός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Αστυ
νομικών Αρχών, έχουν αρμοδιότητα και άλλες υπηρεσίες και 
υπουργεία (Νομαρχίες, Υπουργείο Δημ. Έργων, Οικονομικών 
κ.τ.λ.) με αποτέλεσμα να υπάρχει πολυαρχία, σύγκρουση αρ
μοδιοτήτων σε θέματα προγραμματισμού έργων οδοποιίας, 
λήψης ρυθμιστικών μέτρων κυκλοφορίας κ.τ.λ. και έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών με συναφείς αρμοδιότητες. 
Παρατηρείται λ.χ. το φαινόμενο, να ανασκάπτεται ένας δρό
μος, ο οποίος μόλις αποπερατώθηκέ για εγκατάσταση καλω
δίων μιας επιχείρησης και μετά από λίγο χρόνο από άλλο 
οργανισμό. Δεν υπάρχει συνεργασία, προγραμματισμός των 
έργων και συντονισμός, ώστε με το ίδιο όρυγμα, να γίνονται 
όλες οι εγκαταστάσεις για να υπάρχει οικονομία χρημάτων 
και χρόνου, για να μην προκαλεί η μία υπηρεσία φθορά στα 
έργα της άλλης, για να μην υπάρχουν εμπόδια στην κυκλοφο
ρία και για να μελετάται από κοινού ο οικονομικότερος και 
καλύτερος τρόπος κατασκευής των έργων.

ια. Λειτουργία πρακτορείων αυτοκινήτων, βενζινατλιών 
και άλλων παρομοίων καταστημάτων σε ακατάλληλες θέσεις.

Το σύνολο των πρακτορείων αυτοκινήτων πρατηρίων 
υγρών καυσίμων καταστημάτων ανταλλακτικών και συνερ
γεία επισκευής αυτοκινήτων λειτουργούν συνήθως στα κεν
τρικά σημεία των πόλεων, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η 
κυκλοφοριακή ανωμαλία και από αυτή η κυκλοφοριακή συμ
φόρηση.

Τελευταία η απομάκρυνση μερικών από αυτά, από το κέν
τρο της πρωτεύουσας έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η απομάκρυνση όλων αυτών των καταστημάτων των πό
λεων από το κέντρο και από τους κεντρικούς δρόμους θα 
μείωνε αποφασιστικά το κυκλοφοριακό φόρτο και τις κυκλο- 
φοριακές συμφορήσεις.

ιβ. Βλάβες οδοστρωμάτων.
Οι βλάβες των οδοστρωμάτων προέρχονται είτε από φυ

σική φθορά είτε με την επέμβαση του ανθρώπου.
Στην πρώτη περίπτωση η αποκατάσταση αυτών, αργεί να 

γίνει σε βάρος της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας.
Στη δεύτερη περίπτωση, με τη δικαιολογία της εγκατά

στασης ή επισκευής έργων διαφόρων οργανισμών (Δ.Ε.Η. - 
Ο.Τ.Ε. - Ε.Υ. - εργολάβων οικοδομών κ.τ.λ.) οι δρόμοι ανασκά
πτονται, η δε αποκατάσταση αυτών γίνεται πρόχειρη και ελ- 
λαττωματική.

ιγ. Διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις γενικού ή τοπικού 
χαρακτήρα.

Οι διάφορες εκδηλώσεις, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται 
επιφέρουν διατάραξη στην ομαλή κυκλοφορία και προκαλούν 
κυκλοφοριακές συμφορήσεις.

ιδ. Πολιτικές ή άλλες συγκεντρώσεις, αθλητικές συγκεν
τρώσεις ή έκτακτες καταστάσεις ανάγκης (πυρκαγιές - πλημ
μύρες) προκαλούν τα παραπάνω αποτελέσματα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Είδη πυροσβεστήρων 
και χρησιμότητά τους

Είδη φορητών πυροσβεστήρων
Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο κατασβεστικό 

υλικό και σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές - οι 
οποίες είναι ίδιες με τις διεθνείς - οι φορητοί πυρο
σβεστήρες διακρίνονται στα εξής είδη:

α. Πύροσβεστήρες νερού, 
β. Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα, 
γ. Πυροσβεστήρες μηχανικού αφρού. 
δ. Πυροσβεστήρες αλογόνων υδρογοναν
θράκων οι επονομαζόμενοι HALON. 
ε. Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης.

Σήμερα οι κυκλοφορούντες πυροσβεστήρες ανά
γονται σ’ ένα από τα προαναφερόμενα είδη.

Κατηγορίες πυρκαγιάς
Η παράθεση των κατηγοριών πυρκαγιάς, θα μας 

βοηθήσει να κατατάξουμε τους πυροσβεστήρες σύμ
φωνα με τις κατασβεστικές τους ικανότητες, πράγμα 
που επιβάλλεται για την αποτελεσματικότητα της 
χρήσης των πυροσβεστήρων.
Κατηγορία Α'

Συμπεριλαμβάνει τις πυρκαγιές στερεών υλικών, 
οργανικής κυρίως σύνθεσης, στις οποίες η ανάφλεξη 
γίνεται κανονικά με σχηματισμό τεφροανθράκων (π.χ. 
ξύλο, χαρτί, άχυρο, ύφασμα, λάστιχο και ορισμένα είδη 
πλαστικού).
Κατηγορία Β'

Συμπεριλαμβάνει τις πυρκαγιές υγρών καυσίμων ή 
υγροποιημένων στερεών (π.χ. αιθέρες, οινόπνευμα, 
βενζίνη, λάδια, λίπη, λάκες, στεάτινη, παραφίνη κ.τ.λ.). 
Κατηγορία C'

Συμπεριλαμβάνει τις πυρκαγιές καυσίμων αερίων 
(π.χ. μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετυλίνη, υδρο
γόνο κ.τ.λ.)
Κατηγορία D'

Συμπεριλαμβάνει τις πυρκαγιές μετάλλων (π.χ. νά
τριο, κάλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο).
Κατηγορία Ε'

Συμπεριλαμβάνει τις πυρκαγιές των κατηγοριών Α, 
Β, C, D πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, εγκατα
στάσεις κ.τ.λ. που βρίσκονται υπό τάση. Το εκτοξευό
μενο πυροσβεστικό υλικό, πρέπει να μην είναι αγώ
γιμο. Είναι ευνόητο ότι αν οι ηλεκτρικές συσκευές ή 
εγκαταστάσεις δεν βρίσκονται υπό τάση, η κατάσβεση 
γίνεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η 
ρυρκαγιά.

Χαρακτηρισμός πυροσβεστήρων αναλόγως 
του εκτοξευόμενου υλικού

Ανάλογα με το εκτοξευόμενο υλικό, οι πυροσβε
στήρες διακρίνονται σε ορισμένα είδη και χρησιμο- 
ποιόύνται για κατάσβεση ορισμένων κατηγοριών πυρ
καγιάς. Πιο κάτω παραθέτουμε πίνακα όπου κατατάσ
σονται οι φορητοί πυροσβεστήρες ανάλογα με το 
κατασβεστικό υλικό, τις δυνατότητες και το χαρακτη
ριστικό τους σύμβολο.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΛΟ

Σκόνη
(Κατηγορία πυρκαγιάς Β,Ο,Ε)................. Ρ
(Κατηγορία πυρκαγιάς Α,Β,Ο,Ε)............. Pa
(μέχρι 10.000 Volts)
(Κατηγορία πυρκαγιάς D)....................... Pd
Διοξείδιο του άνθρακα
(Κατηγορία πυρκαγιάς Β,Ο,Ε,)............... C
Νερό
(Κατηγορία πυρκαγιάς Α).......................W
Μηχανικός αφρός
(Κατηγορία πυρκαγιάς Α,Β,)................. WF

Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) 

έχουν κατασβεστική ικανότητα σε μικρές κυρίως πυρ
καγιές των κατηγοριών Β, C, Ε, δηλαδή σε υγρά καύ
σιμα όπου με το διοξείδιο του άνθρακα απομακρύνεται 
το οξυγόνο, σε αέρια καύσιμα όπου αποκόπτεται η 
φλόγα από το αέριο που καίγεται και σε καύσιμα κοντά 
ή πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση, λόγω 
της πρακτικά αμελητέας αγωγιμότητας του διοξειδίου 
του άνθρακα. Το εκτοξευόμενο διοξείδιο του άνθρακα 
δεν αφήνει κατάλοιπα, γι’ αυτό η χρήση του συνιστάται 
για κατασβέσεις πυρκαγιών που είναι δυνατό τα κατά
λοιπα να προκαλέσουν ζημιά.

Πλεονεκτήματα διοξειδίου του άνθρακα
α) Είναι αέριο άκαυστο, η δε κατασβεστική του ενέρ
γεια είναι εξαιρετικά ταχεία.
6) Δεν προκαλεί φθορές και δεν αφήνει υπολείμματα
μετά τη χρησιμοποίησή του.
γ) Δεν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου.
δ) Είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού.
ε) Δεν σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα.

Μειονεκτήματα διοξειδίου του άνθρακα
Είναι αέριο ασφυκτικό, γι’ αυτό κατά τη χρησιμο

ποίησή του σε κλειστούς χώρους επιβάλλεται ο χειρι
στής να φέρει οξυγονούχο αναπνευστική συσκευή ή 
πεπιεσμένου αέρα.

Γενικοί κανόνες κατάσβεσης πυρκαγιών 
με διοξείδιο του άνθρακα

α) Να πλησιάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την 
εστία της φωτιάς και να κατευθύνουμε το διοξείδιο 
στη βάση της φλόγας.
β) Να ακολουθούμε κατά την κατάσβεση τη φορά του 
ανέμου.
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γ) Να μην αναταράσσουμε την επιφάνεια του καιόμε- 
νου υγρού.
δ) Να χρησιμοποιούμε κατά την κατάσβεση σε κλει
στούς χώρους αναπνευστική συσκευή, 
ε) Να καλύπτουμε εντελώς την καιόμενη επιφάνεια με 
διοξείδιο.
στ) Το διοξείδιο του άνθρακα ενδείκνυται κυρίως για 
την κατάσβεση πυρκαγιών εύφλεκτων υγρών και ηλε
κτρικών γενικά εγκαταστάσεων.

Πυροσβεστήρες μηχανικού αφρού
Με τους πυροσβεστήρες μηχανικού αφρού επιδιώ

κεται η κατάσβεση μικρών πυρκαγιών των κατηγοριών 
A, Β, δηλαδή επί στερεών καυσίμων και επί υγρών ή 
υγροποιημένων στερεών, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πυροσβεστήρας μηχανικού αφρού αποτελείται 
από το σώμα μέσα στο οποίο είναι τοποθετημένη η 
γόμωση από υδατικό διάλυμα και κατάλληλη αφρο- 
ποιητική ουσία. Η εκτόξευση, γίνεται πάντοτε με τη 
βοήθεια ενός αδρανούς αερίου υπό πίεση (διοξείδιο 
του άνθρακα CO2 ) μέσα σε φιαλΐδιο εντός ή εκτός του 
σώματος του πυροσβεστήρα. Οι πυροσβεστήρες μη
χανικού αφρού λειτουργούν πάντοτε σε όρθια θέση.

Πλεονεκτήματα μηχανικού αφρού
α) Ο αφρός είναι κατάλληλος για κατάσβεση σχεδόν 
όλων των ουσιών και κυρίως εκείνων που δεν μπορούν 
να σβηστούν με νερό.
6) Πέφτει ελεφρά στα καιόμενα αντικείμενα και αφήνει 
αυτά ανέπαφα.
γ) Μειώνει στο ελάχιστο τον καπνό που δημιουργείται 
από τις καιόμενες ύλες και έτσι κάνει ευχερέστερη τη 
δράση των πυροσβεστών.
δ) Δεν προκαλεί ζημιές κατά την κατάσβεση όπως 
συμβαίνει με το νερό λόγω μεγάλης πίεσης, 
ε) Λόγω του μικρού ειδικού βάρους του επιπλέει στις 
επιφάνειες όλων των υγρών και εύφλεκτων υλών και 
παραμένει αδιάλυτος για αρκετό χρονικό διάστημα, 
στ) Σε επίπεδα και επιφάνειες ή αντικείμενα προλη
πτικά ραντισμένα με αφρό η φωτιά δεν μεταδίδεται, 
ζ) Η κατάσβεση είναι ταχύτατη. Ένα κυβικό μέτρο 
αφρού μπορεί να καλύψει αρκετά τετρ. μέτρα καιόμε- 
νης επιφάνειας.
η) Η παραγωγή του μπορεί να είναι συνεχής και η εκτό
ξευσή του γίνεται με σωλήνα και αυλό σε ακτίνα μεγα
λύτερη από 15 μέτρα.
θ) Είναι αβλαβής για την υγεία των ανθρώπων και των 
ζώων.
ι) Με μικρές ποσότητες νερού παράγονται μεγάλες 
ποσότητες αφρού και συνεπώς είναι δυνατή η παρα
γωγή του σε πόλεις κωμοπόλεις και χωριά με ανεπαρκή 
ποσότητα νερού.

Μειονεκτήματα μηχανικού αφρού
α) Δεν ενδείκνυται η χρήση του για κατάσβεση στε
ρεών γενικά σωμάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
β) Είναι δαπανηρός.
γ) Οι διαλύσεις υπόκεινται με την πάροδο του χρόνου 
σε αλλοίωση.

Γενικοί κανόνες κατάσβεσης πυρκαγιών με αφρό
α) Να καταναλώνουμε κατά το δυνατόν λιγότερη πο
σότητα αφρού.
β) Ο αφρός να πέφτει ήρεμα στην επιφάνεια του εύ
φλεκτου υγρού. Για το σκοπό αυτό η βολή πρέπει να 
κατευθύνεται στα εσωτερικά τοιχώματα των δοχείων
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και δεξαμενών ή να χρησιμοποιείται εκχυτήρας προσ- 
αρμοζόμενος στο άκρο του αυλού, για να αποφευχθεί 
έτσι η ανατάραξη του υγρού και η διάσπαση του αφρού 
από τις φλόγες.
γ) Να ρυθμίζουμε την πυκνότητα του αφρού ανάλογα 
με τις καιόμενες ύλες.
δ) Η επιφάνεια του πυρός να καλύπτεται εντελώς με το 
απαραίτητο πάχος αφρού και να μην αφήνονται κενά σ’ 
αυτή.
ε) Να λαμβάνεται μέριμνα για να μη συμβεί διακοπή 
του αφρού, είτε από έλλειψη αφροποιητικής ύλης, είτε 
από άλλη αιτία και η παροχή να είναι συνεχής.

στ) Ποτέ δεν πρέπει να ρίχνουμε αφρό πάνω σε ελαιό
λαδο ή άλλο λάδι, ορυκτέλαιο, πίσσα κ.τ.λ. που βράζει 
παρά μόνο όταν σταματήσει ο βρασμός.
ζ) Να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση στην ίδια επιφά
νεια αφρών διαφόρου παρασκευής, 
η) Απαγορεύεται η εκτόξευση αφρού σε ηλεκτρικές 
γενικά εγκαταστάσεις που διαρρέονται από ηλεκτρικό 
ρεύμα.

Φορητοί πυροσβεστήρες νερού
Οι πυροσβεστήρες νερού χρησιμοποιούνται για 

την κατάσβεση μικρής έκτασης πυρκαγιών και μόνο 
κατηγορίας Α, δηλαδή στερεών καυσίμων, απουσία 
ηλεκτρικού ρεύματος. (Ειδικότερα, βαμβάκι, έριο, 
υφάσματα, ξυλεία, άνθρακας, κουρέλια, χόρτα γενικά, 
χαρτιά, καπνός, σιτηρά, οικίες, καταστήματα, αποθή
κες, εργοστάσια παραγωγής προϊόντων από ύλες και 
γενικότερα για την κατάσβεση κοινών η ξηρών πυρκα
γιών.

Ακόμη, πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες γενικά,
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πυρκαγιές πλαστικών υλών, χημικών προϊόντων, λιπα
σμάτων κ.τ.λ. σβήνουν με τη χρήση άφθονου νερού).

Η εκτόξευση του νερού πάνω στη φωτιά γίνεται 
πάντοτε με τη βοήθεια ενός αερίου υπό πίεση (CO2 , Ν ή 
αέρας).

Ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσης του υπό πίεση 
αερίου, διακρίνουμε δύο είδη πυροσβεστήρων νερού:

α) Πυροσβεστήρες με φιαλίδιο. Είναι ο τύπος στον 
οποίο το υπό πίεση αέριο βρίσκεται σε ειδικό φιαλίδιο 
τοποθετημένο μέσα ή έξω από το σώμα του πυροσβε
στήρα. Το αέριο είναι διοξείδιο του άνθρακα.

β) Πυροσβεστήρες με συνεχή πίεση. Στον τύπο αυτό, 
το υπό πίεση αέριο βρίσκεται αποθηκευμένο μαζί με τη 
γόμωση μέσα στο σώμα του πυροσβεστήρα σε συνεχή 
πίεση. Το αέριο είναι άζωτο ή αέρας. Σ' αυτή την περί
πτωση, ο πυροσβεστήρας πρέπει να φέρει θλιβόμετρο 
για να διακρίνεται η πίεση του θαλάμου.

Μέθοδοι λειτουργίας πυροσβεστήρων νερού
Η λειτουργία όλων των πυροσβεστήρων νερού γί

νεται σε όρθια θέση χωρίς ανατροπή του πυροσβε
στήρα.

Πλεονεκτήματα
Το νερό σαν κατασβεστικό μέσο είναι ίσως το 

σπουδαιότερο και το αναντικατάστατο.
Βρίσκεται ελεύθερο και άφθονο στη φύση και η 

απόκτησή του είναι παντού και πάντοτε εύκολη και τις 
περισσότερες φορές χωρίς δαπάνη.

Η φυσική σύστασή του το κάνει πολύ εύχρηστο 
καθόσον επιτρέπει τη διοχέτευσή του σε σωλήνες και 
την εκτόξευσή του σε μακρινές αποστάσεις με πίεση ή

την τοποθέτησή του σε δοχεία και την εκτόξευσή του 
από απόσταση.

Κατασβεστική ενέργεια του νερού
Η κατασβεστική ενέργειά του έγκειται στην ικανό

τητα που έχει να απορροφά μεγάλη ποσότητα θερμό
τητας την οποία αφαιρεί από το καιόμενο σώμα. Για το 
λόγο αυτό η κατασβεστική του ικανότητα στηρίζεται 
και στην απομόνωση του καιόμενου σώματος από τον 
ατμοσφαιρικό αέρα που το περιβάλλει, όταν χρησιμο
ποιείται υπό μορφή ομίχλης.

Το νερό έχει τη μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα 
απ' όλα τα γνωστά ή τεχνητά κατασβεστικά μέσα, για 
το λόγο ότι 1 χλγ. νερού 0° C μετατρεπόμενο σε ατμό 
αφαιρεί 639 χιλιοθερμίδες (Kcal).

Αντενδείξεις
Το νερό σαν κατασβεστικό υλικό αντενδείκνυται σε 

πυρκαγιές υγρών καυσίμων, όπως βενζίνης, πετρε
λαίου, μαζούτ, αιθέρα, οινοπνεύματος, ελαίων, ορυ- 
κτέλαιων, ημίρρευστων υγρών όπως λίπους, γλυκερί
νης, κεριού, παραφίνης, ρετσινιού, πίσσας, ελαστικού, 
ελαιοχρωμάτων και γενικότερα σε πυρκαγιές ρευστών 
ή ημίρρευστων υγρών, τα οποία έχουν ειδικό βάρος 
μικρότερο του νερού και σαν ελαφρότερα επιπλέουν 
αυτού.

Ακόμη, όπως παραπάνω αναφέρθηκε, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το νερό για την κατάσβεση πυρκαγιών 
υγρών καυσίμων, αλλά μόνο υπό μορφή ομίχλης.

Το ίδιο αντενδείκνυται η χρήση του νερού σε πυρ
καγιές αερίων στις οποίες καμία επίδραση δεν μπορεί 
να έχει. Εκτός αυτού μπορεί να προκαλέσει επέκταση 
της πυρκαγιάς σε άλλα υλικά λόγω απομάκρυνσης των 
φλέγόμενων αερίων.

ΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ



Η χρήση του νερού σε ερυθροπυρωμένα μέ
ταλλα δεν συνιστάται, γιατί υπάρχει πιθανότητα απο
σύνθεσής του στα συστατικά του, υδρογόνο και οξυ
γόνο, την επανάφλεξη του υδρογόνου και την πρό
κληση εκρήξεων.

Μερικές στερεές ύλες, όπως το θείο, η ναφθαλμα- 
λίνη κ.τ.λ., οι οποίες επιπλέον του νερού, δεν σβήνουν 
με τη χρήση του.

Ο φώσφορος, ενώ καταρχήν, φαίνεται ότι σβήνει με 
το νερό, επαναφλέγεται μετά την εξάτμισή του.

Η χρήση νερού για την κατάσβεση του καλιού ή του 
νατρίου απαγορεύεται γιατί έχουν την ιδιότητα να 
αποσυνθέτουν το νερό και να προκαλούν εκρήξεις.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση νερού για κατά
σβεση αγωγών από τους οποίους διέρχεται ηλεκτρικό 
ρεύμα.

Γενικοί κανόνες κατάσβεσης πυρκαγιών με νερό
α) Να καταναλώνεται όσο το δυνατόν λιγότερη ποσό
τητα νερού.
6) Να χρησιμοποιείται σε πυρκαγιές μεγάλης έντασης 
και έκτασης βολή μεγάλης πίεσης - όχι μικρότερης των 
5 ατμοσφαιρών - προς το καιόμενο αντικείμενο, 
γ) Να χρησιμοποιείται η κατάλληλη βολή νερού (συμ
παγή, διασκορπισμένη ομίχλη) και να εναλλάσόνται οι 
βολές ανάλογα με την ένταση του πυρός και την από
σταση του καιόμενου αντικειμένου από το στόμιο του 
αυλού.
δ) Να αποφεύγεται η συγκέντρωση της βολής για πολύ 
σε ένα σημείο, να επιδιώκεται δε η ταχεία κατανομή 
της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καιόμενη επιφά
νεια γιατί με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η τελειό

τερη υποβίβαση της θερμοκρασίας, 
ε) Να πλησιάζει ο αυλοφόρος όσο το δυνατόν περισσό
τερο την εστία του πυρός, χρησιμοποιώντας μάσκα και 
στην ανάγκη παραπετάσματα νερού ή αμιάντου ή άλ
λου πρόχειρου άκαυστου υλικού, 
στ) Σε καμία περίπτωση να μη χύνεται νερό εάν δεν 
μπορεί να προσβληθεί απευθείας η εστία του πυρός.

Πυροσβεστήρες ξηρός σκόνης
Με τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και με τη 

χρησιμοποίηση της κατάλληλης σκόνης, επιδιώκεται η 
κατάσβεση μικρής έκτασης πυρκαγιών όλων των κατη
γοριών (A, Β, C, D, Ε), σε στερεά - υγρά - αέρια καύσιμα 
ή και παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και σε 
καιόμενα μέταλλα (μαγνήσιο, αλουμίνιο, κ.τ.λ.).

Η εκτόξευση της σκόνης πάνω στην εστία, γίνεται 
πάντοτε με τη βοήθεια αερίου υπό πίεση, συνήθως 
διοξειδίου του άνθρακα ή αζώτου.

Οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης διαιρούνται σε 
δύο γενικούς τύπους:

α) Πυροσβεστήρες με φιαλίδιο. Είναι ο τύπος όπου 
το υπό πίεση αέριο βρίσκεται μέσα στο φιαλίδιο το 
οποίο είναι τοποθετημένο μέσα ή έξω από το σώμα του 
πυροσβεστήρα. Το αέριο αυτό είναι C02.

β) Πυροσβεστήρες συνεχούς πίεσης. Στον τύπο 
αυτό το υπό πίεση αέριο είναι αποθηκευμένο μαζί με 
τη γόμωση μέσα στο σώμα του πυροσβεστήρα και είναι 
C02 ή Ν.

Ξηρά σκόνη
Διακρίνονται τρεις βασικοί τύποι ξηράς σκόνης:
α) Ο πρώτος τύπος είναι κατάλληλος για την κατά-

■ Πυροσβεστήρες ξηράς κόυεως και ο τρόπος που ετοιμάζονται για χρησιμοποίηση.
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σβέση πυρκαγιών κατηγοριών Β, C, Ε, διηλεκτρικής 
αντοχής με ελάχιστο όριο 80.000 Volts και χαρακτηρί
ζεται με το σύμβολο Ρ.

6) Ο δεύτερος τύπος είναι κατάλληλος για την 
κατάσβεση πυρκαγιών κατηγοριών Α, Β, C, Ε, διηλε
κτρικής αντοχής με ελάχιστο όριο 1.000 Volts, χαρα
κτηρίζονται δε με το σύμβολο Ρα.

γ) Ο τρίτος τύπος είναι κατάλληλος για την κατά
σβεση και πυρκαγιών κατηγορίας D και χαρακτηρίζεται 
με το σύμβολο Pd.

Μέθοδοι λειτουργίας πυροσβεστήρων 
ξηρός σκόνης

Η λειτουργία όλων των πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης γίνεται σε όρθια θέση χωρίς ανατροπή του 
πυροσβεστήρα.

Η εκτόξευση της ξηράς σκόνης πρέπει να είναι 
ελεγχόμενη, δηλ. να υπάρχει δικλείδα, η οποία επιτρέ
πει τη στιγμιαία διακοπή και επανάληψη της εκτόξευ
σης κατά τη θέληση του χειριστή. Η ξηρά σκόνη πρέπει 
να εκτοξεύεται μέσα από εύκαμπτο σωλήνα. Ειδικά οι 
πυροσβεστήρες χωρητικότητας 1 μέχρι 1,3 χλγ. και 3 
χλγ., μπορούν να λειτουργήσουν και χωρίς τη χρήση 
εύκαμπτου σωλήνα.

Ενδείξεις κατάσβεσης με ξηρά σκόνη
1. Η ξηρά σκόνη είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού 
και γι' αυτό το λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακίν
δυνα σε πυρκαγιές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

2. Σε πυρκαγιές υγρών καυσίμων έχει άριστα κατασβε
στικά αποτελέσματα, κυρίως όταν αυτά έχουν χυθεί 
στο έδαφος ή βρίσκονται σε μικρές δεξαμενές ή δο-

■ Πυροσβεστήρας διοξειδίου τροχήλατος.

χεία. Και σε μεγάλες δεξαμενές χρησιμοποιείται η 
ξηρά σκόνη αλλά η χρήση της προϋποθέτει μόνιμες 
εγκαταστάσεις.
3. Ενδείκνυται για την κατάσβεση πυρκαγιών σε αερο
πλάνα, αυτοκίνητα, μηχανοστάσια, κ.τ.λ.
4. Σε πυρκαγιές στερεών έχει άριστα κατασβεστικά 
αποτελέσματα όταν αυτά καίγονται επιφανειακά.
5. Ενδείκνυται για την κατάσβεση πυρκαγιών σε απο
θήκες, σε κύτη πλοίων και γενικά σε κλειστούς χώ
ρους.

Η κατάσβεστική σκόνη είναι αβλαβής για τον άν
θρωπο και τα ζώα και δεν σχηματίζει η ένωσή της με 
τον αέρα εκρηκτικά μίγματα.

Μειονεκτήματα ξηράς σκόνης
1. Μετά τη χρησιμοποίησή της αφήνει υπολείμματα.
2. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος γιά να μην 
επηρεάζεται από την υγρασία.
3. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες αποστά
σεις, γιατί το μέσο βεληνεκές της βολής είναι 4 - 5  
μέτρα. Σε μεγαλύτερη απόσταση γίνεται μεγάλη δια- 
σπορά, αφενός και αφετέρου υπάρχει ενδεχόμενο να 
παρασυρθεί από τον άνεμο ή να εκδιωχθεί από τα ρεύ
ματα της πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε αντίθετη φορά από τον πνέοντα 
άνεμο.

Γενικοί κανόνες κατάσβεσης πυρκαγιάς 
με ξηρά σκόνη

α) Να πλησιάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η εστία 
της φωτιάς και να κατευθύνεται το νέφος της σκόνης 
στη βάση των φλογών προσέχοντας να μην αναταράσ- 
σεται η επιφάνεια του καιόμενου υγρού.
6) Η εκτόξευση της σκόνης έχει την ίδια κατεύθυνση 
με τη φορά του ανέμου.
γ) Να καταναλώνεται η αναγκαία ποσότητα σκόνης, 
δ) Η σκόνη ενδείκνυται κυρίως για την κατάσβεση των 
εύφλεκτων υγρών και των ηλεκτρικών γενικά εγκατα
στάσεων.

Αντιμετώπιση πυρκαγιών με πυροσβεστήρες ξηράς 
σκόνης. Τα παρακάτω παραδείγματα δίνονται σαν 
βοήθημα για τις ομάδες πυρασφάλειας. Είναι γεγονός 
ότι η κατάλληλη τακτική καταπολέμησης της πυρκα
γιάς, προσδιορίζεται από το είδος, το μέγεθος των 
ενδεχόμενων κινδύνων και την τοποθεσία της πυρκα
γιάς.

Ετοιμότητα των πυροσβεστήρων: Επιθεώρηση των 
πυροσβεστήρων κάθε χρόνο.

Πυροσβεστήρες HALON
Οι πυροσβεστήρες Halon αν και δεν υπάρχουν 

ακόμη στις ελληνικές προδιαγραφές, κυκλοφορούν 
στο εμπόριο εισαγόμενοι από ξένες χώρες και κυρίως 
από Αμερική και Αγγλία.

Οι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα 
είναι Halon 1211 ή BCF. Επίσης κυκλοφορούν και πυ
ροσβεστήρες Halon 2402 ιταλικής προδιαγραφής. Το 
καθαρό βάρος των πυροσβεστήρων BCF, χωρίς σ’ αυτό 
να συμπεριλαμβάνεται το προωθητικό αέριο είναι: 
0,700. 1. 1,5. 2,5 και 5 kgr.

Το αεριώδες κατασβεστικό υλικό Halon 1211 δίνει 
εξαιρετικά πλεονεκτήματα στην καταπολέμηση πυρ
καγιών αυτοκινήτων, φορτηγών, τροχόσπιτων και βεν
ζινάκατων. Η κατασβεστική του αποτελεσματικότητα 
βασίζεται στην αντικαταλυτική (χημική) αντίδραση επί 
της πυρκαγιάς. Επειδή εξατμίζεται χωρίς να αφήνει 
κατάλοιπα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς το φόβο
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μόλυνσης ή υπολειμμάτων. Γι’ αυτό το λόγο, οι πυρο
σβεστήρες αυτοί συνιστώνται για εργαστήρια ερευνών 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Πρέπει να προσέχουμε να 
μη χρησιμοποιούμε Halon 1211 σε κακώς αεριζόμενες 
περιοχές.

Η κατασκευή τους είναι μοντέρνα, ευκολόχρηστη, 
πρακτική, απομακρύνοντας κάθε κίνδυνο τραυματι
σμού από εκτόξευση εξαρτημάτων - υποστηριγμάτων 
κ.τ.λ. Επειδή βρίσκεται υπό τη συνεχή πίεση 11 BAR 
αερίου αζώτου, η συσκευή είναι πάντοτε έτοιμη για 
χρήση. Οποιαδήποτε πιθανή απώλεια πίεσης, μπορεί 
να ελεγχθεί από το μανόμετρο. Η λειτουργία τους είναι 
πρακτικά εύκολη. Μεταφέρουμε τον πυροσβεστήρα 
κρατώντας τον από τη λαβή και με το ίδιο χέρι πατάμε 
το μοχλό λειτουργίας στο πάνω μέρος και η συσκευή 
μπαίνει σε λειτουργία. Η εκκένωση του κατασβεστικού 
υλικού μπορεί να διακοπεί σε οποιαδήποτε φάση της 
κατάσβεσης.

Για την εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας και οι 
δύο τύποι των πυροσβεστήρων είναι εφοδιασμένοι με 
μετρητές πίεσης για να υπάρχει ένας διαρκής έλεγχος 
της πίεσης του προωθητικού αερίου.

Στον πυροσβεστήρα Halon 1,5 kgr., ο μετρητής πίε
σης βρίσκεται στη βάση του.

Βάρη τυποποιημένων πυροσβεστήρων
Η τυποποίηση των πυροσβεστήρων, εκτός των άλ

λων, αναφέρεται και στο βάρος τους ή τη χωρητικό- 
τητά τους. Ως μονάδα βάρους προσδιορίζεται το χιλιό
γραμμο και ως μονάδα όγκου το λίτρο.

Πίνακας βαρών των προδιαγραφόμενων πυροσβε
στήρων.

Τι πρέπει να προσέχει ο αγοραστής
Τη σήμανση των πυροσβεστήρων
Πάνω σ' όλους τους πυροσβεστήρες πρέπει να 

υπάρχει μεταλλική επιφάνεια με χαραγμένα ή ανά
γλυφα τα εξής στοιχεία:
α) Εμπορικός τίτλος της επιχείρησης ή κατατιθέμενο 
εμπορικό σήμα.
β) Έτος κατασκευής του πυροσβεστήρα, 
γ) Αριθμός μητρώου του.
δ) Γενόμενη πίεση δοκιμασίας π.χ. Δοκ. 25 Atm.

Το έτος κατασκευής, ο αριθμός μητρώου και η 
πίεση της γενόμενης δοκιμασίας, πρέπει να καταγρά
φονται από τον κατασκευαστή και σε ειδικό βιβλίο 
κατασκευών και δοκιμασιών πυροσβέστηοων. Κάθε 
πυροσβεστήρας φέρει πινακίδα απο μεταλλικό έλασμα 
ή από φύλλο μεταλλικού ή πλαστικού χάρτου ή απευ
θείας τύπωση με ανεξίτηλο χρώμα, ώστε να εξασφαλί
ζεται η μόνιμη διατήρηση των ενδείξεων. Η πινακίδα 
πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε, όταν ο πυ
ροσβεστήρας είναι τοποθετημένος στον τοίχο, να εί
ναι δυνατή η ανάγνωση με τις οδηγίες λειτουργίας και 
την κατηγορία πυρκαγιάς.

Στην πινακίδα αυτή αναγράφονται: 
α) Ο χαρακτηρισμός του πυροσβεστήρα π.χ. πυροσβε
στήρας ξηράς σκόνης των 12 χλγ.
6) Τύπος: Ρ12
γ) Η φράση: «Αναγομώσατε αμέσως μετά τη χρήση», 
δ) Οδηγίες λειτουργίας.
ε) Οι κατηγορίες πυρκαγιάς (A,B,C,D,E,) με σύντομη 
διευκρίνιση αυτών.
στ) Η κατασβεστική ικανότητα π.χ.: 3Α - 21Β - Ε κ.τ.λ. (ο 
αριθμός προηγείται του γράμματος), 
ζ) Στους πυροσβεστήρες νερού και μηχανικού αφρού, 
πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη του σημείου πήξης. 
Ήτοι:
«κατάλληλος μέχρι» + 1° C 
«κατάλληλος μέχρι» -  30° C
η) Σε πυροσβεστήρες κατάλληλους για ηλεκτρικό 
ρεύμα, πρέπει να αναγράφεται η φράση «κατάλληλος 
για ηλεκτρικό ρεύμα τάσεως ... Volts» 
θ) Σε πυροσβεστήρες ακατάλληλους για ηλεκτρικό 
ρεύμα, πρέπει να αναγράφεται η φράση «Ακατάλληλος 
για ηλεκτρικό ρεύμα».

Κοντά ή πάνω στην πινακίδα, πρέπει να είναι τοπο
θετημένο, το ειδικό σήμα κατηγορίας πυρκαγιάς 
(A,B,C,D,E), ανάλογα με τον τύπο του πυροσβεστήρα.

Σημείωση: Αν οι ενδείξεις είναι γραμμένες σε άλλη γλώσσα εκτός της 
ελληνικής πρέπει να επιμείνετε να σας δώσουν:
1. Τη μετάφραση εφόσον είναι ανεπαρκής η μεταφραστική σας ικα

νότητα.
2. Απαραιτήτως τη βεβαίωση του προμηθευτή με υπεύθυνη δήλωση 

του Ν. 105 όσον αφορά στην καλή γόμωση, ασφάλεια και καλή 
λειτουργία του πυροσβεστήρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Βάρος σε χλγ.
Είδος πυροσβεστήρα Μέγεθος (για πλήρη πυρ/ρα

κατά προσέγγιση)

Ξηράς σκόνης 1-1,3 χλγ. 3
Ξηράς σκόνης 3 8
Ξηράς σκόνης 6 12
Ξηράς σκόνης 12 20

Διοξειδίου του άνθρακα 2χλγ. 7
Διοξειδίου του άνθρακα 6 19

Νερού 10 λίτρα 17
Αντλιοφόρος κάδος 15 20

Μηχανικού αφρού 10 λίτρα 17

Αλογόνων υδρογονανθράκων: Θα τυποποιηθούν μελλοντικά.
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Ετέχθη σήμερον Σωτήρ
Ένα μήνυμα που αντέχει στο χρόνο

Του Αρχιμ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗ 
Ιεροκήρυκα Ελληνικής Αστυνομίας

Ένα από τα μεγάλα γεγονότα που δεν βυθίστηκε στο 
πέρασμα του χρόνου, που-δεν σθήστηκε και χάθηκε και που 
αποτελεί τον μεγαλύτερο σταθμό της παγκόσμιας Ιστορίας, 
είναι η επί γης ενανθρώπιση του Σωτήρος Ιησού Χριστού. 
Είναι το γεγονός που μένει ανεξίτηλο και πάντα νέο. Είναι το 
γεγονός που τραγούδησαν οι ουρανοί και που το έφερε στη 
γη ο Άγγελος: Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ .

Χαρακτηριστική η πληροφορία του Αγγέλου που εφιστά 
την προσοχή των αγραυλούντων ποιμένων υποδεικνύοντας 
ότι εγεννήθη ο Σωτήρ όχι για τον ουρανό, όχι για τους αγγέ
λους, αλλά για την γη, για τους ανθρώπους «ετέχθη υμίν 
σήμερον Σωτήρ». Το χαρμόσυνο αυτό αγγελικό μήνυμα εξ
ακολουθεί να απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους 
όλων των αιώνων και ως την συντέλεια του κόσμου για να 
υπενθυμίζει αλλά και να τονίζει το ότι υπήρξε μόνο μια ημέρα 
Χριστουγέννων και ότι αυτή δεν πέρασε όπως περνά κάθε 
μέρα στο περιθώριο της λήθης, αλλά εξακολουθεί να διατη
ρείται στις μνήμες των ανθρώπων όλων των εποχών και των 
φυλών της γης. Γεννήθηκε εκείνη τη νύκτα στην Βηθλεέμ 
πριν 1984 χρόνια ο Σωτήρας του κόσμου και εξακολουθεί να 
γεννιέται μέσα στον κάθε άνθρωπο που αποφασίζει να πλη
σιάσει τον Ιησού και να τον κάμει προσωπικό του Σωτήρα.

«Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ»

Ετέχθη σημαίνει εγεννήθη, ο Σωτήρας. Εγεννήθη Εκείνος 
που απετέλεσε την παγκόσμια προσδοκία. Ολόκληρη η προ- 
χριστιανική γραμματεία είναι γεμάτη από υπαινιγμούς για την 
νοσταλγία της λυτρώσεως. Ο Σωκράτης προλέγει την ανάγκη 
της ελεύσεώς Του: «...καθεύδοντες διατελοίτε αν, ει μη τινα 
άλλον ο Θεός επιπέμψεις, κηδόμενος υμών». Ο δε Πλάτων 
προσθέτει: «Άλλος απεσταλμένος θα έλθη και διδάξη ημάς 
ως δει προς θεούς και ανθρώπους διακείσθε...». Αλλά η 
προσδοκία του λυτρωτού εκορυφήθη στην προφητική γραμ
ματεία του Ισραήλ σαφέστατα: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί 
έξει και τέξεται υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμα
νουήλ.... (Ησ. I, 14), και αλλού: «παιδίον εγεννήθη ημίν, υιός
και εδόθη ημίν. Και καλείται το όνομα αυτού Μεγάλης Βου
λής Άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Εξου- 
σιαστής, Αρχών Ειρήνης, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος...» 
(Ησ. Θ', 6). Και έφθασε η ευλογημένη και πολυπόθητη εκείνη 
στιγμή. «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλε ο 
Θεός τον Υιόν αυτού τον γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον 
υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση...». Μέσα στο 
πτωχικό σπήλαιο της Βηθλεέμ, εγεννήθη ο Σωτήρ ταπεινά 
και απλά. Ένας σταύλος αλόγων ζώων βρέθηκε, «και έτεκεν 
τον Μόν αυτής τον πρωτότοκον και εσπαργάνωσεν αυτόν και 
ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη» διότι «ουκ ην αυτοίς εν τω 
καταλύματι» (Λουκ. Β \ 7). Εκεί λοιπόν μέσα στο σταύλο και 
κάτω από τα βλέμματα του δικαίου Ιωσήφ και των αλόγων 
ζώων, τελεσιουργείται το Μυστήριο της απολυτρώσεως του 
ανθρωπίνου γένους. Εκεί εγεννήθη ο Σωτήρ.

Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ

Εγεννήθη, το 750 περίπου από κτίσεως Ρώμης. Ο Χριστός 
δεν ήταν κοινός θνητός, αλλά ο προαιώνιος Λόγος του Θεού, 
ο οποίος «σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασά-

μεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά Πατρός, 
πλήρης χάριτος και αλήθειας» (Ιωάν. Α' 14) Επομένως, ο Χρι
στός και ο χριστιανισμός δεν είναι μια υπόθεση του παρελ
θόντος. Είναι υπόθεση σημερινή και αφορά τον άνθρωπο του 
20ου αιώνα και των διαστημικών πτήσεων. Ο Χριστός βέβαια 
εγεννήθη «εν τόπω και χρόνω». Εγεννήθη για μας τους αν
θρώπους. Για τον καθένα χωριστά. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομο
λογητής μας βεβαιώνει πως «ο του Θεού Λόγος, εφάπαξ κατά 
σάρκα γεννηθείς, αεί γεννόται βέλων κατά πάντα τοις θέ- 
λουσι και γίνεται βρέφος, εαυτόν εν εκείνοις διαπλάττων ταις 
αρεταίς». Η γέννησή Του έγινε δική μας, του καθενός μας 
αναγέννησι και η φτώχειά Του δικός μας πλουτισμός. Η γέν
νησή Του αφορά πλούσιους και πτωχούς, αγράμματους και 
γραμματισμένους, τους πτωχούς και έρημους, τους αμαρτω
λούς και ενόχους, αφορά όλους μας.

«Ετέχθη υμίν Σωτήρ». Ο Χριστός που εγεννήθη στη φάτνη 
των αλόγων ζώων μικρός και πτωχός και αδύνατος. Είναι ο 
Σωτήρας και Λυτρωτής μας. Είναι εκείνος που ήλθε «ζητήσαι 
και σώσαι το απολωλός». Να λυτρώσει τον άνθρωπο από την 
αμαρτία και να του δώσει την δυνατότητα να αποδεσμευθεί 
από την δύναμη του κακού και να προχωρήσει σε καινούρια 
ζωή. «Αυτός γαρ σώση τον λαόν αυτού από των αμαρτιών 
αυτών» (Ματθ. λ. 21). Ήλθε να καθαρίσει τον άνθρωπο να τον 
χαριτώσει και να τον καταστήσει ευλογημένο παιδί του Θεού, 
ένδοξο κληρονόμο ζωής αφθάρτου και αιωνίου. Είναι το θείο 
πρόσωπο που ενσαρκώνει την ζωή, την αλήθεια, το φως. Αυ
τός ο Χριστός είναι ο λυτρωτικός πόλος έλξεως των ψυχών 
μας, ο προσωπικός του καθενός μας Σωτήρας, η καταξίωση 
της ανθρωπιάς μέσα μας. Γι’ αυτό και είναι ασύγκριτος και 
μοναδικός και ανεπανάληπτος. Είναι και Θεός και άνθρωπος, 
«έγινεν ο Θεός άνθρωπος, δια να γίνη ο άνθρωπος Θεός», 
λέγει ο Μ. Αθανάσιος.

Ο Χριστός είναι Σωτήρας μας και με αυτόν και μόνον θα 
πρέπει να συνδεθούμε σφικτά με μια πίστη και αγάπη και 
προσήλωση ατράνταχτη που καμμιά δύναμη να μην έχει την 
δύναμη να μας απομακρύνει. Είναι αλήθεια ότι στις ημέρες 
μας πολλοί άνθρωποι αγνοούν τον Σωτήρα Χριστό. Και μαζί 
Του αγνοούν και το μέγα πρόβλημα της Σωτηρίας τους. Η 
άγνοια ή η παραγνώριση του Λυτρωτού είναι καθαρώς 
προσωπικό θέμα του καθενός. Διότι η οικειοποίηση της Σω
τηρίας που χαρίζει ο Χριστός δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά 
πορεία επιστροφής προς τον Χριστό και αποστροφής προς 
την αμαρτία. Η πορεία όμως αυτή είναι κοπιώδης. Είναι πο
ρεία αυτοθυσίας. Προϋποθέτει γενναιότητα, αντοχή και αγώ
νες. Δεν δέχεται συμβιβασμούς. Είναι πορεία που βασίζεται 
επάνω στον Σωτήρα Χριστό. Κι εμείς όλοι, όσοι τον πι
στεύουμε σαν Σωτήρα μας, γινόμαστε μέσα στον κόσμο αγω
νιστές του καλού, δέκτες της χάριτός του, μάρτυρες της 
αλήθειας, θεμελιωτές ενός νέου κόσμου δικαιοσύνης, αγά
πης, ειρήνης και χαράς.

Φίλε αναγνώστη,
«Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ».
Εγεννήθη ο Σωτήρ στη Βηθλεέμ, στο σπήλαιο, στη φάτνη, 

τότε. Και εγεννήθη «θαυμαστώ τω τρόπω» άπαξ και δια παν
τός. Επείγει, είναι επιτακτικό αίτημα των καιρών μας, να 
προσφέρουμε σήμερα στον Χριστό, τόπο στην καρδιά μας για 
να έλθη εντός μας να ξαναγεννηθή και να αναγεννήση την 
ζωή μας. Ο Χριστός σαν Σωτήρας και Λυτρωτής πρέπει να 
εισέλθη στη ζωή μας να αναμορφώση και την ατομική και την 
οικογενειακή και την εθνική μας ύπαρξι. Πρέπει ο νεογέννη
τος Σωτήρας Χριστός να κατοικήσει παντού. Να γίνη Αρχηγός 
της καρδιάς μας. Τότε η νύκτα των Χριστουγέννων, η μυστα
γωγική θα γίνη πνευματικός οδηγός μας και πλούσια πηγή 
ευφροσύνης και αγαλλιάσεως.
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Αλκοόλ και σεξοι
Της PAM DUNCAN,

καθηγήτριας ψυχολογίας στο Πανεπι
στήμιο της Βικτόρια στον Καναδά, ειδι
κευμένης στις έρευνες για τα σεξουα

λικά εγκλήματα

Ε είναι πια συνηθισμένο το γεγονός, οι σύζυγοι, οι 
κοινωνιολόγοι και οι επιφορτισμένοι με την 
εφαρμογή του νόμου υπάλληλοι, σ’ όλο τον Κα

ναδά, να ζουν ακούγοντας συνέχεια τη φράση «ποτέ 
δεν θα το είχα κάνει, αν δεν ήμουν μεθυσμένος». Αυτή 
η μελέτη είναι μια προσπάθεια για να διαπιστωθεί η 
σχέση που υπάρχει μεταξύ του αλκοόλ και των σε
ξουαλικών εγκλημάτων σε δύο διαφορετικές περιοχές 
του Καναδά.

Οι στατιστικές μελέτες (1981) κατέγραψαν ένα 
σύνολο 12.333 σεξουαλικών επιθέσεων που αναφέρ
θηκαν στην αστυνομία το 1979, από τις οποίες 2.291 
ήσαν βιασμοί και 6087 άσεμνες επιθέσεις σε γυναίκες. 
Αν και τα σεξουαλικά εγκλήματα που αναφέρθηκαν 
δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, το ποσο
στό εντούτοις αυτών που δηλώνονται αυξάνει στα
θερά. Ο αριθμός των βιασμών το 1979 ήταν 14% ψηλό
τερος από τον αριθμό των δηλωθέντων το 1978 και 
24% από το 1975.

Παρά το γεγονός ότι τα σεξουαλικά εγκλήματα 
έχουν αυξηθεί σημαντικά, εντούτοις ξέρουμε λίγα 
πράγματα για το τι τα προκαλεί ή τι συμβάλλει στη 
διάπραξή τους. Οι μελέτες που έχουν γίνει για να βρε
θεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ αλκοόλ και βίας, με τη 
χρησιμοποίηση ατόμων από το προσωπικό των φυλα
κών, έδειξαν ότι το 1/3 των κατηγορουμένων για σε
ξουαλικές επιθέσεις είχε κάνει κατάχρηση αλκοόλ ή 
ναρκωτικών τη στιγμή της επίθεσης. Οι ψυνολόγοι 
Κλαρκ και Λιούις μελέτησαν το 1977, 116 περιπτώσεις 
δηλωθέντων βιασμών στο Τορόντο και βρήκαν ότι η 
επίδραση του'αλκοόλ ήταν έντονη στο 31 % αυτών των 
περιπτώσεων.

Γ ια να εξακριβωθεί αν υπάρχει μια άμεση σχέση 
μεταξύ της χρήσης του αλκοόλ και του ποσοστού 
• βίας στα σεξουαλικά εγκλήματα, έγινε μια σύγ

κριση μεταξύ της Βικτόρια και Έντγουαρντ, δύο κεν
τρικών πόλεων στο Βανκούβερ, κατεξοχήν αγροτικών 
και με αρκετό τουρισμό το καλοκαίρι.

Η έρευνα περιλάμβανε όλες τις περιπτώσεις βια
σμών, τις απόπειρες βιασμών και άσεμνες επιθέσεις 
κατά γυναικών που είχαν γίνει τη χρονική περίοδο από 
το Φλεβάρη του 76 μέχρι τον Απρίλη του ’81. Εξετά
στηκαν συνολικά 200 περιπτώσεις, 128 από την πόλη 
Βικτόρια και 72 από την Έντγουαρντ. Οι περιπτώσεις 
με θύματα κάτω των 15 χρόνων και μ’ε άνδρες οποιοσ
δήποτε ηλικίας καθώς και περιπτώσεις που περιλάμ
βαναν ανθρωποκτονία παραλήφθηκαν. Βέβαια η αν-

Η σχέση ανάμεσα στη χρήση 
του αλκοόλ και της βιαιότηται 
στα σεξουαλικά εγκλήματα 
δεν είναι τόσο απλή γ ι’ αυτό 
χρειάζεται προσεκτική έρευνα 
γύρω από το όλο θέμα για

θρωποκτονία θα ήταν μια υπερβολική μορφή βίας, 
αλλά πολλές περιπτώσεις ανθρωποκτονίας δεν έχουν 
λεπτομέρειες σεξουαλικής επίθεσης, γι’ αυτό και 
παραλήφθηκαν.
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κλίκα εγκλήματα

να υπολογιστεί αν τα 
σεξουαλικά εγκλήματα είναι 
περισσότερο βίαια όταν ο 
δράστης έχει πιει και 
λιγότερο όταν το θύμα έχει 
πιει.

Είναι στατιστικά δύσκολο να αποκτήσουμε μια 
ακριβή εικόνα της κατάχρησης του αλκοόλ. Σ’ αυτή τη 
μελέτη προσδιορίστηκε η χρήση του αλκοόλ με τρεις 
τρόπους: ο αστυνομικός που συνέλαβε το δράστη,

παρατήρησε ότι είχε χρησιμοποιηθεί αλκοόλ- το θύμα 
ή ο δράστης δήλωσε ότι είχε χρησιμοποιήσει αλκοόλ- η 
χρήση αλκοόλ ήταν επόμενο, αν το θύμα ή ο δράστης 
βρίσκονταν σε παμπ, ακριβώς πριν την επίθεση.

Η χρήση βίας διαιρέθηκε σε κατηγορίες που περι
λάμβαναν: τη χρησιμοποίηση πίεσης (π.χ. 
σπρώξιμο ή ράπισμα)- τη χρήση βίας (π.χ. βίαιο 

χτύπημα ή προσπάθεια πνιξίματος)· τη χρησιμοποίηση 
όπλων (π.χ. όπλα, μαχαίρι) και τη χρήση απειλών (προ
φορικών ή μη, επώνυμων, άμεσα κατά του θύματος ή 
κάποιου οικείου του).

Το αλκοόλ εξακριβώθηκε ότι είναι ένας παράγον
τας σε ποσοστό 46% στα συνδυασμένα σεξουαλικά 
εγκλήματα. Το ποσοστό στην πόλη Βικτόρια ήταν 39% 
και στην Έντγουαρντ 55%. Εκείνο που είναι αξιοση
μείωτο είναι το ότι υπήρχε μια καθοριστική διαφορά 
μεταξύ των δύο αυτών πόλεων στις περιπτώσεις που 
μόνο το θύμα ήταν μεθυσμένο. Έτσι στην πόλη Έν- 
τγουαρντ παρατηρήθηκε μεγαλύτερη χρήση αλκοόλ 
στα σεξουαλικά εγκλήματα απ’ ό,τι στη Βικτόρια, που 
οφειλόταν κύρια στο γεγονός ότι τα περισσότερα θύ
ματα είχαν πιει εν αντιθέσει με τους δράστες.

Παρατηρώντας τη σχέση μεταξύ της χρήσης του 
αλκοόλ και της επιθετικότητας, διαπιστώθηκε ότι η 
συχνότητά της ήταν αρκετά υψηλή όταν ο δράστης 
είχε χρησιμοποιήσει αλκοόλ. Εκτός όμως από τις δια
φορές διαπιστώθηκαν και αρκετές ομοιότητες στις 
δύο πόλεις, όπως το γεγονός ότι η μεγαλύτερη συχνό
τητα των επιθέσεων συνέβη μεταξύ των ωρών 24.00' 
μέχρι 04.00' και το πιο συνηθισμένο μέρος ήταν η κα
τοικία. Υπήρχε μια ανεπαίσθητη διαφορά στο γεγονός 
ότι το δεύτερο πιο συνηθισμένο μέρος (επίθεσης) 
ήταν ο δρόμος (ποσοστό 35% στην πόλη Βικτόρια). Οι 
επιθέσεις σε αυτοκίνητο σε ποσοστό 28% ήταν στην 
πόλη Έντγουαρντ, στην οποία μόνο το 8% των εγκλη
μάτων συνέβησαν στο δρόμο. Στην πόλη Βικτόρια το 
ποσοστό των επιθέσεων σε αυτ/το, ήταν 9%.

Ο σο</ αφορά τώρα τις εποχιακές διαφοροποιή
σεις αυτού του είδους των εγκλημάτων, η πόλη 
Βικτόρια παρουσίασε ελαφρά αύξηση τους κα

λοκαιρινούς μήνες, ενώ η Έντγουαρντ μια υψηλή συ
χνότητα από Μάη μέχρι Σεπτέμβρη. Η διαφορά ηλικίας 
των δραστών και των θυμάτων δεν παρουσίασε μεγάλη 
διαφορά, αντίθετα με τη γνωριμία θύματος και δράστη. 
Σχεδόν τα 3/4 των θυμάτων στη Βικτόρια ήσαν άγνω
στα στον δράστη, πριν από τη μέρα της επίθεσης.

Γενικά, συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η 
σχέση μεταξύ της χρήσης του αλκοόλ και της βίας στα 
σεξουαλικά εγκλήματα δεν είναι τόσο απλή. Περισσό
τερη χρήση αλκοόλ παρατηρήθηκε στην πόλη Έν- 
τγουαρντ απ’ ό,τι στη Βικτόρια, από μέρους των θυμά
των. Περισσότερη βία παρατηρήθηκε στη Βικτόρια που 
είχε λιγότερη χρήση αλκοόλ. Ωστόσο όταν οι δράστες 
είχαν πιει , το ποσοστό βίας ήταν αυξημένο και στις 
δύο πόλεις. Γενικά απαιτείται προσεκτική έρευνα 
γύρω από το όλο θέμα για να υπολογιστεί εάν τα σε
ξουαλικά εγκλήματα είναι περισσότερο βίαια όταν ο 
δράστης έχει πιει και λιγότερο όταν το θύμα έχει πιει ή 
αν άλλοι παράγοντες παίζουν κάποιο ειδικότερο ρόλο.
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Αρχαιολογικοί θησαυ
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο παγκόσμιος 

χαρακτηρισμός της χώρας μας σαν η κοιτίδα του πολι
τισμού και της Δημοκρατίας, οφείλεται στο αθάνατο 
Ελληνικό πνεύμα, στο αθάνατο Ελληνικό κάλλος.

Και δεν θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε, ότι και αυτή 
ακόμα η ύπαρξη και υπόσταση του σημερινού Ελληνι
κού κράτους, οφείλεται, στην ανάπτυξη από τους αρ
χαίους προγόνους μας, ενός πολιτισμού που επη
ρέασε ευνοϊκά κράτη ισχυρά και δημιούργησε φιλέλ
ληνες σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, οι οποίοι όχι μόνον 
βοήθησαν υλικά, αλλά και τη ζωή τους ακόμα θυσίασαν 
σε κρίσιμες για το Έθνος μας στιγμές.

Η Ελληνική φυλή, όπου πέρασε, δημιούργησε τον 
πιο αξιόλογο πολιτισμό και πρόσφερε στην ανθρωπό
τητα μνημεία και έργα τέχνης υπέροχης αξίας και κάλ
λους. Δημιούργησε πολιτεύματα και πολιτισμούς, από 
τους οποίους ωφελήθηκε η ανθρωπότητα μέχρι σή
μερα.

Αδιάψευστα στοιχεία, περί τούτου, εκτός από εκεί
νους που γαλουχήθηκαν και γαλουχούνται με τις δια
χρονικές ιδέες και τις αξεπέραστες φιλοσοφικές κ.τ.λ. 
θεωρίες και αξίες που δημιούργησε το Ελληνικό 
πνεύμα, αποτελούν και τα διασωθέντα έργα των προ
γόνων μας τα οποία λόγω ακριβώς της μεγάλης πολιτι
στικής τους σημασίας, της ασύγκριτης ποιοτικής και 
τεχνικής τους τελειότητας, συνθέτουν ακόμα και σή
μερα, που η τεχνολογία έχει φθάσει σε ψηλά επίπεδα, 
τα αναντικατάστατα και ανεπανάληπτα πρότυπα όλων 
όσων ασχολούνται με τις τέχνες και τις επιστήμες.

Ο ελληνικός χώρος, που έχει την ευτυχή συγκυρία 
να κατοικείται από την Ελληνική αυτή φυλή πάνω από 
τρεις χιλιάδες χρόνια, είναι κατάσπαρτος από τέτοια 
έργα, που ακόμα και σήμερα, πολλά από αυτά δεν 
έχουν αποκαλυφθεί από την αρχαιολογική σκαπάνη. Ο 
φιλόσοφος Έγελος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 
Ελληνικό Έθνος είναι:

«Το έαρ και η αιώνια νεότης της ανθρωπότητος, ότι 
εν τω όλω αυτού θίω εκπροσωπεί την ιδέαν του κα
λού». Και συνεχίζει:

«Και αληθώς όχι μόνον εν ταις καλαίς τέχναις και εν 
τη ποιήσει ανέπτυξαν και παρέστησαν οι Έλληνες την 
υψίστην ιδέαν του καλού, αλλά και εις πάντα τα λοιπά 
προϊόντα του διανοητικού αυτών βίου, την ιδέαν του 
καλού συνέμιξαν εις την διαμόρφωσιν της γλώσσης, 
εις την φιλοσοφίαν και τα πολιτεύματα.

Τοιαύτη δε ήταν η καλολογική αυτών δύναμις, ώστε 
και αυτήν την περί θανάτου έννοιαν και αντίληψιν αυ
τών εκάλλυναν».

Αλλά δεν είναι μόνον η μαρτυρία του Έγελου. Είναι 
όλων όσων ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τα γράμ
ματα -  τις επιστήμες και τις τέχνες. Άγγλος φιλόσο
φος διαλαλεί:

«Παν ωραίον, παν υψηλόν, παν το αληθηνόν εξ Ελ
λάδος έλκει την καταγωγήν».

Όμως, παρά την παγκόσμια αναγνώριση του έργου 
των προγόνων μας λόγω της μεγάλης και θετικής 
προσφοράς του στην ανέλιξη του πολιτισμού της αν
θρωπότητας, θα έπρεπε να αποτελεί τούτο μόνο τον 
παγκόσμιο θαυμασμό.

Και ναι μεν αποτελεί τον παγκόσμιο θαυμασμό, 
αλλά αιώνες τώρα, αποτελεί και το στόχο κερδοφόρου

εμπορίου και αρπαγής ημεδαπών και αλλοδαπών, με 
σκοπό την διακόσμηση ξένων μουσείων, ιδιωτικών 
συλλογών και προθηκών επιχειρήσεων με ανυπολόγι
στη ζημιά για το Έθνος μας.

Οι θησαυροί αυτοί, που αποτελούν ιερά κειμήλια 
και κληρονομιά των νεωτέρων Ελλήνων και είναι μάρ
τυρες της δόξας και του μεγαλείου της Ελληνικής φυ
λής, έχουν υποστεί σωρεία από καταστροφές και λεη
λασίες λαών βαρβάρων και απολίτιστων που πέρασαν 
από την Ελληνική γη στη διάρκεια των αιώνων.

Ίσως αν ζούσε ακόμα εκείνος ο Ολύμπιος Γέρος, ο 
Κωστής Παλαμάς, χωρίς οίκτο και φόβο, αλλά με πάθος 
και ιερή οργή να ξανάγραφε ένα νέο «Γύφτο», αναθε
ματίζοντας αυτούς που τόσο αλύπητα «βγάλανε στο 
σφυρί», ότι με αγάπη και πόνο φύλαξε στα σπλάχνα της 
η Ελληνική γη, μακριά από τα βέβηλα χέρια των ξένων, 
που στο όνομα της «ανθρωπότητας» και της «επιστή
μης» άπληστα και άσπλαχνα ξερίζωσαν αγάλματα, κο- 
λώνες, αγγεία, επιγραφές και τόσες άλλες αξίες.

Η ασυδοσία αυτή συνεχίστηκε μέχρι και μετά την 
απελευθέρωση του νεώτερου Ελληνικού Κράτους από 
τον Τουρκικό ζυγό, χωρίς κανένα περιορισμό και καμιά 
πρόβλεψη νομικής προστασίας. Μόλις το έτος 1834 το 
νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος θέσπισε τις πρώτες δια
τάξεις, οι οποίες είχαν σα σκοπό να επισημάνουν την 
βλάβη, φθορά και αρπαγή των αρχαίων κειμηλίων και 
έργων τέχνης και να θέσουν φραγμό στις δραστηριό
τητες των επιτήδειων.

Το έτος 1837, άνθρωποι των γραμμάτων και των 
τεχνών, ίδρυσαν την «Εν Αθήναις Αρχαιολογικήν Εται
ρείαν», η οποία είχε σα σκοπό να συνδράμει στην 
ανεύρεση, συλλογή, συντήρηση, επισκευή, συμπλή
ρωση και επιστημονική έρευνα των Ελληνικών αρχαιο
τήτων και να εκδίδει μελέτες για τα αντικείμενα αυτά.

Στη συνέχεια επακολουθούν πολλοί νόμοι και παρά 
την Κρατική οικονομική ανεπάρκεια, με την βοήθεια 
και ευεργετών, ιδρύονται ειδικές υπηρεσίες, αναγεί- 
ρονται μουσεία και γενικά καθορίζονται διαδικασίες 
φύλαξης, συντήρησης, επιμέλειας κ.τ.λ. των αρχαιο
τήτων, με αποκλειστικό πάντα σκοπό την προστασία 
όσων από αυτές έχουν έλθει στο φως και όσων παρα
μένουν ακόμα θαμένες στην Ελληνική γη.
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)ί και Αρχαιοκαπηλία

Πρόσφατα (1980 -1982) ψηφίσθηκαν από την Ελλη
νική Βουλή τέσσερες Διεθνείς Συμβάσεις, σχετικά με 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την απαγόρευση 
και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής - εξαγω
γής και μεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών 
αγαθών, την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτικής και 
φυσικής κληρονομιάς και τέλος την προστασία της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Βέβαια καλές είναι οι Δ.Σ. και ωραία τα λένε, αλλά 
εκείνο που προέχει και ενδιαφέρει εμάς τους Έλληνες 
είναι η επιστροφή στη γη του όλου εκείνου θησαυρού, 
που δόλια και έξω από κάθε έννοια δικαίου βρίσκεται 
σε άλλες χώρες. Αυτό όμως, όπως φαίνεται, αποτελεί 
όνειρο απατηλό και δεν θα γυρίσουν ποτέ στην πα
τρίδα τους παρά τις επικλήσεις του ποιητή μας Κωστή 
Παλαμά:

«...Γύρισε πάλι, στα μέρη που εγεννήθης. 
ότι κ ι’ αν είσαι δύναμη, βασίλισσα, όνειρο, ίσκιος, 
Θεά της ομορφιάς, πηγή τπς αρετής, ω Νίκη 
Γύρισε πάλι, ω γύρισε στα μέρη όπου εγεννή- 
θης...».

Δεν αποτελεί τιμή και υπερηφάνεια στα Κράτη, που 
τα μουσεία τους κοσμούνται από ξένα καλλιτεχνή
ματα. Αντίθετα αποτελεί όνειδος γ ι’ αυτά που αρνούν- 
ται πεισματικά να επιστρέφουν στη χώρα μας προϊόντα 
εγκλημάτων που διέπραξαν οι βέβηλοι Μοροζίνηδες, 
Ελγίνοι και τόσοι άλλοι εγκληματίες ημεδαποί και αλ
λοδαποί αρχαιοκάπηλοι.

Πρέπει κάποτε τα κράτη να καταλάβουν ότι οι αρ
χαιολογικοί θησαυροί κάθε χώρας αποτελούν γι' αυτή 
εθνική κληρονομιά που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 
τους την στερήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙ Ο Α'

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

1. Σύμφωνα με τον Ν. 1469 της 2/7-8-1950, αρχαιό
τητες θεωρούνται τα πάσης φύσης κινητά και ακίνητα

αντικείμενα, τα οποία μαρτυρούν τον πολιτισμό, την 
ιστορία, τη θρησκεία, την τέχνη, τις επιστήμες και γε
νικά τον τρόπο ζωής και διαβίωσης των αρχαίων, τα 
οποία φιλοτεχνήθηκαν ή κατασκευάσθηκαν προ του 
1830 ή και μεταγενέστερα, εφ’ όσον όμως, για τα τε
λευταία, υπάρχει σχετική πράξη του Υπουργού Πολιτι
σμού και Επιστημών που να έχει δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ειδικότερα, κατά την Νομοθεσία, σαν αρχαιότη
τες θεωρούνται:

(α) Όλα ανεξαιρέτως τα έργα της αρχιτεκτονικής, 
γλυπτικής, γραφικής και οποιοσδήποτε τέχνης, όπως 
κάθε είδους οικοδομήματα και αρχιτεκτονικά μνημεία, 
λίθοι με γλυφές προερχόμενοι από τα μνημεία αυτά, 
βάθρα, υδραγωγεία, οδοί, τείχη, τάφοι, λαξεύματα, 
αγάλματα, ανάγλυφα, ειδώλια, επιγραφές, ζωγραφιές, 
ψηφιδωτά, αγγεία, όπλα, κοσμήματα και άλλα από 
οποιαδήποτε ύλη, έργα και σκεύη, δακτυλιόλιθοι, νο
μίσματα καθώς και κάθε αντικείμενο που ανήκει στην 
αρχαιότατη εποχή του Χριστιανισμού και Μεσαιωνικού 
Ελληνισμού.

( Αρθρο 2 Π.Δ. της 9/24-8-1932 που κωδικοποιήθηκε 
με το Ν. 5351/1932).

(β) Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ανωτέρω 
Ν.Δ., τα αντικείμενα αυτά, για να υπάγονται στις διατά
ξεις των αρχαιοτήτων, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί 
πριν από το έτος 1830.

(γ) Με τον Ν. 1469 της 2/7-8-1950 (άρθρα 1,2, 3 και 
5) «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημά
των και έργων τέχνης μεταγενέστερων του έτους 
1830», παρέχεται η ευχέρεια στον Υπουργό Πολιτι
σμού και Επιστημών, όπως:

I. Χαρακτηρίζει, κατόπιν γνώμης ειδικής Επιτροπής, 
με πράξη του δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυ- 
θερνήσεως, μνημεία και κτίσματα μεταγενέστερα του 
1830, όπως και ιστορικούς τόπους, σαν έργα χρήζοντα 
ειδικής κρατικής προστασίας, υπαγόμενα στις διατά
ξεις του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932.

II. Χαρακτηρίζει με τις ίδιες, όπως στην προηγού
μενη παράγραφο διαδικασίες και μετά από γνώμη του 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου, διάφορα μνημεία, έργα 
και κτίσματα σαν διατηρητέα, καλυπτόμενα και αυτά 
με την «περί αρχαιοτήτων» Νομοθεσία.

(δ) Στο άρθρο 7 του Νόμου 1469, διατυπώνεται η 
ανάγκη διαφύλαξης και συντήρησης των έργων του 
καλλιτέχνη Κ. Δημητριάδη, χωρίς όμως από το άρθρο 
αυτό να συμπεραίνεται, ότι αυτά προστατεύονται 
σύμφωνα με τις «περί αρχαιοτήτων» διατάξεις.

(ε) Τέλος από το άρθρο 2 της 31050 από 29/30-6-73 
απόφασης των Υπουργών παρά τω Πρωθυπουργοί και 
Πολιτισμού και Επιστημών, συνάγεται ότι σαν αρχαιό
τητες ακόμα θεωρούνται:

«Τυχογραφίαι, πίνακες, ψηφιδωτό, χειρόγραφα, 
υφαντά, ξυλότυπα, πάσης φύσεως έργα τέχνης ή ιστο
ρικά κειμήλια, ως επίσης μνημεία, οικοδομήματα κ.λ.π. 
έργα μεταγενεστέρως του 1830 δημιουργηθέντα, εφ’ 
όσον καλύπτονται υπό πράξεως του Υπουργού Πολιτι
σμού και Επιστημών».

β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
1. Το Ελληνικό Κράτος από τη σύστασή του και μετά
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έλαβε διάφορα νομοθετικά μέτρα για την προστασία 
των αρχαιοτήτων. Αρχικά το πρόβλημα αντιμετωπί- 
σθηκε με το Νόμο της 10 Μαΐου, 16 Ιουνίου 1834 (ΦΕΚ 
22) «περί των επιστημονικών και τεχνολογικών συλλο
γών, περί διατηρήσεως των αρχαιοτήτων και χρήσεως 
αυτών».

Οι αδυναμίες του νομοθετήματος αυτού οδήγησαν 
στην έκδοση άλλων, όπως των Νόμων ΒΧΜΣΤ' της 
24/27-7-1899 «περί αρχαιοτήτων», 491 της 
10/16-12-1914 «περί πωλήσεως αχρήστων αρχαίων», 
5351 της 23/28-3-1932 «περί τροποποιήσεων και προσ
θηκών εις τον Νόμον ΒΧΜΕΤ».

Τελικά με το Π.Δ. της 9/24-8-1932, όλη η σχετική 
προγενέστερη νομοθεσία κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο 
κείμενο Νόμου με αριθμό 5351 και τίτλο «Περί αρχαιο
τήτων». Η κωδικοποίηση αυτή, με ελάχιστες μεταγε
νέστερες τροποποιήσεις, ισχύει μέχρι σήμερα.

Βέβαια στο μεταξύ εκδόθηκαν και άλλα συναφή 
νομοθετήματα, που ισχύουν παράλληλα μ' αυτή και 
την συμπληρώνουν, από τα οποία το σημαντικότερο 
είναι ο Νόμος 1469 της 2/7-8-1950 (ΦΕΚ Α, 169) «περί 
προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και 
έργων τέχνης μεταγενεστέρων του έτους 1830».

2. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανωτέρω νομοθεσία, 
όλα τα αρχαία, που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε κτή
ματα δημόσια, δημοτικά μοναστηριακά ή ιδιωτικά, σε 
ποταμούς, λίμνες ή και στον πυθμένα της θάλασσας, 
κινητά ή ακίνητα, αποτελούν ιδιοκτησία του Κράτους, 
στο οποίο ανήκει η ευθύνη της διάσωσής τους. (Άρθρο 
1 Π.Δ. της 9/24-8-1932).

3. Από άλλες διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ. και άλλων 
συναφών Νόμων προκύπτει ότι:

α. Σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κτημάτων, μέσα στα οποία 
βρίσκονται αρχεία, ο νόμος προβλέπει την παροχή 
αποζημίωσης, πράγμα που δεν κάνει, όταν πρόκειται 
για δήμους, κοινότητες ή μοναστήρια. Επίσης παρέχει 
την δυνατότητα φύλαξης σε Μουσεία εκκλησιαστικών 
κειμηλίων, που δεν χρησιμοποιούνται στην λατρεία, 
καθώς και χειρογράφων μεγάλης αρχαιολογικής αξίας, 
που βρίσκονται σε μοναστήρια. Τα μοναστήρια, στην 
περίπτωση αυτή, διατηρούν την κυριότητα των αρ
χαίων αυτών.

6. Η μη αναγγελία στις αρχές ανεύρεσης ή επισή
μανσης αρχαιοτήτων, μέσα σε τακτές προθεσμίες, 
επισύρει ποινικές κυρώσεις στους υπαίτιους.

γ. Η διενέργεια ανασκαφών και λοιπών ερευνών, 
που αποσκοπούν στην αναζήτηση και ανακάλυψη αρ
χαιοτήτων, ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος.

δ. Δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με άδεια του Υπουρ
γού Πολιτισμού και Επιστημών, η κατοχή, η εμπορία, η 
έκθεση σε συλλογή, η αποτύπωση σε αντίγραφα, η 
φωτογράφιση κ.τ.λ. αρχαιοτήτων.

Ειδικά, για την εμπορία αρχαίων μέσα στα όρια της 
χώρας η άδεια χορηγείται μονάχα σε εμπόρους εγκα
τεστημένους στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηρά
κλειο Κρήτης, και σ’ αυτούς πάλι κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις. Πέρα όμως από την ανωτέρω άδεια, για 
να διατεθεί ένα αρχαίο προς εμπορία, πρέπει να υπάρ
χει και ειδική άδεια του ανωτέρω Υπουργείου για το 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Επιτρέπεται όμως η εμπο
ρία αρχαίων χωρίς τη δεύτερη αυτή άδεια, όταν πρό
κειται για αρχαία μικρής αξίας, ή η εισαγωγή τους στη 
χώρα έγινε νομότυπα ή όταν πρόκειται για αρχαία, που 
κρίθηκαν περιττά για τα Μουσεία του Κράτους.

ε. Απαγορεύεται σε τρίτους, η επισκευή, η μετα- 
σκευή, η καταστροφή, η παραμόρφωση, η χάραξη 
γραμμών ή σχημάτων, η επικόλληση ή αναγραφή δια
φημίσεων, ή αλλοίωση κ.τ.λ. στις αρχαιότητες.

στ. Στους ασχολουμένους, κατόπιν αδείας, με την 
εμπορίαν αρχαιοτήτων, οι οποίες βάσει του Π.Δ. της 
22/28-10-31 εκποιούνται από τις αρμόδιες Κρατικές 
Αρχές, επιβάλλονται ορισμένες υποχρεώσεις, όπως η 
δήλωση των αρχαιοτήτων που επετράπει η εμπορία, η 
τήρηση βιβλίων πώλησης αρχαιοτήτων, η κατοχή πι
στοποιητικών ή βεβαιώσεων προέλευσης αυτών, η 
άδεια μεταφοράς τους κ.τ.λ.

ζ. Απαγορεύεται η μεταβίβαση αρχαιοτήτων εν ζωή > 
και η εξαγωγή αυτών χωρίς άδεια, ενώ η εισαγωγή είναι 
ελεύθερη και απαιτείται μόνο δήλωση των εισαγομέ- 
νων αρχαιοτήτων. Ειδικά η μεταβίβαση γίνεται μόνο 
μετά προηγούμενη δήλωση της μεταβίβασης στον αρ
μόδιο αρχαιολογικό Έφορο. Η χωρίς δήλωση μεταβί
βαση είναι άκυρη.
(Άρθρα 13 και 5 του Ν. 5351).

η. Το Κράτος έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε 
απαλλοτριώσεις εκτάσεων, σε οποιονδήποτε και αν 
ανήκουν αυτές, εφ’ όσον υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις 
ύπαρξης αρχαιοτήτων στις εκτάσεις αυτές, ή είναι 
ανάγκη να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση ανευ- 
ρεθέντων.

θ. Στα άτομα που παραδίνουν αρχαία, παρέχονται 
από το Κράτος διάφορες χρηματικές αμοιβές, ανά
λογα με την αξία των ευρισκομένων αρχαιοτήτων και 
του χρόνου της παράδοσής τους στις Αρχές, καθώς 
επίσης και σ' αυτούς που υποδεικνύουν χώρους ύπαρ
ξης αρχαιοτήτων. Αμοιβές, παρέχονται ακόμα, σε ιδιώ
τες, υπαλλήλους, αστυνομικούς κ.τ.λ., που υποδει
κνύουν ή συλλαμβάνουν παραβάτες κατόχους αρ
χαιοτήτων, καθώς και σημεία, στα οποία είναι κρυμέ- 
νες αρχαιότητες, με σκοπό εμπορίας, λαθραίας εξ
αγωγής κ.τ.λ.

ι. Επιτρέπεται, με άδεια του Υπουργείου Πολιτι
σμού και Επιστημών, η κατάρτιση ιδιωτικών συλλογών 
αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρ
θρων 23-24 του Ν. 5351.

Οι πωλήσεις και οι μετακινήσεις αντικειμένων των 
αρχαιολογικών συλλογών, γίνονται πάντα μετά από 
άδεια του ανωτέρω Υπουργείου. Το ίδιο Υπουργείο 
επίσης, μετά από απόφαση του Αρχαιολογικού Συμ
βουλίου, μπορεί να ακυρώσει την άδεια κατάρτισης 
ιδιωτικής συλλογής αρχαίων.

ια. Επιβάλλονται ορισμένοι περιορισμοί σε ότι 
αφορά τη δόμηση και λειτουργία λατομείων κ.τ.λ. επι
χειρήσεων πλησίον αρχαιολογικών χώρων.

ιβ. Στους αγοραστές και τους κατόχους παράνομα 
αποκτηθέντων αρχαιοτήτων επιβάλλονται και οι ποι
νές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 
375 του Π. Κώδικα, για υπεξαίρεση και αποδοχή 
προϊόντος εγκλήματος και τούτο γιατί οιπάσης φύσης 
αρχαιότητες ανήκουν μόνο στο Κράτος.

ιγ. Τέλος, σε μνημεία και οικοδομήματα, που με 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, 
χαρακτηρίζονται σαν «διατηρητέα μνημεία», δεν επι
τρέπεται η κατεδάφιση, καταστροφή, αναπαλαίωση, 
τροποποίηση κ.τ.λ. χωρίς άδεια του ανωτέρω Υπουρ
γού.

γ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡ
ΧΑΙΟΤΗΤΕΣ.

1. Η οργάνωση για την εκπαίδευση, την επιστήμη 
και τη μόρφωση των Ηνωμένων Εθνών, συνέρχεται 
κατά καιρούς σε διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις και 
καταρτίζει Διεθνείς Συμβάσεις, για την προστασία, τη 
διατήρηση, τη συντήρηση, την παρεμπόδιση εισαγω
γής -  εξαγωγής από χώρα σε χώρα παράνομα πολιτι
στικών αγαθών, τη διενέργεια ανασκαφών και την
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προστασία των αγαθών αυτών από πολέμους κ.τ.λ.
Παρά το ότι οι συμβάσεις αυτές εξυπηρετούν τα 

Ελληνικά συμφέροντα και προστατεύουν τα πολιτι
στικά μας αγαθά και τις αρχαιότητες, όμως παρατηρεί- 
ται μία πρωτοφανής αμέλεια και αδιαφορία των διπλω
ματικών μας Υπηρεσιών στην ανωτέρω Οργάνωση των 
Η.Ε., διότι δεν έσπευσαν να ενημερώσουν αμέσως τις 
αρμόδιες Ελληνικές αρχές να κινήσουν τις διαδικασίες 
που χρειάζονται, ώστε να γίνουν νόμοι του Ελληνικού 
Κράτους αμέσως και όχι ύστερα από παρέλευση 10 και 
20 ετών, αφού μάλιστα στις Δ.Σ. αυτές αναφέρονται 
σαν πολιτιστικά αγαθά και αντικείμενα, που η Ελληνική 
Νομοθεσία δεν τα είχε συμπεριλάβει μέχρι της ψήφι
σης τους από την Ελληνική Βουλή.

Οι Δ.Σ. ψηφίσθηκαν από την Ελληνική Βουλή και 
είναι οι κατωτέρω:

α. Νόμος 1103/80 «περί κυρώσεως της εις Παρι- 
σίους την 17-12-70 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβά- 
σεως αφορώσης εις τα ληπτέα μέτρα δια την απαγό- 
ρευσιν και παρεμπόδισιν της παρανόμου εισαγωγής - 
εξαγωγής και μεταβιβάσεως της κυριότητος των πολι
τιστικών αγαθών».

Μέσα στα 26 άρθρα της η ανωτέρω Σύμβαση περι
έχει μεταξύ των άλλων σημαντικών και υποχρεώσεις 
δέσμευσης των πολιτιστικών αγαθών άπό τα συμβαλ
λόμενα Κράτη και παράδοσής τους στα ανήκοντα, με 
καταβολή λογικού αντίτιμου από το ενδιαφερόμενο 
Κράτος.

Περιέχει επίσης και άλλα διαδικαστικά θέματα και 
μέτρα, που θέτουν φραγμούς και υποχρεώσεις στις 
αρχές των Κρατών - μελών της ανωτέρω Δ.Σ.

β. Νόμος 1114/1981 «περί κυρώσεώς της εις την 
Χάγην την 14-5-1954 υπογραφείσης συμβάσεως περί 
προστασίας των πολιτιστικών αγαθών εν περιπτώσει 
ενόπλου συρράξεως μετά του Κανονισμού Εκτελέ- 
σεως αυτής, του Πρωτοκόλλου και των υπ’ αριθ. 1,2 και 
3 αποφάσεων της διασκέψεως».

Η Διεθνή αυτή Σύμβαση, προβλέπει τη λήψη μέ
τρων προστασίας των πολιτιστικών αγαθών, τις διαδι
κασίες επισήμανσης των αγαθών αυτών και γενικά όλα 
τα σήματα, τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις, που 
πρέπει να έχουν κατατεθεί στο γενικό δ/ντή του 
Ο.Η.Ε., για την εκπαίδευση την επιστήμη και τη μόρ
φωση, ώστε να τύχουν της προβλεπόμενης προστα
σίας.

γ. Νόμος 1126/1981 «περί κυρώσεως της εις Παρι- 
σίους την 23-11-1972 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβά
σεως, δια την προστασίαν της Παγκοσμίου Πολιτιστι

κής και φυσικής κληρονομιάς».
Η ανωτέρω Δ.Σ. που αποτελείται από τριάντα εννέα 

(39) άρθρα, καθορίζει διαδικασίες παροχής συλλογι
κής αρωγής, η η οποία χωρίς να υποκαθιστά τη δράση 
του ενδιαφερομένου Κράτους, συμπληρώνει αποτε
λεσματικά τις προσπάθειές του για την προστασία πο
λιτιστικών ή φυσικών κληρονομιών, όχι μόνο από τις 
συνηθισμένες αιτίες φθοράς, αλλά και από αιτίες που 
προκαλούνται από την εξέλιξη της κοινωνικής και οι
κονομικής ζωής και που απειλούν ακόμα περισσότερο 
με αλλοιώσεις και καταστροφές.

Σαν πολιτιστικά αγαθά η Δ.Σ. θεωρεί διάφορα μνη
μεία (αρχιτεκτονικά έργα, έργα γλυπτικής και ζωγρα
φικής, σπήλαια κ.τ.λ.), σύνολα οικοδομημάτων, τοπία 
(έργα του ανθρώπου ή συνδυασμός έργων του ανθρώ
που και της φύσης, αρχαιολογικοί χώροι κ.τ.λ.), φυσικά 
μνημεία, γεωλογικοί και φυσιογραφικοί σχηματισμοί 
κ.τ.λ. χώροι που παρουσιάζουν παγκόσμιο ενδιαφέρον.

δ. Νόμος 1127/1981 «περί κυρώσεώς της εις το 
Λονδίνον την 6-5-1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής 
Συμβάσεως, δια την προστασίαν της Αρχαιολογικής 
κληρονομιάς».

Με τη σύμβαση αυτή που απαρτίζεται από 13 άρ
θρα, τα Κράτη — μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 
αποσκοπούν στην προστασία της Αρχαιολογικής κλη
ρονομιάς και θεωρούν σαν αρχαιολογικά αντικείμενα: 
«Όλα τα ευρήματα και αντικείμενα ή κάθε ίχνος αν
θρώπινης υπάρξεως, το οποίον μαρτυρεί δι’ εποχάς και 
πολιτισμούς δια τους οποίους ανασκαφαί ή ανακαλύ
ψεις είναι η κυρία πηγή ή μία από τας κυρίας πηγάς της 
επιστημονικής πληροφορήσεως».

Αποσκοπούν, επίσης, στη λήψη μέτρων για την 
προστασία από παράνομες ανασκαφές σε περιοχές 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Την ενέργεια ανασκα- 
φών από επιστημονικό προσωπικό. Την ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων ανασκαφών στα Κράτη -  μέλη της 
σύμβασης. Τη συγκέντρωση αρχαιολογικών αντικειμέ
νων σε Μουσεία και τη σύνταξη καταλόγων αρχαιολο
γικών αντικειμένων των Μουσείων και των ευρισκομέ
νων σε ιδιωτικές συλλογές κ.τ.λ.

ΚΕΦΑΛΑΙ Ο Β'

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ
α. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑΣ

Αν και δεν υπάρχει νομικός ορισμός της αρχαιοκα
πηλίας, εν τούτοις δεν θα είμαστε έξω από την πρα
γματικότητα αν λέγαμε ότι αρχαιοκαπηλία είναι κάθε 
ενέργεια, παράλειψη ή αμέλεια, που αποσκοπεί σε 
παράνομες ανασκαφές, αποκρύψεις, εμπορίας, κατο
χής, μεταφοράς, αλλοίωσης, καταστροφής, ρύπανσης 
και γενικά βλάβης αντικειμένων που ανήκουν στο Κρά
τος και προστατεύονται από τις διατάξεις του Νόμου 
«περί αρχαιοτήτων» της χώρας μας.

Στα αντικείμενα αυτά εντάσσεται κάθε πράγμα κι
νητό ή ακίνητο, πάσης φύσης οικοδομήματα ή και ολό
κληρες εκτάσεις, όπως έχουν καθοριστεί όχι μόνο από 
την σχετική νομοθεσία μας αλλά και από τις Διεθνείς 
Συμβάσεις, τις οποίες έχει κυρώσει το Ελληνικό Κοι
νοβούλιο και τις έχει καταστήσει νόμους του Ελληνι
κού Κράτους.

β. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.

Το πρόσωπο της αρχαιοκαπηλίας που μάστιζε και 
μαστίζει τη χώρα μας ήταν πάντα το ίδιο, εδώ και δύο 
χιλιάδες χρόνια περίπου. Μόνο προσωπεία άλλαξε. 
Κάτω όμως από τα προσωπεία αυτά, πίσω από τις ανό-
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σιες αυτές παραλλαγές της ατιμίας, κυριαρχούσε η 
ίδια τραγική σκοπιμότητα: το υλικό αντίκρυσμα των 
αξιών που εκπροσώπευε και εκπροσωπεύει η Ελληνική 
τέχνη.

Στην αρχαιότητα η πληγή αυτή παρουσιάζεται αρ
κετά διαδεδομένη με τη μορφή της αρπαγής αρχαιο
τήτων. Οι Πέρσες, μετά την συντριβή τους στη Σαλα
μίνα και εγκαταλείποντας την Αθήνα, πήραν μαζί τους 
τα αγάλματα των τυρανοκτόνων.

Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται από τους Καρχη- 
δόνιους όταν κατά τη διάρκεια των επιδρομών τους 
στις Ελληνικές αποικίες της Σικελίας, δεν παραλεί
πουν να τις ξεγυμνώσουν από τους καλλιτεχνικούς 
θησαυρούς τους.

Τους Καρχηδόνιους μιμούνται τόσο οι Ρωμαίοι, όσο 
και άλλοι λαοί, που κατά καιρούς προσπαθούν να κο- 
ρέσουν τη βία τους στην αδύναμη πια Ελλάδα, αλλά 
ακόμα πλούσια σε καλλιτεχνικά έργα. Η Ρώμη και τ ’ 
άλλα ρωμαϊκά κέντρα στολίζονται με χιλιάδες αγάλ
ματα, γλυπτά και αγγεία.

Τους Ρωμαίους ακολούθησαν οι πρώτοι Βυζαντινοί 
αυτοκράτορες, που μετέφεραν στην Κωνσταντινού
πολη τις αρχαιότητες, ενώ παράλληλα φανατισμένοι 
χριστιανοί των πρωτοχριστιανικών χρόνων καταστρέ
φουν κάθε τι που θυμίζει τον αρχαίο κόσμο, πιστεύον
τας ότι συντελούν στο θάνατο της ειδωλολατρείας.

Αργότερα οι Σταυροφόροι θ’ αφήσουν και αυτοί την 
παρουσία τους στο μεγάλο και τραγικό κεφάλαιο της 
αρπαγής των Ελληνικών αρχαιοτήτων. Τα μαρμάρινα 
αγάλματα διακόσμησαν τους κήπους των πύργων των 
φεουδαρχών, ενώ τα μπρούτζινα, εύκολα έλιωσαν και 
έγιναν νομίσματα και άλλα αντικείμενα.

Διάδοχοι των Σταυροφόρων υπήρξαν οι Καταλανοί, 
οι Γενοβέζοι και οι Βενετοί. Ο Κυριάκος Σιμόπουλος 
στο έργο του «Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα», συχνά 
αναφέρεται με λεπτομέρεια σ' αυτού του είδους τις 
επιδρομές. Έτσι πληροφορούμαστε πως ο Γερμανός 
LUDOLPH SUCHEN, που ταξίδεψε στην Ιταλία και στην 
Ελλάδα επί Καταλανών έγραψε πως: «Ολόκληρη η πο
λιτεία της Γένοβας είναι χτισμένη από τα μάρμαρα και 
τους κίονες που έχουν μεταφερθεί από την Αθήνα».

Θα μπορούσε ίσως κανείς να βρει αρκετά ελαφρυν- 
τικά τόσο στους Πέρσες, όσο και τους Ρωμαίους και 
τους Καρχηδόνιους, ακόμα και τους Καταλανούς τους 
Γενοβέζους και τους Βενετούς, που γέμιζαν τα καρά
βια τους με Ελληνικές αρχαιότητες και στόλιζαν μ' 
αυτές τις πατρίδες τους. Ελαφρυντικά ανάλογα με την 
πνευματική τους στάθμη και την καλλιτεχνική τους 
ευαισθησία, ή ελαφρυντικά που πηγάζουν από άγρια 
ένστικτα του κάθε επιδρομέα.

Αλλά για τους άρπαγες των κατοπινών χρόνων, αυ
τούς που δρούσαν για λογαριασμό των διαφόρων βα
σιλικών Αυλών της Ευρώπης, αυτούς που έκλεψαν 
ίσως περισσότερα απ’ όσα λαφυραγώγησαν οι στρα
τιές των επιδρομέων, ελαφρυντικά δεν υπάρχουν.

Μετά το 1400, όσοι αποτελούσαν την πνευματική 
«κάστα» των ευρωπαϊκών κρατών, έχουν την τύχη να 
έρθουν σε ευρύτερη επαφή με τα κείμενα των Ελλή
νων φιλοσόφων, ποιητών, ιστορικών και περιηγητών. Η 
επαφή αυτή προκαλεί μια, θα λέγαμε, παθιασμένη αρ- 
χαιοφιλία. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτή 
ακριβώς η αρχαιοφιλία ξύπνησε το πάθος των τότε 
περιηγητών για την αρπαγή αρχαιοτήτων.

Μετά τον 16ο αιώνα οι άρπαγες παύουν να είναι 
αρχαιόφιλοι και πολύ περισσότερο φιλέλληνες, ακόμα 
και όταν είναι αρχαιολόγοι.

Οι αρχαιοκάπηλοι της εποχής, κρυμμένοι κάτω από 
το προσωπείο του διπλωμάτη, του πρεσβευτή, του αρ

χαιολόγου ή του ζωγράφου, περιέρχονται τους αρ
χαιολογικούς χώρους και τα μοναστήρια της χώρας και 
είτε λεηλατώντας, είτε εξαγοράζοντας, φυγαδεύουν 
στο εξωτερικό πολύτιμους αρχαιολογικούς θησαυ
ρούς.

Τι να πρωτοαναφέρει κανείς. Υπάρχουν τόσες πολ
λές εγκληματικές πράξεις κατά των αρχαιοτήτων της 
χώρας μας που δεν θα αρκούσαν τόμοι ολόκληροι να 
γραφούν. Ενδεικτικά θα αναφερθούν μερικές από τις 
πιο σοβαρές πληγές κατά των αρχαιοτήτων μας που 
αιμοραγούν ακόμα.

Στην αρχή του 16ου αιώνα οι πάμπλουτοι και 
«προστάτες» των γραμμάτων Μπαρμπερίνι της Φλω
ρεντίας, συγκεντρώνουν συλλογές αρχαίων γλυπτών. 
Στα μέσα του αιώνα ο CHIELIN DE BUSBECO, πρε
σβευτής του Φερδινάρδου της Αυστρίας στην Κων
σταντινούπολη, «ρημάζει» κυριολεκτικά τα κειμήλια. 0 
ίδιος εξομολογείται με καμάρι: «Έφερα μεγάλη ποικι
λία αρχαίων νομισμάτων. Έχω φορτώσει ολόκληρα 
αμάξια, ολόκληρα καράβια από αρχαιότητες και ελλη
νικά χειρόγραφα. Έστειλα στη Βενετία 240 ελληνικά 
βιβλία με προορισμό τη Βιέννη, για να τοποθετηθούν 
στην Αυτοκρατορική βιβλιοθήκη. Δεν άφησα γωνιά 
που να μην την έψαξα, για να μαζέψω ό,τι έχει απομεί- 
νει».

Αργότερα ο ναύαρχος KENELM DIOBY λεηλατεί τη 
Δήλο για λογαριασμό του Κάρολου του Ε", που η συλ
λογή του περιλάμβανε ανάμεσα σε άλλα έργα τέχνης 
και 399 αρχαιολογικά γλυπτά.

Λίγο μετά το 1600 ο THOMAS HOWARD, Άγγλος 
στρατάρχης και συλλέκτης, μεταφυτεύει ελληνικές 
αρχαιότητες στον κήπο του παλατιού του. Άλλος Άγ
γλος, κόμης ARUNDEL, το 1627 αγοράζει από έναν 
άλλο μεγάλο αρχαιοκάπηλο, τον PETTY, τις περίφημες 
μαρμάρινες πλάκες που αργότερα ονομάστηκαν «Πά- 
ριο χρονικό» ή «Αρουνδέλεια Μάρμαρα» και που απο
τελούν ένα χρονικό των σπουδαιοτέρων λογοτεχνών 
της αρχαιότητας.

Μάλιστα ο PETTY είχε φορτώσει το Πάριο χρονικό, 
καθώς και έναν άλλο όγκο αρχαιοτήτων στο καράβι 
του, που ναυάγησε έξω από τη Χίο και που ο ίδιος 
αργότερα κατόρθωσε να ανελκύσει.

Από τον διεθνή ανταγωνισμό αρχαιοκαπηλίας δεν 
έμειναν έξω οι Γάλλοι. Ο Μαρκήσιος DE NOINTEL, διο
ρίζεται πρεσβευτής στην Κων/πολη το 1670 και δεν 
ασχολείται με τίποτα άλλο, παρά με την εντόπιση αρ
χαιοτήτων. Από λεηλασίες που έκανε, έστειλε στον 
Λουδοβίκο ΙΔ' της Γαλλίας και τον υπουργό των Εξ-
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ωτερικών Κολμπέρ, σπάνια είδη τέχνης και πολύτιμα 
ελληνικά χειρόγραφα. Σε μια από τις εκστρατείες του 
στην Πάρο, για αρπαγή αρχαιοτήτων, και αφού γέμισε 
το καράβι του με αρχαιότητες, γίνεται η αιτία για ν' 
αποκαλυφθεί το περίφημο σπήλαιο της Αντιπάρου. Και 
αυτό έγινε μετά από πληροφορία των Παριανών πως 
υπάρχει στην Αντίπαρο ένα τεράστιο άγαλμα. Ο Μαρ- 
κήσιος πήγε στην Αντίπαρο και ερευνόντας για το 
άγαλμα προχώρησε στο άνοιγμα της βραχοσπηλιάς και 
πρώτος αντίκρυσε το μεγαλειώδες θέαμα.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1667, θα πολιορκήσει την 
Αθήνα ο πολεμικός στόλος της Βενετίας με αρχιστρά
τηγο το Μοροζίνη.

Οι Τούρκοι περιορίστηκαν στην Ακρόπολη, που γί
νεται στόχος των κανονιών των πολιορκητών. Ένα από 
τα βλήματα πέφτει στον Παρθενώνα και ανατινάζει την 
πυριτιδαποθήκη. Το κορυφαίο δημιούργημα της ελλη
νικής σκέψης και τέχνης, μετά από 2.125 χρόνια ζωής 
(438 π.Χ. ως 1687 μΧ.) πληγώνεται θανάσιμα. Δράστες, 
οι πλέον «πολιτισμένοι» της εποχής που ατίμασαν ό,τι 
σεβάστηκαν οι απολίτιστοι Τούρκοι.

Αλλά ο βέβηλος Μοροζίνι, ασυγκίνητος για ό,τι είχε 
κάνει, στέλνει για τρόπαιο της νίκης του στη Βενετία 
το γλυπτικό Σύμπλεγμα του Ποσειδώνα, που απέσπασε 
από το δυτικό διάζωμα που είχε μείνει ανέπαφο από 
την καταστροφή μαζί με τέσσερα λιοντάρια.

Το 1788, στην πολιορκία της Χαλκίδας από το Μο
ροζίνι, κάνει την εμφάνισή του ένας Γάλλος τυχοδιώ
κτης, ο PAUL LUCAS, ο οποίος πούλησε στην Αυλή του 
Λουδοβίκου ΙΔ' πάνω από 2500 ελληνικά αρχαία νομί
σματα, 52 επιγραφές και 22 χειρόγραφα.

Την ίδια εποχή περίπου (1729), ο Γάλλος FO- 
URMONT, καθηγητής στο COLLEGE DE FRANCE, 
περιηγείται τον Ελλαδικό χώρο, με επίσημα έγγραφα 
της Γαλλικής Αυλής και φιρμάνια του σουλτάνου.

Αποστολή του ήταν η αντιγραφή και μελέτη των 
αρχαιοελληνικών επιγραφών. Μετατρέπεται όμως σε 
βάνδαλο. Κάθε επιγραφή που αντιγράφει, προστάζει 
τους εργάτες του και με καλέμια την καταστρέφουν. 
Οι καταστροφές που προκάλεσε ήταν τεράστιες. Ο 
ίδιος σε μια επιστολή του γράφει: «Για να ξεσπάσω, για 
να εκδικηθώ αυτό το σκυλολόι, ρίχτηκα πάνω στην 
αρχαία Σπάρτη. Δεν ήθελα να μείνει τίποτα από την 
πόλη που έχτισαν οι πρόγονοί τους. Την έσβησα, την 
ανασκάλεψα, την ξεθεμέλιωσα, δεν έμεινε λίθος επί 
λίθου...».

Αμέσως μετά τα Ορλωφικά, ο Ολανδός λοχαγός του 
Ρωσικού στόλου PASCH VAN KRIENEN, που περιέρχε
ται τα νησιά του αρχιπελάγους και που συντάραξε την 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη υποστηρίζοντας δήθεν την 
ανακάλυψη του τάφου του Ομήρου, φορτώνει στο κα
ράβι του, κατά το διάστημα παραμονής του στις Κυ
κλάδες (1771 - 1774), πλήθος αρχαιοτήτων.

Στον ανταγωνισμό των αγγλογάλλων κυριαρχούν 
δύο μορφές: Του γάλλου πρεσβευτή στην Κωνσταντι
νούπολη CHOISEUL - GOUFFIER και του άγγλου συν
αδέλφου του λόρδου ELGIN.

Ο πρώτος, με την βοήθεια των υποπροξένων του, 
μεταξύ των οποίων και ο συμπατριώτης του ζωγράφος 
FAUVEL, συγκεντρώνει πλήθος αρχαιοτήτων που τις 
προωθεί στη Γαλλία. Μία επιστολή (14-2-1789) του 
γάλλου πρεσβευτή στον FAUVEL είναι ιδιαίτερα απο
καλυπτική:

«Άρπαξε ό,τι μπορέσεις. Μην αφήνεις καμιά ευ
καιρία για λαφυραγωγία στην Αθήνα και στην περιοχή 
της. Ξεσήκωσε ό,τι περνάει από το χέρι σου. Μη λυπά
σαι ούτε ζωντανούς, ούτε πεθαμένους». Έτσι μεταξύ 
των κλαπέντων περιλαμβάνεται το άγαλμα της μούσας

Ουρανίας, ένα κομμάτι της ζωοφόρου του Παρθενώνα 
και μια από τις μετόπες της νότιας πλευράς.

Ο άγγλος Έλγιν, είχε συγκροτήσει μια ομάδα από 
αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και προπλάστες, επιφορτι
σμένους να εκτελέσουν σχέδια και αντίγραφα ελληνι
κών αρχαιοτήτων. Βλέποντας όμως σε ποια κατάσταση 
εγκατάλειψης βρίσκονταν τα γλυπτά των Αθηνών, 
πήρε επίσημα την άδεια να μεταφέρει μερικά έργα «σε 
ασφαλές μέρος». Φυσικά το Βρεταννικό Μουσείο τα 
δέχτηκε κάτω από την στέγη του μόλις έφτασαν στην 
Αγγλία. Ο Έλγιν είχε δώσει σαφείς εντολές στα συνερ
γεία του: «πρέπει να προτιμηθούν οι μετώπες, τα ανά
γλυφα και τα, λείψανα των αγαλμάτων. Και το ελάχιστο 
αντικείμενο από την Αθήνα είναι ανεκτίμητο».

Στην προσπάθειά του να κατεβάσει τις μετώπες, ο 
Έλγιν, έκανε σοβαρές καταστροφές στον Παρθενώνα 
και τ ’ άλλα ιερά κτίσματα της Ακρόπολης. Μεταξύ των 
άλλων καλλιτεχνημάτων, που έστειλε στην Αγγλία εί
ναι και το άγαλμα μιας Καρυάτιδας, που απόσπασε από 
το Ερεχθείο. Τελικά, μπορούμε να πούμε, ότι αποτελεί 
ευτύχημα για το Έθνος που ο Έλγιν πήρε μόνο την μία 
Καρυάτιδα, γιατί, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, 
υπήρχαν και μελετούνταν σοβαρά οι πιθανότητες για 
την μεταφορά ολόκληρου του μνημείου.

Αλλά και ο Άγγλος περιηγητής Έντουαρντ Κλαρκ, 
που τόσο σκληρά μίλησε για τα ανοσιουργήματα του 
Έλγιν δεν παράλειψε να γυρίσει στην πατρίδα του 
φορτωμένος με παλιά χειρόγραφα, έργα τέχνης και 
αρχαία νομίσματα. Μεταξύ των χειρογράφων κωδίκων 
περιλαμβάνονταν ο 24ος Διάλογος του Πλάτωνα και το 
λεξικό του Κυρίλλου Αλεξανδρείας. Η σημαντικότερη 
όμως κλοπή του είναι η αρπαγή από το χώρο του ναού 
της Δήμητρας του αγάλματος της Κυστοφόρου θεάς 
το έτος 1801.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1807, εμφανίζεται στον 
ελλαδικό χώρο μια πολυεθνική εταιρία, με σκοπό τις 
ανασκαφές και την φυγάδευση στο εξωτερικό των ελ
ληνικών αρχαιοτήτων.

Καράβια ολόκληρα, φορτωμένα με αρχαιότητες, 
σάλπαραν κάθε τόσο από τα ελληνικά λιμάνια για τα 
λιμάνια της Ευρώπης.

Το 1820 ο νεαρός γάλλος MARCELLUS φόρτωσε, 
από την Μήλο το άγαλμα της Αφροδίτης στο πλοίο 
ESTAFETTE και το έστειλε στο Παρίσι για να τοποθε
τηθεί στις αίθουσες του Λούβρου.

Την αρπαγή της Αφροδίτης της Μήλου ακολούθη
σαν και άλλες αρπαγές, λεηλασίες, κι ανόσιες αγορα
πωλησίες. Μόνο που στο πέρασμα των χρόνων τα σπα
θιά αντικαταστάθηκαν μ’ ένα σωρό μοντέρνους τρό
πους... τα γρόσια, τα πιάστρα, τα φλουριά, τα δολάρια, 
τα μάρκα, τα φράγκα... και δυστυχώς οι αίθουσες των 
ξένων Μουσείων από τις «γκαλερί», τα δημοπρατήρια, 
τις αδήλωτες ιδιωτικές συλλογές.

Σήμερα η αρχαιοκαπηλία συνεχίζεται με άλλους 
βέβαια τρόπους.

Αναφέρουμε, ότι στην πενταετία 1976 - 1980, από 
στατιστικά στοιχεία που αφορούν περιπτώσεις αρ
χαιοκαπηλίας στο χώρο της εδαφικής αρμοδιότητας 
της Χωροφυλακής προκύπτει ότι έγιναν γνωστές, διότι 
υπάρχει και ένας άλλος άγνωστος αριθμός, 194 ανα
σκαφές και 14 κλοπές αρχαιοτήτων και συνελήφθηκαν 
546 άτομα (ημεδαποί και αλλοδαποί).

Επίσης έγιναν γνωστές στον ίδιο χρόνο 276 περι
πτώσεις κλοπής 1447 εικόνων και συνελήφθησαν 134 
άτομα.

Οι αριθμοί αυτοί θα πρέπει να ανησυχούν το κοινω
νικό σύνολο και να προβληματίζουν τα πρόσωπα που 
μπορεί νάχουν κάποια υπευθυνότητα γι’ αυτό. Δείχνει
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άλλωστε καθαρά και πόσο μεγάλος στόχος έχουν γίνει 
οι εκκλησίες και οι εικόνες, που αποτελούν μια από τις 
πιο πολύτιμες κληρονομιές του νεοελληνισμού.

γ. ΑΙΤΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑΣ.

Εκτός βέβαια από το χρήμα, που ασκεί τρομερή 
γοητεία στις ψυχές των ανθρώπων και τους οδηγεί σε 
κάθε είδος έγκλημα, και που αποτελεί το σοβαρότερο 
αίτιο αρχαιοκαπηλίας, μπορούμε ακόμα να προσθέ
σουμε:

1. Τον εμπλουτισμό ιδιωτικών συλλογών διαφόρων 
πλουσίων ατόμων, με αντικείμενα σπάνια και μεγάλης 
αξίας, που προκαλούν το παγκόσμιο ενδιαφέρον και 
τον γενικό θαυμασμό.

2. Τον εμπλουτισμό μουσείων διαφόρων Κρατών ή 
εταιριών.

3. Την άγνοια ορισμένων ατόμων, ως προς την αξία 
και την σημασία των αρχαιολογικών αντικειμένων.

4. Η εντύπωση που υπάρχει σήμερα στο κοινό, ότι 
με το να παραδώσει κάποιος στις Αρχές κάποιο αρχαίο, 
δεν αμοίβεται σύμφωνα με την αξία του και ότι τελικά 
για να πάρει κάποια αμοιβή θα περάσει από μακροχρό
νιες διαδικασίες, ενώ όλα αυτά τα αποφεύγει στο 
παράνομο εμπόριο.

5. Ο κίνδυνος που υπάρχει για το κτήμα εκείνου, 
μέσα στο οποίο βρέθηκαν αρχαιότητες, νατό στερηθεί 
για πολλά χρόνια ή και να το χάσει οριστικά με σχετικά 
μικρή αμοιβή.

Έτσι πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο, 
σημαντικής αξίας αρχαιότητες να περνούν στο παρά
νομο έμπόριο ή και να μένουν θαμένες στη γη.

δ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ.

Όλη η Ελληνική γη είναι διάσπαρτη από αρχαιότη
τες και αυτό φυσικά είναι γνωστό, όχι μόνο στους Έλ
ληνες, αλλά και στους ξένους.

Έτσι δεν μπορεί κανείς να προδιαγράφει τους χώ
ρους μέσα στους οποίους κινούνται οι αρχαιοκάπηλοι. 
Βέβαια οι αρχαιολογικές μας Υπηρεσίες και διάφορα 
ιδρύματα έχουν καταρτίσει κατά καιρούς χάρτες του 
Ελλαδικού χώρου, όπου με βεβαιότητα πιστεύουν ότι 
υπάρχουν αρχαιολογικοί θησαυροί που περιμένουν 
την σκαπάνη για να τους φέρει στην επιφάνεια.

Έτσι μπορούμε χονδρικά να εντοπίσουμε μερικούς 
χώρους και σημεία τα οποία αποτελούν στόχο για αρ
χαιοκαπηλία.

Συνήθως οι αρχαιοκάπηλοι εμφανίζονται στους 
χώρους αυτούς με την ιδιότητα του ζωέμπορου, εμπο
ρικού αντιπρόσωπου, ξένου περιηγητή ή επιστήμονα, 
θαλασσοπόρου ή μανιώδη λάτρη του υποβρύχειου 
ψαρέματος ή των θαλασσίων σπορ και άλλων επαγγελ
μάτων, που δικαιολογούν την παρουσία τους στους 
χώρους αυτούς και έτσι προσπαθούν να εξουδετερώ
σουν τις υποψίες των κατοίκων και της Αστυνομίας. 
Είναι άνθρωποι πολυμήχανοι και ενεργούν ψυχρά, 
προσχεδιασμένα και προφυλακτικά. Τις πράξεις τους 
τις χαρακτηρίζει η πλήρη απουσία συναισθήματος και 
μπορούν να φθάσουν μέχρι ανθρωποκτονίας, προκει- 
μένου να πετύχουν το σκοπό τους.

Η λογική και η αμφιβολία είναι κυρίαρχα στοιχεία σε 
κάθε τους κίνηση. Δύσκολα κάνουν λάθη που αναζη
τούν οι διώκτες τους για να τους πλησιάσουν. Τις 
περισσότερες φορές οι γνώσεις τους εντυπωσιάζουν 
και τους πλέον ειδικούς. Αυτά βέβαια δεν ισχύουν για 
τον περιστασιακό αρχαιοκάπηλο, τον γεωργό που για 
πρώτη φορά βρήκε στο .χωράφι του κάποιο αρχαίο. 
Αυτός αντί για γνώσεις, έχει οδηγό το ένστικτο, τη 
διαίσθηση ότι κρατεί κάτι σπουδαίο με μεγάλο οικονο

μικό αντίκρυσμα. Από κει και πέρα ενεργεί και αυτός το 
ίδιο ψυχρά και υπολογισμένα, όπως ο επαγγελματίας, 
μόνο που χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου «ειδικού». 
Έτσι αρχίζει το «άνοιγμα», τα πρώτα βήματα για τη 
σύνθεση της σπείρας.

Οι σπείρες των αρχαιοκαπήλων εμφανίζονται 
περισσότερο οργανωμένες και εξοπλισμένες με κάθε 
μηχανικό μέσο, που τους επιτρέπει να εντοπίζουν τους 
θαμμένους θησαυρούς και να ενεργούν ταχύτατες 
ανασκαφές. Επίσης οι περισσότερες σπείρες διατη
ρούν διασυνδέσεις με εμπόρους αρχαιοτήτων του εξ
ωτερικού.

Για τη φυγάδευση των αντικειμένων, εκτός από 
τους παραδοσιακούς τρόπους, χρησιμοποιούνται τα
χύτατα ιδιωτικά σκάφη θάλασσας, αέρα και μεγάλα 
φορτηγά αυτοκίνητα και ψυγεία T.I.R., που εκτελούν 
διεθνείς μεταφορές και παρέχουν δυνατότητα μετα
φοράς αντικειμένων μεγάλου μεγέθους. Παράδειγμα 
η περίπτωση φυγάδευσης με αυτοκίνητα T.I.R. από τη 
σπείρα Γκέρικε μεγάλων μαρμάρινων επιτύμβιων ανα
γλύφων, που το ύψος τους ξεπερνούσε το 1,50 μέτρο.

Η θάλασσα όμως παραμένει ο κυριότερος και ο λι
γότερο επικίνδυνος δρόμος μεταφοράς και πρώτος 
στις προτιμήσεις των αλλοδαπών αρχαιοκαπήλων.

ε. ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ.

Οι αρχαιοκάπηλοι, που όπως αναφέραμε πιο πάνω 
διακρίνονται για τις γνώσεις και την πείρα τους σε 
θέματα αρχαιοτήτων, δεν εξαιρούν τίποτε. Γι’ αυτούς 
όλα έχουν κάποια αξία. Όμως οι στόχοι τους συχνά 
προσδιορίζονται από το είδος που ζητούν οι διεθνείς 
αγορές.

Έτσι την τελευταία δεκαετία, ευαίσθητοι στόχοι 
τους είναι τα Κυκλαδικά ειδώλια, που συνήθως βρί
σκονται στις κεντρικές Κυκλάδες, Νάξο - Πάρο - 
Αμοργό - Σαντορίνη. Οι τιμές δε που προσφέρονται για 
τα είδη αυτά είναι εντυπωσιακές. Υπάρχουν πληροφο
ρίες που στις διεθνείς αγορές κυμαίνονται από 20.000 - 
50.000 δραχμές ο πόντος.

Επίσης μεγάλη σημασία δίνουν στα χάλκινα αγαλ- 
ματίδια της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής εποχής, που 
συχνά προέρχονται από τις περιοχές Ακαρνανίας Αι
τωλίας και Μαγνησίας.

Ακόμα και τ ’ ασημένια και τα μεγάλα χάλκινα νομί
σματα που αποτελούν στόχο συλλεκτών και προέρ
χονται από τη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική και τα χρυσά 
Μακεδονικά.

Τέλος οι πήλινες σαρκοφάγοι που συχνά δεν φτά
νουν το ένα μέτρο, με ζωγραφικές παραστάσεις, προέ
λευσης κυρίως Βοιωτίας, Μινωικής εποχής, που προτι- 
μούνται από Αμερικανούς συλλέκτες. Αλλά και οι αρ
χαιότητες της Κρήτης, συνήθως Μινωικής περιόδου, 
όπως σαρκοφάγοι, μεγέθους από 60 εκατ. μέχρι 2,30 
μέτρα, τερακότες και λήθινα αγγεία.

Τελευταία όμως, μεγάλη αξία έχουν πάρει και οι 
βυζαντινές εικόνες και οι τοιχογραφίες Βυζαντινών 
εκκλησιών, που αφαιρούνται ή από απομακρυσμένες 
εκκλησίες ή ιδιωτικές συλλογές.

Σήμερα εκατοντάδες κλεμμένες εικόνες βρίσκον
ται στις βιτρίνες καταστημάτων τέχνης του εξωτερι
κού και στα διάφορα δημοπρατήρια. Το ατύχημα είναι 
όμως ότι, σχεδόν για το σύνολό τους κανείς δεν ξέρει 
από που και πότε έχουν κλαπεί και έτσι γίνεται αδύ
νατη η κίνηση διαδικασίας για την κατάσχεση και την 
απόδοσή τους στην Ελλάδα.

στ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑΣ.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η αύξηση επιτήρησης του



ελληνικού χώρου και ιδιαίτερα περιοχών που παρου
σιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον, θα αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα της αρχαιοκαπηλίας.

Όμως, όπως και πιο πάνω αναφέραμε, η ελληνική 
γη είναι διάσπαρτη από αρχαιότηες. Κανείς δεν μπορεί 
με βεβαιότητα να υποστηρίξει ότι αν ανασκάψει κά
ποια γωνιά της δεν θα βρει αρχαιολογικούς θησαυ
ρούς. Καθημερινά διαβάζει κανείς στον τύπο ανακα
λύψεις αρχαίωνσε περιοχές που μέχρι τη στιγμή αυτή, 
δεν παρουσίαζαν κανένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 
Ύστερα, η μορφολογία του ελληνικού εδάφους με τα 
πολλά βουνά και τα εκτεταμένα και ανώμαλα παράλια 
καθιστούν δύσκολη την κάλυψη επιτήρησης όλου του 
χώρου.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αυξη
θεί η επαγρύπνιση των οργάνων της πολιτείας. Αντί
θετα μάλιστα επιβάλλεται, την στιγμή που η υπεροχή 
των αρχαιοκαπήλων τόσο σε μέσα χερσαία και θαλάσ
σια όσο και με μεθόδους είναι αναμφισβήτητη.

Κρίνεται αναγκαία, λοιπόν η επάνδρωση των αρμο
δίων υπηρεσιών, η εκπαίδευση των οργάνων τους και ο 
εξοπλισμός τους με μέσα σύγχρονα και εφάμιλλα, αν 
όχι καλλίτερα, εκείνων που διαθέτουν οι αρχαιοκάπη- 
λοι.

Πέρα όμως από τα μέτρα αυτά, που εν πάσει περι- 
πτώσει, χαρακτηρίζονται περισσότερο σαν κατασταλ
τικά, έχω την γνώμη ότι πρέπει η πολιτεία να δει από 
άλλη οπτική γωνιά το όλο θέμα και να αναμορφώσει 
ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας της, διότι αποτε
λούν σήμερα ανασταλτικό παράγοντα στην πρόληψη 
της αρχαιοκαπηλίας. Συγκεκριμένα:

1. Οι διατάξεις, που αναφέρονται στις δικαιούμενες 
από τους ιδιώτες αμοιβές ή αποζημιώσεις για την 
παράδοση κ.λ.π., στις αρχές αρχαίων, προβλέπουν μα- 
κρές διαδικασίες για την έκδοση αποφάσεων. Η βρα
δύτητα αυτή, μαζί με τον καλπάζοντα πληθωρισμό των 
τελευταίων χρόνων, έχει σαν αποτέλεσμα την απογοή
τευση των πολιτών που παρουσιάζουν αγαθές διαθέ
σεις και συμμορφώνονται με τις νόμιμες διαδικασίες.

2. Ομοίως, οι διατάξεις που αναφέρονται στις 
απαλλοτριώσεις κτημάτων και οικοπέδων, μέσα στα 
οποία επισημάνθηκαν αρχαιότητες, ακολουθούν το, 
ίδιο, μακρές διαδικασίες αποζημίωσης και σχετικά μι
κρές αμοιβές, με αποτέλεσμα ή να μην αναφέρονται 
καθόλου, ή τα ευρήματα να διακινούνται στο παρά
νομο εμπόριο. Επιβάλλεται λοιπόν απλούστευση των 
διαδικασιών και μεγαλύτερη αμοιβή στους δικαιού
χους και καταβολή ακόμα και των μέχρι τη στιγμή 
εκείνη εξόδων καλλιέργειας ή δόμησης.

3. Να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1

του Π.Δ. της 9/24-8-32, που χορηγεί 15νθήμερη προ
θεσμία για την αναγγελία ή παράδοση ανευρεθέντων ή 
επισημανθέντων αρχαιοτήτων. Και τούτο γιατί ο χρό
νος αυτός παρέχει την ευχέρεια στα άτομα αυτά να 
αναζητήσουν και να έλθουν σε επαφή με αρχαιοκάπη- 
λους.

4. Να ρυθμιστεί επίσης το θέμα διαφύλαξης των 
εκκλησιαστικών αντικειμένων και άλλων αρχαιολογι
κής, εθνολογικής και ιστορικής αξίας κειμηλίων.

5. Είναι γνωστή η φιλοτιμία και η ομοθυμία των 
Ελλήνων σε θέματα εθνικής σημασίας. Πάνω σ’ αυτές 
τους τις αρετές θα πρέπει να στηριχθεί η πολιτεία και 
να τους ενημερώσει σωστά και συστηματικά για τις 
αρχαιότητες σαν εθνική τους κληρονομιά, για τη ση
μασία τους, την αξία τους και τις οφέλειες που παρέ
χουν σε όλους τους Έλληνες, ώστε σίγουρα και ο αρι
θμός των ατόμων που καταφεύγει στο παράνομο εμ
πόριο αρχαιοτήτων θα μειωθεί αισθητά και θα καταγ- 
γέλονται πράξεις αρχαιοκαπηλίας από ανθρώπους 
αδιάφορους μέχρι τώρα.

Επίσης να ανακοινώνονται από τα κρατικά μέσα 
ενημέρωσης οι αμοιβές που παίρνουν αυτοί που παρα
δίδουν τις αρχαιότητες, ή αυτοί που συμβάλλουν με 
οποιοδήποτε τρόπο στην ανεύρεση κρυμένων από άλ
λους αρχαιοτήτων ή στην εξάρθρωση σπειρών, με δημο
σίευση κολακευτικών σχολίων και γιατί όχι και την 
απονομή κάποιου δημόσιου έπαινου.

ΚΕΦΑΛΑΙ Ο Γ'

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από όσα εκτέθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια 
μπορεί κανείς να διαπιστώσει:

α. Ό τι η αρχαιοκαπηλία είναι πληγή για τη χώρα 
μας. Όλοι μας το πιστεύουμε μα δεν αρκεί αυτό. Για να 
καταπολεμηθεί πρέπει να βρεθούν οι αφορμές και τα 
αίτια που την προκαλούν και μετά νάρθει η θεραπεία.

Και βέβαια το σπουδαιότερο κίνητρο, όπως και πιο 
πάνω αναφέραμε, είναι το χρήμα. Είναι τα μεγάλα και 
φανταστικά ποσά που προσφέρουν οι διάφοροι συλλέ
κτες.

Όμως το χρήμα είναι κίνητρο, ένα τραγούδι σύγ
χρονων Σειρήνων που πετυχαίνει τον σκοπό του σαν 
δεν βρίσκει αντίπαλο, σαν δεν βρίσκει αυτό που λέμε 
αντικίνητρο. Και είναι γεγονός ότι τα αντικίνητρα, που 
προβλέπει η νομοθεσία μας είναι ανίσχυρα να σταμα
τήσουν την επιρροή των κινήτρων.

β. Οι ποινές που προβλέπει η νομοθεσία «περί αρ
χαιοτήτων» δεν στάθηκαν ικανές να παρεμποδίσουν 
τις λαθραίες ανασκαφές, την αρχαιοκαπηλία και την 
παράνομη εξαγωγή αρχαιοτήτων έξω από τα όρια της 
χώρας μας. Χρειάζεται κάποια αλλαγή στο χώρο αυτό.

γ. Η πολιτεία δεν έχει λάβει ειδικά μέτρα για να 
δημιουργηθεί κοινή συνείδηση πάνω στη σημασία των 
σεπτών λειψάνων της αρχαιότητας. Υπάρχει δηλαδή 
έλλειψη παιδείας, μιας παιδείας που να κάνει τον Έλ
ληνα να νιώθει πως είναι φυσικό να μη του ανήκουν 
όσες αρχαιότητες βρίσκει και αυτό ν’ αποτελεί πίστη 
του χαλύβδινη, ώστε να είναι αδύνατο να βρει μέσα 
του αντίκρυσμα οικονομικής προσφοράς.

δ. Δεν υπάρχει συστηματική εκπαίδευση των αρμο
δίων οργάνων, που ασχολούνται με θέματα αρχαιοτή
των (φύλακες, τελωνειακό και Αστυνομικά όργανα 
κ.λ.π.), ώστε να διδάσκονται περισσότερα για την αξία 
και σημασία των αρχαιολογικών μας θησαυρών και 
τους τρόπους και μεθόδους που χρησιμοποιούν σή
μερα οι οργανωμένες σπείρες των αρχαιοκαπήλων.

Επίσης να εφοδιασθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας
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με μέσα και αντικείμενα σύγχρονα και αποτελεσματικά 
για την εξουδετέρωση των προτιθεμένων να προβούν 
σε πράξεις αρχαιοκαπηλίας.

ε. Τέλος καμιά ουσιαστική μέριμνα δεν υπάρχει για 
την προφύλαξη των εκκλησιαστικών εικόνων και κει
μηλίων που υπάρχουν διάσπαρτα σε απομεμακρυσμέ- 
νες περιοχές, στη διάθεστ του κάθε κακοποιού.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Με σκοπό πάντοτε την ουσιαστική προστασία των 
αρχαιοτήτων και γενικότερα των πάσης φύσης πολιτι
στικών αντικειμένων της χώρας μας, νομίζω ότι επι
βάλλεται όπως:

α. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει πλατειά διαφώ
τιση, έτσι ώστε να κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες το 
πόσο μεγάλη αξία έχουν τα κειμήλια της χώρας μας για 
την ίδια τη ζωή του "Εθνους. Να γίνει πίστη όλων ότι η 
αφαίρεσή τους ισοδύναμε! με την αφαίρεση ενός τό
που, ενός κομματιού της ελληνικής επικράτειας, με το 
λιγόστεμα της ίδιας της Ελλάδας. Κρίνεται απαραίτητη 
η εισαγωγή ειδικής διδασκαλίας στην εκπαίδευση σ' 
όλα τα στάδιά της και με την εκλαΐκευση των διδαγμά
των της αρχαιολογικής επιστήμης στη χώρα μας.

β. Να τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία και 
ειδικότερα ο βασικός Νόμος 5351/1932 «περί αρχαιο
τήτων» με σκοπό:

(1) Να συμπεριλάβει στις διατάξεις του και όσα από 
τα πολιτιστικά αγαθά των Διεθνών Συμβάσεων δεν έχει 
συμπεριλάβει.

(2) Να αυξηθούν οι ποινές που επιβάλλονται από τα 
ελληνικά δικαστήρια, ενώ παράλληλα να αυξηθούν οι 
αμοιβές των ιδιωτών που παραδίνουν στις Εφορίες 
Αρχαιοτήτων ευρύματα και να απλουστεύσουν οι δια
δικασίες παροχής τους. Μ’ αυτό τον τρόπο, δύσκολα ο 
κάθε ευρέτης θα διακυνδινεύει μια πολύχρονη στέ
ρηση της ελευθερίας του, τη στιγμή μάλιστα που το 
χάσμα των νόμιμων αμοιβών και των τιμών της παρά
νομης αγοράς δεν θα είναι τόσο μεγάλο, όσο σήμερα.

γ. Να συσταθεί, στην ανάγκη, ειδική Υπηρεσία με 
αποκλειστική αρμοδιότητα τις αρχαιότητες, στη διά
θεση του οποίου να τεθούν όλα τα σύγχρονα μηχανικά, 
τεχνικά και επιστημονικά μέσα, όπως ταχύπλοα σκάφη, 
αυτοκίνητα κ.λ.π. Να αυξηθούν οι φύλακες των αρ
χαιολογικών χώρων, καθώς και οι αμοιβές τους, γεγο
νός που θα δίνει την ευχέρεια στην πολιτεία να κάνει 
και σωστή αξιολόγηση του προσωπικού αυτού.

δ. Να καταγραφούν όλες οι Βυζαντινές εικόνες που 
χαρακτηρίζονται ως κειμήλια ή ως έχουσες αρχαιολο
γική ή καλλιτεχνική αξία και να μεταφερθούν σε ειδι
κούς για κάθε περιοχή, χώρους για προστασία!

ε. Να ληφθεί μέριμνα στο συντομότερο δυνατό 
χρόνο, για τη μεταφορά όλων των αρχαιολογικής, 
εθνολογικής, ιστορικής ή πολιτιστικής αξίας αντικει
μένων σε Μουσεία ή άλλους χώρους ασφαλείας, εφ’ 
όσον στα σημεία που βρίσκονται σήμερα είναι ανεπι- 
τήρητα, ή δεν φυλάσσονται από ειδικούς προς τούτο 
φύλακες.

στ. Να εφοδιασθούν με σύγχρονα συστήματα συν
αγερμού όλα τα Μουσεία.

ζ. Προτείνεται να υπογράφει και από τη χώρα μας 
ένας διεθνής νόμος, που προτάθηκε με πρωτοβουλία 
της Ιταλίας και της Τουρκίας και που θ’ απαγορεύει την 
εισαγωγή των αρχαιοτήτων, αν αυτές δεν έχουν επί
σημα δηλωθεί κατά την εξαγωγή τους, ή δεν συν
οδεύονται από επίσημα έγγραφα νόμιμης κατοχής 
τους.

η. Τέλος τα Υπουργεία, Οικονομικών, Πολιτισμού 
και Επιστημών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτι

λίας να συνεργασθούν και να χρησιμοποιήσουν τα αρ
χεία και την πείρα των οργάνων τους, ώστε να κατα- 
γραφούν οι χρησιμοποιηθείσες μέχρι σήμερα μέθοδοι 
δράσης των αρχαιοκαπήλων σε ενιαίο κείμενο, που να 
γίνει κτήμα με τη μελέτη και τη διδασκαλία σε όλα τα 
κρατικά όργανα και ειδικότερα στους άνδρες των Σω
μάτων Ασφαλείας, Λιμενικού Σώματος, Τελωνειακών 
υπαλλήλων, υπαλλήλων Αγροφυλακής και Αρχαιολο
γικής Υπηρεσίας.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Κάθε λαός έχει την ιστορία του. Μικρή ή μεγάλη 
δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το πώς θα μπορέσει η 
κάθε γενιά να διατηρήσει αυτή του την ιστορία και να 
την παραδώσει σώα στους απογόνους της. Αλλά η 
ιστορία δεν διατηρείται μόνο με μύθους. Χρειάζεται 
τεκμήρια για να την αποδεικνύουν και να την κρατάνε 
πάντα ζωντανή, πιστευτή και αναμφισβήτητη.

Ευτυχώς, για μας τους Έλληνες, δεν υπάρχει πρό
βλημα ούτε ιστορίας, ούτε αποδείξεων, παρ’ όλες τις 
αφαιμάξεις και τους βανδαλισμούς που έχουν υποστεί 
κατά καιρούς από ντόπιους και ξένους εγκληματίες. 
Όπως και παραπάνω αναφέραμε, το πρόβλημα είναι 
πως θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις απο
δείξεις που έμειναν, και έμειναν πολλές, από τις συν
εχείς επιθέσεις των αρχαιοκαπήλων που συνεχίζονται 
και θα συνεχίζονται.

Εθνικό θέμα και κληρονομιά, λοιπόν, οι αρχαιότη
τες και εθνικό θέμα η αρχαιοκαπηλία. Προδοσία της 
ίδιας της πατρίδας το ξεπούλημα της ιστορικής συν
έχειας. Πληγή που έχει ρίζες της βαθειά στους αιώνες, 
στην πρώτη κιόλας ημέρα που διαδέχτηκε την αρχαιό
τητα.

Είναι καιρός, νομίζω, όλοι οι Έλληνες να ξεκινή
σουμε μια πανεθνική εκστρατεία για την διαφύλαξη 
των αρχαιοτήτων και των κειμηλίων μας.

Μια εκστρατεία με σκοπό να πεισθούν αυτοί που 
ξεπουλούν τις εθνικές κληρονομιές πως οι πράξεις 
τους ζημιώνουν κι αυτούς τους ίδιους και τα παιδιά 
μας. Πως τα εθνικής σημασίας θέματα δεν διατιμώνται 
και πως οι κληρονομιές αυτές δεν ανήκουν σε κανένα 
σήμερα, μα στο παντοτεινό αύριο.

Και τελειώνω με την ευχή: Να ξαναγυρίσουν πίσω 
στον τόπο τους οι κλεμμένες αρχαιότητες. Να ξανατο- 
ποθετηθεί στη θέση της η ξενητεμένη Καρυάτιδα για 
να ζωντανέψει'το προφητικό όραμα του Κωστή Πα- 
λαμά:
«Ω Καρυάτιδες, δε με γνωρίζετε; Ξένη δεν είμαι, 
από τα ξένα αν εγύρισα, είμαι η χαμένη αδελφή σας, 
ξαναγκαλιάστε με, ο τόπος μου εδώ με προσμένει οα 
θρόνος...».
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

Σπασμένα ρεκόρ, 
νίκες, ήττες, εκπλή
ξεις, μα πίσω από 
όλα αυτά 
κρυμμένος 
ο εσωτερικός 
κόσμος του κάθε 
αθλητή.

Μεγάλες επιδόσεις 
και πλούσιο θέαμα 
σε αγωνία και 
ένταση ήταν ο 
απολογισμός των 
Ολυμπιακών 
Αγώνων του Αος 
' Αντζελες.

ΠΩΣ ΕΙΔΕ Ο ΦΑΚΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

... Τώρα λοιπόν που κάθε απόηχος από τους Ολυμπιακούς αγώνες 
που φέτος έγιναν στο Λος Άντζελες, έχει κοπάσει, πέρα από 

όσες συζητήσεις, κρίσεις και επικρίσεις έγιναν, υπάρχει μία άλλη 
πλευρά των αγώνων που την συνθέτει ο ψυχικός κόσμος του 

κάθε αθλητή. Τις στιγμές αυτές λοιπόν πολλές φορές τις 
αποθανατίζει ο φωτογραφικός φακός. Η  χαρά της νίκης, η λύπη 
της ήττας, ζωγραφισμένες στα πρόσωπα των αθλητών όπως τις 
έχει αποθανατίσει ο φακός των φωτογράφων σε ένα αφιέρωμα 

της «Α.Ε.» προς τους αναγνώστες της μαζί με μια μικρή 
ανασκόπηση και πίνακες με όλους τους νικητές σε όλα τα

αγωνίσματα.
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Η φετινή Ολυμπιάδα, που έγινε 
από 28 Ιουλίου μέχρι 12 Αύ
γουστου στο Λος Άντζελες, 

πέρασε στην ιστορία, σαν διοργά
νωση με τα πολλά ρεκόρ, παρά το 
μεγάλο μποϊκοτάζ της Σοβιετικής 
Ένωσης και των χωρών που δήλω
σαν επίσης αποχή.

Πιο συγκεκριμένα η 23η παναθλη
τική διοργάνωση που ξεκίνησε δειλά 
αλλά έκλεισε εντυπωσιακά κςέδωσε 
τη σκυτάλη στη Σεούλ, για την 24η 
Ολυμπιάδα (το 1988), πρόσφερε 
αναρίθμητες συγκινήσεις μα και 
απογοητεύσεις.

Συγκινήσεις γιατί αστέρια της 
αξίας των αθλητών Καρλ Λιούις, Έν- 
τουιν Μόουζες, Έβελιν Άσφορντ, 
Μπρίσκο Χουκς (Η.Π.Α.), Αουίτα 
(Μαρόκο), Κρουζ (Βραζιλία), Κόε, 
Τομπσον (Βρετανία), Μάιφαρτ, 
Μέγκενμπουργκ (Δ. Γερμανία) 
Κάβα, Ντόριο (Ιταλία), Πούικα, Με- 
λίντε, Κουσμίρ (Ρουμανία) κ.ά. 
πρόσφεραν, ό,τι καλύτερο μπορού
σαν στο «βασιλιά» των σπορ της 
Ολυμπιάδας στο στίβο.

Η κολύμβηση

Ακόμη μεγάλες συγκινήσεις 
πρόσφεραν οι κολυμβητές Μίκαελ 
Γκρος (Δ. Γερμανία), Άλεξ Μπάου- 
μαν (Καναδάς). Στην Λούντκβιστ, 
Μαίρη Μίγκλρ, Τίφανι Κοέν (Η.Π.Α.), 
που δεν άφησαν σε καμιά περίπτωση 
να φανεί η αποχή των Ανατολικο- 
γερμανίδων κολυμβητριών και του 
Σοβιετικού Σαλνίκοφ.

Επίσης υπέροχες ήταν οι στιγμές, 
που πρόσφεραν με τις μονομαχίες 
τους η Εκατερίνα Σάμπο (Ρουμανία), 
με τη Μαίρη Λου Ρέτον (Η.Π.Α.) και 
οι Λι Νινγκ (Κίνα), Κόζι Γκούσικεν 
(Ιαπωνία) στη γυμναστική, ο «άπια
στος» Γκρεγκ Λουγκάνις στις κατα
δύσεις, καθώς και οι άφθαστοι Αμε
ρικανοί και Αμερικανίδες στο μπά- 
σκετ που επικράτησαν άνετα.

Θα πρέπει να τονιστεί ακόμη η 
επανεμφάνιση της Κίνας, που έγινε 
μετά από 34 χρόνια στους Ολυμπια
κούς αγώνες κι έδειξε ότι έχει προ
χωρήσει αρκετά και σε πολλούς το
μείς στον αθλητισμό.

Τέλος η Ρουμανία, μοναδική εκ
πρόσωπος των ανατολικοευρωπαϊ- 
κών χωρών, έκανε εντυπωσιακή εμ
φάνιση, όπως κι αθλητές του τρίτου 
κόσμου (Κορεάτες πυγμάχοι, παλαι
στές, ο Αουίτα κι η Μονταβακίλ από 
το Μαρόκο κ.τ.λ.).

Στα «συν» της 23ης Ολυμπιάδας 
ήταν ακόμη η συγκλονιστική μονο
μαχία των υπεραθλητών του στίβου, 
μεταξύ των δεκαθλητών Ντάλεϊ

Τόμπσον (Βρετανία) και Γΐργκεν 
Χίνγκσεν (Δ. Γερμανία), η ισοφάριση 
του άπιαστου ρεκόρ του θρυλικού 
Τζέσε Όουενς από τον Καρλ Λιούις 
(4 χρυσά μετάλλια σε μια Ολυμ
πιάδα), η εντυπωσιακή εμφάνιση του 
δυτικογερμανικού «άλμματρος» 
Μίκαελ Γκρος στην κολύμβηση και η 
άνετη επικράτηση του Σεμπάστιαν 
Κόε (στα 1.500 μ.), του Αουίτα (στα
5.000 μ.), του Κρουζ (στα 800 μ.), του 
Κόβα (στα 10.000 μ.) και του Λόπεζ 
(στο μαραθώνιο).

Εκείνο όμως, που θα μείνει αξέ
χαστο, ήταν ο τερματισμός στο μα
ραθώνιο γυναικών, της Ελβετίδας 
Άντερσον, που κατέβαλε συγκινη
τική προσπάθεια να φθάσει στο 
τέρμα. Ήταν η αποθέωση των αγώ
νων, η πιο συγκλονιστική στιγμή της 
23ης Ολυμπιάδας.

Τέλος στα «συν» των διοργανω
τών ήταν και τα ρεκόρ συμμετοχής 
χωρών, αθλητών κι αθλητριών, τα 
ρεκόρ εισιτηρίων -  εισπράξεων, 
αλλά και των διαφημίσεων.

Τα «πλην» και ιδιαίτερα χτυπητά 
για την Ελλάδα ήταν τα αναβολικά.

Αυτά «χτύπησαν» και τους δικούς 
μας αθλητές (Βερούλη -  Γραμματι- 
κόπουλο), που πιάστηκαν ντοπαρι
σμένοι κι έτσι κηλίδωσαν τη μεγα
λειώδη επιτυχία των παλαιστών Δημ. 
θανόπουλο (2ος στα 82 κιλά της Ελ
ληνορωμαϊκής) και Μπάμπη Χολίδη 
(3ος στα 57 κιλά της Ελληνορωμαϊ
κής.

Πέρα όμως από τους δυο δικούς 
μας αθλητές που βρέθηκαν 
«ντοπέ», ήταν κι άλλοι 13, αφού 
συνολικά οι Αμερικανοί διοργανω
τές «συνέλαβαν» με το ειδικό μηχά
νημα, τους 15 αθλητές κι αθλήτριες. 
Μεταξύ αυτών ήταν κι ο βετεράνος 
Φινλανδός δρομέας Μάρτι Βάινιο, 
που είχε τερματίσει δεύτερος στα
10.000 μ. και του αφαιρέθηκε το 
μετάλλιο.

Αποτυχημένη η ελληνική 
εμφάνιση

Όσον αφορά την ελληνική συμμε
τοχή στην 23η Ολυμπιάδα ήταν απο
τυχημένη, παρ’ ότι οι παλαιστές Δημ 
θανόπουλος και Μπ. Χολίδης πήραν 
μετάλλια.

Μόνο η πάλη στάθηκε στο ύψος 
της, αφού εκτός από τους προανα- 
φερόμενους βγήκαν 4οι οι Γ. Ποικι- 
λίδης και Παν. Ποικιλίδης και 6ος ο Γ. 
Ποζίδης ενώ απέτυχε ο χρυσός 
ολυμπιονίκης της Μόσχας Στέλιος 
Μηγιάκης.

Στην άρση βαρών ο Τσιντσάρης 
στα βαρέα βάρη ήρθε 4ος και ο Νί-
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κος Ηλιάδης 6ος ενώ μπορούσαν να 
πάνε ακόμα καλύτερα.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο κω
πηλάτης Κώστας Κοντομανώλης 
(6ος στα «σκιφ») και στη συνέχεια η 
Εθνική ομάδα Πόλο (9η στην τελική 
κατάταξη), ο δισκοβόλος Κώστας 
Γεωργακόπουλος (μπήκε στον τε
λικό του αγωνίσματος και πήρε την 
11η θέση), ο ξιφομάχος Ζήσης 
Μπαμπανάσης (11 ος στη σπάθη) και 
ο κολυμβητής Κρις Στήβενσον 
(μπήκε στο μικρό τελικό στα 200 μ. 
πεταλούδας με νέο πανελλήνιο ρε
κόρ), με τον 800άρη Σωτήρη Μου-

τσανά (πέρασε στα προημετελικά 
και πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 
1'46" 34).

Στο σχετικό πίνακα των μεταλ
λίων οι Η.Π.Α. πήραν την πρώτη 

θέση με μεγάλη διαφορά.
Κι αυτό γιατί από τα 687 μετάλλια 

που μοιράστηκαν στους αθλητές και 
τις αθλήτριες στην 23η Ολυμπιάδα, 
οι Αμερικανοί κέρδισαν τα 174 (83 
χρυσά, 61 αργυρά και 30 χάλκινα). 
Μετά από αυτούς ακολούθησαν η 
Δυτ. Γερμανία με 59 μετάλλια (17 
χρυσά), η Ρουμανία με 53 (20 χρυσά), 
η Κίνα με 32 (15 χρυσά) και η Ιταλία 
με 32 (14 χρυσά).

ΠΟΙΟΙ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Οι νικητές και νικήτριες, στα αγωνί

σματα των τελευταίων ημερών της 23ης 
Ολυμπιάδας ήταν οι εξής:

ΣΤΙΒΟΣ
#20.000 μ. βάδην: 1) Κάντο (Μεξικό) 1 

ώρα 23.13 Ν.Ο.Ρ. 2) Γκονζάλες (Μεξικό) 1 
ώρ. 23.20 3) Νταμιλάνο (Ιταλία) 1 ώρ. 
23.26 4) Λεμπλάν (Καναδάς) 1 ώρ. 24.29 5) 
Ματιόλ (Ιταλία) 1 ώρ. 25.07 6) Μαρίν 
(Ισπανία) 1 ώρ. 25.32 7) Εβιονόνκ (Η.Π.Α.) 
1 ώρ. 25.42 8) Άντερσεν (Νορβηγία) 1 ώρ. 
25.54.

•  Σφαίρα (Γυν.): 1) Λος (Ο.Δ.Γ.) 20.48 μ. 
2) Λογκίν (Ρουμανία) 20.47 μ. 3) Μάρτιν 
(Αυστραλία) 19.19 μ. 4) Όουκς (Μ. Βρετ.) 
18.14 5) Μεϊσού Λι(Κίνα) 17.96 μ. 6) Χηντ 
(Μεγ. Βρετ.) 17.90 μ. 7) Κάντυ (Η.Π.Α.)
17.23 μ. 8) Κρατσιουνέσκου (Ρουμανία)
17.23 μ.

•  100 μ. (Α): 1) Λιούις (Η.Π.Α.) 9.99 2) 
Γκραίηντυ (Η.Π.Α.) 10.19 3) Τζόνσον (Κα
ναδάς) 10.22 4) Μπράαουν (Η.Π.Α.) 10.26
5) Μακφάρλεϊν (Μεγ. Βρετ.) 10.27 6) 
Στιούαρτ (Τζαμάικα) 10.29 7) Ρηντ (Μεγ. 
Βρετ.) 10.33 8) Σαρπ (Καναδάς) 10.35.

•  Τριπλούν: 1) Τζόυνερ (Η.Π.Α.) 17.26 
μ. 2) Κούλεϋ (Η.Π.Α.) 17.18 μ. 3) Κόννορ 
(Μεγ. Βρετανία) 16.87 μ. 4) Ζου (Κίνα)
16,38 μ. 5) Μποΰσεν (Ο.Δ.Γ.) 16.77 μ. 6) 
Μπανκς (Μεγ. Βρετανία) 16.75 μ. 7) Αγιμ- 
πεμπάκου (Νιγηρία) 16.67 μ. 8) Μακ Κάλα 
(Μεγ. Βρετανία) 16.66 μ.

•  Έπταθλο: 1) Ναν (Αυστραλία) 6.390
2) Τζόυνερ (Η.Π.Α.) 6.387 3) Έβερτς 
(Ο.Δ.Γ.) 6.363 4) Σίμπσον (Μεγ. Βρετανία) 
6.282 5) Γκρέινερ (Η.Π.Α.) 6.281 6) 
Μπράουν (Ο.Δ.Γ.) 6.236

•  400 μ. εμπόδια (Α): 1) Μόουζες 
(Η.Π.Α.) 47.75 2) Χάρρις (Η.Π.Α.) 48.13 3) 
Σμιντ (Ο.Δ.Γ.) 48.19 4) Νύλαντερ (Ολλαν
δία) 48.97 5) Ντία Μπα (Σενεγάλη) 49>28
6) Χώκινς (Η.Π.Α.) 49.42 7) Τσίμερμαν 
(Βέλγιο) 50.69 8) Αμίκε (Νιγηρία) 53.78.

•  Ακόντιο (Α): 1) Χάρκονεν (Φινλανδία) 
86.76 μ. 2) Οτλέυ (Μεγ. Βρετανία) 85.74 μ.
3) Έλντεμπρικ (Σουηδία) 83.72 μ. 4) 
Γκάμπικε (Ο.Δ.Γ.) 82.46 μ. 5) Γιοσίντα (Ια
πωνία) 81.98 μ. 6) Βίλγιαμσον (Ισλανδία) 
81.58 μ. 7) Μπράνστοκ (Μεγ. Βρετανία)

81.22 8) Μπάμπιτς (Καναδάς) 80.68 μ.
•  100 μ. (Γυν.): 1) Άσφορντ (Η.Π.Α.) 

10.97 Ν.Ο.Ρ. 2) Μπράουν (Η.Π.Α.) 11.13 
3) Οτέυ Πέτζ (Τζαμάικα) 11.16 4) Μπόλ- 
ντεν (Η.Π.Α.) 11.25 5) Τζάκσον (Τζαμάικα)
11.39 6) Όουκς (Μεγ. Βρετανία) 11.43 8) 
Ταίηλορ (Καναδάς) 11.62.

•  Μαραθώνιος (Γυν.): 1) Μπίνοϊτ
(Η.Π.Α.) 2 ώρ. 24.24 Ο.Ρ. 2) Βάιτς (Νορβη
γία) 2 ώρ. 26.18 3) Μότα (Πορτογαλία) 2 
ώρ. 26.57 4) Κρίστιανσεν (Νορβηγία) 2 
ώρ. 27.34 6) Γουέλτς (Μεγ. Βρετανία) 2 
ώρ. 28.54 7) Μάρτιν (Αυστραλία) 2 ώρ. 
29.03 8) Ρυγκέ (Καναδάς) 2 ώρ. 29.09.

•  400 μ. (Γυν.): 1) Μπρίσκο -  Χουκς 
(Η.Π.Α) 48.83 Ν.Ο.Ρ. 2) Τσίσμποροου 
(Η.Π.Α.) 49.05 3) Κουκ (Μεγ. Βρετανία) 
49.42 4) Παίην (Καναδάς) 49.91 5) Λήδερ- 
γοντ (Η.Π.Α.) 50.25 6) Τιμ (Ο.Δ.Γ.) 50.37 7) 
Κρουκς (Καναδάς) 50.45 8) Βαϊτέρα (Κέ
νυα) 51.56.

•  110 μ. εμπόδια (Α): 1) Κίνγκτομ 
(Η.Π.Α.) 13.20 Ν.Ο.Ρ. 2) Φόστερ (Η.Π.Α.)
13.23 3) Μπρύγκαρε (Φινλανδία) 13.40 4) 
Μακκόυ (Καναδάς) 13.45 5) Κάμπελ 
(Η.Π.Α.) 13.55 6) Καριστάν (Γαλλία) 13.71
7) Σάλα (Ισπανία) 13.80 8) Γκλας (Κανα
δάς) 14.15.

•  800 μ. (Α): 1) Κρουζ (Βραζιλία) 1.43.00 
Ν.Ο.Ρ. 2) Κόε (Μεγ. Βρετανία) 1.43.69 3) 
Τζόουνς (Η.Π.Α.) 1.43.64 4) Κόντσελαχ 
(Κένυα) 1.43.86 5) Σάμπια (Ιταλία) 1.44.53 
6) Κόεχ (Κένυα) 1.44.86 7) Γκραίη (Η.Π.Α.) 
1.47.89 8) Ό βετ (Μεγ. Βρετανία) 1.52.28.

•  800 μ. (Γυν.): 1) Μελίντε (Ρουμανία) 
1.57.60 2) Γκάλαχερ (Η.Π.Α.) 1.58.63 3) 
Αοβίν (Ρουμανία) 1.58.83 4) Ντόριο (Ιτα
λία) 1.59.05 5) Μπαίηκερ (Μεγ. Βρετανία) 
2.00.34 7) Κλίνγκερ (Ο.Δ.Γ.) 2.00.65 8) 
Ο Ση (Ιρλανδία) 2.00.77.

•  Σφυροβολία: 1) Τιάιεν (Φινλανδία 
78.08 μ. 2) Ριμ (Ο.Δ.Γ.) 77.98 μ. 3) Πλόγ- 
κχαουζ (Ο.Δ.Γ.) 76.68 μ. 4) Ουρλάντο 
(Ιταλία) 75.96 μ. 5) Μπιανκίνι (Ιταλία) 
75.94 μ. 6) Γκρην (Η.Π.Α.) 75.60 μ.

•  10.000 μ.: 1) Κάβα (Ιταλία) 27.47.54 2) 
Βάινιο (Φινλανδία) 27.51.10 3) Μακ Λέοντ 
(Μεγ. Βρετανία) 28.06.22 4) Μουσιόκι 
(Κένυα) 28.06.46 5) Αντίμπο (Ιταλία) 
28.06.50 6) Χέρλε (Ο.Δ.Γ.) 28.08.21 7)
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Μπίτοκ (Κένυα) 28.09.01 8) Κανάι (Ιαπω
νία) 28.27.06.

•  Μήκος (Α): 1) Λιούις (Η.Π.Α.) 8.54 μ. 2) 
Χάνεϋ (Αυστραλία) 8.24 μ. 3) Εβαντζελί- 
στι (Ιταλία) 8.24 μ. 4) Μάυρικς (Η.Π.Α.) 
8.16 μ. 5) Γιου -ΧουάγκΛιου (Κίνα) 7.99 μ. 
6) Γουέλς (Μπαχάμες) 7.97 μ. 7) Ουσούι 
(Ιαπωνία) 7.87 μ. 8) Γιουνγκ - Ιλ Κιμ (Νοτ. 
Κορέα) 7.81 μ.

•  Ακόντιο (Γυν.): 1) Σάντερσον (Μεγ. 
Βρετανία) 69.56 Ν.Ο.Ρ. 2) Λίλακ (Φινλαν
δία) 69 μ. 3) Γουάιτμπριντ (Μεγ. Βρετα
νία) 67.14 μ. 4) Λαανσάλο (Φινλανδία)
66.40 μ. 5) Ζόλμπεργκ (Νορβηγία) 64.52 μ. 
6) Τύσσεν (Ο.Δ.Γ.) 63.26 μ. 7) Πέτερς 
(Ο.Δ.Γ.) 62.34 μ. 8) Σμιθ. (Η.Π.Α.) 62.06 μ.

•  Επί κοντώ: 1) Κινόν (Γαλλία) 5.75 2) 
Τάλιν (Η.Π.Α.) 5.65 3) Μπελ (Η.Π.Α.) και 
Βινιερόν (Γαλλία) 5.60.

•  400 εμπόδια (Γ.): 1) Ελ Μουταβακίλ 
(Μαρόκο) 54.6 Ν.Ο.Ρ. 2) Τζ. Μπράουν 
(Η.Π.Α.) 55.20 3) Κογιοκάρου (Ρουμανία) 
55.41.

•  200 μ. (Α): 1) Λιούις (Η.Π.Α.) 19.80 
Ν.Ο.Ρ. 2) Μπάπτιστ (Η.Π.Α.) 19.96 3) Τζέ- 
φερσον (Η.Π.Α.) 20.26.

•  400 μ. (Α): 1) Μπέιμπερς (Η.Π.Α.) 
44.27 2) Τιακό (Ακτή Ελεφαντοστού) 
44.54 3) Μακ Καίη (Η.Π.Α.) 44.71.

•  Δέκαθλο: 1) Τόμπσον (Μ. Βρετανία) 
8.797 Ν.Ο.Ρ. 2) Χίνγκσεν (Ο.Δ.Γ.) 8.673 3) 
Βεντς (Ο.Δ.Γ.) 8.412.

•  200 μ. (Γ): 1) Μπρίσκο-Χουκς (Η.Π.Α.)
21.81 Ν.Ο.Ρ. 2) Γκρίφιθ (Η.Π.Α.) 22.04 3) 
Οτέυ - Πέιτς (Τζαμάικα) 22.09.

•  Μήκος (Γ): 1) Κουσμίρ - Στάντσιου 
(Ρουμανία) 6.96 μ. 2) Ιονέσκου (Ρουμα
νία) 6.81 μ. 3) Χήρνσοου (Μ. Βρετανία)
6.81 μ.

•  3.000 μ. (Γ.): 1) Πούικα (Ρουμανία 
8.35.76 2) Σλάι (Μ. Βρετανία) 8.39.47 3) 
Γουίλιαμς (Καναδάς) 8.42.14.

•  Δίσκος (Α): 1) Ντάνεμπεργκ (Ο.Δ.Γ.) 
66.60 μ., 2) Γουίλκινς (Η.Π.Α.) 66.30 μ. 3) 
Πάουελ (Η.Π.Α.) 65.46 μ.

•  3.000 μ. στηπλ: 1) Κορίρ (Κένυα) 
8.11.80 2) Μαμούντ (Γαλλία) 8.31.13 3) 
Ντίμερ (Η.Π.Α.) 8.14.08.

•  100 μ. εμπόδια (Γ): 1) Φίτζγκεραλντ 
(Η.Π.Α.) 12.84 2) Στρονγκ (Μ. Βρετανία) 
12.88 3) Τάρνερ (Η.Π.Α.) 13.06 4) Σαρ- 
ντόνε (Γαλλία) 13.06.

•  Ύψος (Γ): 1) Μάυφαρτ (Ο.Δ.Γ) 2.02 
Ν.Ο.Ρ. 2) Σιμεόνι (Ιταλία) 2.00 3) Χάντλι 
(Η.Π.Α.) 1.97 μ.

•  Ύψος (Α): 1) Μέγκενμπουργκ
(Ο.Δ.Γ.) 2.35 μ. 2) Σιέμπεργκ (Σουηδία) 
2.33 μ. 3) Γιαν Χούοα (Κίνα) 2.31 μ. 4) 
Στόουνς (Η.Π.Α.) 2.31 μ.

•  1.500 μ. (Α): 1) Κόε (Μεγ. Βρετανία) 
3.32.53 Ν.Ο.Ρ. 2) Κραμ (Μεγ. Βρετανία)
3.33.40 3) Αμπασκάλ (Ισπανία) 3.34.30.

•  1.500 μ. (Γ): 1) Ντόριο (Ιταλία) 4.03.25 
2) Μελίντε (Ρουμανία) 4.03.76 3) Πούικα 
(Ρουμανία) 4.04.15

• 5.000 μ. (Α): 1) Αουΐτα (Μαρόκο) 13.05 
Ν.Ο.Ρ. 2) Ρύφελ (Ελβετία) 3) Λεϊτάο 
(Πορτογαλία).

•  Σφαίρα (Α): 1)Αντρέι (Ιταλία) 21.26 μ.

2) Κάρτερ (Η.Π.Α.) 21.09 μ. 3) Λοτ (Η.Π.Α.) 
20.97 μ.

•  4X100 μ. (Γ): 1) Η.Π.Α. (Μπράουν, 
Μπόλτεν, Τσίσμποροου, Άσφορντ) 41.65 
2) Καναδάς 42.77 3) Βρετανία 43.11.

•  4X100 μ. (Α): 1) Η.Π.Α. (Γκραίηντυ, 
Μπράουν, Σμιθ. Λιούις) 37.83 Ν.Π.Ρ. 2) 
Τζαμάικα 38.62 3) Καναδάς 38.70.

•  Δίσκος (Γ): 1) Στάλμαν (Ολλανδία) 
65.36 2) Ντενίζ (Η.Π.Α.) 64.86 3) Κρα- 
τσιουνέσκου (Ρουμανία) 63.64.

•  4X400 (Γ): 1) Η.Π.Α. (Νιξ, Άρμστην, 
Μπέιμπερ, Μακ Καίη), 2.59.91 2) Μεγ. 
Βρετανία 2.59.13 3) Νιγηρία 2.59.32.

•  50.000 μ. βάδην: 1) Γκονζάλες (Με
ξικό) 3 ώρ. 47.26 2) Γούταφσον (Σουηδ.) 3 
ώρ. 53.19 3) Μπελούτσι (Ιταλία) 3 ώρ. 
53.54.

•  Μαραθώνιος ανδρών: 1) Κάρλος Λό- 
πες (Πορτογαλία) 2 ώρ. 09.21 2) Τρήσυ 
(Ιρλανδία) 2 ώρ. 09.56 3) Σπήντιγκ (Βρε
τανία) 2 ώρ. 09.58 4) Σο (Ιαπωνία) 2 ώρ. 
10.55 5) Ντε Καστέλα (Αυστραλία) 2 ώρ. 
11.09 6) Ικάνγκα (Τανζανία) 2 ώρ. 11.10 7) 
Νζάου (Κένυα) 2 ώρ. 11.28 9) Ρόμπλεχ 
(Τζιμπουτί) 2 ώρ. 11.39 9) Κέρναν (Ιρλαν
δία) 2 ώρ. 12.20 10) Ντίξον (Ν. Ζηλανδία) 2 
ώρ. 12.57 11) Πρύτσινγκερ (Η.Π.Α.) 2 ώρ. 
13.57 . . .  26ος Μιχ. Κούσης2ώρ. 17.38 και 
62ος Κασσιανίδης (Κύπρος) 2 ώρ. 32.51. 
Τερμάτισαν 78 αθλητές.

ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΠΟΡ
ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1η - 2η θέση: Κίνα - Η.Π.Α. 3 - 0  (16 -14, 
15 - 3, 15 - 9).

3η - 4η θέση: Ιαπωνία - Περού 3 -1  (13- 
15, 15 - 4, 15 - 7, 15 - 10).

5η και 6η θέση: Ν. Κορέα - Δυτ. Γερμα- 
ν ί α 3 - 0  (15 - 10, 15 - 10, 15 - 2).

7η - 8η θέση: Βραζιλία - Καναδάς 3 - 0  
(15 - 9, 15 - 3, 15 - 8).

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1η - 2η θέση: Η.Π.Α. - Ν. Κορέα 85 -  65 
(ημ. 42 -  27).

3η - 4η θέση: Κίνα - Καναδάς 65 -  57.

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΝΔΡΕΣ: 1) Η.Π.Α. (96-65 την Ισπανία 
στον τελικό), 2) Ισπανία, 3) Γιουγκοσλα
βία, 4) Καναδάς. 5) Ιταλία, 6) Ουρου
γουάη, 7) Αυστραλία, 8) Δ. Γερμανία.

ΧΑΝΤ -  ΜΠΩΛ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 1) Γιουγκοσλαβία, 2) Νοτ. 

Κορέα, 3) Κίνα.

ΧΟΚΕΪ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 1) Ολλανδία, 2) Ο.Δ. Γερ

μανίας, 3) Η.Π.Α.
ΑΝΔΡΕΣ: 1) Πακιστάν, 2) Ο.Δ. Γερμα

νίας.

ΠΟΛΟ
1) Γιουγκοσλαβία, 2) Η.Π.Α., 3) Ο.Δ. 

Γερμανίας, 4) Ισπανία. 5) Αυστραλία. 6)





Ολλανδία, 7) Ιταλία, 8) Ελλάδα, 9) Κίνα, 
10) Καναδάς, 11) Ιαπωνία, 12) Βραζιλία.

ΒΟΛΕΪ

ΑΝΔΡΕΣ: 1) Η.Π.Α., 2) Βραζιλία, 3) Ιτα
λία.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

1) Γαλλία, 2) Βραζιλία, 3) Γιουγκοσλα
βία, τελ. Γαλλία -  Βραζιλία 2 - 0 .

3η Θέση: Γιουγκοσλαβία -  Ιταλία 2 -1 .

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
•  200 μ. ύπτιο (Α): 1) Ντέιβις (Καναδάς) 

2.13.34 Ν.Π.Ρ., 2) Μπέρινγεν (Αυστραλία)
2.15.79, 3) Νταγκόν (Ελβετία) 2.17.41.

•  100 μ. πρόσθιο (Γ): Βαν Στάβερεν 
(Ολλανδία) 1.09.88 Ν.Ο.Ρ. 2) Οτενμπράιτ 
(Καναδάς) 1.10.69 3) Ποναρό (Γαλλία)
1.10.70.

400 μ. ελεύθερο (Α): Ντικάρλο (Η.Π.Α.)
3.51.23 Ν.Ο.Ρ. 2) Μύκανεν (Η.Π.Α.) 
3.51.49 3) Λέμπεργκ (Αυστραλία) 3.51.79.

•  100 μ. πεταλούδα: (Γ): 1) Μήγκερ 
(Η.Π.Α.) 59.26 2) Τζένσον (Η.Π.Α.) 1.00.19
3) Ζάικ (Ο.Δ.Γ.) 1.01.36.

•  4X100 μ. ελεύθερο (Α): 1) Η.Π.Α. 
3.19.03 Ν.Π.Ρ. 2) Αυστραλία 3.19.68 3) 
Σουηδία 3.22.69 4) Ο.Δ. Γερμανίας 
3.22.98 5) Μεγ. Βρετανία 3.23.61 6) Γαλ
λία 3.24.53 7) Καναδάς 3.24.70 8) Ιταλία 
3.24.97.

800 μ. ελεύθερο (Γ): 1) Κοέν (Η.Π.Α.) 
8.24.95 2) Ρίτσαρντον (Η.Π.Α.) 8.30.73 3) 
Χάρντκαστλ (Μεγ. Βρετ.) 8.32.60 4) Μακ 
Βαν (Αυστραλία) 8.37.95 5) Λάζι (Ιταλία) 
8.42.45 6) Ντερ Μερ (Ολλανδία) 8.42.86 7) 
Ό λμι (Ιταλία) 8.47.32 8) Γουόρντ (Κανα
δάς) 8.48.12.

•  100 μ. ύπτιο (Α): 1) Κάρεϋ (Η.Π.Α.) 
55.79 2) Γουίλσον (Η.Π.Α.) 56.35 3) 
Γουέστ (Καναδάς) 56.49 4) Χάρινγκ (Ν. 
Ζηλανδία) 56.90 5) Κερν (Αυστραλία) 
57.18 6) Μπάρον (Σουηδία) 57.34 7) Γκος 
(Καναδάς) 57.46 8) Κρόες (Ολλανδία) 
58.07.

•  200 μ. μικτή ατομική (Γ): 1) Κόλκινς 
(Η.Π.Α.) 2.12.64 2) Χόγκσχιντ (Η.Π.Α.) 
2.15.17 3) Πήρσον (Αυστραλία) 2.15.92, 4) 
Κερν (Αυστραλία 2.16.75, 5) Πίλκε
(Ο.Δ.Γ.) 2.17.82, 6) Νάλα Βάλε (Ιταλία) 
2.19.69, 7) Τσίντλερ (Ο.Δ.Γ) 2.19.86, 8) 
Μπόμσταντ (Νορβηγία) 2.20.48.

•  200 μ. πεταλούδα (Α): 1) Σίμπεν (Αυ
στραλία) 1.57.04 Ν.Π.Ρ., 2) Γκρος (Ο.Δ.Γ) 
1.57.40, 3) Βιντάλ (Βενεζουέλα) 1.57.51,
4) Μοράλες (Η.Π.Α.) 1.57.75, 5) Μος (Ν. 
Ζηλανδία) 1.58.75,6) Πόντινγκ (Καναδάς) 
1.59.37, 7) Γουόρντ (Καναδάς) 2.00.39, 8) 
Κένεντυ (Η.Π.Α.) 2.01.03.

•  4X100 μικτή ομαδική (Γ): 1) Η.Π.Α. 
4.08.34, 2) Ο.Δ. Γερμανίας 4.11.97, 3) Κα
ναδάς 4.12.98, 4) Μεγ. Βρετανία 4.14.05,
5) Ιταλία 4.17.40, 6) Ελεθετία 4.19.02.

•  200 μ. μικτή ατομική (Α): 1) Μπάου- 
μαν (Καναδάς) 2.01.42 Ν.Π.Ρ., 2) Μορά
λες (Η.Π.Α.) 2.03.05, 3) Κόχραν (Μεγ. 
Βρετανία) 2.04.38.

•  200 μ. ύπτιο (Γ): 1) Ντε Ρόβερ (Ολ

λανδία) 2.12.38, 2) Γουάιτ (Η.Π.Α.)
2.13.04, 3) Πατρασκόιου (Ρουμανία)
2.13.29.

•  1.500 μ. ελεύθερο (Α): Ο’ Μπράιεν 
(Η.Π.Α.) 15.05.20, 2) Ντι Κάρλο (Η.Π.Α.) 
15.10.59, 3) Πφάιφερ (Ο.Δ.Γ.) 15.12.11.

•  200 μ. πεταλούδα (Γ): 1) Μήγκερ 
(Η.Π.Α.) 2.06.90, 2) Φίλιπς (Αυστραλία) 
2,10.56, 3) Μπάγερν (Ο.Δ.Γ.) 2.11.91.

•  4X100 μ. μικτή ομαδική (Α): 1) Η.Π.Α. 
3.39.30 Ν.Π.Ρ., 2) Καναδάς 3.43.23, 3) Αυ
στραλία 3.43.25.

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

•  Χαμηλός βατήρας 3 μ. (Γυν.): 1) Μπερ- 
νιέ (Καναδάς) 530,70, 2) Μακ Κόρμικ 
(Η.Π.Α.) 527,46,3) Ζόιρερτ (Η.Π.Α.) 517,62.

•  Βατήρας 10 μ. ανδρών: 1) Λουγκάνις 
(Η.Π.Α.), 2) Λι (Κίνα), 3) Κίμπαλ (Η.Π.Α.).

•  Βατήρας 3 μ. ανδρών: 1) Λουγκάνις 
(Η.Π.Α), 754,41, 2) Λιανγκντέ (Κίνα) 
662,31, 3) Μέριοτ (Η.Π.Α.) 661.32.

•  Βατήρας 10 μ. γυναικών: 1) Ζιονγκ 
(Κίνα) 435,51,2) Μίτσελ(Η.Π.Α.)431,19,3) 
Γουΐλατ (Η.Π.Α.) 422,07.

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

•  Απλό σκκρ (Γυν).: Ρατβίλα (Ρουμανία 
3.40.68, 2) Γκέερ (Η.Π.Α.) 3.46.89, 3) Χέ- 
ζεμπρονκ (Βέλγιο) 3.45.72, 4) Σράινερ 
(Καναδάς) 3.45.97, 5) Γιούστεζεν (Δανία)
3.47.79, 6) Μίτσελ (Μεγ. Βρετ.) 3.51.20.

•  Διπλό σκιψ (Γυν.): 1) Ρουμανία (Πο- 
πέσκου -  Ολένιοντς) 3.26.75, 2) Ολλαν
δία 3.29.13, 3) Καναδάς 3.29.82, 4) Σουη
δία 3.30.79, 5) Νορβηγία 3.32.09,6) Η.Π.Α. 
3.32.33.

•  Δϊκωπος όνευ πηδαλιούχου (Γυν): 1)
Ρουμανία 3.32.60, 2) Καναδάς 3.36.06, 3) 
Ο.Δ. Γερμανίας 3.40.50, 4) Ολλανδία 
3.44.01, 5) Η.Π.Α. 3.44.35, 6) Μεγ. Βρετα
νία 3.48.53.

•  Τετρόκωπο σκκρ: 1) Ο.Δ. Γερμανίας 
5.57.55,2) Αυστραλία 5.57.98,3) Καναδάς 
5.59.07.

•  Οκτάκωπος: 1) Καναδάς 5.41.32, 2) 
Η.Π.Α. 5.41.74, 3) Αυστραλία 5.43.40^

•  Τετράκωπος μετά πηδαλιούχου
(Γυν.): Ρουμανία 3.19.30, 2) Καναδάς 
3.21.55, 3) Αυστραλία 3.23.29. 4) Η.Π.Α.
3.23.58. 5) Ολλανδία 3.23.97, 6) Ο.Δ, Γερ
μανίας 3.29.03.

•  Οκτάκωπος Γυναικών: 1) Η.Π.Α.
2.59.80. 2) Ρουμανία 3.00.87, 3) Ολλανδία 
3.03.92, 4) Καναδάς 3.03.64, 5) Μεγ. Βρε
τανία 3.04.51,6) Ο.Δ. Γερμανίας 3.09.92.

•  Απλό σκκρ (Α): 1) Κάρπινεν (Φινλαν
δία) 7.00.24, 2) Κόλμπε (Ο.Δ.Γ.) 7.02.19,3) 
Μιλς (Καναδάς) 7.10.38, 4) Μπίγκλοου 
(Η.Π.Α.), 7.10.00, 5) Ιμπάρα (Αργεντινή)
7.14.59, 6) Κοντομανώλης (Ελλάδα) 
7.17.03.

•  Διπλό σκκρ (Α): 1) Η.Π.Α. 6.36.87.

•  Δϊκωπος μετά πηδαλιούχου (Α): 1)
Ιταλία 7.05.99, 2) Ρουμανία 7.11.21, 3) 
Η.Π.Α. 7.12.81, 4) Βραζιλία 7.17.07. 5) Κα
ναδάς 7.18.98, 6) Ο.Δ. Γερμανίας 7.25.16.





•  Δίκωττος άνευ πηδαλιούχου (Α): 1)
Ρουμανία 6.45.39, 2) Ισπανία 6.48.47, 3) 
Νορβηγία 6.51.39, 4) Ο.Δ. Γερμανίας 
6.52.53, 5) Ιταλία 6.55.88, 6) Η.Π.Α. 
6.58.46.

•  Τετράκωπος μετά πηδαλιούχου (Α):
1) Μεγ. Βρετανία 6.18.64, 2) Η.Π.Α. 
6.20.28,3) Νέα Ζηλανδία 6.23.68,4) Ιταλία 
6.26.44, 5) Καναδάς 6.28.78, 6) Ο.Δ. Γερ
μανίας 6.34.23.

•  Τετράκωπος άνευ πηδαλιούχουν (Α):
1) Νέα Ζηλανδία 6.03.48, 2) Η.Π.Α. 
6.06.10, 3) Δανία 6.07.72, 4) Ο.Δ. Γερμα
νίας 6.09.27, 5) Ελβετία 6.09.50, 6) Σουη
δία 6.11.71.

ΤΖΟΥΝΤΟ

•  Υπερελαφρά βάρη: 1) Χοσοκάδα (Ια
πωνία), 2) Κιμ - Γιουπ (Νοτ. Κορέα), 3) 
Λίντη (Η.Π.Α.) και Εκερσλέυ (Μεγ. Βρε
τανία).

•  65 κιλά: 1) Ματσονόκα (Ιαπωνία), 2) 
Γιουνγκ (Νοτ. Κορέα), 3) Αλεξάντρ (Γαλ
λία) και Ράιτερ (Αυστρία).

•  Ελαφρά βάρη: 1) Μπιέονγκ (Νοτ. Κο
ρέα), 2) Γκάμπα (Ιταλία), 3) Ονμούρα 
(Βραζιλία) και Μπράουν (Μεγ. Βρετανία).

•  78 κιλά: 1) Β'ινεκε (ΟΔ. Γερμ.), 2) Άν- 
ταμς (Μεγ. Βρετανία), 3) Νοβάκ (Γαλλία) 
και Φράτικα (Ρουμανία).

•  Κατηγορία μέσων βαρών: 1) Ζάιζεν- 
μπαχερ (Αυστρία), 2) Μπέρλαντ (Η.Π.Α ), 
3) Καρμόνα (Βραζιλία) και Νόζε (Ιαπωνία).

•  95 κιλά: 1) Ζου (Ν. Κορέα), 2) Βιέιρα 
(Βραζιλία), 3) Νοϋρόυτερ (Ο.Δ. Γερμ.), 
Φρίντρικσον (Ισλανδία).

•  Κατηγορία βαρέων βαρών: 1) Σαΐτο 
(Ιαπωνία), 2) Παριζί (Γαλλία), 3) Τσο (Ν. 
Κορέα), Μπέργκερ (Καναδάς).

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

•  90 κιλά: 1) Βλαντ (Ρουμανία) 392,5 κ. 2) 
Πέτρε (Ρουμανία) 360 κ. 3) Μέρτσερ 
(Μεγ. Βρετανία) 352,5 κ., 4) Άμεσμπεργκ 
(Ο.Δ.Γ.) 350 κ., 5) Βανγκ (Νοτ. Κορέα) 350 
κ., 6) Ηλιάδης (Ελλάδα) 350 κ.

•  82,5 κιλά: 1) Μπεκέρου (Ρουμανία) 
355 κ., 2) Κάμπας (Αυστραλία) 342,5 κ., 3) 
Ιζαόκα (Ιαπωνία) 340 κ.

•  100 κιλά: 1) Μίλσερ (Ο.Δ.Γ.) 385 κ., 2) 
Γκρόπα (Ρουμανία) 382,5 κ., 3) Νιέμι (Φιν
λανδία) 367,5 κ.

•  110 κιλά: 1) Ομπερμπούργκερ (Ιτα
λία) 390 κ., 2) Τσασνάντι (Ρουμανία) 380 
κ., 3) Κάρλτον (Η.Π.Α.) 377,5 κ.

•  67,5 κιλά: 1) Ζιν Γιανγκ (Κίνα) 320 κ.,
2) Σόκατσι (Ρουμανία) 312,5 κ., 3) Γκρό- 
μαν (Φινλανδία) 312,5 κ.

•  75 κιλά: 1) Ραντσίνσκυ (Ο.Δ.Γ.) 340 κ.,
2) Ντεμέρ (Καναδάς) 335 κ., 3) Τσιοροσ- 
λάν (Ρουμανία) 332,5 κ.

•  Υπερβαρέα: 1) Λούκιν (Αυστραλία) 
412,5 κ., 2) Μαρτίνες (Η.Π.Α.) 410 κ., 3) 
Ντέρλιγκερ (Ο.Δ. Γερμ.) 397,5 κ., 4) Λάγ- 
κνερ (Αυστρία) 385 κ., 5) Τσιντσάρης (Ελ
λάδα) 347,5 κ.

ΟΠΛΟΜΑΧΙΑ
•  Ξίφος ασκήσεως (Γυν.): 1) Λουάν 

Τζούτζιτ (Κίνα), 2) Χάνις (Ο.Δ.Γ.), 3) Βα- 
καρόνι (Ιταλία).

•  Σπάθη ατομικό (Α): 1) Λαμούρ (Γαλ
λία), 2) Μαρίν (Ιταλία), 3) Γουέστμπρουκ 
(Η.Π.Α ), 11ος ο Ζήσης Μπαμπανάσης.

•  Ξίφος ασκήσεως ομαδικό (Γυν.): 1)
Ο.Δ. Γερμανίας, 2) Ρουμανία, 3) Γαλλία.

•  Ξίφος μονομαχίας, ατομικό: 1) Μπο- 
νάς (Γαλλία), 2) Βάγκο (Σουηδία), 3) Ριμ- 
πούντ (Γαλλία).

■ Ομαδικό σπάθης: 1) Ιταλία, 2) Γαλλία. 
3) Ρουμανία.

ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

•  Ασκήσεις εδάφους: 1) Λι Νινγκ (Κίνα) 
19,925, 2) Λου Γιουν (Κίνα) 19,775, 3) Σο- 
τομούρα (Ιαπωνία) και Βατουόν (Γαλλία) 
19,700.

•  Πλάγιος ίππος: 1) Λι Νινγκ (Κίνα) και 
Βίντμαρ (Η.Π.Α.) 19,950, 3) Ντάγκετ 
(Η.Π.Α.) 19,825.

•  Κρίκοι: 1) Γκούσικεν (Ιαπωνία) και Λι 
Νινγκ (Κίνα) 19,850, 3) Γκαίηλορντ 
(Η.Π.Α.) 19,825.

•  Άλμα: 1) Λου Γιουν (Κίνα) 19,950, 2) 
Λι Νινγκ (Κίνα), Γ κούσικεν (Ιαπωνία). Μο- 
ρισούε (Ιαπωνία), Γκαίηλορντ (Η.Π.Α.) 
19,825.

•  Δίζυγο: 1) Κόνερ (Η.Π.Α.) 19,950, 2) 
Καζιτάνι (Ιαπωνία) 19,925, 3) Γκαίηλορντ 
(Η.Π.Α.) 19,850.

•  Μονόζυγο: 1) Μορισούε (Ιαπωνία) 20, 
2) Τονγκ Φέι (Κίνα) 19,975, 3) Γκούσικεν 
(Ιαπωνία) 19,950.

•  Άλμα: 1) Σάμπο (Ρουμανία) 19,875, 2) 
Ρέτον (Η.Π.Α.) 19,850, 3) Αγκάκε (Ρουμα
νία) 19,750.

•  Δίζυγο: 1) Μα (Κίνα) και Μακ Ναμάρα 
(Η.Π.Α.) 19,950, 3) Ρέτον (Η.Π.Α.) 19, 800.

•  Δοκός: 1) Πάουκα (Ρουμανία) και 
Σάμπο (Ρουμανία) 19,800, 3) Τζόνσον 
(Η.Π.Α.) 19,650.

•  Ασκήσεις εδάφους: 1) Σάμπο (Ρου
μανία) 19.975, 2) Μακ Ναμάρα (Η.Π.Α.) 
19,950, 3) Ρέτον (Η.Π.Α.) 19,755.

•  Σύνθετο ατομικά γυναικών: 1) Μαίρη 
Λου Ρέτον (Η.Π.Α.) 79,175, 2) Σάμπο 
(Ρουμανία) 79,125, 3) Πάουκα (Ρουμανία)
78.675, 4) Μακ Ναμάρα (Η.Π.Α.) 78,400, 5) 
Κοντινά (Ρουμανία) 78,300, 6) Μα Γιάν- 
χονγκ (Κίνα) 77,850, 7) Ζου Πινγκ (Κίνα) 
77,775. 8) Τσεν Γιονγιάνγκ (Κίνα) 77,725.·

•  Σύνθετο ομαδικό (Γυν.): 1) Ρουμανία 
392,20, 2) Η.Π.Α. 391,20, 3) Κίνα 388,60, 4) 
Ο.Δ.Γ. 379,15, 5) Καναδάς 378,90. 6) Ια
πωνία 376,75, 7) Μεγ. Βρετανία 373,75, 8) 
Ελβετία 373,50.

•  Σύνθετο ατομικό (Αν.): 1) Γκούσικεν 
(Ιαπωνία) 118,700, 2) Βίνσμαρ (Η.Π.Α.)
118.675, 3) Λι Νινγκ (Κίνα) 118,575, 4)
Τονγκ Φέι (Κίνα) 118,500, 5) Γκαίηλορντ 
(Η.Π.Α.) 118,425, 6) Κόνερ (Η.Π.Α.)
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118,350, 7) Τζι Τσιάνγκ (Κίνα) 118,225, 8) 
Καζιτάνι (Ιαπωνία) 117,375.

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ
•  48 κιλά: 1) Μαέτζα (Ιταλία), 2) Σέρερ 

(Ο.Δ.Γ), 3) Σάιτο (Ιαπωνία).
•  62. κιλά: 1) Κιμ (Ν. Κορέα), 2) Γιόχαν- 

σον (Σουηδία), 3) Ντιτς (Ελβετία).
•  90 κιλά: 1) Φρέηζερ (Η.Π.Α.), 2) Ματέι 

(Ρουμανία), 3) Άντερσον (Σουηδία), 6) 
Ποζίδης Γ. (Ελλάδα).

•  52 κιλά: 1) Μιγιατάρα (Ιαπωνία), 2) 
Σεβές (Μεξικό), 3) Ντον Μπανγκ (Ν. Κο
ρέα).

•  74. κιλά: 1) Σαλομάκι (Φινλανδία), 2) 
Τάλροτ(Σουηδία), 3) Ρούσου (Ρουμανία).

•  Συν. 100 κιλά: 1) Μπλάτνικ (Η.Π.Α.), 2) 
Γιόχανσον (Σουηδία), 3) Μεμίσεβιτς 
(Γιουγκοσλαθία), 4) Ποκιλίδης Π. (Ελ
λάδα).

•  57 κιλά: 1) Πασαρέλι (Ο.Δ.Γ.), 2) Έτο 
(Ιαπωνία), 3) ΧΟΛΙΔΗΣ (Ελλάδα).

•  68 κιλά: 1) Λίσγιακ (Γιουγκοσλαβία), 
2) Σίπιλα (Φινλανδία), 3) Μαρτίνεζ 
(Η.Π.Α.).

•  82 κιλά: 1) Ντράικα (Ρουμανία), 2) 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ελλάδα), 3) Κλάεσον 
(Σουηδία).

•  100 κιλά: 1) Αντρέι (Ρουμανία), 2) 
Γκίμπσον (Η.Π.Α.), 3) Τερτέλι (Γιουγκοσ
λαβία), 4) Γ. ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ (Ελλάδα).

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
•  50 χιλιόμετρα με βαθμολογία: 1) Ιλέγ- 

κεμς (Βέλγιο) 3 γύροι, 37 βαθμοί, 2) Μέ- 
σερσμιτ (Ο.Δ.Γ.) 3,15 3) Γιούσιματς (Με
ξικό) 2,94.

•  1.000 μ. σπριντ: 1) Γκόρσκι (Η.Π.Α.), 2) 
Βάιλς (Η.Π.Α.) 3) Σακαμότο (Ιαπωνία).

•  4.000 μ. ομαδική καταδίωξη: 1) Αυ
στραλία 4.25.99, 2) Η.Π.Α. 4.29.84, 3) Ο.Δ. 
Γερμανίας 4.25.60, 4) Ιταλία 4.26.90.

•  100 χιλιόμετρα επί δημοσίας οδού 
ομαδικά: 1) Ιταλία 1 ώρ. 58' 28', 2) Ελβετία 
2 ώρ. 02' 38; 3) Η.Π.Α. 2 ώρ. 02' 46!

•  4.000 μ. ατομικό πουρσουίτ: 1) Χεγκ 
(Η.Π.Α.), 2) Γκολτς (Ο.Δ.Γ.), 3) Νιτς 
(Η.Π.Α.).

•  4.000 μ. ομαδικό πουρσουίτ: 1) Αυ
στραλία, 2) Η.Π.Α., 3) Ο.Δ. Γερμανίας.

ΠΥΓΜΑΧΙΑ
•  48 κιλά: 1) Ρ. Γκονζάλες (Η.Π.Α.), 2) 
Τοντίσκο (Ιταλία), 3) Μιβίλα (Ζάμπια) και 
Μαρτελίνο (Βενεζουέλα).

•  50 κιλά: 1) Μακρόυ (Η.Π.Α.), 2) Ρεν- 
τζπόφσκι (Γουγκοσλαθία), 3) Τσαν 
(Τουρκία) και Μπιλάλι (Κένυα).

•  54 κιλά: 1) Στέκα (Ιταλία), Λόπεζ (Με
ξικό), 3) Γουώτερς (Καναδάς) και Νολά- 
σκο (Άγ. Δομίνικος).

•  54. Κιλά: 1) Ταίηλορ (Η.Π.Α.), 2) Κο- 
νιεγκάτσιε (Νιγηρία), 3) Κατάρι (Βενε
ζουέλα) και Αγιατσάκ (Τουρκία).

•  60 κιλά: 1) Γουϊτάκερ (Η.Π.Α.), 2) Ορ- 
τίζ (Πορτογαλία), 3) Εμπάνγκα (Καμε

ρούν) και Σουνγκ -  Τσουν (Νοτ. Κορέα).
•  63,5 κιλά: 1) Παίητζ (Η.Π.Α.), 2) Ουμ- 

πονμάχα (Ταϋλάνδη), 3) Πούζοβιτς 
(Γιουγκ.) και Φούλγκερ (Ρουμανία).

•  67 κιλά: 1) Μπρέλαντ (Η.Π.Α.), 2) Σου 
Αμ (Ν. Κορέα) 3) Νύμαν (Φινλανδία) και 
Μπρούνο (Ιταλία).

•  71 κιλά: 1) Ταίητ (Η.Π.Α.), 2) Ο'Σάλλι- 
βαν (Καναδάς), 3) Ζιλόνγκα (Ο.Δ. Γερμ.) 
και Ποτζό (Γαλλία).

•  75 κιλά: 1) Σουπ-Σον (Ν. Κορέα), 2) 
Χιλλ (Η.Π.Α ), 3) Ζαούι (Αλγερία) και Αρ.
Γκονζάλες (Πόρτο Ρίκο).

•  81 κιλά: 1) Γιοζίποβιτς (Γιουγκ.), 2) 
Μπαρν (Ν. Ζηλανδία), 3) Μούσα (Αλγερία) 
και Χάλυφιλντ (Η.Π.Α ).

•  91 κιλά: 1) Τίλμα ν (Η.Π.Α.), 2) Ντέ- 
γουιν (Καναδάς), 3) Βαν Ντερ Αιντε (Ολ
λανδία) και Μουζόνε (Ιταλία).

•  Συν 91 κιλά: 1) Μπιγκς (Η.Π.Α.), 2) 
Νταμιάνι (Ιταλία), 3) Γουέλς (Βρετανία) 
και Αζίς (Γιουγκοσλαθία).

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
•  «Γουίντγκλάιντερ». 1) Βαν νε

Μπεργκ (Ολλανδία) 27,70 2) Στηλ (Η.Π.Α.)
46.00, 3) Κένταλ (Ν. Ζηλανδία) 46.40.

•  «Ιπτάμενος Ολλανδός»: 1) Η.Π.Α.
19.70, 2) Καναδάς 22.70, 3) Βρετανία
48.70.

•  «Τορνέιντο»: 1) Ν. Ζηλανδία 14,70, 2) 
Η.Π.Α. 37.00, 3) Αυστραλία 50,40.

•  «Σόλινγκ»: 1) Η.Π.Α. 33,70, 2) Βραζι
λία 43,30, 3) Καναδάς 49,70... 6) Ελλάς 
(Μπουντούρης -  Σπυρίδης -  Δεληγιάν- 
νης) 59,20.

•  «470»; 1) Ισπανία 33,70, 2) Η.Π.Α.
43.00, 3) Γαλλία 49,40.

•  «Σταρ»: 1) Η.Π.Α. 29,70, 2) Ο.Δ. Γερ
μανίας 41,40, 3) Ιταλία 43,50 . . .  6) Ελλάς 
(Χατζηπαυλής -  Πελεκανάκης 67,00.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
•  Αεροβόλο όπλο (Α): 1) Εμπέρλ (Γαλ

λία) 589/600, 2) Κρόνταλερ (Αυστρία) 
587/600, 3) Ντάγκερ (Μεγ. Βρετανία) 
587/600.
•  Σκητ: 1) Ντράυκ (Η.Π.Α.) 198/200, 2) 
Ράσμονσεν (Δανία) 196/200,3) Σκριμπάνι 
-  Ρόσσι (Ιταλία) 196/200.

•  Καραμπίνα 3 στάσεων: 1) Κούπερ 
(Μεγ. Βρετ.) 1.173/1.200, 2) Νίπκοφ (Ελ
βετία) 1.163/1.200, Άλλαν (Μεγ. Βρετα
νία) 1.162/1.200.

•  Καραμπίνα γυναικών: 1) Σιάο Σουάν
(Κίνα) 581/600, 2) Χόλμερ (Ο.Δ.Γ.)
578/600, 3) Τζιούελ (Η.Π.Α.) 578/600.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΑΛΗ
•  48 κιλά: 1) Γουήβερ (Η.Π.Α.), 2) Ιρίε (Ια

πωνία) 3) Σον (Ν. Κορέα).
•  62 κιλά: 1) Λιούις (Η.Π.Α ), 2) Ακαΐσι 

(Ιαπωνία), 3) Λη (Ν. Κορέα).
•  90 κιλά: 1) Μπάνακ (Η.Π.Α.), 2) Οχτά 

(Ιαπωνία).
•  52 κιλά: 1) Τρέσνεντα (Γιουγκοσλα-





βία), 2) Γιουγκ -  Κου (Νοτ. Κορέα) 3) Τα- 
κάντα (Ιαπωνία).

•  74 κιλά: 1) Σουλτζ (Η.Π.Α.), 2) Κνοσπ 
(Ο.Δ. Γερμ.) 3) Σέντι (Γιουγκοσλαβία).

•  + 100 κιλά: 1) Μπαουμγκάρτνερ 
(Η.Π.Α.), 2) Μολ (Καναδάς), 3) Μομάντου 
(Σενεγάλη).

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ο περίφημος Δυτικογερμανός Μίκαελ 

Γκρος, το αλμπατρός του Όφενμπαχ και 
ο Καναδός Αλέξ Μπάουμαν με τη συμπα- 
τριώτισσά του Ανν Οτεναμπράιτ, έσπα
σαν με τις επιτυχίες τους σε τέσσερα 
αγωνίσματα την κυριαρχία των Αμερικα
νών στην κολύμβηση. Μάλιστα οι δυο 
πρώτοι πέτυχαν νέα παγκόσμια ρεκόρ 
στα αγωνίσματά τους, όπως και η ομάδα 
ανδρών των Η.Π.Α. στα 4X200 μ. ελεύ
θερο, καθώς και ο Στηβ Λούντκβιστ στα 
100 μ. προσθίως ανδρών.

Ακόμη στις τρεις πρώτες μέρες των 
κολυμβητικών αγώνων της 23ης Ολυμ
πιάδας εντυπώσιασαν οι Αμερικανίδες 
Τρέισυ Κόλκινς (χρυσό στα 400 μ. μικτή), 
Κάρυ Στάινσεϊφερ, Νάνου Χογκοχιντ 
(χρυσό στα 100 μ. ελεύθερο), Μαίρη 
Γουάιτ (χρυσό στα 200 μ. ελεύθερο), Τί- 
φανυ Κοέν (χρυσό στα 400 μ. ελεύθερο), 
Τερέζα Άντριους (χρυσό στα 100 μ. 
ύπτιο) και οι Αμερικανοί Ρικ Κάρεϋ 
(χρυσό στα 200 μ. ύπτιο), και Ρούντυ 
Γκέηνς (χρυσό στα 100 μ. ελεύθερο), ενώ 
χρυσό πήρε και η ομάδα των Η.Π.Α. στα 
4X100 μ. ελεύθερο γυναικών.

•  Συνοπτικό οι Ολυμπιονίκες στα 
πρώτα αγωνίσματα της κολύμβησης 
ήταν:

100 μ. ελεύθερο (Γυν.): 1) Σταϊνσέιφερ 
(Η.Π.Α.) και Χόγκσχιντ (Η.Π.Α.) 55.92, 3) 
Βερστόπεν (Ολλανδία) 56.08, 4) Βαν 
Μπέντουμ (Ολλανδία) 56.43, 5) Πήρσον 
(Αυστραλία) 56.83, 6) Κροφτ (Βρετανία) 
56.90, 7) Σούστερ (Δ. Γερμ.) 57.11, 8) Ρό- 
σελ (Αυστραλία) 58,09.

100 μ. πρόσθιο (Α): 1) Λούντκβιστ 
(Η.Π.Α.) 1.06.65 Ν.Π.Ρ., 2) Ντέιθις (Κανα
δός) 1.01.99, 3) Έβανς (Αυστραλία) 
1.02.97, 4) Μορχάουνζ(Μ. Βρετ.) 1.03.25, 
5) Μόφετ (Η.Π.Α.) 1.03.29, 6) Στοκς (Αυ
στραλία) 1.03.49, 7) Μόρκεν (Δ. Γερμ.) 
1.03.95, 8) Αβανιάνο (Ιταλία) 1.04.11.

400 μ. ατομική (Γ): 1) Κόλκινς (Η.Π.Α.) 
4.39.24, 2) Λάντελς (Αυστραλία) 4.48.30,
3) Τσίντλερ (Δ. Γερμ.) 4.48.57. 4) Χήον 
(Η.Π.Α.) 4.49.41, 5) Γκίνγκρας (Καναδάς) 
4.50.55, 6) Μακ Γκίνις (Καναδάς) 4.50.65,
7) Στάνλεϋ (Μ. Βρετ.) 4.52.83, 8) Μπόμ- 
σταντ (Νορβηγία) 4.53.28.

200 μ. ελεύθερο (Α): 1) Γκρος (Δ. 
Γερμ.) 1.47.44 Ν.Π.Ρ., 2) Χηθ (Η.Π.Α.) 
1.49.10, 3) Φάρνερ (Δ. Γερμ.) 1.49.69, 4) 
Φλόουντ (Η.Π.Α.) 1.50.18, 5) Μέστρε (Βε
νεζουέλα) 1.50.23, 6) Ντροστ (Ολλανδία) 
1.51.62, 7) Ντελ’ Ονόμο (Ιταλία), 1.52.20,
8) Ντέηλ (Αυστραλία) 1.53.84.

100 μ. πεταλούδα Α: 1) Γ κρος (Δ. Γ ερμ.) 
53.08 Ν.Π.Ρ. 2) Μοράλες (Η.Π.Α.) 53.23, 3) 
Μπιουκάναν (Αυστραλία) 53.85,4) Βιντόλ 
(Βενεζουέλα) 54.27, 5) Τζέημσον (Μεγ. 
Βρετανία) 54.28, 6) Μος (Ν. Ζηλανδία)

54.93, 7) Μπέρεντ (Δυτ. Γερμ.) 54.95, 8) 
Μπάρον (Σουηδία) 55.14.

200 μ. ελεύθερο (Γ): 1) Γουέτ (Η.Π.Α.) 
1.59.23, 2) Γούντχηντ (Η.Π.Α.) 1.59.50, 3) 
Βεράστεν (Ολλανδία) 1.59.69, 4) Πήρσον 
(Αυστραλία) 1.59.79, 5) Βαν Μπέντουμ 
(Ολλανδία) 2.00.59, 6) Κροφτ (Μεγ. Βρε
τανία) 2.00.64 7) Μπάερμαν (Δ. Γερμ.) 
2.01.89, 8) Μακ Βαν (Αυστραλία) 2.02.87.

400 μικτή ατομική (Α): 1) Μπάουμαν 
(Καναδάς) 4.17.41, 2) Πράντο (Βραζιλία) 
4.18.45, 3) Γουντχάουζ (Αυστραλία)
4.20.50, 4) Βασσάλο (Η.Π.Α.) 4.21.46, 5) 
Ντιβάνο (Ιταλία) 4.22.76, 6) Κοστόφ 
(Η.Π.Α.) 4.23.28, 7) Πούλτερ (Μεγ. Βρε
τανία) 4.25.80, 8) Φραντσέσκι (Ιταλία) 
4.26.05.

200 μ. πρόσθιο (Γ): 1) Οτενμπράιτ (Κα
ναδάς) 2.30.38, 2) Ραπ (Η.Π.Α.) 2.31.15, 3) 
Λεμπερέρ (Βέλγιο) 2.31.40, 4) Ναγκασάκι 
(Ιαπωνία) 2.32.93, 5) Κέλετ (Αυστραλία) 
2.33.60, 6) Χάσσε (Δυτ. Γερμ.) 2.33.82, 7) 
Μπάουνστον (Μεγ. Βρετανία) 2.35.07, 8) 
Ροντεμπάου (Η.Π.Α.) 2.35.51.

4X200 μ. ελεύθερο (Α): 1) Η.Π.Α. 
7.15.69. Ν.Π.Ρ., 2) Δυτ. Γερμανία 7.15.73,
3) Μεγ. Βρετανία 7.24.78, 4) Αυστραλία 
7.25.63, 5) Καναδάς 7.26.51, 6) Σουηδία 
7.26.53, 7) Ολλανδία 7.26.72, 8) Γαλλία 
7.30.16.

400 μ. ελεύθερο (Γ): 1) Κόεν (Η.Π.Α.) 
4.07.10 Ν.Ο.Ρ., 2) Χαρντκάστλ(Μεγ. Βρε
τανία) 4.10.27, 3) Κροφτ (Μεγ. Βρετ.) 
4.11.49, 4) Λάινεχαν (Η.Π.Α.) 4.12.26. 5) 
Μακ Βαν (Αυστραλία) 4.13.95, 6) Βαν 
Ντερ Μερ (Ολλανδία) 4.16.05, 7) Κόραλ- 
τσνκ (Δ. Γερμανία) 4.16.33, 8) Ντενιό (Κα
ναδάς) 4.16.41.

100 μ. ελεύθερο (Α): 1) Γκέηνς (Η.Π.Α.) 
48.90 Ν.Ο.Ρ., 2) Στόκγουελ (Αυστραλία) 
50.24, 3) Γιόχανσον (Σουηδία) 50.31, 4) 
Χηθ (Η.Π.Α.) 50.41, 5) Χαλσαλ (Ελβετία) 
50.50, 6) Μέστρε Σόσα (Βενεζουέλα) και 
Καρόν (Γαλλία) 50.70, 8) Κόρταλς (Δ. 
Γερμ.) 50.93.

100 μ. ύπτιο (Γ): 1) Άντριους (Η.Π.Α.)
1.02.55, 2) Μίτσελ (Η.Π.Α.) 1.02.63, 3) Ντε 
Ρόβερ (Ολλανδία) 1.02.91. 4) Μπουνά- 
τσιου (Ρουμανία) 1.03.21, 5) Πατρα- 
σκόιου (Ρουμανία) 1.03.46, 7) Ρόουζ 
(Μεγ. Βρετανία) 1.04.16, 8) Κλαρκ (Ν. Ζη
λανδία) 1.04.47.

200 μ, ύπτιο (Α): 1) Κάρεϋ (Η.Π.Α.)
2.00.23, 2) Ντελκούρ (Γαλλία) 2.01.75, 3) 
Χένινγκ (Καναδάς) 2.00.37, 4) Πράντο 
(Βραζιλία) 2.030.05, 5) Χάρινγκ (Ν. Ζη
λανδία) 2.03.10, 6) Κλάπκαρεκ (Δ. Γερμ.) 
2.03.95, 7) Αλντάμπε (Ισπανία) 2.04.53, 8) 
Όρμπελ (Αυστραλία) 2.04.61.

4X100 μ. ελεύθερο (Γ): 1) Η.Π.Α. 
3.43.43, 2) Ολλανδία 3.44.40, 3) Δυτ. Γ ερ
μανία 3.45.56, 4) Αυστραλία 3.47.79, 5) 
Καναδάς 3.49.50, 6) Βρετανία 3.51.12, 7) 
Σουηδία 3.51.24, 8) Γαλλία 3.52.15.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Οι Κινέζοι έκαναν και στη σκοποβολή 

θραύση, αφού κατέκτησαν δυο χρυσά 
στις τρεις πρώτες ημέρες, όσα και οι 
Αμερικανοί, ενώ ο Ιταλός Τζιοβανέτι (στο 
τραπ) και η Καναδέζα Λίντα Τομ (στο





ελεύθερο πιστόλι) έσπασαν την κυριαρ
χία των δυο μεγάλων δυνάμεων της 23ης 
Ολυμπιάδας.

•  Τα αποτελέσματα στα αγωνίσματα 
των τρών πρώτων ημερών ήταν:

Ελεύθερο πιστόλι (Α): 1) Χάι Φενγκ 
(Κίνα) 566/600, 2) Σκάνακερ (Σουηδία) 
565/600, 3) Γι Φου (Κίνα) 564/600,4) Χάρ- 
τμαν (Δυτ. Γερμανία) 560/600, 5) Τόντο 
(Ιταλία) 560/600, 6) Κολά (Γαλλία)
559/600, 7) Λίμα Καρίγιο (Βενεζουέλα) 
558/600, 8) Παλοκάνγκας (Φινλανδία) 
558/600.

Ελεύθερο πιστόλι (Γ): 1) Λίντα Τομ 
(Καναδάς) 585/600, 2) Φοξ (Η.Π.Α.) 
585/600, 3) Ντεντς (Αυστραλία) 583/600,
4) Χάιγινγκ (Κίνα) 583/600, 5) Φρις (Σουη
δία) 581 /600, 6) Ζιφάνγκ (Κίνα) 578/600,
7) Σρουφ (Βραζιλία) 578/600, 8) Μακοβέι 
(Ρουμανία) 577/600.

Κυνηγητικό τουφέκι (Α): 1) Ετσέλ 
(Η.Π.Α.) 599/600, 2) Μπιρύ (Γαλλία) 
596/600, 3) Σάλιβαν (Μεγ. Βρετανία)
596/600, 4) Άλλαν (Μεγ. Βρετανία)
595/600, 5) Νάνι (Άγιος Μαρίνος), Στραν 
(Σουηδία) και Τούονς (Νορβηγία) 
594/600, 8) Λιντ (Δ. Γερμανία), Σκάθρες 
(Μεξικό), Ντιανιαρέλι (Ιταλία), Αμά (Γαλ
λία), Σάρμπαχ (Ελβετία) 593/600.

Αεροβόλο (Γ): 1) Σπέρτζιν (Η.Π.Α.) 
393/400, 2) Γκούφλερ (Ιταλία) 391 /400, 3) 
Σιάο Σουάν (Κίνα) 389/400, 4) Μπάους 
(Καναδάς) 388/400, 5) Κουρό (Γαλλία) 
386/400, 6) Ζάιλερ (Δυτ. Γερμανία)
385/400, 7) Λάντσεμ (Νορβηγία) 384/400,
8) Υλόνεν (Φινλανδία 383/400.

Κινητός στόχος (Α): 1) Γιούο Σέι (Κίνα)
587/600, 2) Ντέλινγκροτ (Κολομβία) 
584/600, 3) Σι Πινγκ (Κίνα) 581/600, 4) 
Σρέντερ (Δυτ. Γερμανία) 581/600, 5) Λη 
(Καναδάς) 580/600, 6) Σκόγκλουντ (Νορ
βηγία) 576/600, 7) Λίβονεν (Φινλανδία) 
576/600, 8) Τσίνι (Ιταλία) 576/600.

Τραπ (Α): 1) Τζιοβανέτι (Ιταλία)
192/200, 2) Μπάζα (Περού) 192/200, 3) 
Καρλάι (Η.Π.Α.) 192/200, 4) Νιέμινεν 
(Φινλανδία) 191/200. 6) Έλλις (Αυστρα
λία) 190/200, 7) Ράμπελ (Αυστραλία) 
189/200, 8) Πάλσον (Σουηδία) 189/200.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
Στα τρία πρώτα αγωνίσματα της ποδη

λασίας οι Αμερικανοί πήραν δυο χρυσά 
(στην αντοχή ανδρών-γυναικών) και ένα 
οι Δυτικογερμανοί στο 1.000 μ. ατομικής 
χρονομέτρησης.

Οι πρώτοι 8 ολυμπιονίκες στην ποδη
λασία ήταν:

79,50 χιλιόμετρα αντοχής γυναικών: 1)
Κάρπεντερ (Η.Π.Α.) 2 ώρ. 11' 14" 2) 
Τουίγκ (Η.Π.Α.) 2 ώρ. 11Ί4 ';3 ) Σουμάχερ 
(Δυτ. Γερμ.) 2 ώρ. 11' 14ζ 4) Λάρσεν 
(Νορβηγία) με τον ίδιο χρόνο, 5) Κάνινς 
(Ιταλία) με τον ίδιο χρόνο, 6) Λουγκό 
(Γαλλία) 1' 21" πίσω, 7) Σέρενσεν (Δανία) 
2' 14" πίσω, 8) Εντσενάονερ (Δ. Γερμ.) με 
τον ίδιο χρόνο.

190 χιλ. αντοχής ανδρών: 1) Γκρε- 
γουάλ (Η.Π.Α.) 4 ώρ. 59' 57", 2) Μπάονερ 
(Καναδάς) 4 ώρ. 59' 57ζ 3) Λάουριντσεν 
(Νορβηγία) 21" πίσω, 4) Ζέτερ (Νορβη

γία) με τον ίδιο χρόνο, 5) Πρίνεϋ (Η.Π.Α.) 
1' 19" πίσω, 6) Ρότζερς (Η.Π.Α.) με τον 
ίδιο χρόνο, 7) Ρόπρετ (Γιουγκοσλαθία) με 
τον ίδιο χρόνο, 8) Μόρα (Κολομβία) με 
τον ίδιο χρόνο.

1.000 μ. ατομικής χρονομέτρησης: 1)
Σμίτκε (Δυτ. Γερμ.) 1 '06" 10, 2) Χάρνετ 
(Καναδάς) 1' 06" 44, 3) Κόλα (Γαλλία) 1' 
06" 65,4) Σάμιονελ (Τ ρινιντάντ) 1'06" 69,
5) Ανταίρ (Ν. Ζηλανδία) V 06" 96, 6) 
Γουέλς (Τζαμάικα) 1 '07" 24, 7) Αλεσάν- 
τρε (Αργεντινή) 1' 07" 29, 8) Ο' Ράιλυ 
(Η.Π.Α.) Γ  07" 39.

ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η ομάδα ανδρών των Η.Π.Α., έκανε την 
έκπληξη στην ενόργανη γυμναστική και 
πήρε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο 
ομαδικό ανδρών, αφήνοντας στη 2η 
θέση την κινέζικη ομάδα, που είχε εντυ
πωσιάσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Την αμερικανική ομάδα αποτελούσαν 
οι Πήτερ Βίντμαρ (κορυφαίος), Μπαρτ 
Κόνερ, Τιμ Ντάγκετ, Μιτς Γκέηλορντ, 
Τζιμ Χάρτουνγκ και Σκοτ Τζόνσον.

•  Η τελική κατάταξη στο σύνθετο ομα
δικό ανδρών ήταν: 1) Η.Π.Α. 591,40, 2) 
Κίνα 590,80, 3) Ιαπωνία 586,70, 4) Δυτ. 
Γερμανία 582,10, 5) Ελβετία 579,85, 6) 
Γαλλία 578,25, 7) Καναδάς 577,15, 8) Νοτ. 
Κορέα 574,95.

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
Οι Κινέζοι έκαναν θραύση στις μικρές 

κατηγορίες στην άρση βαρών αφού πή
ραν τα χρυσά μετάλλια στα 52 στα 56 και 
στα 60 κιλά. Τα αποτελέσματα στις τρεις 
αυτές κατηγορίες ήταν:

52 κιλά:1) Γκουοτσιάνγκ (Κίνα) 235 κ., 
2) Πεϊσούν (Κίνα) 235 κ., 3) Μανάμπε (Ια
πωνία) 232,5 κ., 4) Τάρχα(Λίβανος) 230 κ., 
5) Μιγιασίτα (Ιαπωνία) 230 κ., 6) Σουρνάμ 
(Ινδονησία) 227,5 κ., 7) Μουν Πανγκ (Ν. 
Κορέα) 225 κ., 8) Λόπεζ(Παναμάς) 220 κ.

56 κιλά: 1) Σούντε Βου (Κίνα) 268,9 κ., 
2) Μινγκ Λάι (Κίνα) 265,5 κ., 3) Κοτάκα 
(Ιαπωνία) 253 κ. 4) Ισίμπα (Ιαπωνία) 250 κ., 
5) Μπον Κιμ (Ν. Κορέα) 245 κ., 6) Μουνιόζ 
(Ισπανία) 242,5 κ., 7) Οζαλέτο (Φινλανδία)
242.5 κ., 8) Χόουντ (Η.Π.Α.) 242,5 κ.

60 κιλά: 1) Βέικιανγκ (Κίνα) 282,5 κ., 2) 
Ράντου (Ρουμανία) 280 κ., 3) Βενζί (Ταϊ
βάν) 272,5 κ. 4) Βαμπίκο (Ιαπωνία) 270 κ., 
5) Μουράκι (Ιαπωνία) 267,5 κ., 6) Σου Λη 
(Ν. Κορέα) 267,5 κ. 7) Νασουτσιόν (Ινδο
νησία) 267,5 κ., 8) Κάελιν (Φινλανδία)
267.5 κ.

Η ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

Ο Γιάννης Κατσαϊδώνης στην κατηγο
ρία των 56 κ. της άρσης βαρών πήρε τη 
10η θέση αφού σήκωσε συνολικά 240 
κιλά.

Αναλυτικότερα ο Έλληνας πρωταθλη
τής σήκωσε 110 κ. στο αρασέ και 130 στο 
ζετέ.





ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Η 16χρονη Ελληνίδα αθλήτρια της 

σκοποβολής Άγη Κασούμη πήρε την 24η 
θέση στους Ολυμπιακούς αγώνες του 
Λος Άντζελες με 279 επιτυχίες με άριστα 
τις 300.

ΠΥΓΜΑΧΙΑ
Ο Έλληνας πρωταθλητής της πυγμα

χίας στη κατηγορία των 57 κ. Μάκης Κο- 
λέθρας έχασε στον πρώτο του αγώνα στο 
Λος Άντζελες με αντίπαλο τον Αλή Φάκι, 
που είναι απ’ το Μαλάουι με 4 -  1 στα 
σημεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κολέθρας πι
στεύει πως αδικήθηκε κατάφωρα.

Ο άλλος Έλληνας πυγμάχος, ο Γιώρ
γος Στεφανόπουλος, που αγωνίζεται στα 
90 κ. πέρασε το πρώτο παιχνίδι χωρίς 
αγώνα.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ
Στο ατομικό αγώνισμα αντοχής που 

έγινε την πρώτη ημέρα της 23ης Ολυμ
πιάδας σε απόσταση 190,2 χλμ οι ποδη
λάτες μας εγκατέλειψαν, αφού τραυμα
τίστηκαν, σε σύγκρουση με τους αντιπά
λους τους.

Πάντως και ο Κελεσίδης και ο Κανελ- 
λόπουλος μέχρι τη στιγμή που τραυματί
στηκαν πήγαιναν μαζί με τους πρωτοπό
ρους.

ΠΑΛΗ
Δύσκολους αντίπαλους βρήκαν οι πα

λαιστές μας που ήταν και φαβορί για κά
ποια μετάλλια, αφού αυτοί που αγωνί
στηκαν μαζί τους πήραν τις πρώτες θέ
σεις στους τελικούς.

Πιο συγκεκριμένα στα 62 κ. ο Στέλιος 
Μηγιάκης συναντήθηκε και έχασε με 
τους Νίτσε (Ελβετία) και Κιμ (Κορέα) οι 
οποίοι πήραν το αργυρό και χρυσό 
μετάλλιο αντίστοιχα.

Ο Γιώργος Ποζίδης στα 90 κ. έχασε στα 
σημεία με 6 -  2 από τον Σουηδό Άντερ- 
σον και 2 -  1 απ' τον Αμερικανό Φρέηζερ 
ο οποίος πήρε και το χρυσό μετάλλιο.

Έτσι μετά από δυο ήττες οι πρωτα
θλητές μας δεν μπόρεσαν να διακρι- 
θούν. Ο Ποζίδης πήρε την 6η θέση.

«Χρυσό» αγώνισμα αποδείχτηκε και 
πάλι στους Ολυμπιακούς αγώνες η Ελ
ληνορωμαϊκή πάλη. Η παράδοση των Γα- 
λακτόπουλου, Μηγιάκη, Γ. Χατζηϊωαν- 
νίδη συνεχίστηκε στην 23η Ολυμπιάδα 
του Λος Άντζελες με τους Δημ. Θανό- 
πουλο (αργυρό μετάλλιο στα 82 κιλά) και 
Μπάμπη Χολίδη (χάλκινο στα 57 κιλά).

Στο ίδιο αγώνισμα είχαμε τρεις ακόμη 
αθλητές που πλασαρίστηκαν στην βάδα. 
Ήταν οι αδελφοί Γιώργος Ποικιλίδης 
(4ος στα 100 κιλά) και Παναγιώτης Ποικι- 
λίδης (4ος στα +100 κιλά, αφού προχώ
ρησε μια θέση-ε ίχε βγει5ος-γ ιατίήταν 
ντοπαρισμένος ο 2ος νικητής του αγωνί
σματος του, Σουηδός Γιόχανσον).

Στα άλλα αθλήματα οι αθλητές μας, με 
εξαίρεση τους Κοντομανώλη (στην κω
πηλασία 6ος), Στήβενσον (στην κολύμ
βηση με δυο ρεκόρ και συμμετοχή στον 
μικρό τελικό, Μουτσανά (στα 800 μ. νέο

ρεκόρ με 1 ’ 46" 34) και Μπαμπανάση (στη 
ξιφασκία 11ος) απέτυχαν παταγωδώς.

•  Δεν γίνεται λόγος για τους αρσηβα- 
ρίστες Λεσπουρίδη, Ηλιούδη και Σταυ- 
ρίδη αφού «πάτωσαν» καθώς και για τους 
Μίχα -  Καλογιάννη, όπως και για τους 
σκοπευτές μόνο ο Φυλλάκης, (που ήρθε 
9ος στο αεριοβόλο καραμπίνας), και η 
Κασούμη, (ήρθε 21η στο αεροθόλο πι
στόλι), ξεχώρισαν. Θετική και η εμφάνιση 
του Βαμβακά (έκανε 50.39 στα 400 μ. εμ
πόδια).

•  Τέλος η Εθνική ομάδα πόλο, όπως 
αναμενόταν έμεινε έξω από την πρώτη 
εξάδα, αφού έχασε από τις Η.Π.Α. (12-5) 
και από την Ισπανία (12 -  9), ενώ ήρθε 
ισόπαλη (9 -  9) με τη Βραζιλία. Πήρε την 
3η θέση στον όμιλό της.

Ά νοιξε ο Λιούις 
τα φτερά του

Ο «φτερωτός» Καρλ Λιούις, ο επονο
μαζόμενος «γιος του ανέμου» και «νέος 
Τζέσσε Όουενς» άνοιξε εντυπωσιακά 
την εβδομάδα του στίβου στην 23η 
Ολυμπιάδα, αφού κέρδισε με μεγάλη 
άνεση τα 100 μ. με 9.99. Ήταν το πρώτο 
από τα τέσσερα χρυσά μετάλλια, που 
είχε θέσει σαν στόχο να κατακτήσει, (τα 
οποία και κατάκτησε -  200μ., μήκος, και 
4X100).

Έτσι ο Λιούις πήρε τη «σκυτάλη» του 
κορυφαίου από το « Αλμπατρος του 
Όφενμπαχ», το Δυτικογερμανό Μίκαελ 
Γκρος και συνεχίζει στον παλμό των επι
τυχιών, της δόξας των μεταλλίων και των 
ρεκόρ. Τα πρώτα «χρυσά» όμως είχαν 
κερδίσει ο Μεξικανός Ερνέστο Κάντο 
(στα 20.000 μ.) και η Δυτικογερμανίδα 
σφαιροβόλος Κλαούντια Λος, ενώ την 
παράσταση έκλεψε την Κυριακή ο μαρα
θώνιος των γυναικών. Νικήτρια αγωνι
στικά ήταν η Αμερικανίδα Τζόαν Μπένοϊτ 
στο μαραθώνιο γυναικών -  που έγινε για 
πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς αγώνες, 
όπως και τα 400 μ. εμπόδια γυναικών -  
αλλά ηθικά νίκησε η Ελβετίδα Γκάμπριελ 
Άντερσον, γιατί μπήκε παραπαίοντας 
στο στάδιο -  είχε υποστεί κυκλοφοριακό 
αιματολογικό πρόβλημα -  και κατάφερε 
να τερματίσει με όσες δυνάμεις είχε!

Όμως πέρα από το στίβο, όπου με τον 
Λιούις, τον Τζόινερ (στο τριπλούν) Και 
την Μπένοϊτ οι Αμερικανοί άνοιξαν το 
χορό των μεταλλίων, θα πρέπει να ανα
φέρουμε το εντυπωσιακό κλείσιμο των 
κολυμθητικών αγώνων. Εκεί -  στην πι
σίνα Μακ Ντόναλντ -  όπου έλαμψαν τα 
αστέρια των Γκρος (Ο.Δ.Γ.), Μπάουμαν 
(Καναδάς), Μήγκερ (Η.Π.Α.), Ντέιβις (Κα
ναδάς), κι έγιναν συγκλονιστικές μονο
μαχίες, έπεσαν 11 παγκόσμια ρεκόρ (από 
δυο πέτυχαν οι Γ κρος -  Μπάουμαν) και οι 
Αμερικανοί κατάκτησαν 20 «χρυσά» 
μετάλλια (11 στις γυναίκες και 9 στους 
άνδρες).

•  Ακόμη για το πρώτο 8ήμερο της 23ης 
Ολυμπιάδας θα πρέπει να σημειώσουμε, 
το «σύννεφο» των δεκαριών που έπεσε 
στην ενόργανη γυμνασική, όπου οι Αμε
ρικανοί, οι Ιάπωνες (με τον «αυτοκρά- 
τορα» Γκούτσικεν και οι Ρουμάνες έκλε
ψαν την παράσταση.
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Πλούσιες συλλογές στο Μουσείο 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

ΜΟΥΣΕΙΑ

■ Μαστραπάς ■  Περιλάμιο

Πλούσιες συλλογές κεντημάτων, υφαντών, ενδυμασιών, 
μεταλλοτεχνίας, αργυροχοΐας, ξυλογλυπτικής, κεραμικής, 
φιγούρες θεάτρου σκιών και λαϊκής ζωγραφικής, διαθέτει το 
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης οι οποίες καλύπτουν χρο
νικά την περίοδο απ’ το 1650 μέχρι σήμερα.

Το μουσείο βρίσκεται στην Πλάκα (Κυδαθηναίων 17), απ’ 
το 1973. Πριν στεγαζόταν στο τζαμί της πλατείας Μοναστη- 
ρακίου.

Στους τέσσερις ορόφους του κτιρίου, ο επισκέπτης μπο
ρεί να θαυμάσει:

Σπερβέρι (Κως). Το βαρυτιμότερο είδος της αιγαιοπελαγί- 
τικης κεντητικής. Χρησιμοποιήθηκε για να στολίσει και να 
απομονώσει το κρεβάτι, που βρισκόταν σ' έναν υπερυψω
μένο, σαν πατάρι, χώρο του δωματίου υποδοχής.

Ποιμενική ξυλογλυπτική. Κεντήματα του σπιτιού, απ’ τα 
επτάνησα, την Ήπειρο, τη Σκύρο, τις Κυκλάδες και τη Μυτι
λήνη.

Κεντήματα του 18ου και 19ου αιώνα για το στολισμό του 
νυφικού κρεβατιού με πολύχρωμες μεταξωτές κλωστές.

Κεντήματα και κοσμήματα της ελληνικής φορεσιάς. Τα 
πρώτα συγκεντρώνονται κυρίως στο γυναικείο πουκάμισο και 
στους διάφορους ανδρικούς και γυναικείους επενδύτες 
(φέρμελες, γιούρντες, κοντογούνια, σεγκούνες, πιρπιριά) και 
τα δεύτερα, αντιπροσωπεύονται απ’ τα ποικιλόμορφα κοσμή
ματα της γυναικείας φορεσιάς (ζώνες, πόρπες, κοσμήματα 
του λαιμού και του στήθους, σκουλαρίκια) και απ’ τα λιγοστά 
κοσμήματα και όπλα του άνδρα (κιουστέκια, μπαρουτοθήκες, 
ξίφη κ.τ.λ.)

Τοιχογραφίες από λεσβιακό σπίτι, του Θεόφιλου Χατζημι- 
χαήλ, του αυτοδίδακτου ζωγράφου απ' τη Μυτιλήνη, που εί
ναι ο γνωστότερος εκπρόσωπος της ελληνικής λαϊκής ζω
γραφικής.

Ελληνικές φορεσιές. Μεγάλη μορφολογική ποικιλία πα
ρουσιάζεται στη γυναικεία φορεσιά. Αντίθετα, η ανδρική έχει 
μόνο δύο γενικευμένους τύπους, τη φουστανέλα για την 
ηπειρωτική Ελλάδα και τη θράκα για τα νησιά.

Το μουσείο καθημερινά είναι ανοιχτό απ’ τις 10 το πρωί 
έως τις 2 το μεσημέρι. Τη Δευτέρα είναι κλειστό (τηλ. μου
σείου 3229-031).
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ΣΠΟΡ Εκλεισε για το 1984, ο κύκλος 
τω ν αθλητικών συναντήσεων.

Με τους αγώνες άρσης βαρών που έγιναν πρόσ
φατα στην Ξάνθη, τελείωσε ο κύκλος για το 1984 των 
καθιερωμένων ετήσιων αθλητικών συναντήσεων 
μεταξύ των αντιπροσωπευτικών για κάθε άθλημα, 
ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Ασφαλείας.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών 

της, Π “Αστυνομική Επιθεώρηση” παρουσιάζει παρα
κάτω τις αθλητικές συναντήσεις που έγιναν μαζί με τα 
συνολικά αποτελέσματα των αγώνων.

Αγώνες πάλης Ε.Δ. και Σ.Α.

Με επιτυχία έγιναν από 8 -10  Ιου
νίου 1984 στο κλειστό γυμναστήριο 
Σερρών οι ετήσιοι αγώνες πάλης 
μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας.

Την οργάνωση των αγώνων που 
υπήρξε άψογη είχε αναλάβει το Πυ
ροσβεστικό Σώμα. Έλαβαν μέρος 
Στρατός -  Ναυτικό -  Αεροπορία -  
Χωροφυλακή -  Αστυνομία -  Πυρο
σβεστικό Σώμα και Λιμενικό Σώμα.

Συνολικά η ομάδα πάλης του Π.Σ. 
κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια, 5 αρ
γυρά και2 χάλκινα. Η ομάδα τηςΑ.Π. 
2 χρυσά και 2 αργυρά και η ομάδα 
της Ε.Χ. 1 χρυσό, και 1 χάλκινο

Τους αγώνες παρακολούθησαν οι 
πολιτικές και στρατιωτικές αρχές 
του νομού Σερρών και αρκετοί φί
λαθλοι, που χειροκρότησαν τις φι
λότιμες προσπάθειες όλων των 
αθλητών, που αγωνίσθηκαν μέσα σε 
φίλαθλα πλαίσια, πετυχαίνοντας γε
νικά ικανοποιητικές επιδόσεις.

Τα συνολικά αποτελέσματα κατά 
κατηγορίες είναι τα παρακάτω:

48 ΚΙΛΑ
1ος Σωτήριος Βέντας (Πυροσβεστι
κού)

2ος Χρήστος Μπενέκος (Πυροσβε
στικού)

52 ΚΙΛΑ
1ος Παύλος Κοσσίθας (Πυροσβεστι
κού)

57 ΚΙΛΑ
2ος Δημήτριος Κακούρης (Πυρο
σβεστικού)

3ος Γεώργιος Πατσιανίδης Χωρο
φυλακής)

62 ΚΙΛΑ
2ος Χαράλαμπος Χολίδης (Αστυνο
μίας)

68 ΚΙΛΑ
1ος Παναγιώτης Αναστασιάδης 
(Αστυνομίας)
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Εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τους αγώυες Πάλης τωυ Ε.Δ. και Σ.Α, στις Σέρρες.

3ος Βασίλειος Αδαμάκης (Πυροσβε
στικού)

74 ΚΙΛΑ
1ος Κων/νος Γκέντζος (Πυροσβε
στικού)

82 ΚΙΛΑ
2ος Κων ος Νικηφόρος (Πυροσβε
στικού)

90 ΚΙΛΑ
1 ος Γεώργιος Ποζίδης (Αστυνομίας) 
2ος Δημήτριος Θανόπουλος (Πυρο
σβεστικού)

100 ΚΙΛΑ
1ος Γεώργιος Ποικιλίδης (Χωροφυ
λακής)
2ος Κων/νος Αργυρός (Αστυνομίας) 
3ος Πολύχρονης Καρυπίδης (Πυρο
σβεστικού)

ΒΑΡΕΑ ΒΑΡΗ
2ος Ιορδάνης Καραγεωργίου (Πυ
ροσβεστικού)

Αγώνες Μπάσκετ Ε.Δ. και Σ.Α.

Με εξαιρετική επιτυχία διεξήχθη- 
σαν φέτος από 20 -  24/6/84, στο 
κλειστό Γυμναστήριο Κομοτηνής οι 
αγώνες Μπάσκετ των Ενόπλων Δυ
νάμεων και των Σωμάτων Ασφα
λείας.

Στους αγώνες πήραν μέρος Στρα
τός, Ναυτικό, Αεροπορία και τα Αρ
χηγεία Χωροφυλακής, Λιμενικού και 
Αστυνομίας Πόλεων. Οι αγώνες πα
ρουσίασαν ξεχωριστό ενδιαφέρον 
και τους παρακολούθησαν αρκετοί
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φίλαθλοι που χειροκρότησαν τις έξ
οχες προσπάθειες όλων όσων αγω
νίστηκαν. Πρέπει να σημειωθεί το 
γεγονός ότι πολλοί από τους αθλη
τές που αγωνίστηκαν είναι μέλη 
Εθνικών ομάδων.

Τους αγώνες διοργάνωσε με από
λυτη επιτυχία η XXI Τ.Θ. Ταξιαρχία. 
Η τελική κατάταξη των ομάδων ήταν 
η ακόλουθη:
1. Αστυνομία Πόλεων βαθμοί 10
2. Χωροφυλακή βαθμοί 8
3. Λιμενικό βαθμοί 8
4. Ναυτικό βαθμοί 8
5. Στρατός βαθμοί 6
6. Αεροπορία βαθμοί 5

Στις τρεις πρώτες ομάδες απονε-
μήθησαν βαρύτιμα έπαθλα και 
μετάλλια, που αθλοθέτησε το 
Α.Σ.Α.Ε.Δ· και οι λοιπές τοπικές αρ
χές.
Αγώνες άρσης βαρών Ε.Δ. και Σ.Α.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν 
στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου, στο 
κλειστό γυμναστήριο της Ξάνθης, οι 
φετινοί αγώνες άρσης βαρών, Εν
όπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας.

Οι αθλητές των Σωμάτων Ασφα
λείας πήραν μέρος στους αγώνες, 
αντιπροσωπεύοντας τις ομάδες Χω
ροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και 
Πυροσβεστικού Σώματος, με τη 
μορφή εκείνη που οι αγώνες είχαν 
προκηρυχτεί.

Την πρώτη μέρα, στην τελετή έν
αρξης των αγώνων, παρέλασαν όλοι 
οι αθλητές μπροστά απ’ τους επίση
μους, ακολούθησε η έπαρση της 
Σημαίας και ο όρκος αθλητή, που 
έδωσε ο χωροφύλακας -  αθλητής 
Παναγιωτάκης. Στη συνέχεια, ο διοι
κητής της Διοίκησης Χωροφυλακής 
Ξάνθης, συνταγματάρχης Δημή- 
τριος Αλεξάκης, απηύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό στα μέλη των αποστο
λών. «Οι ωραίες και επίμονες προσ- 
πάθειές σας, στον αγωνιστικό χώρο, 
αθλητές των Ε.Δ. και Σ.Α. -  τόνισε 
μεταξύ άλλων -  συντελούν στην πε
ραιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού 
πνεύματος και στη σύσφιγξη των φι
λικών σας δεσμών, πάντοτε μέσα 
στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας».

Στην τελετή αυτή παρέστησαν, ο 
Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεω- 
ρίου κ. Αντώνιος, ο νομάρχης Ξάν
θης Φάνης Ντονάς, ο διοικητής Δ' 
Σ.Σ. αντιστράτηγος Επαμεινώνδας 
Πενθερουδάκης, ο δήμαρχος της 
πόλης Κων/νος Μπένης και άλλοι 
επίσημοι.

Στην επιτυχία της διεξαγωγής των 
αγώνων συνετέλεσε σε μεγάλο βα
θμό η σωστή προετοιμασία απ’ τη

144

■ Η ομάδα άρσης βαρών και πάλης της Πυροσβεστικής.

■ Ο προπαθλητής στα υπερβαρέα βάρη Γιάννης Τσιντάρης.

Δ.Χ. -άνθης, στην οποία είχε ανατε
θεί η οργάνωσή τους.

Καινοτομία αποτέλεσε η διανομή 
στους φιλάθλους, απ’ τη Διοίκηση 
Χωροφυλακής, ενημερωτικού δελ
τίου με γενικές πληροφορίες γύρω 
απ’ το αγώνισμα που επρόκειτο να 
παρακολουθήσουν (πρόγραμμα, με- 
τέχοντες αθλητές, εξαρτήματα του 
αγώνα, ζύγιση αθλητών, κίνηση 
Αρασέ και Ζετέ, τρόποι ανακήρυξης

νικητή).
Γενικά η εμφάνιση των ομάδων 

του Πυροσβεστικού Σώματος, της 
Αστυν. πόλεων και της Χωροφυλα
κής, υπήρξε θαυμάσια, χάρη στην 
έντονη αγωνιστική διάθεση και εν
τατική προετοιμασία των αθλητών οι 
οποίοι απέσπασαν τα κολακευτικά , 
σχόλια και τους επαίνους των επι
σήμων και τα αυθόρμητα χειροκρο- , 
τήματα των φιλάθλων.
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2ος Μπασιούρης (Χωροφυλακής) 

82,5 ΚΙΛΑ
1ος Λεσπουρίδης (Αστυνομίας)
2ος Μπαλάσκας (Πυροσβεστικού) 

90 ΚΙΛΑ
1ος Ηλιάδης (Πυροσβεστικού)
2ος Σλούκας (Χωροφυλακής)

100 ΚΙΛΑ
1ος Παναγιωτάκης (Χωροφυλα

κής)
2ος Δημητριου Χωροφυλακής 

110 ΚΙΛΑ
1ος Γέροντας (Αστυνομίας)
2ος Αποστολιδης (Χωροφυλακής)

ΥΠΕΡΒΑΡΕΑ
1ος Τσιντσάρης (Χωροφυλακής)
2ος Σαλτσιδης (Πυροσβεστικού)

Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο 
Ρέθυμνο

Με επιτυχία διεξήχθη στο νομό 
Ρεθύμνης το 1ο πρωτάθλημα ποδο
σφαίρου των υπηρεσιών της πόλης. 
Οι αγώνες άρχισαν την άνοιξη και 
τέλειωσαν τον Ιούνιο.

Πήραν μέρος αντιπροσωπευτικές 
ομάδες από υπηρεσίες της Χωρο
φυλακής, του Δήμου, της ΔΕΗ, του 
νοσοκομείου, των τραπεζών και του 
συλλόγου καθηγητών. Οι αγώνες 
διεξήχθησαν μέσα σε αθλητικά 
πλαίσια και απέσπασαν τα ευμενή 
σχόλια του τοπικού τύπου και των 
φιλάθλων της πόλης.

Νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα 
της Χωροφυλακής που νίκησε σε 
αγώνα μπαράζ, στα πέναλτυ με 5 -4 , 
την ομάδα των καθηγητών. Τον 
αγώνα παρακολούθησαν οι τοπικές 
αρχές και πολλοί φίλαθλοι.

Στις ομάδες που συμμετείχαν, στο 
πρωτάθλημα, απονεμήθηκαν ειδικά 
διπλώματα συμμετοχής. Κύπελλο 
ήθους απονεμήθηκε στην ομάδα 
των καθηγητών και κύπελλο για τον 
πρώτο σκόρερ στον ενωμοτάρχη 
Δημήτριο Βραντζά.

Η άψογη διοργάνωση των αγώνων 
οφείλεται στις επίπονες και δη
μιουργικές προσπάθειες της Συντο
νιστικής Επιτροπής Πρωταθλήμα
τος, πρόεδρος της οποίας ήταν ο 
υπομοίραρχος Ιωάννης Χαραλαμπί- 
δης.

Οι αγώνες αυτοί γενικά συνέβα
λαν στη σύσφιγξη των σχέσεων 
μεταξύ των υπηρετούντων και εργα
ζομένων στις υπηρεσίες της πόλης 
του Ρεθύμνου.

Η πρωταθλήτρια ομάδα μπάσκετ της Α.Π. για το 1984.

■ Ο πρωταθλητής στα 56 χλγ. της άρσης

Τα αποτελέσματα των αγώνων 
κατά κατηγορίες ήσαν:

52 ΚΙΛΑ
1ος Βέντας (Πυροσβεστικού)
2ος Μπενέκος (Πυροσβεστικού)

56 ΚΙΛΑ
1ος Ζήκας (Αστυνομίας)
2ος Κακούρης (Πυροσβεστικού)

βαρών Κων/νος Ζήκας.

3ος Κοσσιβας (Πυροσβεστικού) 

60 ΚΙΛΑ
1ος Κατσαηδώνης (Πυροσβεστι

κού)

67,5 ΚΙΛΑ
2ος Ρέμπελης (Αστυνομίας)

75 ΚΙΛΑ
1ος Μπορτσέλης (Αστυνομίας)
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■ Ο πρωταθλητής στα 90 χλγ. της άρσης βαρών Νίκος Ηλιάδης.

Αγώνες κολύμβησης και υδατο
σφαίρισης Ε.Δ. & Σ.Α.

Διεξήχθησαν με επιτυχία από 29/5 
-  3/6/84 στην Καβάλα οι ετήσιοι 
αγώνες κολύμβησης -  υδατοσφαί
ρισης Ε.Δ. και Σ.Α. με διοργανωτή το 
Λιμενικό Σώμα.

Στους αγώνες αυτούς κυριάρχησε 
η Αστυνομία Πόλεων που συνολικά 
κέρδισε τα 8 από τα 11 αγωνίσματα 
της κολύμβησης και εξήλθε νικήτρια 
στην υδατοσφαίριση. Συγκεκρι
μένα: Στα 400 μ. ελεύθερο πρώτος 
ήρθε ο Πατέρος της Α.Π., στα 100 μ. 
ύπτιο ο Γούνας της Α.Π. 2ος, στα 100 
& 200 μ.πρόσθιο ο Κουτουμάνης της 
Α.Π. 1ος, στα 200 μ. ελεύθερο ο Πα- 
παδόπουλος της Α.Π. 2ος, στα 100 & 
200 μ. πεταλούδα ο Τσώνος της Α.Π. 
1ος και στα 100 μ. ελεύθερο 1ος ο 
Παπαδόπουλος της Α.Π.

Στην υδατοσφαίριση η ομάδα της 
Α.Π. επρώτευσε τερματίσασα αήτ
τητη, νικώντας διαδοχικά την Αερο
πορία 15-5, το Πυροσβεστικό 14-4, 
το Λιμενικό 14-7, τον Στρατό 9 -6  
και το Ναυτικό 14 -  8.

Τους αγώνες παρακολούθησαν οι 
τοπικές αρχές και πλήθος κόσμου 
που απόλαυσε ένα πράγματι αξιό
λογο θέαμα.
Αγώνες πετοσφαίρισης (βόλεϊ) Ε.Δ. 

και Σ.Α.
Στο κλειστό Γυμναστήριο Χανιών 

έγιναν από 11 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 
1984, οι ετήσιοι αγώνες βόλεϊ Εν
όπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφάλειας. Στους αγώνες πήραν 
μέρος με αντιπροσωπευτικές ομά
δες τα Γενικά Επιτελεία Στρατού -  
Ναυτικού -  Αεροπορίας και τα Αρ

χηγεία Χωροφυλακής -  Λιμενικού 
και Αστυνομίας Πόλεων.

Όλες οι ομάδες αγωνίστηκαν 
μέσα σε καθαρά αθλητικά πλαίσια με 
έντονη αγωνιστικότητα και αξιο
θαύμαστη ομαδικότητα. Πρωταθλή- 
τρια και θριαμβεύτρια των αγώνων

με 5 νίκες σε ισάριθμες συναντήσεις 
αναδείχτηκε η ομάδα της Χωροφυ
λακής, τη σύνθεση της οποίας ση- 
μειωτέον απαρτίζουν επίλεκτα στε
λέχη της εθνικής ομάδας βόλεϊ με 
διεθνή πείρα.

Δεύτερο στην τελική βαθμολογία 
κατετάγει το Λιμενικό με 3 νίκες και 
2 ήττες, τρίτο το Ναυτικό με 3 νίκες 
και 2 ήττες, τέταρτος ο Στρατός με 3 
νίκες και 2 ήττες, πέμπτη η Αστυνο
μία Πόλεων με 1 νίκη και 4 ήττες και 
έκτη η Αεροπορία με 5 ήττες. Η 
σειρά της δεύτερης, τρίτης και τέ
ταρτης ομάδας καθορίστηκε από τη 
διαφορά των σετ.

Τους αγώνες παρακολούθησαν οι 
τοπικές αρχές και αρκετοί φίλαθλοι 
που χειροκρότησαν με ιδιαίτερο αυ
θορμητισμό και ενθουσιασμό, τις 
φιλότιμες προσπάθειες όλων των 
ομάδων. Πρέπει τέλος να εξαρθεί η 
άψογη διοργάνωση των αγώνων από 
τον Ναύσταθμο Κρήτης.

Αγώνες στίβου Ε.Δ. και Σ.Α.

Οι φετινοί ετήσιοι αγώνες στίβου 
μεταξύ των αντιπροσωπευτικών 
ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και ; 
των Σωμάτων Ασφαλείας, έγιναν J 
από 21 -23/9/84 στο Εθνικό στάδιο 
Αλεξανδρούπολης.

• τ .1

■ Αγώνες Στίβου Ε.Δ. και Σ.Α. στην Αλεξανδρούπολη. 
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■ Στιγμιότυπο από τους αγώνες πόλο.

Τα πλήρη αποτελέσματα έχουν ως 
εξής:

Την πρώτη μέρα των αγώνων:
Στο δρόμο 100 μ., πρώτος ήλθε ο 

Στράτος Κοσμάς της Αστ. Πόλεων με 
χρόνο 11" 31, δεύτερος ο Γκάτζιος 
Θεόδωρος της Χωροφυλακής με 
χρόνο 11" 42 και τρίτος ο Δεληφώ- 
της Δημήτριος της Αστ. Πόλεων με 
χρόνο 11" 68. Στο δρόμο 400 μ. την 
πρώτη και δεύτερη θέση κατέλαβαν 
αντίστοιχα οι Στεφανόπουλος Πα
ναγιώτης και Λουκάς Ιωάννης της 
Χωροφυλακής. Στο δρόμο 1500 μ. οι 
αθλητές της Χωροφυλακής Χάντζος 
Εμμανουήλ και Καρακατσάνης 
Σταύρος κατέλαβαν την 1η και 2η 
θέση αντίστοιχα με χρόνους 4' 11" 
53 και 4 Ί  2" 30. Στη σφαιροβολία την 
πρώτη και δεύτερη θέση κατέλαβαν 
αντίστοιχα οι Κουτσούκης Δημή- 
τριος και Σταυρουλάκης Αετός της 
Αστ. Πόλεων με επίδοση 18,27 μ. και 
15, 43 μ. Στο άλμα σε μήκος τη δεύ
τερη και τρίτη θέση κατέλαβαν

αντίστοιχα οι Δεληφώτης Δημή- 
τριος και Μίχας Δημήτριος της Αστ. 
Πόλεων με επίδοση 7,60 μ. και7,43 μ. 
Στο δρόμο 10.000 μ., τη δεύτερη και 
τρίτη θέση κατέλαβαν αντίστοιχα οι 
Αφορδακός Γεώργιος και Λαζαρίδης 
Κυριάκος της Χωροφυλακής με 
χρόνους 31'29" 87 και 31'42" 66.

Τη δεύτερη μέρα των αγώνων:
Στη σφυροβολία πρώτος ήρθε ο 

Μάγκος Ιωάννης της Αστ. Πόλεων με 
επίδοση 71,16 μ., δεύτερος ο Απο- 
στολίδης Τριαντάφυλλος της Χω
ροφυλακής με 69,42 μ. και τρίτος ο 
Ανδριανόπουλος Κων/νος της Αστ. 
Πόλεων με 66,38 μ. Στο δρόμο 400 μ. 
με εμπόδια, την πρώτη θέση κατέ
λαβε ο Βαμβακάς Γεώργιος της Χω
ροφυλακής με χρόνο 55" 06 και τη 
δεύτερη ο Ανδρεάδης Βασίλειος 
της Αστ. Πόλεων με χρόνο 55" 50. 
Στο δρόμο 800 μ. πρώτος ήρθε ο 
Στεφανόπουλος Παναγιώτης της 
Χωροφυλακής με χρόνο 1' 57" 68. 
Στη δισκοβολία τη δεύτερη θέση

πήρε ο Νικολαΐδης Άγγελος της 
Χωροφυλακής με επίδοση 55,22 μ. 
και την τρίτη θέση ο Ανδρεανόπου- 
λος Κων/νος της Αστ. Πόλεων με 
45,48 μ. Στο δρόμο 3.000 μ. στηπλ, 
πρώτος ήρθε ο Καρακατσάνης 
Σταύρος της Χωροφυλακής με 
χρόνο 9' 12" 96 και δεύτερος ο Κολ- 
τσίδας Βασίλειος της Αστ. Πόλεων 
με 9' 15" 78. Στο άλμα σε ύψος την 
πρώτη και δεύτερη θέση κατέλαβαν 
αντίστοιχα οι Κατής Δημήτριος και 
Πατρώνης Δημήτριος της Χωροφυ
λακής με επίδοση 2,20 μ. και 2,05 μ. 
Στη σκυταλοδρομία 4X100 μ. την 
πρώτη θέση κατέλαβε η Αστ. Πό
λεων με χρόνο 43" 07 (Βασιλείου -  
Μίχας -  Δεληφώτης -  Στράτος) και 
την τρίτη η Χωροφυλακή με χρόνο 
43" 74 (Παπανικολάου -  Κυτέας -  
Μεριχωρβίτης -  Γκάτζιος).

Την τρίτη και τελευταία μέρα των 
αγώνων:

Στο δρόμο 110 μ. εμπόδια, πρώτος 
ήρθε ο Βασιλείου Ευστράτιος της 
Αστ. Πόλεων με χρόνο 15" 02 και 
δεύτερος ο Παπανικολάου Νικό
λαος της Χωροφυλακής με 15" 10. 
Στο δρόμο 200 μ. πρώτος ήρθε ο 
Γ κάτζιος Θεόδωρος της Χωροφυλα
κής με χρόνο 21" 90, δεύτερος ο 
Στράτος Κοσμάς της Αστ. Πόλεων με 
22" 19 και τρίτος ο Λουκάς Ιωάννης 
της Χωροφυλακής με 22" 77. Στο 
άλμα επί κοντώ την πρώτη και δεύ
τερη θέση κατέλαβαν αντίστοιχα οι 
Κυτέας Δημήτριος και Αποστόλου 
Μιχαήλ της Χωροφυλακής με επί
δοση 4,90 μ. και 4,80 μ. Στον ακοντι
σμό πρώτος ήρθε ο Παπαθανασίου 
Αθανάσιος της Χωροφυλακής με 
επίδοση 67,00 μ. και δεύτερος ο Μα- 
κρυγιάννης Λεωνίδας της Αστ. Πό
λεων με 64,52 μ. Στο άλμα τριπλούν 
την πρώτη και δεύτερη θέση κατέ
λαβαν αντίστοιχα οι Μίχας Δημή- 
τριος και Καπερώνης Γ εώργιος της 
Αστ. Πόλεων με επίδοση 15,84 μ. και 
15,65 μ., ενώ την τρίτη ο Καττής Δη- 
μήτριος της Χωροφυλακής με 15,35 
μ. Στο δρόμο 5.000 μ. την πρώτη και 
δεύτερη θέση κατέλαβαν αντί
στοιχα οι Χάντζος Εμμανουήλ και 
Λαζαρίδης Κυριάκος της Χωροφυ
λακής με χρόνους 14' 23" 88 και 14' 
30" 04. Τέλος στη σκυταλοδρομία 
4 X 400 μ., πρώτη ήρθε η Χωροφυ
λακή με χρόνο 3' 26" 68 (Σουλτάνης 
-  Λουκάς -  Δεπάστας -  Στεφανό
πουλος) και τρίτη η Αστ. Πόλεων με 
χρόνο 3' 29" 60 (Παρρής -  Ανδρεά
δης -  Δαουτάκης -  Μαλατίδης).

Τους αγώνες που παρουσίασαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολού
θησαν οι τοπικές αρχές και πολλοί 
φίλαθλοι που χειροκρότησαν θερμά 
τις αξιέπαινες προσπάθειες όλων 
των αθλητών που πήραν μέρος.
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«Έ φ υ γα ν» τρεις μεγάλοι... 
Δυσαναπλήρωτη η απώλειά

■ Επάνω: Τα ανθρωπάκια του Γαίτη, Κάτω: Καλαμιές στο Καϊάφα, της Αγλα ΐ ας Παπά , και 
Δεξιά Εργα του Σικελιώτη

Το καλοκαίρι που μας έφυγε κύ
λησε στον εικαστικό χώρο, μέσα σε 
μια έξαρση καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας, με την αξιόλογη παρουσίαση 
έργων πολλών εργατών της τέχνης 
και του χρωστήρα, παρά το «ακα
τάλληλο» της περιόδου.

Ο θάνατος άγγιξε τρεις από τους 
λίγους «μεγάλους» της ζωγραφικής 
του τόπου μας, σημαδεύοντας τρα
γικά το καλοκαίρι του 1984 και αφή
νοντας ένα μεγάλο κενό στον εικα
στικό χώρο.

Ο Γαΐτης

Ο θάνατος βρήκε τον καλλιτέχνη 
Γιάννη Γαΐτη, τη στιγμή που στις αί
θουσες της Εθνικής Πινακοθήκης 
είχαν εκτεθεί τα έργα και οι ανεπα
νάληπτες συνθέσεις του.

Τα «ανθρωπάκια» ακίνητα και 
«τυποποιημένα», χωρίς «έκφραση» 
και «συναίσθημα», «πειθήνια όρ
γανα» του φθίνοντος μικρόκοσμου, 
περίμεναν μέχρι το τέλος του Σε
πτέμβρη, τους φίλους και το άγνω
στο κοινό. Τα έργα του Γαίτη θα 
παραμείνουν αιώνιοι ζωντανοί μάρ
τυρες διαμαρτυρίας, ενάντια στις 
κοινωνικές αντιθέσεις και της υπαρ
ξιακής αγωνίας του ανθρώπου.

Η Αγλαΐα Παππά

Η δασκάλα της προσωπογραφίας, 
Κερκυραία ζωγράφος Αγλαΐα 
Παππά, ένα λαμπρό πνεύμα της 
εποχής της, με σπάνιες σπουδές 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
έσβησε αθόρυβα σε κλινική της 
Αθήνας, μια Τρίτη του περασμένου 
καλοκαιριού.

Φεύγοντας από κοντά μας, άφησε 
πίσω της ένα πολύτιμο θησαυρό, τα 
έργα της, και μεγάλο κενό στην ει
καστική τέχνη.

Ανάμεσα στο μεγάλο αριθμό των 
δημιουργημάτων της σημαντική 
θέση κατέχουν τα πορτρέτα όλων 
των διάσημων καλλιτεχνών και πολι
τικών προσωπικοτήτων της εποχής.

Ο Γιώργος Σικελιώτης

Στο κοιμητήρι της Καισαριανής, 
όπως το πεθυμούσε και ευχόταν «εν 
ζωή», τάφηκε ο μεγάλος πρόσφυγας 
ζωγράφος και αγωνιστής Γιώργης 
Σικελιώτης.

Γεννημένος στη Σμύρνη της Μι- 
κρασίας το 1917, ήρθε στην Αθήνα 
με την καταστροφή του '22 και εγκα
ταστάθηκε στην Καισαριανή.

Εκπρόσωπος της γενιάς του '30, ο 
Σικελιώτης, δούλεψε μισό σχεδόν 
αιώνα τη ζωγραφική τέχνη, αποτυ- 
πώνοντας στα έργα του τον πόνο 
της καταστροφής, της προσφυγιάς 
και των κατοχικών χρόνων, όπως τον 
βίωσε.

H γυναίκα, μια φιγούρα άρρηκτα 
δεμένη με τα έργα του, ήταν κύριο

θέμα που τον απασχόλησε σε όλες 
τις διαστάσεις της ζωής. Μάνα, αγα
πημένη, κόρη, αγωνίστρια, κυριάρ- 
χισε στους πίνακες του Σικελιώτη. 
Ιδιαίτερα στη ζωγραφική του αποτυ
πώθηκαν, τα χρόνια της Κατοχής 
που ήταν έκφραση της αγωνίας και 
της ελπίδας του λαού για λευτεριά.

Ο ίδιος αντιστάθηκε, ενάντια στην 
καταπίεση και την αλλοτρίωση της 
ανθρώπινης ψυχής και ήταν αυτό- 
πτης μάρτυρας και θύμα των όσων 
ζωγράφισε.
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Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς 
ότι ολόκληρη η ιστορία της Κατοχής 
και της Εθνικής Αντίστασης είναι 

y συνειδητά και αντικειμενικά δο
σμένη από το πινέλο του Σικελιώτη, 
με τόσο εύγλωττο τρόπο, που δεν θα 
μπορούσε να δώσει η καλύτερη δη
μοσιογραφική ή ιστορική πένα. Αλλά 
και τα στενοσόκακα της φτωχογει

τονιάς, ο τρόπος ζωής των απλών 
ανθρώπων, από το μόχθο για επι
βίωση μέχρι τον τρυφερό έρωτα, 
καταγράφηκαν από το Σικελιώτη, με 
φοβερή ευαισθησία και απέραντη 
ανθρωπιά.

Η πρώτη ατομική έκθεσή του πρα
γματοποιήθηκε το 1954. Άλλες εί

κοσι περίπου ακολούθησαν από 
τότε, με αποκορύφωμα τη μεγάλη 
αναδρομική έκθεση στην Εθνική Πι
νακοθήκη το 1975.

Ο Γιώργος Σικελιώτης πέθανε στα 
67 του χρόνια αφήνοντας κληρονο
μιά πίσω του την «Ιστορία» του τό
που μας σε εικόνες.

Το δεύτερο 15νθήμερο του Οκτώβρη παρουσίασε 
τη δουλειά της η αυτοδίδαχτη ζωγράφος Λίλια Δεσύ- 
πρη, σε έκθεση που έγινε στην αίθουσα Τέχνης «ΑΝ- 
ΤΗΝΩΡ».

Η ζωγράφος παρουσίασε μια αξιόλογη δουλειά με 
λάδια και ακουαρέλλες. Χαρακτηριστικό της η άνεση 
και η αμεσότητα στη γραφή.

Με θέματα παρμένα από το λιμάνι και τον κόσμο 
του, βάρκες και πλοία της γραμμής, ανδρικές και γυ
ναικείες φόρμες, παρουσίασε ένα έργο στο κλίμα του 
λυρικού εξπρεσιονισμού με ιδιαίτερη σημασία στην 
αναζήτηση της πλαστικότητας του σχήματος, της ίδιας 
της πινελιάς, της χρωματικής κηλίδας. Ο χώρος αγκά
λιαζε αρμονικά το θέμα που απαιτούσε την ενεργητική 
συμμετοχή του θεατή για να αναδυθεί ξανά.

Ας ξαναθυμηθούμε όμως τι έγραψε η κριτικός της 
τέχνης Βιβή Βασιλοπούλου για την παρουσία της Λί- 
λιας Δεσύπρη στην καλλιτεχνική πορεία του τόπου.
«Η Λίλια Δεσύπρη ζωγραφίζει με άνεση και συνέπεια.

Στη δουλειά της ξεχωρίζει κανείς εύκολα την 
άμεση γραφή Της ακουαρέλλας και την πυκνότητα της 
πινελιάς στα λάδια, που δίνει όγκο στο χρώμα και πλα
στικότητα στο σχήμα.

Η προτίμηση σε ορισμένα θέματα είναι σαφής: 
Βάρκες ολόκληρες ή ένα τμήμα τους, δένδρα και νε
κρές φύσεις σε κατοπτρικές επαναλήψεις που γεν
νιούνται από το νερό ή τον καθρέφτη αντίστοιχα, με 
παρένθεση τις γυμνές αντρικές ή γυναικείες φιγού
ρες.

Καθρεφτΐσματα αναπαραστάσεις, μονιμότερα ή 
φευγαλέα που ακινητοποιούνται στη ζωγραφική επι

φάνεια και γίνονται αφορμή για μια εξπρεσσιονιστική 
παραμόρφωση.

Το αντικείμενο «αναπαράγεται», στην υγρή επιφά
νεια και για μια ακόμη φορά στο χαρτί ή στο μουσαμά 
σαν ακολουθητικό στάδιο ενός φυσικού φαινομένου 
αλλά πάντα μέσα από μια οπτική -  νοητική διεργασία.

Η χρωματική γκάμα είναι συγκεκριμένη, με προτί
μηση στις αποχρώσεις του μπλε και του γκρίζου που 
επιβάλλονται από τη θεματογραφία αλλά παραμένουν 
με επιτυχία και όταν δεν είναι απαραίτητο. Κάποτε μια 
ζεστή χρωματιστή κηλίδα «φωτίζει» το χώρο.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε, ότι η γραφή της Δεσΰ- 
πρη, είναι ευανάγνωστη αλλά απαιτεί τη συμμετοχή 
του θεατή και την προσοχή του για να ξεχωρίσει το 
αντικείμενο από το είδωλό του και τον περιβάλλοντα 
χώρο.»
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ΑΤΖΕΝΤΑ

Κ ρ ιτ ικ ή  νέω ν β ιβ λ ίω ν  
κ α ι ά λλω ν  εκδ ό σ εω ν

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ 
ΤΗΣ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑΣ 

Αντρούτσος 
ο πατέρας 

του Οδυσσέα
Με τον τίτλο «Το Λιοντάρι της Κλεφ- 

τουριάς (Αντρούτσος, ο πατέρας του 
Οδυσσέα)», κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο 
του Δημήτρη Σταμέλου, στη σειρά των 
Εκλεκτών Έργων της νεοελληνικής λο
γοτεχνίας των εκδόσεων της «Εστίας».

Στο έργο αυτό, όπου συνταιριάζεται η 
λογοτεχνική αφήγηση με την ιστορική 
πραγματικότητα, ζωντανεύεται η επική 
και δραματική φυσιογνωμία του περίφη
μου κλέφτη και δίνεται αδρή και παρα
στατική η συγκλονιστική πορεία της ζωής 
του από την πρώτη αναμέτρηση με τους 
Τούρκους ώς το αστραποβόλημα της πα- 
λικαριάς του και το μαρτυρικό του θά
νατο στο κάτεργο. Μορφή κορυφαία της 
Κλεφτουριάς, ο Ανδρούτσος παρουσιά
ζεται, στη μυθιστορηματική αυτή βιο
γραφία, έπειτα από εξαντλητική και συ
στηματική διερεύνηση σ' ελληνικές και 
ξένες πηγές, ώστε η λογοτεχνική ανά
πλαση της θρυλικής του ζωής να επιβε
βαιώνεται ιστορικά και να τεκμηριώνεται 
βιβλιογραφικά.

Το έργο ειδικότερα αναφέρεται στην 
κλέφτικη παράδοση της οικογένειάς του, 
το ξεκίνημα για την κλέφτικη ζωή και το 
φούντωμα παλικαριάς κι ασκεριού, τη 
συνεργασία του με άλλους κλέφτες του 
καιρού του και τον Κατσώνη, τον κατα
τρεγμό του από τον Αλή, τις λαμπρές του 
νίκες σε στεριά και σε θάλασσα, το γάμο 
του και τη γέννηση του Οδυσσέα. Διαφω
τίζονται, επίσης στο βιβλίο, όσα αφορούν 
τον τόπο και το χρόνο της γέννησής του, 
το παρουσιαστικό του, την επικοινωνία 
του με παράγοντες άλλων χωρών που 
βοηθούσαν τις απελευθερωτικές προσ
πάθειες σ' ολόκληρο το βαλκανικό χώρο 
και στερεώνεται η άποψη πως ούτε ζή
τησε, ούτε πήρε ποτέ αρματολίκι, μένον
τας σ' ολόκληρη τη ζωή του κλέφτης 
ασυμβίβαστος, τρόμος του τύραννου κι 
ελπίδα των σκλαβωμένων για τη λευτεριά 
τους. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι όσα 
αναφέρονται στην περίφημη πορεία του 
στο Μόριά, την καταδίωξή του, τη σύλ
ληψή του από τους Βενετσιάνους και την 
παράδοσή του στους Τούρκους, τις ρω
σικές και γαλλικές παρεμβάσεις για την 
απελευθέρωσή του, τη μαρτυρική ζωή 
και το χαμό του στο κάτεργο της Πόλης, 
καθώς και τις επιπτώσεις που είχε ο θά
νατός του στην πορεία των αγώνων της 
Κλεφτουριάς.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια 
βιβλιογραφία και διαφωτιστικές σημειώ
σεις, ένα μελέτημα για τη μορφή του Αν- 
τρούτσου στη λαϊκή εικονογραφία, εικό
νες δικές του και συνεργατών του και

λεξιλόγιο ιδιωματικών λέξεων. Τιμή τό
μου δρχ. 240. Διατίθεται στα κεντρικά βι
βλιοπωλεία και απευθείας από τις εκδό
σεις της «Εστίας», Σόλωνος 60, Αθήνα 
106 79, τηλ. 3615.077.

Ο συγγραφέας
Ο Δημήτρης Σταμέλος, γεννήθηκε το 
1931, στο χωριό Μαραθιά Ευρυτανίας. 
Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και μπήκε 
στο δημοσιογραφικό κλάδο. Εμφανί-

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ 
ΤΗΣ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑΣ

_________ ΑΝΤΡΟΥΤΣΟΣ

στηκε στα Γράμματα το 1948 και τον επό
μενο χρόνο κυκλοφόρησε το πρώτο του 
βιβλίο, μια ποιητική συλλογή. Από τότε 
παρουσίασε εργασία του σ' εφημερίδες, 
περιοδικά και βιβλία. Σ' αυτή ιδιαίτερα 
τον απασχόλησαν μεγάλες μορφές και 
γεγονότα της Τουρκοκρατίας και του Ει- 
κοαιένα, αντιπροσωπευτικές φυσιογνω
μίες της νεοελληνικής πνευματικής ζωής 
και βασικές εκδηλώσεις του λαϊκού μας 
πολιτισμού. Συνεργάτης, από το 1960, 
του ραδιοφώνου, με ιστορικά, λαογρα- 
φικά και λογοτεχνικά θέματα, έδωσε 
πολλές διαλέξεις στην επαρχία και την 
Αθήνα. Το 1976τιμήθηκεμετοΑ'Κρατικό  
Βραβείο Λογοτεχνίας, στον τομέα της 
μυθιστορηματικής βιογραφίας. Είναι τα
κτικό μέλος της Ενώσεως Συντακτών 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της 
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, της 
Εταιρίας Στερεοελλαδικών Μελετών, της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρίας και της 
Εταιρίας Ευβοϊκών Σπουδών και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνι
κού Κέντρου της Διεθνούς Εταιρίας Λο
γοτεχνικών Κριτικών.

Η «Μικρή Βιβλιοθήκη 
Αρχαίων Συγγραφέων»
Πέντε νέοι τόμοι της σειράς «Μικρή 

Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Συγγρα
φέων»· κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τις 
εκδόσεις Α/φοί ΤΟΛΙΔΗ Ο.Ε.

Στο πρώτο δίτομο έργο, «Αισώπου Μύ
θοι»», την επιμέλεια, εισαγωγή και μετα
γραφή στα νεοελληνικά, έκανε ο ιστορι
κός Τάσος Βουρνάς.

Στο επίσης δίτομο έργο «Στοβαίου Αν- 
θολόγιον», την ευθύνη για την επιμέ
λεια, εισαγωγή και μεταγραφή στη δημο
τική έχει ο φιλόλογος Απόστολος Πα- 
πανδρέου, και

Τον πέμπτο τόμο «Φιλοστράτου Επι- 
στολαί Ερωτικοί»» επιμελήθηκε η φιλόλο
γος Ελένη Γαρίδη.

Και οι τρεις παραπάνω συντελεστές 
της νέας επιτυχούς σειράς κατόρθωσαν, 
με γλώσσα λιτή και καθημερινή, να δώ
σουν στον αναγνώστη την ευχέρεια κα
λύτερης μελέτης του αρχαίου κειμένου.

Αγγλικά 
στη πράξη

Ένα τρίτομο έργο, γραμμένο από τον 
συγγραφέα G. Ν. GRIVA, με τη συνεργα
σία επιτελείου Άγγλων γλωσσολόγων 
και διακεκριμένων καθηγητών, κυκλο
φόρησε από τον εκδοτικό οργανισμό Μ 
ΣΙΔΕΡΗΣ, η σειρά «ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ»».

Το έργο συμπληρώνεται και ολοκλη
ρώνεται με δέκα κασέτες, ηχογραφημέ- 
νες σε γλώσσα δημοτική, πάνω σε συγ- I 
κεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στηρίζεται στη μέθοδο αυτοδιδασκα- 
λίας και είναι ένα οπτικοακουστικό σύ- I 
στημα που απευθύνεται σε οποιοδήποτε 
ανεξάρτητα από ηλικία και γνώσεις. Απο
τελεί βοήθημα για αρχαρίους, μαθητές, 
σπουδαστές, ακόμη και γ ι’ αυτούς που 
θέλουν να τελειοποιήσουν τη γλώσσα 
τους.

Οι τρεις τόμοι περιλαμβάνουν: Λεξι
λόγιο, προφορά, ερμηνεία, πλήρη γραμ
ματική, συντακτικό, ασκήσεις και τις λύ
σεις τους, τεστ σωστό - λάθος, ιδιωματι
κές εκφράσεις, καθώς και εμπορική αλ
ληλογραφία.

Η ύλη έχει κλιμακωθεί κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην απαιτούνται προη
γούμενες γνώσεις της αγγλικής. Ο εκδο
τικός οργανισμός που εκδίδει το έργο 
έχει έγγραφη έγκριση των αρχηγών των 
Σωμάτων Ασφαλείας, για την επίδειξη και 
διάθεση του έργου στο προσωπικό που 
επιθυμεί την απόκτησή του.
•  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Μ. Σιδέρης, X. Τρικούπη 29, 
Αθήνα.
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Τα «Άπαντα» 
της Έλλης Αλεξίου

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη, κυκλο
φόρησε στη σειρά «ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΑΠΑΝΤΑ», το νέο βιβλίο της, με τίτλο 
«Ξένοι λογοτέχνες».

Με τη νέα δουλειά της, η γιαγιά των

IΛ  MIX ΑΛΕΞΙΟΥ Λ ΠΑΝΤΑ 
Ξένοι λογοτέχνες

Δοκίμια  / /

ελληνικών γραμμάτων, προσφέρει άλλο 
ένα «διαμάντι» στη λογοτεχνία μας, πα
ρουσιάζοντας μια σειρά από κριτικά δο
κίμια, στα οποία εργοβιογραφούνται τα 
μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας.

Από τον Βερν ώς τον Τσε Γκεβάρα και 
από τον Τολστόι ώς τον Λόρκα, η σεβά
σμια κυρία των γραμμάτων μας, παρου
σιάζει την ουσία της ζωής και του έργου 
του συγγραφέα, με το μοναδικό κι ανε
πανάληπτο δικό της τρόπο, που είναι 
συνδυασμός οξυδέρκειας, πείρας κι 
απλότητας μιας ζεστής καρδιάς που ξέ
ρει ν ’ αγαπά και να μεταδίδει στους άλ
λους τους παλμούς της.

Αυτό επισημαίνεται άλλωστε στον 
πρόλογο του βιβλίου, που προλογίζει μια 
άλλη φυσιογνωμία του πνευματικού κό
σμου της χώρας μας, ο Παναγιώτης Κα- 
νελλόπουλος, όταν αναφέρει: « .. θα 
κερδίσουν πάλι πολλά οι καρδιές μας 
διαβάζοντας το νέο βιβλίο σου».

«Η θέση της 
Ελληνίδας»

Σε δεύτερη έκδοση, βελτιωμένη, κυ
κλοφόρησε από τις Εκδόσεις Καστα
νιώτη, το βιβλίο της Ρούλας Κακλαμα- 
νάκη «η θέση της Ελληνίδας» στην οικο
γένεια, την κοινωνία, την πολιτεία.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια 
που αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ 
τους.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστο
ρική αναδρομή σχετική με τη θέση της 
γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη,

το Βυζάντιο, την Τουρκοκρατία και τους 
νεότερους χρόνους, από την οποία δεν 
λείπουν οι σύντομες αλλά τόσο χρήσιμες 
αναλύσεις, καθώς και οι απαραίτητες και 
εύστοχες τεκμηριώσεις.

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια 
ανάλυση για τη θέση της Ελληνίδας σή
μερα, στην οικογένεια, την κοινωνία, την 
πολιτεία, όπου με εύστοχη και επιστημο
νική τεκμηρίωση, η συγγραφέας, βοηθά 
στο να κατανοήσει ο αναγνώστης - μα
κριά από οποιεσδήποτε συναισθηματι
κές φορτίσεις - την πραγματική θέση της 
γυναίκας στη χώρα μας.

Η ανάλυση που επιχειρεί στο Σύνταγμα 
του 1975, σχετικά με τα δημόσια και οι
κογενειακά δικαιώματα, την έννοια της 
κυριαρχίας και την προστασία στο θεσμό 
της προίκας, δίνει την ατόφια εικόνα της 
έκτασης και του περιεχομένου της ανι
σότητας.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση 
της διαδικασίας των αλλαγών, μετά τις 
εκλογές του 1981, που στηρίζεται σε 
στοιχεία, νόμους και άλλα ντοκουμέντα.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρ
τημα αναπαραγωγής της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως στο οποίο αναφέρον- 
ται οι πλέον χρήσιμοι, για το θέμα, νόμοι 
που έχουν δημοσιευθεί, και που χρειάζε
ται ο αναγνώστης για τη γρήγορη και 
υπεύθυνη ενημέρωσή του.

Η Ρούλα Κακλαμανάκη, γνώστης του 
γυναικείου κινήματος, αφού χρόνια

Ι'ΙΛ Λ Λ ΚΛΚΛΑΜΛΝ \KU

II ΜΕΣII ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ
Σ τη ν  ο ικογένε ια  
Σ την  κο ινω νία  
Σ την  π ολιτε ία

συμμετέχει ενεργά στους αγώνες του, 
δίνει ένα βιβλίο που χαρακτηρίζεται από 
την πείρα και τη γνώση της συγγραφέα 
και την επιστημονική τεκμηρίωση.

«Ακριβή μου 
Σοφία...»

Πρόσφατα, από τις εκδόσεις «Κάκτος» 
κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Ακριβή 
μου Σοφία.......Πρόκειται για μια ξεχω
ριστή και άψογη δουλειά του δημοσιο

γράφου - συγγραφέα Φρεντυ Γερμανού.
Ο έρωτας, το δυνατότερο συναίσθημα 

στη ζωή του ανθρώπου είναι το κυρίαρχο 
θέμα του βιβλίου. Θέμα ανεξάντλητο και

πολυσυζητημένο από καταβολής κό
σμου.

Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει το 
«Ακριβή μου Σοφία....»: Ο «πρωταγωνι
στής» και η ξεχασμένη ρομαντική εποχή 
όπου άνθισε αυτός ο μεγάλος και τρυ
φερός έρωτας.

Πρόκειται για το φλογερό έρωτα του 
νεαρού τότε «Γέρου της Δημοκρατίας» 
Γεωργίου Παπανδρέου και της Σοφίας 
Μινέικο. Και οι δυο φοιτητές στις αρχές 
του περασμένου αιώνα, έμμελε να σημα
δέψουν την πολιτική ιστορία του τόπου 
μας, καθώς αργότερα ο αγνός έρωτάς 
τους κατέληξε σε γάμο και ο νεαρός 
Γεώργιος Παπανδρέου έγινε ένας από 
τους μεγαλύτερους πολιτικούς ηγέτες 
της χώρας μας.

Οι επιστολές που αντάλλαξαν οι δυο 
ερωτευμένοι, το σπάνιο φωτογραφικό 
υλικό που εμπλουτίζει την έκδοση και η 
αναφορά σε καταστάσεις και γεγονότα 
της πολιτικής ιστορίας του τόπου, δί
νουν μια ιστορική διάσταση στο βιβλίο, 
παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό ύφος 
και μια άλλη ικανότητα του συγγραφέα. 
Χωρίς να «ξεστρατίζει» από το κύριο 
θέμα του - την τρυφερότητα και τον 
πόθο των ερωτευμένων - το «Ακριβή μου 
Σοφία .. .» μπορεί να θεωρηθεί και ιστο
ρικό ντοκουμέντο.

Τα εκατό περίπου γράμματα, που αν
τάλλαξαν οι δυο νέοι από το 1908 που 
γνωρίστηκαν ώς το 1914 που ενώθηκαν 
και για έξι χρόνια μετά, βρέθηκαν κιτρι- 
νισμένα στα χέρια του συγγραφέα και 
αποτέλεσαν το υλικό του βιβλίου.

Σίγουρα, τα έφθειρε στο πέρασμά του 
ο χρόνος, όμως άφησε ανέπαφα την 
ποίηση και το μεγαλείο της πιο δυνατής 
έκφρασης ζωής: του Έρωτα.
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Η Αθήνα σήμερα «πνίγεται» απ’ τα αυ
τοκίνητα, αφού τα κάθε είδους οχήματα 
που κυκλοφορούν, ξεπέρασαν τις 
800.000, Τα 600.000 απ' αυτά είναι Ι.Χ. 
που αντιπροσωπεύουν το 60% του συν
όλου των Ι.Χ. όλης της χώρας.

Το αυτοκίνητο είναι απ’ τις κύριες πη
γές ρύπανσης της Αθήνας. Η συμμετοχή 
του στη δημιουργία του νέφους, κυμαί
νεται -  ανάλογα με το ρύπο και την 
εποχή -  από 5,5% ώς 99,6%.

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι, χω
ρίς αμφιβολία, επικίνδυνη για .την υγεία 
μας. Ιδιαίτερα τα καυσαέρια του αυτοκι
νήτου, που εκπέμπονται ακριβώς στο 
ύψος που αναπνέει ο άνθρωπος, προκα- 
λούν επιπτώσεις που δεν είναι εύκολο να
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προσδιοριστούν. Εξαρτώνται απ' την 
ηλικία του ανθρώπου, την κατάσταση της 
υγείας του, τη διάρκεια έκθεσής του στη 
ρύπανση κ.τ.λ.

ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΗΓΩΝ

Κάθε αυτοκίνητο, που ρυπαίνει πάνω 
από ορισμένα όρια, δεν λειτουργεί σω
στά. Χρειάζεται βελτίωση η μηχαγολο- 
γική του κατάσταση. Είναι κάτι που πρέ
πει να προσεχθεί, έτσι κΓ αλλιώς, για λό
γους ασφάλειας, οικονομίας κ.τ.λ.

1. Οδηγοί, ρυθμίζετε το αυτοκίνητό 
σας, τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, 
σε ειδικευμένο συνεργείο που να διαθέ
τε ι τον κατάλληλο μηχανολογικό εξ
οπλισμό (ηλεκτρονικό εγκέφαλο, αναλυ

τές καυσαερίων κ.τ.λ.).
2. Χρησιμοποιήστε το αυτοκίνητό σας 

μόνο όταν είναι απαραίτητο.
3. Προτιμάτε τα μαζικά μέσα μεταφο

ράς.
4. Μην παρκάρετε παράνομα.
5. Κινηθείτε με το «ρυθμό» της όλης 

κυκλοφορίας και, ιδιαίτερα, το ρυθμό 
των σηματοδοτών. Απότομα ξεκινήματα 
και σταματήματα αυξάνουν την κατανά
λωση καυσίμου και τις εκπομπές καυ
σαερίων.

6. Αν έχετε σχετικά μεγάλες στάσεις, , 
σβήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου. 
Μην ξεχνάτε ότι στο ρελαντί ξοδεύεται 
καύσιμο.

στα καυσαέρια απ' την 
καύση που γίνεται 
στον κινητήρα

στο σχεδίασμά 
του κινητήρα

στις αναθυμιάσεις 
απ ’ το ρεζερβουάρ, 
το καρμπυρατέρ και την 
ελαιολεκάνη (κάρτερ)

στη μηχανολογική 
κατάσταση 
του κινητήρα

στις φθορές 
των ελαστικών 
και των φρένων

στα καύσιμα

στην εξάτμιση των 
διαλυτών απ' το χρώμα 
και την ταπετσαρία

στη σκόνη που 
δημιουργείται 
απ’ την ίδια την κίνηση 
του οχήματος

στις κυκλοφοριακές 
συνθήκες

στις πολεοδομικές 
συνθήκες

στον τρόπο οδήγησηι

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

ΑΤΖΕΝΤΑ

Οι ευθύνες του αυτοκινήτου 
στη δημιουργία του νέφουςΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ



7. Χρησιμοποιήστε το σωστό λάδι για 
τη λίπανση του κινητήρα σας.

8. Οι τροχοί πρέπει να έχουν την πίεση 
που λέει ο κατασκευαστής. Ξεφουσκω- 
μένα λάστιχα αυξάνουν την κατανά
λωση.
Ειδικότερα, για τα βενζινοκίνητα:

1. Χρησιμοποιήστε βενζίνη με αριθμό 
οκτανίων που προτείνει ο κατασκευα
στής (regular, super).

2. Όταν ξεκινάτε το αυτοκίνητό σας μη 
χρησιμοποιείτε πολλή ώρα το τσοκ, ούτε 
να αφήνετε τη μηχανή να δουλεύει στο 
ρελαντί.

3. Ξεκινήστε όσο πιο γρήγορα μπο
ρείτε.

4. Χρησιμοποιήστε όσο πιο γρήγορα 
μπορείτε μεγαλύτερη ταχύτητα γιατί οι 
μικρότερες αυξάνουν την κατανάλωση.

5. Οι αλλαγές ταχυτήτων πρέπει να γί
νονται επίσης σωστά και μαλακά.

,Λ'
Για τα πετρελαιοκίνητα:

1. Μην υπερφορτώνετε τον κινητήρα 
γιατί αυξάνεται η κατανάλωση και οι εκ
πομπές καπνού.

2. Η επιτάχυνση πρέπει να γίνεται βα
θμιαία.

Για κάθε νέο αυτοκίνητο:
1. Οταν αγοράζετε καινούριο ή και 

μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ζητήστε 
πριν το παραλάβετε να έχει ρυθμιστεί το 
ηλεκτρικό του κύκλωμα και το σύστημα 
προσαγωγής καυσίμου στις προδιαγρα

φές του κατασκευαστή.
2. Προτιμάτε όταν αγοράζετε αυτοκί

νητο τα μοντέλα με βελτιωμένη συμβα- 
τική τεχνολογία, π.χ. με ηλεκτρονική 
ανάφλεξη και βελτιωμένο σύστημα 
προσαγωγής καυσίμου (injection). Εκ

πέμπουν λιγότερα καυσαέρια από κατα
σκευής.

3. Ζητήστε από τις αντιπροσωπείες τα 
βιβλία οδηγιών του αυτοκινήτου στα ελ
ληνικά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι 
υποχρεωτική η διάθεσή τους. Έτσι θα 
μπορέσετε να «μάθετε» το αυτοκίνητό 
σας.

Τα περιοριστικά μέτρα 
για τη ρύπανση 

της ατμόσφαιρας
Απ’ τις 3 Σεπτεμβρίου άρχισε να ισχύει 

και πάλι ο «δακτύλιος», ο εποχιακός δη
λαδή περιορισμός στην κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων, που είχε πάψει να εφαρμό
ζεται στις 15-6-84.

Επειδή πολλοί αναγνώστες μας, ρω
τούν για τη σημασία των περιοριστικών 
αυτών μέτρων και επιθυμούν να έχουν 
μια οπτική εικόνα της ζώνης περιορι
σμών της κυκλοφορίας στην Αθήνα, θα 
μεταφέρουμε στη «στήλη» μας, για_εν- 
ημέρωσή τους, πληροφορίες, πίνακες 
και χάρτες που πήραμε απ' το Υπουργείο 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλον
τος.

Οι εποχιακοί περιορισμοί κυκλοφορίας 
στο κέντρο της Αθήνας «μικρός δακτύ
λιος» -  επιβάλλονται για την αντιμετώ
πιση του κυκλοφοριακού προβλήματος 
και της μόλυνσης της ατμόσφαιρας. 
Κατά την εφαρμογή του, κυκλοφορούν 
εναλλάξ τα «μικρά» και τα «μεγάλα», τα 
αυτοκίνητα δηλαδή που ο αριθμός τους 
λήγει σε 1,2,3,4 και 5 και τα αυτοκίνητα 
που ο αριθμός τους λήγει σε 6,7,8,9 και 0.

Ορισμένες μέρες που η ατμοσφαιρική 
ρύπανση φτάνει σε κρίσιμα για την υγεία 
επίπεδα, επιβάλλονται έκτακτα μέτρα. 
Τότε οι περιορισμοί της κυκλοφορίας 
αφορούν το «μεγάλο δακτύλιο».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΘΕΑΤΡΟ Πλούσιος και γεμάτος εκπλήξεις 

ο φετινός θεατρικός χειμώνας
Παραγωγικός και γεμάτος εκπλήξεις, από άποψη θεάμα

τος, αναμένεται ο φετινός θεατρικός χειμώνας.
Περίπου πενήντα θέατρα άνοιξαν την αυλαία τους, και με 

ανανεωμένους θιάσους και καινούρια ρεπερτόρια, συνθέ
τουν ένα μεγάλο μωσαϊκό που υπόσχεται πολλά για την καλ
λιτεχνική ικανοποίηση, ακόμα, και του πιο απαιτητικού θεατή.

Για την ενημέρωση, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά και 
κατ' αλφαβητική σειρά, τα χειμερινά θέατρα, τα έργα που 
«ανέβασαν», τους συγγραφείς και σκηνοθέτες, καθώς και 
τους θιάσους.

'W ΑΘΗΝΑ: «Αμαντέους» του Πήτερ Σάφερ, σε σκηνοθε
σία του Άγγλου σκηνοθέτη Ρότζερ Γουίλιαμς. Πολύ μουσική 
σε μια ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα της ζωής του 
Μότσαρτ. Θίασος: Ντενίση, Φέρτης, Κατρανίδης, Ρεύματός.

ΑΘΗΝΑΙΟΝ: «Έντα Γκάμπλερ- του Ερρίκου Ιψεν, σε 
σκηνοθεία Μιν. Βολανάκη. Ένα βαθύ κοινωνικό δράμα. Θία
σος: Καρέζη, Κοζάκος, Μιχαλόπουλος, Μοσχίδης.

Ά ” ΑΘΗΝΩΝ: «Νόστος» του Κώστα Βλασσόπουλου, σε 
σκηνοθεσία Δ. Μυράτ. Έργο ενός ιδεολογικού, αλλά και κα
θημερινού προβληματισμού. Θίασος: Μυράτ, Ζουμπουλάκη, 
Πάρλας.

Ά "  ΑΚΑΔΗΜΟΣ: «Και τέζα....η κυρία» του Λαζαρίδη, σε 
σκηνοθεσία του συγγραφέα Γ. Λαζαρίδη. Επιθεώρηση. Θία
σος: Πάντζας, Φαρμάκη, Ευαγγελίδης, Σχοινάκη.

ΑΚΡΟΠΟΛ: «Και κλάμα....η Ελλάδα», των Καμπάνη -
Μακρίδη, σε σκηνοθεσία Κούλας Αντωνιάδου. Επιθεώρηση. 
Θίασος: Γκιωνάκης, Ρίζος, Χατζηχρήστος, Παπαζήσης, Στασι- 
νοπούλου, Μανιάτης, Κοντού.

Ά ” ΑΛΑΜΠΡΑ: «Βασικά με λεν Θανάση» του Γιώργου Αρ- 
μένη, σε σκηνοθεσία Κώστα Μπάκα. Λαϊκή κωμωδία. Θίασος: 
Καρακατσάνης, Φόνσου, Ζαφειριού, Χρυσούλης.

Ά 1 ΑΛΙΚΗ: «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα» του Γουίλι Ράσελ, σε 
διασκευή Μάριου Πλωρίτη και σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά. 
Σύγχρονο κοινωνικό έργο. Θίασος: Βουγιουκλάκη - Παπαμι- 
χαήλ.

Α  ΑΛΦΑ «Τα παράσιτα», του Γκάμπριελ Μπάριλι, σε μετά
φραση Μίτσης Κουγιουμτζόγλου και διασκευή - σκηνοθεσία 
Στέφανου Ληναίου. Ένα κοινωνικό - αντιπολεμικό έργο. Θία
σος: Ληνάίος, Φωτίου, Ξενίδης, Γεωγλερής.

Ά " ΑΜΙΡΑΛ «Ταξιτζής σε δυο πιάτσες» του Ρέι Κούνεϊ, σε 
σκηνοθεσία Γ. Θεοδϋσιάδη. Κωμωδία. Θίασος: Μόρτζος, 
Βουρνάς, Ζαφόλια.

ΑΜΟΡΕ. «Η κυρία των δυνάμεων», σκηνοθεσία Πλού
ταρχου Καϊτατζή. Σάτιρα πάνω σε κείμενα της Επτανησιακής 
λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. «Θίασος της Αθήνας», Γ. Σαμ- 
πάνης, Δ. Καμπερίδης, Υβόνη Μαλτέζου, Ν. Σακελλάρη. Επί
σης παιδική σκηνή: «Εγώ Ρομπότ . . .  εσύ;» της Υβόνης Μετα- 
ξάκη σε σκηνοθεσία Άννας Γεραλή.

Ά "  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ. Μεταστεγάστηκε στην πρώην μπουάτ 
της Πλάκας «Διαγώνιος». Εναρκτήριο έργο «Ο Φορτουνά- 
τος» του Μαρκαντώνη Φόσκολου σε σκηνοθεσία Σπύρου 
Ευαγγελάτου. Επίσης έχουν Υιρογραμματιστεί η «Τρικυμία»

■ Σκηνή από το Ιψενικό δράμα «ΕΝΤΑ ΓΚΑΜΠΛΕΡ».

του Σαίξπηρ και το «Ρωμαϊκό λουτρό» του Βούλγαρου συγ
γραφέα Στανισλάφ Στρατίεθ.

ΑΝΑΛΥΤΗ. «Σαρί Μαρί» της Πιερέτ Μπρινό, σε μετά
φραση Πλ. Μουσαίου και σκηνοθεσία Π. Λεωκράτη. Ερωτική 
Κωμωδία. Θίασος: Αναλυτή, Ρηγόπουλος, Βασιλείου.

^  ΑΝΤΙΘΕΑΤΡΟ: «Του κλώτσου και του μπάτσου», του 
Ντάριο Φο σε σκηνοθεσία Μαρίας Ξενουδάκη. Κοινωνικό 
έργο. Θίασος: Χήναρη, Μπουρνόζου, Ξενουδάκη.

Ίζ  ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ: «Πολύ κακό για τίποτα» του Σαίξ
πηρ, σε σκηνοθεσία Γ. Μιχαηλίδη. Δραματικό -  κοινωνικό 
έργο. Θίασος: Γαλανάκης, Γιακωβάκης, Ευδαίμων, Καλύβα, 
Μπιμπίλας.

★  ΑΠΟΘΗΚΗ: «Ημιτελής συνουσία» των Ντάριο Φο, 
Φράνκα Ράμε, σε μετάφραση Κώστα Μουρσελά και σκηνοθε
σία Γ. Ρεμούνδου. Κοινωνική -  πολιτική κωμωδία. Θίασος: 
Γεωργούλη, Πιατάς.

ΑΠΛΟ ΘΕΑΤΡΟ: «Τα λάθη μιας νύχτας» του Όλιβερ 
Γκόλντσμίθ, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντύπα. Κωμωδία χαρα
κτήρων και καταστάσεων. Θίασος: Πολίτης, Βόκοθιτς, Λαμ- 
προπούλου, Αλ. Αντωνόπουλος.

★  ΒΕΑΚΗ: «Ρομανσέρο», του Ζακ Ντεβάλ, σε σκηνοθεσία 
Μιχάλη Μπούχλη. Ερωτικό δράμα. Θίασος: Αντζολετάκη, Γα
λανός, Μούτσιος, Κύρου, Βογιατζής.

ΒΕΜΠΟ: «Άρον άρον, κι όπως όπως» τωνΛαζόπουλου- 
Ξανθούλη σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη. Επιθεώρηση.

★  ΒΕΡΓΗ: «Δυο γυναίκες ένας άντρας», του Νόελ 
Κάουαρντ, σε σκηνοθεσία Βικ. Παγουλάτου. Κοινωνικό — αι
σθηματικό. Θίασος: Βεργή, Φράγκος, Σκουλούδη.

Ά - ΒΡΕΤΑΝΙΑ: «Παράξενο ιντερμέντζο». του Ευγένιου 
Ο’ Νηλ, σε σκηνοθεσία Γ. Θεοδοσιάδη. Δράμα κοινωνικό -  
αισθηματικό. Θίασος: Αλεξανδράκης, Γαληνέα, Μορίδης, 
Τζώρτζης.

Ά - ΓΚΛΟΡΙΑ: «Άλτ . . .  ψηλά τα πόδια», του Κάρλο Παλάτσι. 
σε σκηνοθεσία Μ. Παπανικολάου Φαρσοκωμωδία. Θίασος:
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Βουτσάς, Καραγιάννη, Αλιφέρη, Καραγιώργης, Ανδριανός.

ΔΙΑΝΑ: Δυο γυαλιά σε μια αγκαλιά», του Μπιλ Μανόφ, 
σε σκηνοθεσία Γ. Ρεμούνδου. Αισθηματική κωμωδία. Μοναδι
κοί πρωταγωνιστές Ζωή Λάσκαρη και Κώστας Καρράς.

'W ΔΙΟΝΥΣΙΑ: «Ούνα φάτσα άλλη ράτσα» του Ντάριο Φο, 
σε σκηνοθεσία Κώστα Μπάκα. Πολιτική φάρσα. Παίζουν: Σμα- 
ρούλα Γιούλη, Ηλίας Λογοθέτης.

Λ  ΕΘΝΙΚΟ: Κεντρική σκηνή. «Το σπίτι με τις ραγισμένες 
καρδιές» του ΜπέρναρντΣω, σε μετάφραση του Κ. Σκαλιόρα, 
και σκηνοθεσία Ζυλ Ντασέν. Κοινωνική σάτιρα. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Ο. Λαζαρίδου, Α. Παϊτατζή, Ν. Τσακίρογλου, Μ. Ζα- 
φειροπούλου, Α. Πασπάτη, Σπ. Κωνσταντόπουλος, Α. Φιλιππί
δης, Α. Μπάρκουλης, Μ. Πανώριος και Κ. Κοκκάκης.

Νέα σκηνή: «Οι έφηβοι» του Γιάννη Χρυσούλη σε σκηνοθεσία 
Διαγόρα Χρονόπουλου. Κοινωνική σάτιρα. Παίζουν οι ηθο
ποιοί: Γκ. Μαυροπούλου, I. Ψαρράς, Ιλ. Λαμπρίδου, Τ. Χαλ
κιάς.

Ά " ΕΛΛΗΝΙΚΟ: «'Ενα φεγγάρι για τους κατατρεγμένους», 
του Ευγένιου θ ' Νηλ, σε σκηνοθεσία του Κώστα Μπάκα. Κοι
νωνικά -  ψυχολογικό. Θίασος: Γ. Γαβαλά -  Πέτρος Φυσσούν.

ΕΡΕΥΝΑΣ: «Ο κύριος και ο Παρασκευάς» των Ντειρόε 
και Τουρνιές σε μετάφραση -  διασκευή και σκηνοθεσία Δη- 
μήτρη Ποταμίτη. Ο μύθος του Ροθινσώνα Κρούσου δια
σκευασμένος σε νέα εκδοχή. Εκτός του Δ. Ποταμίτη πρωτα
γωνιστεί και ο Αμερικανός ηθοποιός και χορευτής Ρέτζιναλντ 
Μπράουνιγκ.

Ά - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «Το σεξ ημών το επιούσιον» του 
Ντέιβιντ Μάμετ σε μετάφραση Π. Μάτεσι και σκηνοθεσία Α. 
Αντωνίου. Κοινωνική σάτιρα. Θίασος: Αντωνίου, Σιμοποϋλου, 
Αβαγιανού, Μπέζος.

Ά - ΚΑΒΑ: «Σου χαρίζω μιας νύχτα» του Ζαν Σαμπαστιάν, σε 
σκηνοθεσία Τ. Βουγιουκλάκη. Ρομάντζο εποχής. Θίασος: Φά- 
νης Χηνάς -  Μαίρη Βιδάλη.

ΚΑΛΟΥΤΑ: «Κολωνός και Κολωνάκι», των Καμπάνη -  
Μακρίδη σε σκηνοθεσία Π. Λεωκράτη. Ηθογραφία.

από το «rΠαράξενο Ιντερμέντζο».

Α ΚΑΠΠΑ: «Η κληρονόμος» των Αύγουστου και Ρουθ 
Γκετς, σε μετάφραση Μ. Πλωρίτη και σκηνοθεσία Ρόμπερτ 
Ντράιβας. Κοινωνικό — ψυχολογικό δράμα εποχής. Θίασος: 
Δανδουλάκη, Θεοδωρακόπουλος, Αντωνόπουλος, Βούρτση.

Α  ΚΕΑ: Κουλουβάχατα» του Γ. Συρινού, σε σκηνοθεσία Γ. 
Μπέλλου. Σύγχρονη σάτιρα. Θίασος: Χοπτήρης, Μιχαηλίδου, 
Χαραλάμπους.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: «Ό,τι φάμε κι ό,τι πιούμε», του Βασ. 
Μητσάκη, σε σκηνοθεσία του συγγραφέα. Σάτιρα. Θίασος: 
Μητσάκης, Γ κιζά, Τζουμάκης, Χατζή Κωσταντή, Δράκου, 
Σούρτης.

Α  ΚΩΣΤΑ ΠΡΕΚΑ: «Έντα Γκάμπλερ» και «Θα μ’ αγαπή
σεις» των Ερ. Ίψεν και Γιώργου Κατσαμπή που σκηνοθετούν 
η Άννα Πατεράκη και ο Κώστας Πρέκας, αντίστοιχα.

Α ΛΑΜΠΕΤΗ: «Μέσαοι Αμερικάνοι» του Γούντυ Άλλεν σε 
σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά. Πολιτική σάτιρα. Θίασος: Φα- 
σουλής, Παναγιωτοπούλου, Χρυσομμάλης, Αδαμάκη.

Α ΜΙΝΩΑ: «Αναδομήστε μας κι αφήστε μας» των Μπο- 
σταντζόγλου -  Σκουρολιάκου, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φα- 
σουλή. Επιθέωρηση. Θίασος: Κοντογιαννίδης, Βαγενά, Μπο- 
σταντζόγλου, Σκουρολιάκος.

ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ: «Ξυπόλητη στο πάρκο», του ΝηλΣάι- 
μον, σε μετάφραση Μ. Πλωρίτη και σκηνοθεσία Γ. Μεσσάλα. 
Κωμωδία. Θίασος: Τζιβιλίκας, Βαλσάμη, Τζόγιας, Γιουλάκη.

^  ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: «Οι αγροίκοι» του Κάρλο Γκολντόνι, 
σε σκηνοθεσία Λευτέρη Βιογιατζή. Κλασική κωμωδία.

ΟΡΦΕΑΣ: «Έξω η Ελλάδα από το Κιάτο», των Γ. Καλαμί- 
τση -  Λ. Μιχαηλίδη, σε σκηνοθεσία Φώτη Μεταξόπουλου. 
Επιθεώρηση. Θίασος: Ψάλτης, Βλαχοπούλου, Βέγγος, Γερα
σιμίδου, Μόσιος.

^  ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: «Το όργιο», του Πιέρ Πάολο Παζολίνι, σε 
σκηνοθεσία Σάββα Αξιώτη. Κοινωνικό δράμα. Θίασος: Σάβ. 
Αξιώτης, Π. Βαρουξή, Γ. Πολυχρονόπουλος.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ: «Άδεια γάμου», του Φρεντ Κίσομ, σε 
μετάφραση Άννας Βαρβαρέσσου και σκηνοθεσία Δ. Ιωακει- 
μίδη. Κωμωδία. Θίασος: Ιωακειμίδης, Γ κ. Βοσκοπούλου, Τζένη 
Ρουσσέα.

ΠΟΡΕΙΑ: «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα», του Λουί- 
τζι Πιραντέλο, σε μετάφραση Άννας Βαρβαρέσσου και σκη
νοθεσία Λεωνίδα Τριβιζά. Κοινωνικό. Θίασος: Ανδρεόπουλος, 
Κοταμανίδου, Γεωργίου, Κυρίτσης, Καμτσής.

★  ΠΟΡΤΑ: «Ψύλλοι στ' αφτιά», του Ζωρζ Φεντό σε μετά
φραση και σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη. Κλασική φάρσα. 
Θίασος: Καλογεροπούλου, Παράθας.

Α ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ: «Εισαγόμενος είσαι;» των Ν. Αθερινού -  
Δ. Τζεφρώνη σε σκηνοθεσία Ν. Αθερινού. Επιθεώρηση. Θία
σος: Σταυρίδης, Τζανετάκος.

^  ΣΤΟΑ: «Καβγάδες» του Γιώργου Μανιώτη σε σκηνοθε
σία Θανάση Παπαγεωργίου. Κοινωνική σάτιρα.

Μ ΤΕΧΝΗΣ: «Ούτε κρύο ούτε ζέστη», του Φραντς =αβέρ 
Κρετς, σε σκηνοθεσία Μίμη Κουγιουμτζή. Κοινωνικό δράμα.

Α  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ: «Κορίτσια στα κρεβάτια σας» των 
Καμπάνη -  Μακρίδη, σε σκηνοθεσία Π. Λεωκράτη. Ερωτική 
κωμωδία.



ΑΤΖΕΝΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-----------A

Η εστιακή απόσταση του φακού καθο
ρίζει και την οπτική γωνία. Δηλαδή όσο 
μικραίνει η εστιακή απόσταση του φακού 
τόσο μεγαλώνει η οπτική γωνία. Αντί
στροφα, όσο μεγαλώνει η εστιακή από
σταση του φακού τόσο μικραίνει η οπτική 
του γωνία.

Ένας φακός με μικρότερη εστιακή 
απόσταση και με μεγαλύτερη οπτική γω
νία ονομάζεται «ευρυγώνιος», ενώ αντί
θετα ο φακός με μικρή οπτική γωνία και 
με μεγάλη εστιακή απόσταση ονομάζεται 
«τηλεφακός». Το σχήμα 6 δείχνει τη γω
νία παρατήρησης μερικών από τους φα
κούς που χρησιμοποιούμε με μία μηχανή 
35 χιλιοστών. Κρατώντας ίδια την από
σταση θέματος -  φωτογραφικής μηχα
νής βλέπουμε η εστιακή απόσταση να 
μεγαλώνει, η οπτική γωνία να μικραίνει 
και να αυξάνεται η μεγέθυνση του θέμα
τος.

Βάθος πεδίου
Όταν κάποιο τμήμα της φωτογραφίας 

είναι καθαρό ενώ το άλλο είναι θολό η 
προσοχή μας συγκεντρώνεται στο 
πρώτο. Η καθαρότητα της εικόνας εξαρ- 
τάται από μια καθορισμένη απόσταση 
που μέσα σ' αυτή όλα τα αντικείμενα πα
ρουσιάζονται ευκρινή. Την απόσταση 
αυτή την ονομάζουμε βάθος πεδίου. Το 
βάθος πεδίου εξαρτάται από το διάφρα
γμα, την εστιακή απόσταση και την από
σταση του αντικειμένου.

α) Το διάφραγμα: Όσο κλείνει το διά
φραγμα το βάθος πεδίου μεγαλώνει π.χ. 
F16 βλέπε φωτογραφία 1, όσο ανοίγει το 
διάφραγμα το βάθος πεδίου μικραίνει 
π.χ. F4 βλέπε φωτογραφία 2.

6) Η εστιακή απόσταση του φακού: Οι 
φακοί με μικρή εστιακή απόσταση (υπερ- 
ευρυγώνιοι-ευρυγώνιοι) έχουν μεγαλύ
τερο βάθος πεδίου από τους φακούς με 
μεγάλη εστιακή απόσταση (τηλεφακοί).

γ) Η απόσταση του αντικειμένου από 
το φακό: Όσο η απόσταση αυτή μικραί
νει τόσο μειώνεται το βάθος πεδίου, ενώ 
αντίθετα όσο η απόσταση αυτή μεγαλώ
νει τόσο αυξάνεται και το βάθος πεδίου.

Όταν συνδυάσουμε τους παραπάνω 
παράγοντες μπορούμε να καθορίσουμε 
ακριβώς το βάθος πεδίου που επιθυ
μούμε. Για να κάνουμε το πορτραίτο 
ενός ατόμου στο ύπαιθρο χρησιμο
ποιούμε αρκετά ανοικτό διάφραγμα που 
διαθέτει ο φακός της μηχανής μας 4 -3 ,5  
ή 2,8 με τον αντίστοιχο χρόνο έκθεσης.

Με τον τρόπο αυτό το εστιακό βάθος 
θα μειωθεί στο ελάχιστο και τα θέματα 
που βρίσκονται μπρος ή πίσω από το κυ
ρίως θέμα θα παρουσιαστούν θολά στη 
φωτογραφία με αποτέλεσμα να τονισθεί 
μόνο το πορτρέτο του ατόμου που μας 
ενδιαφέρει.

Ό ταν έχουμε να φωτογραφίσουμε μία 
σειρά ανθρώπων, τον ένα πίσω από τον 
άλλον, ή μία συστάδα από δένδρα πρέπει
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Η οπτική γωνία  του φακού, 
η εξήγηση του βάθους πεδίου...
να αυξήσουμε το βάθος πεδίου κλείνον
τας αρκετά το διάφραγμα 16 ή 22 ώστε να 
φανούν στη φωτογραφία όλα ευκρινή.

Πώς το διάφραγμα και η εστιακή από
σταση επηρεάζουν το βάθος πεδίου

F = διάφραγμα
Ένας από τους παράγοντες που καθο

ρίζουν το βάθος πεδίου είναι η αλλαγή 
του διαφράγματος. Η μείωση του δια
φράγματος φέρνει αύξηση στο βάθος 
πεδίου, γιατί σχηματίζονται μικροί κύ
κλοι σύγχυσης τόσο μικροί ώστε ακόμα 
και οι περιοχές που δεν έχουν εστιαστεί 
να εμφανίζονται καθαρές.

Άλλος παράγοντας, που καθορίζει το 
βάθος πεδίου είναι η εστιακή απόσταση 
του φακού. Η μείωση της εστιακής από
στασης αυξάνει το βάθος πεδίου (εφό

σον το διάφραγμα και η απόσταση φακού 
-  θέματος παραμένουν τα ίδια) δημιουρ
γεί μικρούς κύκλους σύγχυσης και επο
μένως καθαρή εικόνα.

Πώς η απόσταση επηρεάζει 
το βάθος πεδίου

Το βάθος πεδίου εξαρτάται όχι μόνο 
από την εστιακή απόσταση και το διά
φραγμα του φακού, αλλά και από την 
απόσταση φακού -  θέματος. Το σημείο 
που εστιάζει ο φακός, θα έχει μεγάλη 
επίδραση στην καθαρότητα των άλλων 
σημείων της φωτογραφίας. Ο κανόνας 
είναι πολύ απλός. Όσο πιο κοντά στο ση
μείο, όπου εστιάσατε, είναι η μηχανή 
τόσο πιο θολά θα εμφανιστούν τα υπό
λοιπα και τόσο πιο μικρό θα είναι το βά
θος πεδίου.

■  ΦΩΤ. 1: Ταχύτητα 60, Διάφραγμα 16 
απόσταση 1.30. ΦΩΤ. 2: Ταχύτητα 60, 
Διάφραγμα 4 απόσταση 1.30
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ναύπλιο: Η πρώτη πρωτεύουσα 
της Ελλάδας. Μια από τις λίγες πό
λεις που παρουσιάζουν και το χει
μώνα αρκετή τουριστική κίνηση. Η 
παρουσία της πόλης είναι συχνή 
στην ιστορία. Στα 700 π.Χ. είναι μέ
λος της Αμφικτυονίας της Καλα
βρίας. Καταστράφηκε από τους Αρ- 
γείτες στα 679 π.Χ. και ερημώθηκε 
στα 200 π.Χ. =αναεμφανίζεται στα 70 
π.Χ. και από δω και μπρος σηματο
δοτεί όλη την ιστορία του ελλαδικού 
χώρου.

Τα κάστρα Παλαμήδι και Μπούρ
τζι, όπως και κάθε πέτρα και κάθε 
σπίτι, δείχνουν το πέρασμα των 
Φράγκων, των Βενετσιάνων και των 
Τούρκων.

Αξιοθέατα:
Το φρούριο Παλαμήδι, πήρε το 

όνομα από τον ήρωα Παλαμήδη.
Βενετσιάνικο φρούριο χτισμένο 

στην κορυφή ένος απόκρημνου 
βράχου με 857 σκαλοπάτια (999 για 
την παράδοση) για όσους προτιμούν 
την ανάβαση πεζή. Μουντό σιωπηλό, 
διαφεντεύει τον κάμπο και τη θά
λασσα, θαυμάσιο έργο αμυντικού 
χαρακτήρα.

Οι Έλληνες το κατέλαβαν το 
Νοέμβρη του 1822 και από τότε χρη
σιμοποιήθηκε σαν φυλακή βαρυποι
νιτών καταδίκων.

Στους βράχους του κάστρου 
γράφτηκαν ολόκληρα κεφάλαια της 
μεσαιωνικής και της νεοελληνικής 
ιστορίας. Κάτω από το εκκλησάκι 
του Αγίου Ανδρέα βρίσκεται το 
μπουντρούμι που φυλάκισαν · τον 
Κολοκοτρώνη όταν τον καταδίκα
σαν σε θάνατο. Εδώ φυλακίστηκαν 
και οι Τερτσέτης και Πολυζωίδης 
που δεν υπέγραψαν την καταδίκη 
του.

Ακόμη,υπάρχουν οι«φυλακές του 
Μιλτιάδη» που δεν είναι τίποτα άλλο 
από ένα βαθύ πηγάδι και το αλώνι 
όπου η καρμανιόλα αποκεφάλιζε 
τους καταδικασμένους σε θάνατο.

Ακροναυπλία: Το φρούριο της 
Ακροναυπλίας είναι χτισμένο στα 
Πόδια του Παλαμηδιού και στο χώρο 
της αρχαίας Ακρόπολης.
, Θα δείτε τον προμαχώνα που 
έχτισαν οι Βενετοί το 1706 πάνω από 
τον οποίο δεσπόζει ένα κτίριο με 
δυο πύργους. Στο εσωτερικό του 
βρίσκονταν οι πρώτοι στρατώνες 
που ίδρυσε ο Καποδίστριας που αρ
γότερα έγιναν φυλακές.

Το Ναύπλιο: μια πόλη 
για όλες τις εποχές

■ Επάνω: το Μπούρτζι. Κάτω: το φρούριο του Ναυπλίου Παλαμίδι.

Το Μουσείο Ναυπλίου βρίσκεται 
στην πλατεία Συντάγματος με εν
διαφέροντα εκθέματα από τον πό
λεμο της ανεξαρτησίας και με πολλά 
αρχαία ευρήματα από τους προϊ
στορικούς οικισμούς, τάφους και 
Ακροπόλεις της περιοχής. Ιστορικό 
και φωτογραφικό αρχείο του συλλό
γου «Ο Παλαμήδης» με αντίγραφα 
χαλκογραφιών και μια σειρά από νο
μίσματα του Καποδίστρια. Ακόμη 
στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό 
Ιδρυμα Β. Παπαντωνίου μπορεί κα

νείς να δει 250 ελληνικές ενδυμα
σίες και άλλα αντικείμενα με λαο- 
γραφικό ενδιαφέρον.

Το Μπούρτζι είναι μια μικρή νη
σίδα στην είσοδο του λιμανιού με 
ένα μικρό βενετσιάνικο φρούριο.

Ακόμη μπορείτε να επισκεφτείτε 
την ιστορική εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου. Χτίστηκε στα 1619 και εί
ναι βυζαντινού ρυθμού. Έχει τοιχο
γραφίες της Ιταλικής Σχολής του

18ου αιώνα και αντίγραφο του Μυ
στικού Δείπνου του Λεονάρντο ντα 
Βίντσι. Εδώ βρίσκεται και ο βασιλι
κός θρόνος όπου ο πρώτος Έλλη
νας βασιλιάς παρακολούθησε τη 
λειτουργία. Εδώ ορκίστηκε ο Καπο- 
δίστριας και ο Όθωνας. Δίπλα στην 
εκκλησία βρίσκεται το πρώτο ελλη
νικό σχολείο που λειτούργησε το 
1832.

Τον τάφο του Παλαιών Πατρών
Γερμανού που βρίσκεται στο προά
στιο Πρόνοια.

Την Τίρυνθα, μια περιοχή βόρεια 
του Ναυπλίου. Εδώ γεννήθηκε ο 
Ηρακλής. Σώζονται ευρήματα της 
Νεολιθικής εποχής και τα Κυκλώ
πεια τείχη.

Πώς θα πάτε: Το Ναύπλιο συνδέε
ται οδικά με Αθήνα, Άργος, Επί
δαυρο. Πληροφορίες ΚΤΕΛ: Ναυ
πλίου τηλ. 0752 - 28555, Αθηνών 
5134588, Άργους 0751 - 27324.

Σιδηροδρομικές. Αθήνα - Άργος, 
τηλ. ΟΣΕ: 3624402 και 0751 - 27212

Με πλοίο το καλοκαίρι. Ταχύπλοα 
σκάφη από τη μαρίνα Ζέα του Πει
ραιά, τηλ. Λιμεναρχείου 4527107 και 
0752 - 27372.

Πού θα μείνετε: Αρκετά ξενοδο
χεία στην πόλη: «Βικτώρια» τηλ. 
27420, «Γαλήνη» 28103, «Αλκυών» 
28114, «Αγαμέμνων» 28021, «Ξενία 
Παλάς» 28981, «Αμφιτρύων» 27366.

Χρήσιμα τηλέφωνα: Χαρακτηρι
στικός αριθμός 0752, Αστυνομία 
27369, Τουριστική Αστυνομία 27776, 
ΟΤΕ 28399, Ταχυδρομείο 27301.
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ΑΤΖΕΝΤΑ

r
ΧΟΜΠΥ

Το κυνήγι: Μοναδικές 
εμπειρίες κοντά στη φύση

Από τα πιο διαδεδομένα και δημοφιλή χόμπι είναι και το 
κυνήγι. Η απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος και το πλού
σιο θήραμα είναι η επιβράβευση των κόπων κάθε κυνηγού, 
μέσα στα επιτρεπτά πάντοτε όρια.

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του, ο άνθρωπος 
επιδόθηκε στο κυνήγι, κυρίως για αμυντικούς λόγους. Οι αρ
χαίοι Έλληνες είχαν εξυψώσει το κυνήγι σε άθλημα και παι
δαγωγικό μέσο, με το οποίο επιδίωκαν την άνδρωση των νέων 
και την ανάπτυξη των αρετών τους.

Στη σημερινή εποχή το κυνήγι σαν χόμπι και σαν απασχό
ληση εξακολουθεί να είναι από τα πιο συναρπαστικά και αγα
πημένα σπορ. Απόδειξη το γεγονός ότι σε σύνολο 10.000.000 
κατ. οι 350.000 είναι κυνηγοί, ποσοστό πραγματικά υψηλό. Η 
χώρα μας έχει θαυμάσιες τοποθεσίες που προσφέρονται για 
ιδανικό κυνήγι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι πρέπει να 
σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον και τις σχετικές απαγορεύ
σεις που υπάρχουν για το χρόνο και το είδος του θηράματος.

Προσόντα

αφαίρεση της άδειας, δήμευση του όπλου κ.τ.λ. Σκοπός των 
παραπάνω αυστηρών διατάξεων είναι η προστασία των θηρα
μάτων και η εξασφάλιση ισορροπίας γεννήσεων και θανάτων 
των άγριων ζώων και πουλιών της ελληνικής πανίδας. Πρέπει 
να κατανοηθεί από όλους τους κυνηγούς, η ανάγκη προστα
σίας της φύσης και των θηραμάτων. Ολοι μας μπορούμε να 
χαρούμε την ομορφιά που προσφέρει μια κυνηγετική μέρα, 
αρκεί να σεβαστούμε τον περιβάλλοντα χώρο και τη σχετική 
νομοθεσία που ισχύει.

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι σύμφωνα με το άρθρο 289 παρ. 1 
του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα, οι δασικοί, δημοτικοί και 
κοινοτικοί υπάλληλοι, ως και τα όργανα της Αστ. Πόλεων, 
Χωροφυλακής και Αγροφυλακής, υποχρεούνται να καταγ
γέλλουν πάντα τον παραβάτη των περί Θήρας διατάξεων.

Η επιτυχία στο κυνήγι εξαρτάται κατά πρώτο λόγο από τη ν 
κατάλληλη ψυχική και σωματική προετοιμασία του κυνηγού, 
την οξυδέρκειά του, τον κατάλληλο εφοδιασμό του και τη 
σωστή εκπαίδευση του κυνηγετικού σκύλου. Χρειάζεται επί
σης μεγάλη προσοχή στο χειρισμό του όπλου, για να αποφύ
γουμε τυχόν δυσάρεστες εμπειρίες.

Για να γίνει κανείς κυνηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας του, να έχει άδεια από τη Δασική 
Υπηρεσία, να μην είναι επιληπτικός, κουφός κ.ά. και γενικά να 
μην είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Το κυνήγι 
επιτρέπεται μόνο με κυνηγετικά όπλα και μαχαίρι, με σκυλιά ή 
χωρίς σκυλιά. Απαγορεύεται η χρήση παγίδων, δηλητηρίων, 
διχτυών, θηλιών και γενικά κάθε είδους φώτων και οργάνων 
για την προσέλκυση θηραμάτων.

Το κυνήγι επιτρέπεται μόνο την ημέρα, δηλ. μισή ώρα πριν 
από την ανατολή του ήλιου και μέχρι μισή ώρα μετά τη δύση 
του. Απαγορεύεται το κυνήγι ωφέλιμων πουλιών, η κατα- 
στροφή φωλιών και αυγών, η σύλληψη νεοσσών κ.τ.λ. Οι 
παραβάτες του νόμου, τιμωρούνται με πρόστιμο, φυλάκιση,

Πότε επιτρέπεται

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Γεωρ
γίας η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το 1984 - 1985, 
καθορίστηκε από 20-8-84 μέχρι 10-3-85 με τους γενικούς και 
τοπικούς περιορισμούς που αναφέρονται στη σχετική από
φαση. Στη χώρα μας υπάρχουν 216 αναγνωρισμένοι κυνηγε
τικοί σύλλογοι, 7 ομοσπονδίες και 1 συνομοσπονδία. Γενικές 
πληροφορίες για το τι ισχύει γύρω από το κυνήγι, μπορούν να 
πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα τοπικά δασαρχεία και τους 
συλλόγους και από τη Διεύθυνση Θηραματοπονίας -  Ιχθυο- 
πονίας -  Λιβαδοπονίας του Υπουργείου Γεωργίας (Ιπποκρά- 
τους 3-5 τηλ. 3606-901).
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Τα κανονίσαμε όλα με το νι και με 
το σίγμα. Θα κάνουμε το προγραμ
ματισμένο ταξιδάκι μας. Πότε φεύ
γουμε; Να σου πω αμέσως. Μια στι
γμή να βρω το χαρτάκι με τις ση
μειώσεις. Α, να, το βρήκα. «Κολοκυ
θάκια, σέλινο, καρότα, κρεμμύδια, 
πατάτες...». Όχι, όχι. Αυτό είναι ση
μείωμα για τη «Λαϊκή», πιο κάτω κά
που θα το γράφω.

Λοιπόν έχουμε και λέμε. Ξεκι
νάμε στις 30, ημέρα Κυριακή. Η 
άδεια, βέβαια, αρχίζει τη Δευτέρα, 
αλλά κερδίζουμε και το Σαββατοκύ
ριακο, λόγω πενθημέρου. Θα πρέπει 
να έχουμε όμως ξεκινήσει απ’ το 
σπίτι πριν τις πέντε για να βρεθούμε 
στις έξι το πρωί στο Λαύριο και στις 
εφτά να ξεκινήσουμε για το νησί. 
(Μια ώρα λένε τα εισιτήριά μας να 
είμαστε νωρίτερα, πριν την αναχώ
ρηση του πλοίου).

Όμως για να ξεκινήσουμε στις 
πέντε θα πρέπει να σηκωθούμε πριν 
τις τέσσερις, για να φορτώσουμε τα 
πράγματα. Για να γίνει κι αυτό πρέπει 
να τελειώσουμε τις προετοιμασίες 
απ’ το βράδυ...

Αλήθεια, τώρα τι ώρα είναι; Μια 
στιγμή ν ’ ανοίξω την τηλεόραση. 
Μπα, τι βλέπω; Το ένα κανάλι λέει 
19.30' ακριβώς και το άλλο 19.28'και 
55". Έτσι που το πάνε μου φαίνεται 
θα χάσουμε το πλοίο...

Ας πάρω το «141» του ΟΤΕ για να 
μάθω καλύτερα. Έπιασα λάθος νού
μερο. Βγήκε το ΠΡΟ-ΠΟ. Ευκαιρία 
όμως να κοιτάξω το δελτίο που έχω 
στην τσέπη μου. Εφτάμισι τώρα, θα 
'χουν βγει τ ’ αποτελέσματα. Τι; τι 
λέει; «Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
ΟΠΑΠ, τ ’ αποτελέσματα του 
ΠΡΟ-ΠΟ θ' αρχίσουν να μεταδίδον
ται μετά τις επτά τ ’ απόγευμα»! Άλλο 
και τούτο πάλι Δηλαδή τώρα δεν ε ί
ναι μετά τις επτά τ ’ απόγεμα; Ας ε ί
ναι, θα ξαναπάρω αργότερα.

Η ζωή μας δεν είναι μόνο... ένα 
ποδήλατο ή ένα πατίνι, καθώς λένε, 
αλλά και μια... αριθμομηχανή. Είσαι 
υποχρεωμένος να θυμάσαι, σαν ένα 
ρομπότ, ένα σωρό αριθμούς.

Πρέπει να θυμάσαι την ημερομη
νία που γεννήθηκες, την επέτειο του 
γάμου σου (εδώ δε συγχωρείται... 
λήθη), τα τηλέφωνα που χρησιμο
ποιείς συχνά, το ωράριο των κατα
ντημάτων, τους αριθμούς -  διευ
θύνσεις — των δρόμων.

Δεν πρέπει να ξεχάσεις ότι ο 
ένας σου αδερφός μένει στο 2ο 
οροφο, ο άλλος στον 1ο, ο κουμπά
ρος σου στον 3ο, η αδελφή σου στον 
4ο και η θεία σου στον 6ο.

Για να πάρεις να ρωτήσεις κάτι την 
εφορία, θα πρέπει να θυμάσαι τον 
οριθμό μητρώου σου, για να δηλώ

σεις στην τράπεζα την απώλεια του 
βιβλιαρίου σου, θα πρέπει να τους 
πεις και τον αριθμό του, για να 
καταγγείλεις την κλοπή του οικογε
νειακού σου αυτοκινήτου, πρέπει να 
θυμάσαι τον αριθμό κυκλοφορίας 
του (αυτό συμβαίνει... όταν υπάρ
χουν δυο - τρία αυτοκίνητα στην οι
κογένεια).

Συγχύστηκα πάλι και γ ι’ αυτό το 
πήρα... μονότερμα. Τι λέγαμε; Α, ναι, 
για τις προετοιμασίες του ταξιδιού 
μας. Και κάτι ακόμα, που πρέπει να 
τακτοποιήσω άμεσα.

Λήγει αύριο η προθεσμία εξόφλη
σης του λογαριασμού της ΔΕΗ. 
Όμως δεν θυμάμαι ποιες ώρες δέ
χεται η τράπεζα... Απ’ τις οχτώ ώς τις

δέκα ή απ' τις εννιά ώς τις έντεκα;
Οι αριθμοί, τελικά, μου έγιναν... 

μεγάλος πονοκέφαλος. Εσείς τι 
λέτε; Σίγουρα θα δείξετε κατανόηση 
στο πρόβλημά μου αν σας πω κι αυτό 
που μου συνέβη πριν από λίγες μέ
ρες.

Αν και πίεσα και με τα δυο χέρια το 
κεφάλι μου, αν και έστυψα το μυαλό 
μου με το ... λεμονοστύφτη, δεν κα
τόρθωσα να θυμηθώ τον αριθμό της 
ταυτότητας που έχασα και πρέπει να 
αντικαταστήσω.

«Για δε μ ’ αφήνετε ήσυχο; Άστε 
με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύ
θερος, χωρίς ταυτότητα πια...».

Δημήτρης Λυκοποριώτης



ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ 
ΠΑΙΞΤΕ ΣΚΑΚΙ
Κινήσεις γενικά και αιχμαλωσία (πάρ
σιμο).

Πριν εξετάσουμε τις κινήσεις της κάθε 
μονάδας ξεχωριστά, ας δούμε μερικούς 
γενικούς κανόνες που ισχύουν για όλες 
ή τις περισσότερες μονάδες,

1. Όλα τα κομμάτια (εκτός από τα Πιό
νια) μπορούν να κινούνται στη σκακιέρα 
και προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Τα Πιόνια, όπως και στο παιχνίδι της 
Ντάμας, είναι υποχρεωμένα να κινούνται 
προς τα εμπρός και να μην υποχωρούν 
ποτέ.

2. Κανένα κομμάτι, καθ’ οδόν προς τον 
προορισμό του, εκτός από τον Ίππο, δεν 
επιτρέπεται να πηδήσει πάνω από ένα 
τετράγωνο κατεχόμενο από οικείο ή 
εχθρικό κομμάτι.

3. Όταν θέτουμε εκτός μάχης οποιο- 
δήποτε εχθρικό κομμάτι, η πράξη αυτή, 
το πάρσιμο (ή κόψιμο) γίνεται στο τετρά
γωνο στο οποίο βρισκόταν το κομμάτι 
που τέθηκε εκτός μάχης κι όχι όπως στο 
παιχνίδι της Ντάμας, στο διπλανό τετρά
γωνο. Βγάλτε από τη θέση του το «νε
κρό» κι αντικαταστήσετέ τον με το δικό 
σας κομμάτι που του κατέφερε το πλή
γμα.

4. Εξ άλλου, αντίθετα προς το παιγνίδι 
της Ντάμας, δεν είναι υποχρεωτικό να 
αιχμαλωτίσουμε ένα εχθρικό κομμάτι. 
Συχνά το πάρσιμο είναι η σωστή κίνηση 
αλλά δεν υπάρχει δέσμευση.

Οι Κινήσεις.

Τώρα θα εξετάσουμε τις κινήσεις κάθε 
κομματιού ξεχωριστά.

ΜαΟρος

Λευκός
Ο Πύργος.

Αρχίζουμε με την κίνηση του Πύργου 
που είναι και η πιο εύκολη. Κοιτάξτε το 
διάγραμμα 5 και θα δήτε ότι ο Πύργος 
προχωρεί κατά μήκος της Γ ρ α μ μ ή ς ή  
της Κ α θ έ τ ο υ  προς κάθε κατεύθυνση. 
Ετσι μιλώντας «γεωγραφικά» ο λευκός 
Πύργος μπορεί να μετακινηθεί σε οποιο- 
δήποτε από τα 5 τετράγωνα «προς βορ- 
ράν», τα 6 τετράγωνα «προς Ανατολάς», 
τα 2 τετράγωνα «προς Νότον» και μόνο 
κατά 1 τετράγωνο «προς Δυσμάς».
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Σε μια του κίνηση μπορεί να μετακινη
θεί κατά μήκος της ευθείας του όσα τε
τράγωνα θέλει αλλά βεβαίως δεν μπορεί 
να «στρίψει» και να πάρει άλλη κατεύ
θυνση.

Για να το κάνει αυτό πρέπει να περιμέ
νει μέχρι την επόμενή του κίνηση.

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα για να 
φανούν καλύτερα όσα είπαμε για το 
πάρσιμο. Θα παρατηρήσετε ότι ο μαύρος 
Πύργος στο διάγραμμα 5 είναι σε θέση να 
πάρει το λευκό Αξιωματικό.

Γι' αυτό αρκεί μόνο να μετακινηθεί στο 
τετράγωνο που βρίσκεται ο Αξιωματικός 
κι ο Αξιωματικός αφαιρείται από τη σκα
κιέρα.

Εκτός από αυτήν, ο μαύρος Πύργος 
δεν μπορεί να κάνει καμιά άλλη κίνηση. 
Δεν μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος 
της γραμμής (οριζόντια), επειδή ο δικός 
του Ίππος τον εμποδίζει.

Δεν μπορεί να τον υπερπηδήσει, όπως 
δεν μπορεί να πηδήσει πάνω από τον 
αντίπαλο Αξιωματικό.

Οι Πύργοι αργούν να λάβουν ενεργό 
μέρος στο παιγνίδι και μπορεί να τους 
παρομοιάσει κανείς με το βαρύ πυροβο
λικό. Κοιτάξτε πάλι το διάγραμμα 4 με τα 
κομμάτια στην αρχική τους θέση. Θα 
δήτε ότι κάθε Πύργος είναι τοποθετημέ
νος σε μια γωνία. Λένε «καλημέρα» στο 
παιγνίδι αποκλεισμένοι και στερημένοι ο 
ένας της συντροφιάς του άλλου, μέχρις 
ότου όλα τα κομμάτια να μετακινηθούν 
από την πίσω γραμμή.

Ένα πιόνι εμποδίζει την έξοδό τους 
στην κάθετο, η οποία συνήθως ελευθε
ρώνεται κάπως αργά στο παιγνίδι.

Έτσι λοιπόν οι Πύργοι λαμβάνουν 
πρωτοβουλία στο παιγνίδι αργότερα κι 
αξιοποιούνται καλύτερα όταν η σκακιέρα 
είναι σχετικά ελεύθερη από κομμάτια. 
Τότε είναι ελεύθεροι να «βροντούν» τα 
κανόνια τους οριζόντια ή κάθετα, ανεμ
πόδιστοι και χωρίς τίποτε να τους φράζει 
τον δρόμο, αφανίζοντας όσα εχθρικά 
κομμάτια συναντούν στο διάβα τους.

Ο Αξιωματικός.

Ο Αξιωματικός αναγνωρίζεται στα 
συνήθη Staunton σκακιστικά σετ από τη 
μίτρα του. Σε μερικά σετ (σκακιέρα και 
κομμάτια) είναι πιο δύσκολο να τον εν
τοπίσουμε, επειδή έχει στην κορυφή ένα 
μικροτέρου μεγέθους σχήμα από εκείνο 
του Βασιλιά ή της Βασίλισσας.

Κινείται κατά μήκος μιας Δ ι α γ ώ 
ν ι α  ς κι επομένως δεν βρίσκεται ποτέ σε

ΜαΟρος

τετράγωνο διαφορετικού χρώματος από 
του αρχικού του τετραγώνου. Κοιτάζον
τας τους δύο Αξιωματικούς σας στην αρ
χική τους θέση, θα δήτε ότι έχετε ένα σε 
άσπρο τετράγωνο κι ένα σε μαύρο. Σ’ 
αυτά τα χρώματα και παραμένουν.

Κοιτάξτε πρώτα τον Αξιωματικό που 
βρίσκεται στο μαύρο τετράγωνο στο διά
γραμμα 6. Βρίσκεται στη θέση που κατα
λαμβάνει στην αρχή του παιγνιδιού και 
τα τετράγωνα διαγώνια εμπρός του είναι 
ελεύθερα. Μπορεί λοιπόν να προχωρή
σει σε οποιαδήποτε από τις δυο κατευ
θύνσεις (το ανώτατο μέχρι δυο τετρά
γωνα στη μια, και μέχρι πέντε τετράγωνα 
στην άλλη).

Τώρα ας δούμε το λευκό Αξιωματικό. 
Αυτός έχει ήδη προχωρήσει κι έχει σαν 
ευθεία δράσης μια από τις δυο μεγαλύ
τερες σε μήκος διαγώνιες της σκακιέ- 
ρας. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ένας 
Αξιωματικός τοποθετημένος κατ' αυτόν 
τον τρόπο ελέγχει πάρα πολλά τετρά
γωνα, επί μιας ευθείας. Λέγεται ότι σε 
κάποια σκακιστική λέσχη ήταν ένας ηλι
κιωμένος κύριος σχεδόν τυφλός, ο 
οποίος, αδυνατώντας να ελέγχει οπτικά 
όλη τη σκακιέρα συγχρόνως, δεν μπο
ρούσε να διακρίνει πότε ένας Αξιωματι
κός έκανε επίθεση από μακριά στον 
Πύργο του, που δεν είχε κινήσει. Βλέ
πετε στο διάγραμμα ότι ο Λευκός μπορεί 
να πάρει το μαύρο Πύργο.

Μαύρος

Λευκός

η Βασίλισσα.

Η Βασίλισσα είναι το ισχυρότερο απ' ’ 
όλα τα κομμάτια. Στα σκακιστικά σετ 
κατά το πρότυπο του Staunton είναι ευ
διάκριτη· από το μεγάλο της στέμμα. 
Στέκεται δίπλα στο σύζυγό της και είναι 
λίγο πιο κοντή.

Η Βασίλισσα στο διάγραμμα 7 είναι στο 
κέντρο της σκακιέρας κι ελέγχει:

1) τις γραμμές, 2) τις καθέτους, 3) τις 2 
διαγώνιες που είναι και οι δύο λευκές 
(συνολικά 27 τετράγωνα). Αν τοποθετη
θεί στην άκρη της σκακιέρας η δύναμη 
της μειώνεται.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν ένα παί
χτη τον θεωρούσαν «τζέντλεμαν» αν, σε 
περίπτωση που έκανε επίθεση εναντίον 
της Βασίλισσας του αντιπάλου του, 
έλεγε «check» (τσεκ). Τώρα η συνήθεια 
αυτή έχει εκλείψει και η Κυρία πρέπει να 
προσέχει μόνη της πλέον που είναι | 
ασφαλής, χωρίς να περιμένει προειδο
ποίηση.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η τέχνη να γράφεις. . .  γράμματα. 2. Μέσο μαζικής ενημέρωσης -  Θεός 

ρωμαϊκής μυθολογίας. 3. Οι εκλεκτοί (ξεν.) -  πόλη του Πόντου -  Ασφαλιστικό 
Ίδρυμα. 4. Σκώτος θαλασσοπόρος -  κινηματογραφικό αστέρι -  κι έτσι το νιτρικό 
οξύ. 5. Αξίωμα εκκλησιαστικό -  οι κάτοικοι της αρχαίας Τροίας -  Δείχνει. 6. Μαρ- 
σιποφόρο ζώο της Αυστραλίας -  Γνωστή βουλγαρική δυναστεία -  Είδος πάλης.
7. Υποδιαίρεση του εκτάριου -  το χάνι αυτού του . . .  αγά, είναι πολύ γνωστό από 
τη Νεότερη Ιστορία μας -  Μεγάλο δοχείο με υγρό περιεχόμενο. 8. Εκτιμώ, σέβο
μαι -  Μαζί με τ ο .. .  πάρε, οι δοσοληψίες -  Γυρίζει στους δρόμους. 9. Ασιατική 
πρωτεύουσα-» .. .του ... «χορός .. .  μάγουλο με μάγουλο-Σκανδιναβικέςαερο
γραμμές. 10. Σαιξπηρικός βασιλιάς-πρωτεύουσατου Θιβέτ-Θωρακισμένοάρμα 
(ξεν.). 11. Ναός της Ήρας -  Πρόθεση -  Αρχικά της γυμναστικής ακαδημίας.
12. Πατρίδα του Ιπποκράτη (αιτ.) -  Επτανήσιος.. .  κύριος -  Ομόσπονδο γερμανικό 
κρατίδιο. 13. Αόριστη αντωνυμία (αιτ.) -  Είδος κυρτού σπαθιού -  Μενεξεδιά 
(καθ.). 14. Παλιά μονάδα βάρους-'Αριστα .. .για μικρούς-ούτεένα. 15. Διεθνές 
σήμα κινδύνου -  το αλάτισμα -  Γιος του Νώε.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Διαφορετικές οι καταλήξεις του (καθ.). 2. Χτίστες το χρησιμοποιούν -  κάθε 

έπος είναι τέτοιο. 3. Συνοικία της Αθήνας -  Πρωτεργάτης της Γαλλικής Επανά
στασης -  Παρομοιάζει (αντιστρ.). 4. Όρος του βόλεϊ και του τέννις -  Διάσημος 
αρχαίος Αθηναίος δημαγωγός (καθ.) -  Διπλό .. . μόλις επαρκεί. 5. Άρθρο -  Τώρα 
λέγεται Ταϋλάνδη-Δεν λείπει κανένας-τα  αρχικά του μεγαλύτερου δήμου μας.
6. Αυτό φαίνεται -  Όμοια -  Μάρκα αυτοκινήτων. 7. Βουδιστής ιερέας -  Τοπικό 
επίρρημα (καθ.)-Σκουλήκι που τρώει τα ξύλα. 8. Αρχαία αιγυπτιακή θεότητα -το  
όνομα του «λιγνού» του κινηματογράφου -  πρώτο συνθετικό πόλης των Η.Π.Α.
9. Το «αστέρι» μας (γεν.) -  Πιασίματα -  Διπλό .. .χορεύεται. 10. Είναι κατά τη 
σύνθεση τα υγρά του στομάχου μας -  Δέντρο δημοτικού μας τραγουδιού -  Εντά
ξει από την ανάποδη (ξεν.). 11. Ευνοϊκό -  Εβραϊκή . . .  βρισιά -Τελαμώνιος ήρωας. 
12. Μουσική νότα — Λευκό μέταλλο — Γνωστός πυρομανής Ρωμαίος αυτοκράτο- 
ρας. 13. Με ένα «μ» γίνεται αντισκωριακό -Ψυχρή χώρα -  Προστακτική για . . .  τα 
μάτια. 14. Είδος γλυκίσματος -  Γυναικείο χαϊδευτικό -  Δεν νοείται θέατρο χω
ρίς . . .  τέτοια. 15. Προφήτης . . .  χορευταράς -  Γ ιος του Αβραάμ -  Διστάζει (αντι- 
στρ.).

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΡΑΨΤΕ M A I 
ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΣΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ
«Αστυνομική 
Επιθεώρηση» 

Αριστοτέλους 175 
Αθήνα

τηλ. 86.22.411-5

— Ευχαριστίες

Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν οι πιο κάτω επιστολογράφοι:

•  Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στο Αρχηγείο Χωροφυλακής και την Αστυνομική Διύθυνση Αθηνών για την 
πολύτιμη συμπαράσταση τους κατά τη διεξαγωγή του Βαλκανικού Μαραθώνιου δρόμου.

•  Ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου του I. Ναού Αγίου Αντωνίου Περιστεριού 
στον πυρονόμο Νικ. Τριαντόπουλο για τη συνεχή προσφορά αίματος στην ενοριακή 
τράπεζα αίματος.

-  Παρόμοιες ευχαριστίες εκφράζουν ο κ. Παν. Φασλής απ’ τη Λάρισα, στους ενωμοτάρχες 
Σπ. Παπανικολάου, Ιορ. Κασαράκη, Ευάγγ. Παπαγιάννη, Παν. Λιάκο και στους χωροφύλα
κες Ευάγγ. Φραγκιαδουλάκη και Απ. Θεσσαλονικιό και ο κ. Νίκ. Ρήγας, αστυνομικός 
διευθυντής Β; στον αρχιφύλακα Κων. Στεργιόπουλο και στους αστυφύλακες Χρ. Κανα
κάρη, Κων. Ζάρη, Νικ. Καλαματιανό και Αθηνά Γραμματοπούλου.

•  Ο Ε.Α.Σ. στο χωροφύλακα Θεοδ. Στάϊκούρα της Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Πρωτ/σης, για τη μέριμνα 
μεταφορά οδηγού αστικού λεωφορείου, που ασθένησε ξαφνικά, στο νοσοκομείο.

•  Ο Ο.Τ.Ε. Ρόδου, στο διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, για την άμεση κατά
σβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε στο προαύλιο του κτιρίου του.

•  Ο κ. Γ. Πίτσιλης, ταξίαρχος ε.α. στον αγροφύλακα Απ. Τσαμπά της Δ/σης Αγροφυλακής 
Άρτας, για τη σύλληψη κλέφτη οπωρικών απ’ το κτήμα του επιστολογράφου.

•  Ο κ. Μπέης, αστυφύλακας, στους αρχηγό Αστυνομίας Πόλεων, γενικό διευθυντή Αθη
νών, διοικητή τροχαίας Αθηνών και Όμιλο Φίλων Αστυνομίας, για την ηθική και υλική 
συμπαράστασή τους κατά τη μετάβαση, λόγω ασθένειας, της θυγατέρας του στο εξωτε
ρικό προκειμένου να υποβληθεί σε εγχείρηση.

-  Για παρόμοια περίπτωση, ευχαριστίες εκφράζει, ο κ. Ηλ. Χατζής, ενωμοτάρχης, στον 
αρχηγό Χωροφυλακής και στους συναδέλφους του.

•  Ο Έπαρχος Κω, στους άνδρες του Αστυν. Τμήματος Κω, που πήραν μέρος στην 
κατάσβεση της πυρκαγιάς, στη Νίσυρο.

•  Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Χανιών, στον Ενωμοτάρχη κ. Κων/νο Δασκαλάκη, 
του 1 ου Αστυν. Τμήματος Χανιών, για τη δωρεάν παραχώρηση οικίας του, προκειμένου να 
στεγαστεί, για τέσσερα χρόνια το Δημοτικό Σχολείο Σκονίδου.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ  Α Π Α Ν ΤΗ ΣΕ ΙΣ

•  Δ/δα Δέσποινα Καλύβα, Καβάσιλα Ημαθείας. Για να 
γραφτείτε συνδρομήτρια στο περιοδικό, πρέπει να 
στείλετε στη διεύθυνσή μας επιταγή 500 δραχμών.
• κ. Μαρκέλλο Κουτρουμάνη, Σπάρτη. Τις προτάσεις 
που είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες, διαβιβάσαμε 
στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Χωροφυλα
κής.
• κ. I. Γιάννογλου, Δ/νση Αγροφυλακής Πρέβεζας. Αρ
μόδιο σε παρόμοια θέματα είναι το Στρατολογικό Γ ρα
φείο της περιοχής σας.
• Δ/δα Λ. Κατσαρού, Π. Φάληρο, Δ/δα Α. Κεσεδοπού- 
λου, Μάνδρα Ξάνθης, κ. Κων/νο Μπρεδάκη, Καλου- 
διανά Κισσάμου, κ. Β. Βενιέρη, Βόλο καιΧρ. Παληκαρά, 
μαθητή, Λεύκη Καρδίτσας. Απ’ το Αστυν. Τμήμα Της

περιοχής σας θα πάρετε απάντηση στις ερωτήσεις 
σας.
• κ. Δημ. Αποστολίδη, δικηγόρο, Καβάλα. Ευχαρι
στούμε για τα καλά σας λόγια που είναι απ’ τα συγκινη
τικότερα του είδους τους.
• κ. Παρανίδη Βαϊτση, αγροφύλακα, Κουφοβούνιο Δι
δυμοτείχου. Την επιστολή σας διαβιβάσαμε στη Δ/νση 
Αγροφυλακής, απ’ την οποία θα πάρετε εμπεριστατω
μένη απάντηση.
• κ. Αν. Ντίνα, δόκιμο Αξιωματικό Χωροφυλακής. Ευ
χαριστούμε για τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις 
σας που λάβαμε σοβαρά υπόψη. Όπως θα διαπιστώ
σετε, πολλές απ' αυτές ρυθμίζονται οριστικά με το νέο 
νόμο για την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας.
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