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Από την ειδική τελετή, 
που έγινε στις 5-2-1986, 
για την βράβευση, από 
την ΕΛΠΑ, των καλύτερων 
τροχονόμων για το έτος 
1985.
Η βράβευση έγινε με 
κριτήρια την εργατικότητα, 
τον υπηρεσιακό ζήλο, το 
ήθος, την επαγγελματική 
κατάρτιση και την 
πρόθυμη εξυπηρέτηση 
των πολιτών -  ιδιαίτερα 
των οδηγών. Οι 
τροχονόμοι που 
βραβεύτηκαν είναι:
1. Εμμανουήλ Βλαχάκης 
του Γεωρ. της Τροχαίας 
Ηρακλείου Κρήτης.
2. Γίάρις Λεβισιάνος του 
Εμμανουήλ της Τροχαίας 
Καισαριανής.
3. Αικατερίνη 
Χατζηαυγουστήδου του 
Γεωρ. της Τροχαίας 
Θεσ/κης.
4. Αικατερίνη
Γιαννοπούλου του Παναγ. 
της Τροχαίας Αθηνών.

για τ° έρΥΑτητά ^
δ ρ α ^  'η συνθη^*

ε ^ λϊπΡ° πάνΤ

1986

ιθρί°ς

έγιναν to

Στιγμιότυπα από την 
τελετή λήξης των 
μαθημάτων 333 δόκιμων 
πυροσβεστών που 
πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις της 
Πυροσβεστικής Σχολής. 
Παραβρέθηκαν ο 
αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης, η ηγεσία του 
Πυροσβεστικού Σώματος, 
καθηγητές, οι τοπικές 
πολιτικές και στρατιωτικές 
αρχές και συγγενείς των 
πυροσβεστών.
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Πάνω η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ 
και κάτω η μεικτή Πειραιά. 
Από τον φιλικό 
ποδοσφαιρικό αγώνα που 
διοργάνωσε η ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με 
την μεικτή Πειραιά στο 
στάδιο Καραϊσκάκη. Οι 
εισπράξεις του αγώνα 
διατέθηκαν για ενίσχυση 
της οικογένειας του 
αδικοχαμένου 
ποδοσφαιριστή του Α.Ο. 
Μοσχάτου, Ηλία 
Κουμπούρα.
Ως γνωστόν ο 
Κουμπούρας πέθανε από 
καρδιακό επεισόδιο μέσα 
στο γήπεδο, 
αγωνιζόμενος.
Ο αγώνας έληξε 3-2 υπέρ 
της αστυνομίας.

---------------- -



ΕΖΠΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ:
Στην τόσο μεγάλης στρατηγι
κής και πολιτικής σημασίας πε
ριοχή της Μέσης Ανατολής δε
σπόζουσα θέση κατέχει η Αίγυ
πτος. Από τις κυριότερες χώρες 
του αραβικού κόσμου έχει, κα
τά καιρούς, βρεθεί στο επίκε
ντρο του διεθνούς ενδιαφέρο
ντος.
Με την ευκαιρία της επικείμε
νης (προγραμματισμένης για 
τον Φεβρουάριο του 1986) επί
σκεψης του Έλληνα πρωθυ
πουργού στην Αίγυπτο, σκια- 
γράφουμε την εικόνα της με 
στοιχεία όσο γίνεται πιο κατα
τοπιστικά για τα ιδιαίτερα γεω
γραφικά, κοινωνικά, οικονομικά 
και πολιτικά χαρακτηριστικά 
της.

Εσωτερικές εξελίξεις: Η παραί
τηση του πρωθυπουργού Καμάλ 
Χασάν 'Αλυ στις 4-9-85 πρέπει να 
αποδοθεί κυρίως στην επιδείνωση 
της υγείας του αλλά και στα αυξη
μένα οικονομικά προβλήματα της 
χώρας του. Ο σχηματισμός της 
νέας Κυβέρνησης ανατέθηκε στον 
οικονομολόγο Αλί Λούτφι, ο οποίος 
είναι Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής του κυβερνώντος Εθνι
κού Δημοκρατικού Κόμματος, ήταν 
επί σειρά ετών καθηγητής Πανεπι
στημίου, το 1977 Υπουργός Εμπο
ρίου και 1978 - 8,0 Υπουργός Οικο
νομικών. Η επιλογή του νέου πρω
θυπουργού από τον Πρόεδρο Μου- 
μπάρακ αποδεικνύει την προτε
ραιότητα που δίνει στην επίλυση 
των οικονομικών ηοθλημάτων.

Στην νέα Κυβέρνηση Υπουργός 
Εξωτερικών παραμένει ο Dr Ahmed 
Esmat Abdel Meguid, ο οποίος ορί
σθηκε και Αντιπρόεδρος της Κυ
βέρνησης. Ο Dr Boutros Ghali πα
ραμένει Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών.

Στο σταυροδρόμι
τριών ηπείρων

_________ ____________________________________________________________________-

Οικονομική Πολιτική -  Οικονο
μία: Ο κυριότερος λόγος των προ
βλημάτων που αντιμετωπίζει η Αί
γυπτος στον οικονομικό τομέα εί
ναι η ραγδαία αύξηση του πληθυ
σμού. Τις παραμονές του 1985 ο 
πληθυσμός έφθασε τα 48 εκατομ
μύρια. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 
υπολογίζεται στο 2,7%, και είναι 
ένας από τους υψηλότερους στον 
κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά λέ
γεται, κάθε 8-9 μήνες προστίθεται 
ένα εκατομμύριο στους υπάρχο
ντες.

Αυτός ο ρυθμός γεννήσεων δη
μιουργεί τα εξής ειδικότερα προ
βλήματα: 
α. -  Επισιτισμού
6. -  Εκτεταμένης αστικοποίησης 
(που σημαίνει μείωση των καλλιερ
γησίμων εκτάσεων), 
γ. -  Ανεργίας.

Μετά απ’ αυτά θα περίμενε κα
νείς ότι η κυβέρνηση θα έριχνε το 
βάρος στην αύξηση της γεωργικής 
παραγωγής. Τούτο όμως δεν έγινε. 
Το δετές πρόγραμμα οικονομικής 
ανάπτυξης 1982/83 - 1986/87 προ
βλέπει αύξηση της γεωργικής πα
ραγωγής κατά 2,9% (έναντι 9,3 για 
τη βιομηχανική). Γίνεται εύκολα 
αντιληπτό γιατί η γεωργική παρα
γωγή με τόσο μικρό δείκτη αύξη
σης δεν μπορεί να α,νταπεξέλθει 
στις επισιτιστικές απαιτήσεις του 
διαρκώς αυξανόμενου και μάλιστα 
με έντονο ρυθμό πληθυσμού. Ε
κτός αυτού η κυβερνητική πολιτική 
αποθάρρυνε, θα ’λεγε κανείς, την 
αύξηση της γεωργικής παραγωγής 
γιατί η Κυβέρνηση αγόρασε και α
γοράζει από τους παραγωγούς τα 
πατροπαράδοτα γεωργικά προϊόντα 
της Αιγύπτου (βαμβάκι, σιτάρι, ρύ
ζι) σε τιμές χαμηλότερες του κό
στους παραγωγής και επιδότησε

και επιδοτεί τα εισαγόμενα είδη 
διατροφής.

Αποτέλεσμα: Όχι μόνον οι α
γρότες να εγκαταλείπουν τα χωριά 
τους και να συσσωρεύονται στις 
πόλεις σε αναζήτηση καλύτερης 
τύχης αλλά και λόγω της συνεχούς 
μείωσης των εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων και αντίθετα αύξησης 
των εισαγωγών, το εμπορικό ισοζύ
γιο γεωργικών προϊόντων να εμφα
νίσει έλλειμμα 2,5 δις δολλάρια 
ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, η γεωργία εξακο
λούθησε να παραμένει ένας από 
τους βασικότερους τομείς της αι
γυπτιακής οικονομίας (22% του 
Α.Ε.Π. και 40% της συνολικής απα
σχόλησης εργατικού δυναμικού).

Στη βιομηχανία: σημειώθηκε
αύξηση 7% περίπου. Εν τούτοις, 
στον τομέα αυτό της οικονομικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να ση
μειωθούν τα εξής:

Ένα μεγάλο ποσοστό της βιο
μηχανικής παραγωγής (70%) βρί
σκεται στα χέρια του κράτους. Το 
υπόλοιπο ανήκει στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία.

•  Συνέπεια αυτού, τιμές, υπαλ
ληλικό προσωπικό και θέματα δια
χείρισης μιας εταιρείας επηρεά
ζουν την παραγωγή και τα κέρδη 
της επιχείρησης.

•  Αλλού, άλλες επιχειρήσεις 
εκμεταλλευόμενες επιδοτημένες 
εισαγωγές και υψηλούς προστα
τευτικούς δασμούς έδειξαν καλή 
παραγωγή και κέρδη παρά τ ι\ γενι
κώς ανεπαρκή οικονομική εκμε
τάλλευση της επιχείρησης.

•  Πρέπει να προστεθεί ότι, λόγω 
της κρατικής κατά 70% κυριαρχίας 
στον βιομηχανικό τομέα, η κυβέρ
νηση τον χρησιμοποιεί (όπως και τη 
δημόσια διοίκηση) για την απασχό
ληση του πλεονάζοντος εργατικού 
δυναμικού με σκοπό τη μείωση της 
ανεργίας, δημιουργώντας όμως έ
τσι συνθήκες υποαπασχόλησης και
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χαμηλής παραγωγικότητας.

Για τη θεραπεία ορισμένων από 
τα παραπάνω προβλήματα το δετές 
πρόγραμμα προβλέπει επενδύσεις 
35,5 δισ. λιρών (27,2 δισ. κρατικός 
και 8,3 δισ. ιδιωτικός τομέας) και 
ετήσια αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 
8,1%. Οι επενδύσεις έχουν προ- 
γραμματισθεί να ανέρχονται ετήσια 
στο 25% του Α.Ε.Π. Για την ανεύ
ρεση πόρων για τις επενδύσεις 
προβλέπεται ενθάρρυνση της εσω
τερικής αποταμίευσης (αύξηση 
20% ετησίως) ώστε να περιοριστεί 
ανάλογα ο διεθνής δανεισμός της 
χώρας.

Με τις προγραμματισθείσες ε
πενδύσεις επιδιώκεται βελτίωση 
της παραγωγικότητας στις ήδη 
υφιστάμενες βιομηχανίες, δη
μιουργία νέων παραγωγικών μονά- 

ι·—- δων και με εξαγωγικό προσανατο
λισμό, αύξηση των καλλιεργουμέ- 
νων εκτάσεων ώστε να εξασφαλι
στεί η μεγαλύτερη δυνατή αυτάρ- 
κεια ενώ προβλέπεται αύξηση εξα
γωγών και μείωση των εισαγωγών.

Ας σημειωθεί ότι οι συνολικές 
εξαγωγές (πλην πετρελαίου) της 
Αιγύπτου το 1984 ανήλθαν σε 1,3 
δισ. δολλ. ΗΠΑ περίπου, εκ των ο
ποίων 600 εκατομμύρια από το 
βαμβάκι. Απ’ αυτό και μόνον γίνε
ται αντιληπτό το περιορισμένο 
πράγματι ύψος των εξαγωγών από 
τη βιομηχανική παραγωγή.

Η κατάσταση, όπως περιγρά- 
— -- φτηκε πιο πάνω, στους αγροτικούς 

και βιομηχανικούς τομείς οδήγησε 
σε άνοιγμα εμπορικού ισοζυγίου 
της Αιγύπτου της τάξεως των 5,180 
εκατομ. δολλ. ΗΠΑ, όπως φαίνεται 
και από τον πίνακα που ακολουθεί:

Εξαγωγές: (Περιλαμβάνεται πε
τρέλαιο και υποπροϊόντα).

$ 3.900 εκατομ.
(από τα οποία $ 2.600 εκ. πετρελαί

ου)

Εισαγωγές: (από τις οποίες $ 
6.530 του δημοσίου τομέα και $ 
2.550 του ιδιωτικού) $ 9.080

Σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου

Πολιτικές: Σε άνοδο βρίσκονται 
οι διμερείς ελληνο-αιγυπτιακές 
σχέσεις μετά τις συχνές ανταλλα
γές επισκέψεων κυρίως από το 
1983 και τη διευθέτηση πολλών δι
μερών εκκρεμοτήτων.

Ως προς το Κυπριακό η Αίγυ
πτος τηρεί ευνοϊκή στάση, ιδιαίτε
ρα στους διεθνείς οργανισμούς το
νίζοντας πάντως την ανάγκη του 
διακοινοτικού διαλόγου. Καταδίκα
σε το «δημοψήφισμα» και τις «ε
κλογές» στο ψευδοκράτος του 
Ντενκτάς.

Οικονομικο-εμπορικές: Ο παρα
κάτω πίνακας είναι ενδεικτικός της 
κίνησης των εξαγωγών-εισαγωγών 
Ελλάδας-Αιγύπτου τα τελευταία 
χρόνια:

Ελληνικές 
εξαγωγές 
στην Αίγυπτο

Ελληνικές 
εισαγωγές 
από Αίγυπτο

(σε χιλ. δολλ.)

1981 160.551
1982 148.746
1983 157.307

545.475 (πετρ. 534.680) 
193.228 (πετρ. 185.005) 

6.159 ( -  )

Όπως θα παρατηρήσετε, οι αι
γυπτιακές εξαγωγές στην Ελλάδα, 
αν αφαιρεθεί το πετρέλαιο, είναι 
πολύ χαμηλές.

Για το 1984 οι εξαγωγές μας 
υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τις $ 
160 χιλιάδες.

Εκτός από τα παραδοσιακά 
γεωργικά προϊόντα μας που εξάγο
νται από χρόνια στην Αίγυπτο (ό
πως π.χ. λάδι, ελιές, τοματοπελτές 
κτλ.), διαπιστώνουμε για το 1984 
αύξηση εξαγωγών μηχανολογικού 
εξοπλισμού, δομικών υλικών, σω
λήνων και αντλιών, ειδών ηλεκτρο
λογίας κτλ.

Το Νοέμβριο 1984 ο Υπουργός 
Οικονομίας και Εξωτερικού Εμπο
ρίου της Αιγύπτου κ. Moustapha ΕΙ 
Said, επικεφαλής πολυμελούς α
ντιπροσωπείας, επισκέφτηκε, την 
Αθήνα κατόπιν επίσημης πρόσκλη
σης του Υπουργού Εθνικής Οικο
νομίας της Ελλάδας. Με την ευκαι
ρία της επίσκεψης, μονογραφήθη
κε Συμφωνία Οικονομικής και Τε
χνικής Συνεργασίας.

Εξάλλου α ί  επίσκεψη του 
Προέδρου της Κρατικής Εταιρείας 
Εξαγωγικού Εμπορίου κ. Αποστο- 
λόπουλου στην Αίγυπτο στα μέσα 
Δεκεμβρίου 1984 σαν συνέχεια των 
συνομιλιών με τον κ. Said, υπο- 
γράφηκε εμπορικό πρωτόκολλο 
βάσει του οποίου οι Αιγύπτιοι θα 
αγοράσουν 600 χιλιάδες τόννους 
τσιμέντου και άλλα ελληνικά 
προϊόντα.

Έτσι σε διμερή βάση οι ελληνο- 
αιγυπτιακές εμπορικές σχέσεις ση
μείωσαν ικανοποιητική εξέλιξη για 
την ελληνική πλευρά το 1984 και το 
εμπορικό ισοζύγιο, αν αφαιρεθούν 
οι αγορές πετρελαίου, εξακολού
θησε να είναι ενεργητικό υπέρ της 
Ελλάδας.

Μεγαλύτερη προσπάθεια θα 
πρέπει να γίνει από δικής μας 
πλευράς για να συμμετάσχουμε με 
ελληνικές εταιρείες στα διάφορα 
αναπτυξιακά σχέδια και προγράμ
ματα που πραγματοποιούνται στην 
Αίγυπτο βάσει των χρηματοδοτικών 
πρωτοκόλλων α' και θ' (ύψους 170 
και 275 εκατομ. Ευρωπαϊκών Λογι
στικών Μονάδων, αντίστοιχα) που 
έχει υπογράψει η Αίγυπτος με την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Μεταφορά αποδοχών εργαζο
μένων: Επιτράπηκε από την ελλη
νική πλευρά η μεταφορά μέρους 
του μισθού των εδώ εργαζομένων 
Αιγυπτίων, όπως προβλέπει και η 
σχετική Συμφωνία Εργασίας 
(18-4-81).

□
91



1
(■λ ι. ί t j  j  i , n i n j t  i  i-t,*a< ( 
I » τ τ t  T 1 1; T I I I  I  T .1  T J L l U H i

H bCVAH ΑΠΟ ME2A

Βαθμολόγιο δημοσίων 
υπαλλήλων

Η δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία 
του πολίτη

Ο νέος νόμος για το βαθμολό
γιο των δημοσίων υπαλλήλων, η 
«Βαθμολογική διάρθρωση των θέ
σεων του Δημοσίου, νομικών προ
σώπων δημοσίου δικαίου και των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη
σης», έρχεται να αντικαταστήσει ένα 
πολύ παλιό νόμο. Ο 1811/1951 αντα
νακλούσε τις συνθήκες που επικρα
τούσαν στη χώρα σε οικονομικό, κοι
νωνικό και πολιτικό επίπεδο, όπως 
και τις αντιλήψεις για το ρόλο της 
δημόσιας διοίκησης και των λειτουρ
γών της.

Είναι απόλυτα σίγουρο πως οι 
ανάγκες της σημερινής Δημόσιας 
Διοίκησης, που καλείται πλέον να 
παίξει ενεργό και δυναμικό ρόλο 
στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας 
δεν εξυπηρετούνταν, ούτε σε στοι
χειώδες επίπεδο, από τον παλιό νό
μο. Αυτές, όπως και την επιφορτι
σμένη με κοινωνική ευθύνη θέση του 
δημόσιου υπάλληλου έρχεται να κα
λύψει ο νέος, που διαπνέεται από 
καινούργιες αντιλήψεις.

Ο Ν. 1811/1951 συσχέτιζε το βαθ
μό με το μισθό. Το γεγονός αυτό ο
δήγησε σε πιέσεις για τη δημιουργία 
νέων οργανικών θέσεων, και όπου 
αυτό δεν ήταν δυνατό, για μισθολο- 
γικές προαγωγές. Αποτέλεσμα αυ
τής της επιλογής ήταν η συσσώρευ

ση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων 
στους ανώτερους βαθμούς, συγκρι
τικά με τους συναδέλφους τους 
στους κατώτερους. Κάθε έννοια λει
τουργικότητας της πυραμίδας, στην 
ιεραρχία της δημόσιας διοίκησης χά
θηκε, η διαδικασία αξιοκρατικών 
προαγωγών καταργήθηκε στην 
πράξη και αντικαταστάθηκε με τις 
προαγωγές κατ’ αρχαιότητα.

Σύγχιση επικρατούσε και μεταξύ 
λειτουργικής και υπαλληλικής ιεραρ
χίας, αφού σημαντικό ποσοστό υ
παλλήλων βαθμού διευθυντή ή τμη- 
ματάρχη δεν ασκούσε καθήκοντα 
προϊστάμενου οργανικών μονάδων 
αντίστοιχων του βαθμού του.

Και παρά το γεγονός ότι χρόνο με 
το χρόνο αυξανόταν με ταχύτητα ο 
αριθμός των υπαλλήλων αυτού του 
βαθμού (2ο - 5ο), που δεν ήταν δυνα
τό οργανωτικά να ασκούν καθήκο
ντα προϊσταμένων.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα 
μπροστά σ’ ένα σύστημα αντιπαρα- 
γωγικό και αντιδημοκρατικό που η 
εξέλιξή του συσσώρευσε ολοένα και 
περισσότερα διαρθρωτικά και λει
τουργικά προβλήματα στον τόσο ευ
αίσθητο τομέα των δημόσιων υπη
ρεσιών.

Για τη βελτίωση αυτής της κατά
στασης και πριν φθάσουμε στο νόμο

για το βαθμολόγιο ψηφίστηκε το ενι
αίο μισθολόγιο (Ν. 1505/1984), σαν 
φυσική συνέπεια του καθεστώτος 
των μισθολογικών προαγωγών που 
είχαν στην πραγματικότητα καταρ
γήσει τη στενή σχέση βαθμού και μ ι
σθού του προύπάρχσντος συστή
ματος. Ακόμα προωθήθηκαν μέτρα: 
κατά της γραφειοκρατίας, για την 
ανάπτυξη σε δημοκρατική βάση των 
σχέσεων κράτους-πολίτη, την εκπαί- 
δευση-μετεκπαίδευση των δημοσίων 
υπαλλήλων, τη διαφάνεια των 
προσλήψεων κλπ.

Το νέο βαθμολόγιο εξασφαλίζει 
την σταδιοδρομία των υπαλλήλων 
ισσορσπόντας την με τις λειτουργικές 
ανάγκες της διοίκησης. Καθιερώνει:
•  ενιαία, συντμημένη ιεραρχική κλί

μακα βαθμών.
•  αντικειμενική αξιολόγηση-επιλογή

για προαγωγή από βαθμό σε 
βαθμό.

•  αποδέσμευση της προαγυτγικής 
εξέλιξης από τον κλειστό αριθμό 
θέσεων κατά βαθμό,

•  ουσιαστική συμμετοχή εκπροσώ
πων των εργαζομένων στα συμ
βούλια κρίσης.

•  αποδέσμευση καθηκόντων του 
βαθμού από τα καθήκοντα προϊ
σταμένων.

•  αυστηρά αξιοκρατική επιλογή
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προϊσταμένων από υπηρεσιακό 
συμβούλιο στο οποίο συμμετέ- 
χουν εκπρόσωποι των εργαζομέ
νων.

•  λειτουργικό συντονισμό και δρα- 
στηριοποίηση των υπηρεσιών.

•  ανεξαμΐ-Ηβία των οργάνων δ. δ. ως 
προς την πολιτική εξουσία.

•  αποδέσμευση του μισθού από το 
βαθμό.

Δικαίωμα κάθε υπάλληλου απο
τελεί η κατοχή ενός βαθμού, η άσκη
ση ανεπηρέαστα των καθηκόντων 
του, η διεκδίκηση ελεύθερα οποιοσ
δήποτε θέσης προϊσταμένου του επι
τρέπει ο βαθμός του, η αξιοκρατική 
του εξέλιξη με βάση τα ουσιαστικά 
του προσόντα και το έργο που παρέ
χει, η κρίση του από υπηρεσιακό 
συμβούλιο που θα συμμετέχουν α- 

·*·— ποφασιστικά οι εργαζόμενοι και το 
δικαίωμα ακρόασης.

Η διοίκηση, ενώ εξασφαλίζει πε
ρισσότερες εγγυήσεις για τον δημό
σιο λειτουργό, παράλληλα γίνεται 
πιο ευέλικτη και λειτουργική, απε
γκλωβίζει και αξιοποιεί το υπάρχον 
ανθρώπινο δυναμικό μετατρέπο- 
ντάς το σε παραγωγικό μοχλό δη
μιουργίας και δράσης.

Στόχος η υπεύθυνη, ώριμη και 
συνειδητή υπηρεσιακή του συμβολή 
στην εγκαθίδρυση, κατοχύρωση και 
βελτίωση των σχέσεων πολίτη και 
δημόσιας διοίκησης.

Συγκεκριμένα:
•  Με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νέου 

νόμου προβλέπεται η κατάταξη 
των θέσεων σε τέσσερις κατηγο
ρίες,αντίστοιχες με τα επίπεδα εκ
παίδευσης, δηλαδή: ΥΕ (Υπο
χρεωτικής Εκπαίδευσης), ΔΕ (Δευ
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ΤΕ 
(Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και 
ΓΙΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ
σης).

•  Το άρθρο 4 καθιερώνει τη νέα 
βαθμολογική κλίμακα που είναι

ενιαία για τις κατηγορίες θέσεων 
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και περιλαμβάνει τέσ
σερις βαθμούς, ενώ καταργεί την 
αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων 
υπαλλήλων

•  Το άρθρο 5 ορίζει τη δυνατότητα 
προσδιορισμού ορισμένων καθη
κόντων που θα ασκούνται μόνο 
από υπαλλήλους Α ’ βαθμού ενώ 
τα άρθρα 6 και 7 οριοθετούν το 
σύστημα προαγωγικής εξέλιξης 
(καταργείται η προαγωγή κατ’ 
αρχαιότητα).

•  Η ετήσια κατάσταση με τους υ
παλλήλους κάθε υπηρεσίας θε
σπίζεται με το άρθρο 8.

•  Τα άρθρα 9, 10, Π, 12, 13 ρυθμί
ζουν θέματα σχετικά με τους 
προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων και το συντονισμό τους 
(για πρώτη φορά μπορούν να 
τοποθετηθούν προϊστάμενοι από 
τις κατηγορίες ΔΕ-ΤΕ, δυνατότητα 
που δεν την είχαν σχεδόν καθόλου 
πριν).

• Το άρθρο 14 ορίζει τη συγκρότηση 
των υπηρεσιακών συμβουλίων 
(με ισότιμη συμμετοχή εκπροσώ
πων των εργαζομένων).

•  Ειδικά θέματα εφαρμογής του 
νέου συστήματος και μεταβατικές 
διατάξεις για την ομαλή μετάβαση 
και προσαρμογή στη νέα κατά
σταση ρυθμίζονται από τα άρθρα 
15, 16 και 17. Τέλος,

•  Το άρθρο 18 αφορά την εφαρμογή 
του νέου βαθμολόγιου και στους 
δικαστικούς υπαλλήλους.

Η εφαρμογή του ΕΣ.Υ.

Ψηφίστηκε το δεύτερο 15νθήμερο 
του Δεκέμβρη στο σύνολό του το νο
μοσχέδιο «ρυθμίσεις για την εφαρ
μογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συ
στήματος Υγείας». Επειδή το περιε
χόμενό του είναι πολύ εκτεταμένο ε- 
ξειδεικευμένο και αναλυτικό θα ανα

φέρουμε μόνο επιγραμματικά τα κε
φάλαια, και το ουσιαστικό μήνυμα 
θα αφήσουμε τους ενδιαφερομένους 
να το αναζητήσουν σε ειδικευμένες 
πηγές.

Κεφάλαιο Α':
Ειδίκευση Γιατρών και Οδοντογια
τρών, άρθρα 1-4 
Κεφάλαιο Β':
Εκπαίδευση Νοσηλευτών, άρθρα 5-6 
Κεφάλαιο Γ:
Επείγουσα Ιατρική, άρθρα 7-8 
Κεφάλαιο Δ':
Έρευνα Υγείας -  Ειδικά Κέντρα -  
Βιοίατρική Τεχνολογία, άρθρα 9-11 
Κεφάλαιο Ε':
Πρωτοβάθμια Φροντίδα, άρθρα 
12-15
Κεφάλαιο ΣΤ':
Δευτεροβάθμια Επιτροπή, άρθρα 
16-20
Κεφάλαιο Ζ':
Ακίνητα, Προμήθειες, άρθρα 21-23 
κεφάλαιο Η':
Φάρμακο, άρθρο 24 
Κεφάλαιο Θ':
Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας και 
ΙΚΑ, άρθρο 25 
Κεφάλαιο Γ:
Κίνητρα - Εργασιακές Σχέσεις, άρθρα 
26-30.
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Οικονομικές Επιβαρύνσεις των Φ.Ι.Χ. 
αυτ/των, που κυκλοφορούν μέσα σε 

κλειστούς χώρους

Με αφορμή ερωτήματα που μας 
έγιναν, αναφορικά με το παραπά
νω θέμα καθώς και με το ερώτημα 
αν απαλλάσσονται από τέλη κυ
κλοφορίας τα αυτοκίνητα των επι
χειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις 
ευεργετικές διατάξεις του Ν. 
4777/7967, σας γνωρίζουμε τα εξής:

7. -  Με τις διατάξεις του Ν. 
2367/1953 όπως ερμηνεύτηκαν με 
την αριθ. 580/1960 απόφαση της 
Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. κάθε αυτοκί
νητο όχημα πριν από την κυκλοφο
ρία του στη χώρα πρέπει να ταξι
νομείται και να εφοδιάζεται με ά
δεια κυκλοφορίας, αφενός μεν για 
λόγους ασφάλειας του οδηγού, των 
επιβατών και του κοινού και αφετέ
ρου δε για λόγους που συνδέονται 
με τις στρατιωτικές ανάγκες της 
χώρας.

2. -  Επίσης με την αριθ. ΣΤ. 
1831/19-1-1978 κανονιστική απόφα
ση του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 88 του Ν. 614/1977 
(Κ.Ο.Κ.) ορίζεται ότι για την κυκλο
φορία εντός κλειστών χώρων (ιδιω
τικών) επιχειρήσεων (μεταλλείων, 
λατομείων, αεροδρομίων, λιμένων) 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ι
διοκτησίας τους απαιτείται ο εφο
διασμός τους με ειδική άδεια κυ
κλοφορίας η οποία χορηγείται από 
την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ
γείου Μεταφορών-Επικοινωνιών.

3. -  Με τις διατάξεις του άρθρου 
12 του Ν. 2367/1953, όπως ισχύουν, 
ορίζεται ότι η κυκλοφορία των αυ
τοκινήτων οχημάτων υπόκειται σε 
τέλη κυκλοφορίας και Πρόσθετο ει
δικό τέλος όπως ορίζονται στα άρ

θρα 14 και 15 του νόμου αυτού.
4. -  Εξάλλου με τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 17 του ίδιου 
επίσης νόμου, ορίζονται περιορι
στικά οι κατηγορίες των αυτοκινή
των που απαλλάσσονται από τις 
πιο πάνω επιβαρύνσεις, κάθε δε 
άλλη απαλλαγή δυνάμει άλλων νό
μων καταργήθηκε με την ισχύ του 
ίδιου άρθρου και νόμου (παρ. 2) 
«Τυχόν υφιστάμενοι έτεραι απαλ- 
λαγαί δυνάμει άλλων νόμων καταρ- 
γούνται από της ισχύος του παρό
ντος νόμου».

5. -  Με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του Ν. 4171/1961 «Πε
ρί λήψεως γενικών μέτρων δια την 
υποβοήθησιν της αναπτύξεως της 
Οικονομίας της Χώρας», όπως ι
σχύουν μετά την τροποποίησή τους 
από το Ν.Δ. 916/1971, απαλλάσσο
νται από παντός φόρου, δασμού, 
τέλους, τελών χαρτοσήμου, εισφο
ράς δικαιώματος ή άλλης επιβα- 
ρύνσεως... Τα κάτωθι είδη παρα- 
γόμενα ή μη υπό της εγχωρίου βιο
μηχανίας, αναγκαία ή χρήσιμα δια 
την ενέργεια μελετών, ερευνών, κα
τασκευών και ανέγερση των πρώ
των εγκαταστάσεων μη εφαρμοζο- 
μένης οιασδήποτε γενικής ή ειδικής 
διατάξεως.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κρά- 
τους-Τμήμα Α' υπόψη του οποίου 
τέθηκε το ερώτημα, αν Ανώνυμος 
Εταιρεία που υπάγεται στις διατά
ξεις του Ν. 4171/1961 απαλλάσσεται 
των τελών χαρτοσήμου επί των εγ
γράφων των σχετικών προς την έ
γκριση και την πραγματοποίηση 
της εισαγωγής των μηχανημάτων 
κλπ. ειδών αναγκαίων ή χρησίμων

δια την ενέργεια μελετών, ερευνών, 
κατασκευών και ανέγερση των 
πρώτων εγκαταστάσεων κλπ., ε- 
γνωμοδότησε ότι πρέπει να γίνει δε
κτό λογικώς ερμηνευομένης της δια- 
τάξεως και με οδηγό την έκφραση 
«παραγόμενα ή μη υπό της εγχω
ρίου βιομηχανίας», ότι η διάταξη 
αυτή απαλλάσσει από εκείνους μό
νον τους φόρους κλπ. που πλήτ
τουν πραγματικές καταστάσεις που 
συνδέονται αμέσως προς τα ανα- 
φερόμενα σ’ αυτή αντικείμενα και 
τέτοιες καταστάσεις είναι μόνον η 
εισαγωγή εκ του εξωτερικού των 
πραγμάτων τούτων και η δ/’ άλλου 
τρόπου θέση αυτών στην κατα
νάλωση παρά του εγχωρίου κατα- 
σκευαστού αυτών (αριθ. Γνωμοδ. 
328/1962). Τούτο άλλωστε προκύ
πτει και από την Εισηγητική Έκθεση 
του Ν. 4171/1961 στην οποία ανα- 
φέρεται ότι με το άρθρο 2 του νό
μου αυτού καθορίζεται η έκταση 
των δασμολογικών απαλλαγών και 
συναφών επιβαρύνσεων για τα είδη 
αναγκαία ή χρήσιμα δια την ενέρ
γεια μελετών, ερευνών, κατασκευών 
και ανέγερση πρώτων εγκαταστά
σεων.

6. -  Από τα παραπάνω προκύ
πτει ότι τα αυτοκίνητα που κυκλο
φορούν μέσα σε κλειστούς χώρους 
είτε ανήκουν σε επιχειρήσεις που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 4171/1961 είτε όχι δεν απαλλάσ
σονται των τελών κυκλοφορίας και 
του Π.Ε.Τ. εφόσον δεν αναφέρεται 
ρητά η απαλλαγή στα άρθρα 17 και 
18 του Ν. 2367/1953 ή σε άλλη διάτα
ξη νόμου μεταγενέστερου (Σχετ. και 
η αριθ. 369/1979 γνωμοδ. του 
Ν.Σ.Κ.).

7. -  Τέλος σας υπενθυμίζουμε 
ότι σχετικά με την εισφορά του Ν.Δ. 
49/1968 για τα εν λόγω αυτοκίνητα 
(Φ.Ι.Χ.) ισχύει η Σ. 4250/1495/ΠΟΑ. 
64/20-3-1985 διαταγή του Υπουργεί
ου Οικονομικών.

8. -  Από την έκδοση της παρού
σας κάθε άλλη διαταγή αντίθετου 
περιεχομένου που είχε εκδοθεί πα-
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λαιότερα για το ίδιο θέμα παύει να 
ισχύει.

☆  ☆  ☆

Για την ενημέρωση των Ελλήνων 
πολιτών που πρόκειται να ταξιδέ
ψουν στο εξωτερικό, προκειμένου 
να μην συναντούν προβλήματα στο 
Τελωνείο όταν επιστρέφουν, το 
Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώ
νει τα ακόλουθα:

7. Όταν πραγματοποιούν ταξί
δια οι Έλληνες πολίτες ή μόνιμοι 
κάτοικοι εσωτερικού σξ οποιαδήπο
τε χώρα του εξωτερικού, θα πρέπει 
πριν την αναχώρησή τους στην αί
θουσα του Τελωνείου να δηλώνουν 
τα είδη που φέρουν μαζί τους και 
πρόκειται να επανεισάγουν στην 
επιστροφή τους (π.χ. γούνες, φω- 

"*“■— τογραφικές μηχανές, ραδιόφωνα, 
ηλεκτρικά είδη, τιμαλφή κλπ.).

2. Μπορούν ακόμη οι ταξιδιώτες 
να πληροφορούνται από τους αρ
μόδιους τελωνειακούς υπάλληλους 
που εκτελούν υπηρεσία στις αίθου
σες αναχωρήσεων των αεροδρο
μίων ή στα συνοριακά Τελωνεία, 
οτιδήποτε τους αφορά ή θέλουν να 
γνωρίζουν σχετικά με τα δικαιώμα- 
τά τους και τις υποχρεώσεις τους 
στο Τελωνείο κατά την επιστροφή 
τους.

3. Τέλος, θα πρέπει να έχουν 
υπόψη τους οι ταξιδιώτες που επι
στρέφουν στην Ελιλάδα ότι υπο- 
χρεούνται να δηλώνουν στο Τελω-

*■ νείο της εισόδου τους, οτιδήποτε εί
δος εισάγουν και υπόκειται σε δα- 
σμοφορολόγηση.

Στις περιπτώσεις απόπειρας 
παράνομης εισαγωγής ειδών, επι
βάλλονται πρόστιμα πολλαπλάσια 
των προβλεπόμενων δασμών και 
φόρων και ακόμη είναι δυνατό να 
μηνυθούν για πράξεις λαθρεμπο
ρίας σύμφωνα με την ισχύουσα 7ε- 
λωνειακή Νομοθεσία.

Χορήγηση απαλλαγής από το φόρο 
μεταβίβασης της πρώτης κατοικίας 

για δεύτερη φορά

7. -  Σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 
1078/80, όπως ισχύει, απαλλάσσεται 
από το φόρο μεταβίβασης η αγορά 
ακινήτου, που πραγματοποιείται 
για απόκτηση πρώτης κατοικίας, 
εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 
προβλεπόμενες από το νόμο προϋ
ποθέσεις.

2. -  Εξάλλου με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου 
ορίζεται ότι η απαλλαγή από το 
φόρο μεταβίβασης για αγορά οικίας 
ή διαμερίσματος ή οικοπέδου παρέ
χεται μόνο μία φορά.

Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση α
γοράς οικίας ή διαμερίσματος πα
ρέχεται απαλλαγή για μία ακόμη φο
ρά και με τις ίδιες προϋποθέσεις, 
μετά πάροδο διετίας τουλάχιστον 
από την αρχική αγορά, εφόσον αυ
ξήθηκε ο αριθμός των προστατευο- 
μένων τέκνων της οικογένειας του 
αγοραστή και εκποιήθηκε η παλαιό 
οικία ή το διαμέρισμα, το οποίο δεν 
πληρούσε τις στεγασπκές ανάγκες 
της οικογένειάς του, όχι όμως σε 
συγγενείς αυτού εξ αίματος ή αγχι
στείας μέχρι και του δευτέρου βαθ
μού.

3. -  Τέλος, με την παρ. 7 του πιο 
πάνω άρθρου και νόμου ορίζεται 
ότι, επιφυλλασσομένων των διατά
ξεων του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 5 του ίδιου άρθρου, η απαλ
λαγή παρέχεται υπό τον όρο ότι το 
ακίνητο θα παραμείνει στη κυριότη
τα του αγοραστή, για μία τουλάχι
στον πενταετία. Στη περίπτωση που 
ήθελε τούτο μεταβιβαστεί ή συστα- 
θεί σ’ αυτό οποιοδήποτε εμπράγ
ματο δικαίωμα, πλην υποθήκης, 
πριν από την παρέλευση της πε
νταετίας, ο μεταβιβάζων ή ο συνι- 
στών εμπράγματο δικαίωμα υπο- 
χρεούται, πριν από τη μεταβίβαση ή

τη σύσταση του εμπράγματου δι
καιώματος σε υποβολή δήλωσης 
και καταβολή' εφάπαξ του φόρου 
που αναλογεί στην αγοραία αξία 
κατά το χρόνο της νέας μεταβίβα- 
σης.

Από τις παραπάνω διατάξεις 
προκύπτει με σαφήνεια ότι παρέχε
ται απαλλαγή για δεύτερη φορά 
εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι 
εξής προϋποθέσεις.

α) να έχει παρέλθει διετία τουλά
χιστον από την πρώτη αγορά.

β) να έχουν αυξηθεί τα προστα- 
τευόμενα τέκνα της οικογένειας του 
αγοραστή.

γ) να έχει εκποιηθεί η παλαιό οι
κία ή το διαμέρισμα, γιατί δεν πλη
ρούσε πια τις στεγαστικές ανάγκες 
της οικογένειας.

δ) η πώληση της πιο πάνω οι
κίας ή του διαμερίσματος να μη γί
νει σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγ· 
χιστίας μέχρι και του δευτέρου βαθ
μού και

ε) το αγοραζόμενο ακίνητο να εί
ναι μεγαλύτερο από εκείνο, που είχε 
ο αγοραστής και δεν καλύπτει 
πλέον τις στεγαστικές ανάγκες της 
οικογένειάς του.

Η δεύτερη απαλλαγή χορηγείται 
εφόσον συντρέχουν οι πιο πάνω 
προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το 
χρόνο που γίνεται η νέα αγορά του 
ακινήτου δηλαδή έστω κι αν δεν έχει 
λήξει η πενταετία από την πρώτη 
αγορά, έχει όμως παρέλθει διετία 
απ’ αυτή.

Υποχρέωση καταβολής φόρου 
δημιουργείται στη περίπτωση που 
ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα χο
ρήγησης δεύτερης απαλλαγής και 
μέσα στην πενταετία από την πρώ
τη αγορά πωλεί το ακίνητο για το 
οποίο έτυχε απαλλαγής και προ
βαίνει στην αγορά άλλου. □



ΕΤΟΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από 1η Ιανουάριου 1986 διανύουμε το «ΕΤΟΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Οι
κονομική Κοινότητα για όλα τα κράτη - μέλη της, α
ποβλέποντας στον πλήρη συντονισμό όλων των εθνι
κών προσπαθειών για την οδική ασφάλεια. Μέσα από 
ένα κοινό πρόγραμμα, με στόχο την επίτευξη του με
γίστου αποτελέσματος και την απόρροια συγκεκριμέ
νων συμπερασμάτων για τα αίτια που προκαλούν τα 
τροχαία ατυχήματα, θα ληφθούν μέτρα για να επι
τευχθεί η μείωση των ατυχημάτων αυτών.

Η ιδέα της καθιέρωσης έτους οδικής ασφάλειας 
είναι αναμφισβήτητα μια σημαντική ενέργεια, για μια 
Πανευρωπαϊκή εκστρατεία, απέναντι στο πρόβλημα 
αυτό, που καθημερινά είναι κοινό θέμα για όλο τον 
κόσμο.

Η καθιέρωση του 1986 ως έτος οδικής ασφάλειας 
έγινε με ψήφισμα από το Συμβούλιο και τους αντι
προσώπους των Κυβερνήσεων των κρατών-μελών 
στις 19 Δεκεμβρίου 1984. Στο ψήφισμα τονίζεται ι
διαίτερα η σημασία της οδικής ασφάλειας και η ανά
γκη κοινοτικών ενεργειών στον τομέα αυτό και κα
λείται η Επιτροπή (σ.σ. Επιτροπή υπονοείται η Ε.Ο.Κ.) 
να υποβάλει προτάσεις για το πώς πρέπει να οργα
νωθεί το έτος αυτό και τι πρέπει να περιλαμβάνει.

Η Επιτροπή αντ,ιλαμθανόμενη την σοβαρότητα 
του θέματος αυτού και έχοντας υπόψη ότι αυτή θα 
είναι η πρώτη, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επιχείρηση 
δημοσιότητας, για την οδική ασφάλεια, αποφάσισε να 
εξετάσει το θέμα, στα πλαίσια της ενημέρωσης του 
Συμβουλίου, με την βοήθεια μιας ομάδας εθνικών ε
μπειρογνωμόνων σε θέματα πληροφόρησης στον το
μέα αυτό.

Κατά την εξέταση η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν 
είναι δυνατόν μέσα στην προθεσμία που διαθέτει να 
καταρτίσει πρόγραμμα που θα μπορούσε να ανταπο- 
κριθεί στο τεράστιο αυτό πρόβλημα και να αποδώσει 
άμεσα αποτελέσματα. Γιαυτό σχεδίασε την δημιουρ
γία μιας εκστρατείας γενικής ευαισθητοποίησης, για 
το έτος 1986, που να τονίζει την ευθύνη του κάθε 
πολίτη, ατομικά, για την βελτίωση της κατάστασης 
και κεντρικός άξονας της εκστρατείας να είναι ένα 
πλαίσιο στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν οι πιο 
ειδικές εκστρατείες των κρατών - μελών, δεδομένου 
ότι τα περισσότερα απ’ αυτά εφαρμόζουν ήδη προ
γράμματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Το πρώτο μέρος λοιπόν της εκστρατείας προορί
ζεται να παράγει βραχυπρόθεσμα και το δεύτερο με
σοπρόθεσμα αποτελέσματα. Σημειώνεται δε από την 
Επιτροπή, η ιδιαίτερη θέση της Ελληνικής και της 
Γαλλικής αντιπροσωπείας, στα πλαίσια της μεσοπρό
θεσμης εκστρατείας, ότι κατά την γνώμη τους, αξίζει 
να τύχουν προτεραιότητας για μεν την Ελληνική 
αντιπροσωπεία οι οδικές υποδομές, για δε την Γαλλι
κή ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων.

Το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής για την εκ
στρατεία του «έτους οδικής ασφάλειας» περιλαμβά
νει στόχους, δραστηριότητες και ενέργειες που συ
νοπτικά είναι οι εξής:

I. Βραχυπρόθεσμα

Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που 
θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν το 1986, έτος 
οδικής ασφάλειας στην Κοινότητα.
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Δραστηριότητες που απαιτούν τη χρησιμοποίη
ση οπτικοακουστικών μέσων

-  Διοργάνωση μιας βραδιάς «Οδικής Ασφάλειας» 
στην Eurovision.

-  Παραγωγή μιας ταινίας «για την οδική ασφάλεια» (ει 
δυνατόν με συγχρηματοδότηση Επιτροπής/ιδιωτι
κού τομέα).

-  Διοργάνωση ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ διαφημι
στικών ταινιών.

-  Θέσπιση Ευρωπαϊκών βραβείων για τις διαφημιστι
κές εκστρατείες, τα διαφημιστικά σποτ στην τη
λεόραση και τις πρωτοβουλίες με θέμα την προώ
θηση της οδικής ασφάλειας.

-  Επιλογή από εθνικά διαφημιστικά τηλεοπτικά σποτ 
για τα θέματα της οδικής ασφάλειας και ανταλλαγή 
υλικού μεταξύ των επίσημων αρχών για παρουσία
ση στην τηλεόραση.

Άλλα μέσα ευαισθητοποίησης του κοινού
για το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας

-  Διαγωνισμός για τον καλύτερο ευρωπαίο οδηγό υ
περαστικού ή αστικού λεωφορείου της χρονιάς.

-  Διαγωνισμός για την «ασφαλέστερη κοινότητα της 
Ευρώπης».

-  Κοινή αφίσα που θα χρησιμοποιηθεί από όλα τα 
κράτη μέλη.

-  Ανταλλαγή γραμματοσήμων και ταχυδρομικών
σφραγίδων με θέμα την οδική ασφάλεια.

-  Παραγωγή ενός ειδικού φυλλαδίου:
- που να περιέχει οδηγίες σχετικά με την προετοι
μασία μεγάλων ταξιδιών
- που να εφιστά την προσοχή στις εθνικές διατάξεις 
για οδική ασφάλεια.

-  Εκθέσεις ειδών εξοπλισμού ασφαλείας για τη βελ
τίωση της ασφάλειας των οχημάτων.

-  Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Κοινοτικού 
Προγράμματος Έρευνας στον τομέα της Βιομηχα- 
νολογίας: παρουσίαση του ευρωπαϊκού ανδρείκελου 
δοκιμών και, ει δυνατόν, επίδειξή του σε συγκεκριμέ
νη δοκιμή.

-  Περιηγήσεις μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων στις 
πρωτεύουσες (τονίζοντας την αναγκαιότητα των 
μέτρων ασφαλείας για τα δίτροχα).

-  Παραγωγή αυτοκόλλητων με το σύμβολο του λογό
τυπου και ενδεχομένως με ένα μήνυμα προς χρήση 
στα αυτοκίνητα (θα μοιράζεται σε όλα τα καινούρ
για αυτοκίνητα και ενδεχομένως στο σύνολο των 
ήδη κυκλοφορούντων αυτοκινήτων).

Εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφά
λειας

-  Μαθητικοί διαγωνισμοί σχετικά με τα θέματα της 
οδικής ασφάλειας.

-  Παραγωγή παιγνιδιών σχετικών με την οδική ασφά
λεια.

-  Δημιουργίαομίλωνοδικήςασφάλειας· βοήθεια στους
ήδη υπάρχοντες ομίλους.

-  Παραγωγή αυτοκόλλητων για τους μαθητές. 
-Ανταλλαγή μεταξύ των κρατών-μελών εκπαιδευτι

κού υλικού σχετικού με την οδική ασφάλεια προς 
χρήση των μαθητών και των σχετικών μεαυτούς 
οργανώσεων (π.χ. γονέων, δασκάλων).

Σχέσεις με άλλους οργανισμούς

-CEMT: σύνταξη ειδικών εκθέσεων.
-  ΟΟΣΑ: σύνταξη μιας ενοποιημένης συνοπτικής έκ

θεσης, σχετικά με την έρευνα στον τομέα της οδι
κής ασφάλειας.

-  Συμφωνία - πλαίσιο με τους κατασκευαστές και 
τους εισαγωγείς αυτοκινήτων με στόχο τη μη χρη
σιμοποίηση διαφημίσεων αντίθετων προς τους κα
νόνες οδικής ασφάλειας.

Διάφορα

-  Διασκέψεις - σεμινάρια για τα θέματα της οδικής 
ασφάλειας (σε ορισμένες περιπτώσεις υπό την αι
γίδα της Επιτροπής- ενεργός συμμετοχή με πα
ρουσίαση κοινοτικών δραστηριοτήτων).

-  Ειδικές εκδόσεις για την παρουσίαση των «Νέων 
της Χρονιάς»:
- ειδική έκδοση του «Euro-file».
- ενημέρωση ανά δίμηνό με το «Euro-forum».

-  Ανταλλαγή αστυνομικών, προσωπικού πρώτων βοη
θειών κλπ. μεταξύ των κρατών μελών.

II. Στόχοι - Δημοσιότητα

-  Ο πρώτος στόχος του Έτους είναι η μείωση των 
οδικών ατυχημάτων. Ένα από τα μέσα για την υλο
ποίησή του είναι να συνειδητοποιήσει το κοινό τους 
κυκλοφοριακούς κινδύνους και να ενημερωθεί, σχε
τικά, με ειδικά προγράμματα των μέσων ενημέρωσης. 
Τέτοια ενημερωτικά προγράμματα εφαρμόζονται ήδη 
σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή συγκέντρωσε και 
έθεσε υπόψη των κυβερνητικών αντιπροσώπων πλη
ροφορίες για τα εθνικά προγράμματα ενημέρωσης
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για το 1984 - 85 καθώς και για 'εκείνα που θα εφαρμο
στούν το 1986.

-  Παρά το γεγονός ότι οι προτεραιότητες των 
κρατών μελών δεν είναι οι ίδιες, από τις συζητήσεις 
που έγιναν στο πλαίσιο της ομάδας των εθνικών ε
μπειρογνωμόνων οδικής ασφάλειας, προέκυψε ότι η 
συντονισμένη εφαρμογή ενημερωτικών προγραμμά
των, για ειδικά θέματα οδικής ασφάλειας είναι στό
χος εφικτός για τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη. 
Τα προγράμματα αυτά, παρά το γεγονός ότι διαφέ
ρουν μεταξύ τους λόγω των διαφορών που υπάρχουν 
στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των κρατών-με- 
λών, θα πρέπει να περιλαμβάνουν όσο το δυνατό πε
ρισσότερα κοινά στοιχεία όταν θα παρουσιαστούν 
στο κοινό. Θα πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα θέ
ματα: τα οδικά ατυχήματα που έχουν ως θύματα ανη
λίκους, τις συνέπειες του οινοπνεύματος, τις ζώνες 
ασφάλειας, τα δίκυκλα και την υπέρβαση του ορίου 
ταχύτητας.

-  Όλα τα εθνικά ενημερωτικά προγράμματα θα 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα κοινό χαρακτηρι
στικό: τον τίτλο ή το σύμβολο.

III. Πρόγραμμα για μεσοπρόθεσμα απο
τελέσματα στον τομέα της νομοθεσίας, 
της μελέτης και της έρευνας.

Νομοθεσία
-  επέκταση του τεχνικού ελέγχου στα επιβατικά αυ

τοκίνητα (εφαρμόζεται ήδη στα βαρέα οχήματα βά
σει της οδηγίας 77/143)

-  βελτίωση της ισχύουσας οδηγίας σχετικά με το σύ
στημα πέδησης ώστε να συμπεριληφθεί και το σύ
στημα απεμπλοκής για τα βαρέα οχήματα,

-  πλάγιοι προφυλακτήρες και εξαρτήματα που εμπο
δίζουν την ανασήκωση των σταγόνων του νερού 
από το οδόστρωμα για τα βαρέα οχήματα,

-  περαιτέρω εναρμόνιση των προϋποθέσεων για τη 
λήψη άδειας ικανότητας οδηγού,

-  συχνότερος έλεγχος των οχημάτων μεταφοράς 
ορισμένων επικίνδυνων φορτίων και εναρμονισμέ
νο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους οδηγούς τέ
τοιων οχημάτων.

Έρευνα
-  εργασίες σχετικά με το «ευρωπαϊκό ανδρείκελο» 

(νέες προδιαγραφές αντίστασης των οχημάτων 
κατά τη σύγκρουση),

-  εφαρμογή βιομηχανολογικών δεδομένων για την 
αντίσταση στα οχήματα, κατά τις συγκρούσεις.

-  μελέτες σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης της 
ασφάλειας των υπεραστικών και αστικών λεωφο
ρείων βάσει ανάλυσης των ατυχημάτων,

-  μελέτες σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης της 
ασφάλειας των λιγότερο προστατευμένων ατόμων 
που κινούνται στους δρόμους (παιδιών, ηλικιωμέ
νων, επιβαίνοντες δικύκλων, κλπ.),

-  μελέτη των δυνατοτήτων εναρμόνισης των προδια
γραφών χάραξης των δρόμων βάσει κριτηρίων α
σφάλειας,

-  δημιουργία μιας κοινοτικής τράπεζας στοιχείων για 
την οδική ασφάλεια. Αυτό το κέντρο πληροφοριών 
θα είναι στη διάθεση όλων των κρατών-μελών και 
θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της ανάλυσης των α
τυχημάτων καθώς και τα στοιχεία που απορρέουν 
από την εμπειρία των εθνικών ενεργειών στον το
μέα της οδικής ασφάλειας.

Το πρόγραμμα της «καμπάνιας» 
για το έτος οδικής ασφάλειας 

στην Ελλάδα

Οι ενέργειες της εκστρατείας του έτους οδικής 
ασφάλειας στην χώρα μας επικεντρώνονται στον πα
ράγοντα άνθρωπο με στόχο την ευαισθητοποίησή 
του στην ευθύνη που έχει για την βελτίωση της κα
τάστασης. Πράγματι υπάρχει μια συγκλονιστική δια
πίστωση. Ενώ η χώρα μας κατέχει το θλιβερό ρεκόρ 
να είναι πρώτη σε ατυχήματα από όλες τις χώρες της 
ΕΟΚ και ενώ οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα υ
περβαίνουν κάθε χρόνο τα 1.300 άτομα και οι τραυ
ματίες τα 28.000 (απ’ αυτούς το 1/3 έχει πρόβλημα 
για όλη του τη ζωή) εν τούτοις ο παράγων άνθρωπος 
εξακολουθεί να έχει ποσοστό ευθύνης για τα ατυχή
ματα αυτά πάνω από 70%, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία.

Θλιβεροί τάφοι, κυρίως νέων από 15 - 25 χρονών, 
άνθρωποι ανάπηροι, νοικοκυριά ρηγμαγμένα, κόστος 
κοινωνικό, επιβάρυνση στην Εθνική Οικονομία, αυτός 
είναι ο θλιβερός απολογισμός των 35.000 περίπου 
ατυχημάτων που γίνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας. 
Και όμως μοιρολατρία.

Υπερβολικές ταχύτητες, αντικανονικά προσπερά
σματα, παραβιάσεις προτεραιότητας και σημάτων,



επικίνδυνοι ελιγμοί, επιθετική οδήγηση, είναι φαινό
μενα που παρατηρούνται καθημερινά στους ελληνι
κούς δρόμους «κατά κόρον».

Το μεγαλύτερο μέρος των παραβάσεων που βε
βαιώνουν τα όργανα της Τροχαίας καθημερινά, αφο
ρούν τις παραπάνω αιτίες και που είναι αποτέλεσμα 
επιπολαιότητας και έλλειψης κυκλοφοριακής αγωγής 
των οδηγών.

Βέβαια και οι ελληνικοί δρόμοι διεκδικούν ένα 
μεγάλο μέρος ευθύνης στα τροχαία ατυχήματα. Η 
κακή ποιότητα λειτουργικότητας που παρουσιάζουν, 
η κακή ορατότητα στις στροφές, κλειστές στροφές, 
στενοί δρόμοι, εθνικό δίκτυο χωρίς ενδιάμεση προσ
τατευτική νησίδα και στηθαίο, ελλειπής φωτισμός, σε 
καμμιά βέβαια περίπτωση δεν μπορούν να «συνηγο
ρήσουν» σε βοήθεια για λιγότερα ατυχήματα.

Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων έχει αναδυθεί σε 
μια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των Ελλη
νικών δρόμων με καινούργιες επιστρώσεις ασφαλτο
τάπητα, την δημιουργία πρόσθετων λουρίδων κυκλο
φορίας, την κατασκευή καινούριων δρόμων, την πα
ράκαμψη κατοικημένων περιοχών, την κατασκευή 
σηράγγων σε σημεία με απότομες στροφές λόγω της 
μορφολογίας του εδάφους και με την βελτίωση της 
σηματοδότησης και του φωτισμού. Ακόμη σε συνερ
γασία με συγκοινωνιολόγους σχεδίασε και δημοσίευ
σε ένα χάρτη στον οποίο αναφέρονται τα πιο επικίν
δυνα σημεία των ελληνικών δρόμων και με την μεγα
λύτερη συχνότητα σε ατυχήματα, βελτιώνοντας πα
ράλληλα με έργα την λειτουργικότητα των σημείων 
αυτών.

Συμμετοχή τέλος στα τροχαία ατυχήματα έχουν 
και τα αυτοκίνητα. Η πλημμελής συντήρηση των οχη
μάτων από τους οδηγούς, η άγνοια που υπάρχει στον 
τομέα της συντήρησης, τα ακριβά ανταλλακτικά, τα 
μεγάλης ηλικίας οχήματα είναι αιτίες που ανεβάζουν 
κατά πολύ κάθε χρόνο τον δείκτη των ατυχημάτων. 
Δυστυχώς οι Έλληνες οδηγοί έχουν την εσφαλμένη 
εντύπωση ότι αυτοκίνητα 3 ή 4 ετών είναιακόμη... 
καινούρια. Όμως πολλά από τα εξαρτήματά τους που 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην οδική ασφάλεια φθεί
ρονται από τον χρόνο και όχι από τα χιλιόμετρα που 
έχει διανύσει το όχημα (πλαστικά εξαρτήματα, τροχοί 
κλπ.).

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για 
την αντιμετώπιση του θέματος αυτού αποφάσισε την 
επέκταση της οδηγίας της ΕΟΚ 77/143, που ίσχυε για 
τα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και στα ιδιωτικά.

Έτσι, ο περιοδικός έλεγχος των ιδιωτικών αυτοκι
νήτων από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(ΚΤΕΟ) θα βοηθήσει σημαντικά στην μείωση των ατυ

χημάτων αλλά και της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
Εκτός όμως από όλα τα παραπάνω για φέτος θα 

υπάρχει και ένα επιπλέον πρόγραμμα που θα απο
σκοπεί στην μείωση των ατυχημάτων και που εφαρ
μόζεται στα πλαίσια του έτους οδικής ασφάλειας που 
καθόρισε η ΕΟΚ και την έναρξή του κήρυξε ο υπουρ
γός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γ. Παπαδημητρίου 
στις 6 Φεβρουάριου.

Την ευθύνη για την κατάρτιση και εφαρμογή του 
Προγράμματος για το έτος της οδικής ασφάλειας θα 
έχει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με 
την συναρμοδιότητα των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Δημόσιας Τάξης, Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρό
νοιας καθώς και του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας.

Ακόμη στην υλοποίησή του θα βοηθήσουν και ι
διωτικοί φορείς όπως ο Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων, 
η ΕΛΠΑ, η Οδική Ομοσπονδία, ασφαλιστικές εται
ρείες, μεγάλες επιχειρήσεις, ψυχολόγοι, κοινωνιολό
γοι κλπ.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος 
θα έχουν οι κατά τόπους νομάρχες, δήμοι, κοινότη
τες, οργανισμοί και εταιρείες που ελέγχονται από το 
Δημόσιο.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κατά σειρά προ
τεραιότητας για μεν τα παιδιά της σχολικής ηλικίας:

Α. Συμπεριφορά του παιδιού στο δρόμο και άλλες 
εκδηλώσεις.
1. Στις διαβάσεις, φυλαγμένες και αφύλακτες.
2. Σε δρόμους με ή χωρίς πεζοδρόμιο.
3. Κατά τα παιχνίδια στο δρόμο.
4. Κατά την οδήγηση του ποδηλάτου.
5. Έκθεση - διαγωνισμός για την οδική ασφάλεια.
6. Εκπαίδευση μαθητών ως σχολικοί τροχονόμοι.
7. Διδαχή κυκλοφοριακής αγωγής.

Β. Για τους ενήλικους.
1. Επιθετική οδήγηση.
2. Ζώνες ασφαλείας.
3. Όριο ταχύτητας.
4. Επικίνδυνοι ελιγμοί και προσπεράσματα.
5. Προληπτική συντήρηση οχήματος.
6. Υπερφόρτωση.
7. Χρήση οινοπνευματωδών ποτών.
8. Χρήση φώτων.
9. Οδήγηση με κακές καιρικές συνθήκες και ολισθη

ρό οδόστρωμα.
10. Συμπεριφορά προς τους πεζούς και οδηγούς δι- 

κύκλων.
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Λαθροκυνηγοί
Μάστιγα για την 

πανίδα της 
χώρας μας

Ρεπορτάζ: Κώστας Σπηλιωτόπουλος

«... Σούρουπο της 12ης Ιανουάριου 1985. Στο δα
σαρχείο Χανιών έχουν φτάσει πληροφορίες πως στην 
περιοχή του Ομαλού δρα λαθροκυνηγός και σκοτώνει 
λαγούς παγιδεύοντάς τους με προβολέα. Δέκα δασι
κοί υπάλληλοι με εντολή του δασάρχη ξεκινούν πάνω 
στα υπηρεσιακά τους αυτοκίνητα για τον επίμαχο τό
πο. Κατεβαίνουν κοντά στο προκαθορισμένο σημείο, 
κρύβονται πίσω από τα δέντρα και περιμένουν. Κά
ποια στιγμή εμφανίζεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο που 
ταιριάζει στην περιγραφή απόλυτα, με τα στοιχεία 
που έχουν δοθεί. Αμέσως βγαίνουν μπροστά του και 
κάνουν νεύμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος 
τους αγνοεί επιδεικτικά, αναπτύσσει ταχύτητα και 
διαφεύγει. Τότε ένας από τους θηροφύλακες μπαίνει 
στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο και τον καταδιώκει, φθά- 
νοντάς τον, μετά από απόσταση έξη χιλιομέτρων. 
Όταν όμως κατεβαίνει από το αυτοκίνητο βρίσκεται 
αντιμέτωπος με το δίκανο που κρατά ο δράστης στα 
χέρια του και τον σημαδεύει αποφασιστικά. Ταυτό
χρονα του ρίχνει φως στο πρόσωπο μ' ένα μεγάλο φα
κό. Πριν προλάβει να νοιώσει τι γίνεται, ακούει ένα 
φοβερό κρότο και αισθάνεται ένα αβάσταχτο πόνο 
στο στήθος και στο αριστερό του χέρι. Αιμόφυρτο τον

βρίσκουν αργότερα οι συνάδελφοί του στο ίδιο ση
μείο και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ωρες μετά, 
ο τραυματισμένος θηροφύλακας, αναγνωρίζει τον 
δράστη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Η 
υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Όπως 
λέει ο δασάρχης Χανιών με το γεγονός αυτό παρου
σιάζεται ανάγλυφο το μέγεθος του προβλήματος της 
λαθροθηρίας...».

Λαθροθηρία είναι η κατά παράβαση των διατά
ξεων των άρθρων 251 - 267 του «Δασικού Κώδικα» 
(Ν.Δ. 86/1969 κεφ. ΣΤ, «περί Θήρας») τα οποία τρο
ποποιήθηκαν με το Ν.Δ. 996/1971 και τον νόμο 
117/1975, άσκηση του κυνηγιού, δηλαδή κυνήγι χω
ρίς άδεια, κυνήγι προστατευόμενων ή απαγορευμέ
νων θηραμάτων, κυνήγι σε απαγορευμένη περίοδο, 
κυνήγι με απαγορευμένα μέσα (δίχτυα, παγίδες κ.ά.) 
ή κυνήγι σε δημόσια ή ιδιωτική απαγορευμένη περιο
χή·

Ας δούμε όμως πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
της λαθροθηρίας τα αρμόδια για την τήρηση του νό
μου όργανα.

Επισκεφθήκαμε το αστυνομικό τμήμα τάξης Μάν-
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δρας Αττικής, όπου συνομιλήσαμε με μερικούς από 
τους κοινοτικούς φύλακες της δύναμής του, τους 
Δημήτριο Πατσούρη, Κων/νο Γιαννακόπουλο, Ανα
στάσιο Καραμάνο, Ηλία Φιλόπουλο. Χαρακτηριστικά 
μας είπαν: «Η περιοχή Μάνδρας Αττικής έχει κυνήγι 
από λαγούς. Τη χειμερινή περίοδο διαθέτει επίσης 
μπεκάτσες, τσίχλες και κοτσύφια. Εκτός των άλλων -  
κύριων -  καθηκόντων μας, κάνουμε περιπολίες ελέγ
χοντας τη λαθροθηρία. Τις περισσότερες φορές έ
χουμε πληροφορίες ότι κάποιος κυνηγά παράνομα. 
Εδώ όμως αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. 
Μετακινούμαστε, ως γνωστόν, και ελέγχουμε πεζοί, 
κάνοντας περιπολίες, ο καθένας μόνος του. Αν υπο
τεθεί ότι εντοπίζουμε λαθροκυνηγό, αφ' ενός δεν 
έχουμε τα μέσα να ειδοποιήσουμε την προϊσταμένη 
αρχή, αφ’ ετέρου δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον 
συλλάθουμε επί τόπου. Συχνά έχουμε απειληθεί με 
τα ίδια τα όπλα του κυνηγιού και από κυνηγετικά 
σκυλιά. Κάνουμε, λοιπόν, έκκληση στην προϊστάμενη 
υπηρεσία, σε συνεργασία με το υπουργείο Γεωργίας, 
να μας εφοδιάσει με τα κατάλληλα μέσα, για να μπο
ρούμε να φέρουμε σε πέρας σωστά, αυτή την απο
στολή μας, που είναι ουσιαστική για το χτύπημα της 
λαθροθηρίας. Ας μην ξεχνάμε πως η παράνομη Θήρα 
είναι από τις μάστιγες της πανίδας του τόπου μας».

Δεύτερος σταθμός μας το δασονομείο Ελευσίνας. 
Εκεί ο προϊστάμενος, δασοπόνος Δημήτριος Αθανα
σίου, ο δασοφύλακας Ιωάννης Καλοφώτης και ο θη- 
ροφύλακας Λάζαρος Τσαούσης πρόθυμα μας ενημέ
ρωσαν: «Στην περιοχή του δασονομείου Ελευσίνας η 
συνεργασία της υπηρεσίας μας με την Ελληνική Α
στυνομία και τους κοινοτικούς φύλακες είναι άριστη. 
Έχουν γίνει κοινές συσκέψεις για την καλύτερη α
ντιμετώπιση των προβλημάτων των πυρκαγιών και 
της λαθροθηρίας. Κατά τη γνώμη μας η λαθροθηρία 
οφείλεται, εκτός των άλλων γνωστών αιτίων, και στο 
μεγάλο αριθμό κυνηγών. Μεταξύ αυτών υπάρχουν 
αρκετοί που κυνηγούν χωρίς άδεια. Η δύναμη του 
δασονομείου είναι 14 δασικοί υπάλληλοι και 4 θηρο- 
φύλακες. Όλοι κάνουν περιπολίες. Από τη στιγμή 
που συναντάμε κυνηγό, τον ελέγχουμε και αν στε
ρείται των απαιτούμενων εγγράφων παίρνουμε τα 
στοιχεία του, κατάσχουμε τα μέσα άσκησης της πα
ράνομης θύρας και του υποβάλλουμε μήνυση για την 
ποινική του δίωξη. Αντιμετωπίζουμε κι ένα άλλο πρό
βλημα ότι οι θηροφύλακες και οι δασικοί υπάλληλοι 
δεν εργάζονται Κυριακές και αργίες. Ταυτόχρονα, 
όμως, τις μέρες αυτές παρατηρείται έξαρση της λα
θροθηρίας, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να αδυνατεί 
να την αντιμετωπίσει. Σ’ όλες μας τις προσπάθειες 
έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση των κυνηγετι
κών συλλόγων."

Την υπεύθυνη γνώμη της Πολιτείας μας παρου
σίασε ο δασολόγος Πεταμίδης Ιωάννης, προϊστάμε
νος του τμήματος Θήρας του υπουργείου Γεωργίας. 
Στην ερώτησή μας, αν είναι σοβαρό το πρόβλημα της 
λαθροθηρίας, απάντησε: «Είναι σοβαρό και μεγάλο.

Δυστυχώς δεν έχουμε τον τρόπο να μαζέψουμε τέ
τοια και τόσα στοιχεία που να μας αποκαλύπτουν τις 
πραγματικές του διαστάσεις. Ιδιαίτερα θα μας ενδιέ- 
φερε να γνωρίζουμε τα σοβαρά περιστατικά λαθρο
θηρίας, όπως είνάι η νυχτερινή με χρήση προβολέων, 
το κυνήγι σε καταφύγια θηραμάτων και εθνικούς 
δρυμούς, το κυνήγι στην κλειστή περίοδο ή το κυνήγι 
σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, όπως 
της αρκούδας, αρπακτικών πουλιών κλπ. Γνωρίζοντας 
τα περιστατικά αυτά θα είμαστε σίγουροι για τα μέ
τρα που παίρνοντα.ι και την αποτελεσματικότητά 
τους».
Ερ.: Ποια είναι τα αίτια που δημιουργούν προϋποθέ
σεις λαθροθηρίας;
Απ.: «Πρώτα - πρώτα είναι ο περιορισμένος αριθμός 
των θηροφυλάκων και η μη συντονισμένη στο έπακρο 
συνεργασία και των άλλων οργάνων της Πολιτείας 
που από το νόμο υποχρεούνται να καταγγέλουν τους 
λαθροκυνηγούς. Σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 
86/69 οι δασικοί, αστυνομικοί και κοινοτικοί υπάλλη
λοι υποχρεούνται να καταγγέλουνλίθε παραβάτη, 
δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, η συμμετοχή των παρα
πάνω οργάνων στην πάταξη της λαθροθηρίας είναι 
υποχρεωτική και όχι δυνητική. Ύστερα και η κοινή 
γνώμη δεν είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα προσ
τασίας του περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει, λοιπόν, 
προστασία σε όλη τη χώρα και όλο το χρόνο, εκεί που 
δεν αρκούν τα αρμόδια όργανα για τον αποτελεσμα
τικό έλεγχο των κυνηγών. Κάποιες άλλες αιτίες είναι 
η έλλειψη σύγχρονων μέσων π.χ. ορισμένοι κυνηγούν 
υδρόβια πτηνά σε λιμνοθάλασσες και λίμνες, γνωρί
ζοντας εκ των προτέρων, ότι η δασική υπηρεσία αδυ
νατεί να τους συλλάβει λόγω έλλειψης αντίστοιχων 
πλωτών μέσων. Αναφέρουμε πάνω σ’ αυτό και κάποιο 
επίκαιρο περιστατικό. Πριν λίγους μήνες μας καταγ
γέλθηκε λαθροθηρία με χρήση ελικόπτερου».

Στην ερώτησή μας: τι πρέπει να γίνει για την 
προστασία της θηραματοπανίδας ο κ. Πεταμίδης α
πάντησε με αισιοδοξία: «Να γίνει εκπαίδευση των 
νεαρών παιδιών, στα σχολεία, και πληροφόρηση των 
πολιτών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προστα
τεύοντας τη θηραματοπανίδα θα έχουμε την απαι- 
τούμενη ποικιλία και αριθμό άγριων ειδών, συντελώ
ντας έτσι στην οικολογική ισορροπία που είναι τόσο 
απαραίτητη για την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Το 
θέμα δεν ενδιαφέρει μόνο τους κυνηγούς αλλά ό
λους μας, ιδιαίτερα, όμως, τις επερχόμενες γενιές. 
Για τους κυνηγούς είναι αυτονόητο ότι μια σωστή 
διαχείρηση του θηραματικού κεφαλαίου και μια 
προστασία των θηραμάτων από τους ίδιους εξασφα
λίζει κατά κύριο λόγο την ικανοποίηση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα του χόμπυ στο οποίο με τόσο πά
θος επιδίδονται. Βέβαια, στη συντριπτική πλειοψηφία 
των κυνηγών περιλαμβάνονται και πολλοί πραγματι
κοί «sportsmen» κυνηγοί, οι οποίοι με το παράδειγμά 
τους πρέπει να παροτρύνουν και να καθοδηγούν 
τους συναδέλφους τους, ότι για το δικό τους συμφέ-
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Παιδικές
τροφές

Γράφει ο Λευτέρης Σαριδάκης

Ε ίν α ι γεγονός ότι το στάδιο της ανάπτυξης του 
ανθρώπινου οργανισμού αρχίζει από την στιγμή της 
γονιμοποίησης και τελειώνει με την ενηλικίωση του 
ατόμου. Στο στάδιο αυτό τα περισσότερα κύτταρα 
πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται και αλλάζουν. Για 
την αύξηση αυτή των κυττάρων τον πιο βασικό ρόλο 
έχει η τροφή με την οποία τροφοδοτείται ο κάθε ορ
γανισμός. Αυτή είναι υπεύθυνη για την διάπλαση των 
ιστών, των κυττάρων του οργανισμού και την αύξηση 
του σώματος στην ηλικία της ανάπτυξης.

Στην εποχή μας -  την εποχή της αφθονίας -  την 
διατροφή και την ανάπτυξη των ανθρώπινων οργανι
σμών έχει αναλάθει η επιστήμη.

Έτσι ο παραδοσιακός τρόπος διατροφής, ο ο
ποίος υπήρχε πριν λίγα χρόνια, έχει αντικατασταθεί 
με διάφορα «σκευάσματα» εταιριών σε «βαζάκια» και 
«κουτιά» που είναι τροφές στερεές ή υγρές. Μείγμα
τα διαφόρων τροφίμων αναμεμιγμένα με διάφορα 
καρυκεύματα και γευστικές ουσίες, επιτρεπόμενες 
από τις κείμενες διατάξεις και που προορίζονται για 
κατανάλωση από άτομα βρεφικής ηλικίας.

Ο θηλασμός και το μητρικό γάλα μπορούν πλέον 
να αντικατασταθούν από διάφορα γάλατα, κυρίως σε 
σκόνη, με συστατικά κατάλληλα προσαρμοσμένα ώ
στε να ανταποκρίνονται στις διαιτολογικές απαιτή
σεις των πρώτων περιόδων της ζωής των βρεφών, ή 
τροφές που μπορούμε να έχουμε κατευθείαν από το 
«εργαστήρι» της Φύσης, από άλλες κατασκευασμέ
νες και συσκευασμένες από το «εργαστήρι» της τε
χνολογίας και της επιστήμης.

Όμως, πόσο «αθώες» ή «ένοχες» είναι οι έτοιμες 
παιδικές τροφές και πόσο ευνοούν την «πρόωρη» 
ανάπτυξη των παιδιών και την παχυσαρκία;

Ποιές είναι οι διατροφικές απαιτήσεις του παιδι
κού οργανισμού και κατά πόσο η «επιστημονική δια
τροφή» τις καλύπτει; Πόσο απαραίτητη είναι η φυσι
κή διατροφή; Πώς αντιμετωπίζει το θέμα «παιδική 
τροφή» η πολιτεία και πόσο «συνειδητά» αντιμετωπί
ζεται από την βιομηχανία;

Στην προσπάθειά μας για μια πλατιά ενημέρωση 
στο θέμα αυτό οι αρμόδιοι φορείς μας ενημερώνουν:

«Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες -  μας 
λέει η καθηγήτρια της έδρας διατροφής και βιομηχα
νίας κ. Αντωνία Πολυχρονοπούλου - Τριχοπούλου- η

οικονομική ανάπτυξη είχε σαν αποτέλεσμα την αύξη
ση της κατανάλωσης τροφίμων και την τροποποίηση 
των διατροφικών συνηθειών. Οι συνέπειες του γεγο
νότος αυτού ήταν μέχρις ένα σημείο ευνοϊκές. Μια 
ματιά αν ρίξουμε στις αυλές των σχολείων θα δούμε 
τα παιδιά μας να είναι πιο ψηλά και πιο γεροδεμένα 
από ό,τι ήταν είκοσι χρόνια πριν. Πολυάριθμες έρευ
νες έχουν τεκμηριώσει την υποκειμενική αυτή εντύ
πωση παρέχοντας αριθμούς και στοιχεία. Γρήγορα 
όμως ξεπεράσαμε το σημείο που θα μπορούσε να χα
ρακτηριστεί σαν «επάρκεια» και ολοένα συχνότερα 
κάνουμε «αλόγιστη χρήση». Οι συνέπειες αυτής της 
εκτροπής είναι γνωστές σε όλους μας. Αρρωσταίνου
με όλο και περισσότερο από σακχαρώδη διαβήτη, 
καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνους του ενδομή
τριου και του παχέος εντέρου και άλλα νοσήματα. 
Δεν φταίει μόνο η κακή διατροφή για όλα αυτά γιατί 
η υγεία είναι έκφραση τόσο του τρόπου ζωής όσο και 
πολλών άλλων παραγόντων.

Αναμφισβήτητα, όμως, ο ρόλος της διατροφής εί
ναι καίριος. Βέβαια, το τι τρώμε και πώς τρώμε είναι 
συνήθειες που δύσκολα μεταβάλονται στη μεγάλη 
ηλικία. Εδώ, προβάλει η σημασία της αγωγής του 
παιδιού σε θέματα διατροφής. Αν δεν συνεργαστού
με μεταξύ μας και μαζί του δεν θα μπορέσουμε να 
προλάβουμε την επίταση δυσμενών τάσεων και τη 
διαμόρφωση δυσχερών καταστάσεων.

Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στα Ελληνόπουλα 
σήμερα:

-  Η παχυσαρκία είναι πολύ συχνή.
-  Η στάθμη των λιπιδίων είναι δυσανάλογα υψηλή 

ιδίως στα παιδιά του αστικού πληθυσμού.
-  Η λανθάνουσα σιδηροπενία είναι συχνότερη πα

ρά στα παιδιά άλλων υγειονομικά προηγμένων χω
ρών.

-  Η συχνότητα της τερηδόνας είναι πολύ μεγάλη 
τόσο στον αστικό όσο και στον αγροτικό πληθυσμό.

Άλλες έρευνες δείχνουν επίσης ότι τα παιδιά:
-  Συχνά δεν παίρνουν πρωινό ή πίνουν μόνο γάλα.
-  Σπάνια παίρνουν μαζί τους δεκατιανό από το 

σπίτι.
-  Προμηθεύονται δεκατιανό από τα κυλικεία, που 

συχνά δεν διαθέτουν φρούτα, ξηρούς καρπούς, ψωμί 
και τυρί.
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Αντίθετα, ο χημικός μηχανικός και τεχνικός 
δ/ντής της άλλης Ελληνικής Βιομηχανίας, είπε:

«Όλες οι παιδικές τροφές παρασκευάζονται από 
φυσικές πρώτες ύλες και πάντα σύμφωνα με τις οδη
γίες της Επιστήμης. Για την διατήρηση της παιδικής 
τροφής δεν χρησιμοποιούνται συντηρητικά. Η βάση 
της συντήρησης, είναι η ξήρανση, μία μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο από την στιγμή 
που ένοιωσε την ανάγκη αυτή. Πρώτος διδάξας η ίδια 
η φύση, αφού πολλά προϊόντα έμεναν αναλοίωτα για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ύστερα από την ξή
ρανσή τους στον ήλιο (σύκα, σταφύλια, μύγδαλα 
κλπ.). Ένα πρόσθετο στοιχείο προστασίας του κατα
ναλωτή, είναι η ένδειξη στην συσκευασία της ημερο
μηνίας λήξης. Η Ελληνική Βιομηχανία επεξεργασίας 
και τυποποίησης παιδικών τροφών, τόσο τεχνολογικά 
όσο και επιστημονικά δεν υστερεί σε τίποτα έναντι 
των Ευρωπαϊκών και άλλων αλλοδαπών συναφών Επι
χειρήσεων, καταβάλει δε μεγάλες προσπάθειες στην 
εκσυγχρόνιση και τον συναγωνισμό στην διεθνή αγο
ρά.

Η Ελληνίδα μητέρα μπορεί χωρίς επιφυλάξεις, να 
εμπιστεύεται τις παιδικές τροφές που παράγονται 
από τις Ελληνικές Βιομηχανίες γιατί όπως και παρα
πάνω σας τόνισα, τόσο από τεχνολογικό εξοπλισμό, 
όσο και από επιστημονικό έμψυχο υλικό είναι εφά
μιλλες με αυτές του Εξωτερικού. Οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται παράγονται στην Ελληνική γη και 
επιλέγονται από ειδικούς έμπειρους επιστήμονες και 
με μεγάλη προσοχή.

Από την άποψη σύνθεσης, οι παραγόμενες παιδι
κές τροφές είναι αφ' ενός πλήρεις και αφ' ετέρου 
σύμφωνες με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής 
και Διεθνούς Νομοθεσίας.

Τα παραπάνω στοιχεία δεν σκιαγραφούν μόνο την 
υγεία του μαθητικού πληθυσμού σήμερα αλλά προ
διαγράφουν και την υγεία του πληθυσμού των ενηλί
κων στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν. Αυτό όχι 
μόνο γιατί η νοσολογία των ενηλίκων έχει τις εγγρα
φές της στις εκτροπές της νεανικής ηλικίας αλλά και 
γιατί οι διατροφικές συνήθειες στον παιδικό πληθυ
σμό διατηρούνται και επιδεινώνονται στα μετέπειτα 
χρόνια. Το πρόβλημα νομίζω ότι είναι πια γνωστό. 
Όχι μόνο το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά ξέρουμε 
και τι πρέπει να κάνουμε για να το λύσουμε.

Τότε γιατί η θεωρία, η γνώση, η ευχή δεν γίνεται 
πράξη; Πράξη που αφορά όλους μας και δημιουργεί 
προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον, αφού το 
παιδί του σήμερα είναι ο υπεύθυνος πολίτης του αύ
ριο;

Πιστεύω, ότι μόνο αν όλοι μας, σαν άτομα αλλά 
και σα μέλη συλλογικών φορέων, συνεργαστούμε 
στην κατεύθυνση αυτή, θα μπορέσουμε να βρούμε 
τρόπους, ώστε οι λίγες και απλές επιταγές της σω
στής διατροφής να γίνουν βίωμα και καθημερινή 
πράξη.

Οι επιταγές αυτές είναι:

• Να τρώμε περισσότερα φρούτα, λαχανικά, ό
σπρια, δημητριακά.

• Να τρώμε λιγότερο κρέας και περισσότερα που
λερικά και ψάρια.

•  Να τρώμε λιγότερα λιπίδια και να αποφεύγουμε 
τα κορεσμένα (ζωικά).

•  Να τρώμε λιγότερα αυγά, αλλαντικά και άλλα 
τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη.

•  Να τρώμε λιγότερη ζάχαρη.
•  Να τρώμε λιγότερο αλάτι.
•  Να αποφεύγουμε τα πολλά σακχαρούχα αναψυ

κτικά.
•  Να παίρνουμε κανονικό πρωινό.
•  Να τρώμε σε ευχάριστο περιβάλλον.
•  Να περπατάμε και να γυμναζόμαστε περισσότε

ρο.
•  Να τρώμε μόνο όσο χρειάζεται για να διατηρού

μαστε σε κανονικό βάρος.»

Αναζητώντας όμως και την άποψη των κατα- 
σκευαστριών εταιριών παιδικών τροφών επισκεφθή- 
καμε μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές 
Βιομηχανίες Παιδικών Τροφών της χώρας μας. Ο 
διευθυντής της μίας δεν δέχτηκε να συζητήσουμε 
καν το θέμα, παρά την επεξήγηση και τις καλές προ
θέσεις μας.
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Τελειώνοντας πρέπει να επισημάνουμε, ότι η παι
δική τροφή είναι ένα κατάλληλα επεξεργασμένο φυ
σικό προϊόν, που δεν αντιμετώπισε ούτε και αντιμε
τωπίζει κανένα πρόβλημα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από την Ελληνίδα μη
τέρα ότι η Βιομηχανία με την Επιστημονική και τέλεια 
επεξεργασία της Παιδικής Τροφής στοχεύει να δώσει 
την δυνατότητα στην μάνα, να χορηγήσει στο παιδί 
της ένα πλήρες και υγιεινό γεύμα, με λιγότερο κό
πο».

★

Το πρόβλημα «Παιδική Τροφή» απασχόλησε και 
απασχολεί την πολιτεία η οποία δεν περιορίστηκε 
στην νομική μόνο κάλυψη του θέματος αλλά προχώ
ρησε τελευταία θετικά και στην έρευνα. Με την χο
ρήγηση κονδυλίων και την χρησιμοποίηση ειδικών 
επιστημόνων γίνονται έρευνες τόσο στον αστικό όσο 
και στον αγροτικό πληθυσμό και βγαίνουν συμπερά
σματα και πορίσματα γύρω από την διατροφή των 
αυριανών πολιτών. Από πλευράς ελέγχου την αρμο
διότητα έχει το Α.Χ.Σ. (ανώτατο χημικό συμβούλιο) 
και ο ΕΟΦ (εθνικός οργανισμός φαρμάκων). Σε επί
σκεψή μας ο δ/ντής της δ/νσης τροφίμων του Γενι
κού Χημείου του Κράτους Ευάγγελος Τσιγαρίδας Χη
μικός, μας είπε: «Οι παιδικές τροφές ανήκουν στην 
κατηγορία των τροφίμων “ ειδικής διατροφής” ή 
“ διαιτητικών τροφίμων” που προβλέπονται από το 
Π.Δ. 514/83, βάσει του οποίου εναρμονίσθηκε η Ελ
ληνική Νομοθεσία με αυτή της ΕΟΚ.

Για να διατεθεί μια παιδική τροφή στην κατανά
λωση εγκρίνεται από το Α.Χ.Σ. ύστερα από έλεγχο και 
στη συνέχεια από τον Ε.Ο.Φ. και οι δυο αριθμοί των 
παραπάνω αποφάσεων πρέπει να αναγράφονται στην 
συσκευασία, όπως και τα ιδιαίτερα διατροφικά χαρα
κτηριστικά (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κλπ.), η ποιοτική 
και ποσοτική σύσταση της τροφής, ο τρόπος παρα
σκευής της, η παρεχόμενη ενέργεια και η χρονολο
γία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Από εξετάσεις που έχουμε πραγματοποιήσει δεν 
έχουμε διαπιστώσει παραβάσεις, όσον αφορά τη 
σύνθεση των τροφών.»

Ο αστυκτηνίατρος αστυνομικός δ/ντής της Αγο
ρανομίας Αττικής Ανδρέας Αναστασοβίτης μας είπε:

«Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σχετι
κά με τον έλεγχο και την ποιότητα των τροφίμων, δεν 
παραλείπουμε να ελέγξουμε και την παιδική τροφή. 
Από τα δείγματα, στους συχνούς δειγματοληπτικούς 
ελέγχους μας, μέχρι σήμερα δεν έχουμε παρατηρή
σει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτός από σπάνια και 
μεμονωμένα περιστατικά από καταγγελίες ιδιωτών ή 
και αυτεπάγγελτου ελέγχου, που εντοπίζονται όμως 
στην ύπαρξη ανάπτυξης εντός της συσκευασίας μι
κροοργανισμών, ύστερα από την διάθεση στην κατα
νάλωση και πέρα από το όριο διατηρησιμότητας.

Τα σπάνια και μεμονωμένα περιστατικά που μας 
έχουν απασχολήσει μέχρι σήμερα δεν είναι ανησυχη
τικά στην γενικά ικανοποιητική κατάσταση που υπάρ
χει στον τομέα παιδική τροφή.

Αυτό κατά την γνώμη μου είναι αποτέλεσμα της 
υπευθυνότητας με την οποία χειρίζονται το θέμα οι 
αρμόδιοι φορείς (Κράτος - παραγωγή - διάθεση - έ
λεγχος), αλλά και της ιδιαιτερότητας που έχει ο τελι
κός καταναλωτής που δεν είναι άλλος από τον παρ
θένο παιδικό οργανισμό. Διαφορετικά θα αντιδράσει 
σε μια δεδομένη στιγμή ο εθισμένος κατά κάποιο 
τρόπο στα μικρόβια οργανισμός ενός ενήλικα και 
διαφορετικά ο βρεφικός παρθένος οργανισμός. Γιαυ- 
τό η ευθύνη και η προσοχή όσων εμπλέκονται στον 
τομέα παιδική τροφή είναι μεγάλη, αλλά και αυξημέ
νη».

Από στοιχεία που πήραμε από την στατιστική υ
πηρεσία του τμήματος Δειγματοληψίας της Αγορα
νομίας Αττικής, αποδείχθηκε ότι από τα 45 δείγματα 
που πάρθηκαν το 7μηνο του 1985 από καταστήματα 
πώλησης και βιομηχανίες παρασκευής παιδικών τρο
φών, σε διάφορα είδη, βρέθηκαν μόνον (2) μη κανο
νικά. Η μη κανονικότητα των δύο δειγμάτων που εξε
τάστηκαν από το Γ.Χ.Κ. αναφερόταν στην έλλειψη 
ενδείξεων το πρώτο και στην περιεκτικότητα βιταμί
νης D χωρίς έγκριση το δεύτερο και όχι στην ακαταλ- 
ληλότητα ή επικινδυνότητα του τροφίμου.

Πάντως είναι γεγονός ότι οι ειδικοί αντιμετωπί
ζουν πολλά προβλήματα για την διαμόρφωση ικανο
ποιητικής γνώσης σ’ ό,τι αφορά την διατροφή των 
παιδιών. Το συμπέρασμα είναι ότι οι διατροφικές α
παιτήσεις ποικίλουν, ακόμη και όταν πρόκειται για 
παιδιά της ίδιας ηλικίας. Γι’ αυτό θα πρέπει, η δια
τροφή, να στηρίζεται σε βασικές, σωστές αρχές για 
οικοδόμηση σωστής διατροφικής συμπεριφοράς στο 
μέλλον.

□
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ΑΝΗΛΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

Τα βαθύτερα ελατήρια των αδικημάτων 
κατά της ιδιοκτησίας

(η μελέτη μιας περίπτωσης) 

του Hans Zulliger1

Μετάφραση-επεξεργασία 
Χριστίνα Νόθα - Καλτσούνη

Η δεκατετράχρονη Claudine Fischer2 κατηγορή- 
θηκε για κλοπή.

Συνέθηκε σε ένα ξενώνα όπου η Didi -  έτσι φώνα
ζαν τη Claudine -  έπρεπε να περάσει τις θερινές δια
κοπές της, Ο ξενώνας βρίσκεται στη Δυτική Ελβετία. 
Οι γονείς Fischer έστειλαν τη κόρη τους εκεί γιατί 
είχε πάρει χαμηλούς βαθμούς στα Γαλλικά. Σε ένα 
ιδιωτικό ινστιτούτο θα έπαιρνε μέρος στα θερινά 
τμήματα γλώσσας.

Όσες μαθήτριες έπαιρναν μέρος σ’ αυτό το πρό
γραμμα θα είχαν κάθε μέρα 4 ώρες μάθημα, θα συμ
μετείχαν σε εκδρομές και άλλες διασκεδάσεις, θα 
βοηθούσαν στον κήπο και την κουζίνα και θα έκαναν 
τα ψώνια για να εξασκούνται έτσι και στη γλώσσα.

Λίγες μέρες μετά την έναρξη του προγράμματος 
ήρθε στην επιφάνεια, πως είχαν κλαπεί χρήματα απ' 
την υπεύθυνη του ξενώνα, τη μαγείρισα και μια κα- 
θηγήτρια. Ο διευθυντής προσπάθησε με «παγίδες» 
να ανακαλύψει το δράστη.

Τοποθέτησε σε διάφορα σημεία χρήματα αλλά κα
νένας δε τα άγγιξε.

Αντίθετα την άλλη μέρα έγινε διάρρηξη στο δω
μάτιο μιας άλλης καθηγήτριας και της έκλεψαν 10 
φράγκα. Στη συνέχεια προσπάθησε ο διευθυντής α- 
νακρίνοντας και ερευνώντας μία - μία τις 16 μαθή
τριες να λήξει όμως την υπόθεση. Πάλι χωρίς απο
τέλεσμα.

Την άλλη μέρα συγκέντρωσε τις μαθήτριες σε μια 
αίθουσα και τους υπαγόρευσε για ορθογραφία ένα 
γερμανικό κείμενο στο οποίο υπήρχε και η φράση: «Η 
ντουλάπα της δ/δας Dumont έχει το Νούμερο 18». 
Επρόκειτο για τη ντουλάπα απ’ όπου κλάπηκαν τα 10 
φράγκα.

Ο Διευθυντής πίστευε πως αυτή που έκανε τη 
κλοπή, όταν θα έγραφε αυτή τη πρόταση, θα προδί- 
δονταν απ’ τη διαφοροποίησή της γραφής. Έδωσε 
στη συνέχεια τα δείγματα γραφής σε γραφολόγο για 
εξέταση. Και Πάλι κανένα αποτέλεσμα.

Εξαντλώντας την υπομονή του κατέθεσε μήνυση 
στην αστυνομία. Έγινε έρευνα για δακτυλικά απο
τυπώματα αλλά και πάλι δε βρέθηκε τίποτα.

Κάνοντας έρευνα στα παντοπωλεία του χωριού 
ένας αστυνομικός πληροφορήθηκε, πως ένα απ’ τα 
παιδιά του Ινστιτούτου -  η Didi είχε κάνει εντύπωση 
γιατί αγόραζε μεγάλες ποσότητες ζαχαρωτών. Ανέ- 
κριναν τη Didi, η οποία μετά από πολλές αρνήσεις 
ομολόγησε αρκετές κλοπές. Παλιότερα είχε κλέψει 
απ’ τη μητέρα της αρκετές φορές χρήματα καθώς και 
μία καρφίτσα της.

Στο ξενώνα προκλήθηκε αναστάτωση και αρκετοί 
γονείς πήραν τα παιδιά τους πίσω. Οι υπεύθυνοι αξίω
σαν αποζημίωση απ’ τους γονείς της Didi και η αστυνο
μία έστειλε το φάκελλο στη δικαιοσύνη.

Την υπόθεση ανέλαθε το δικαστήριο ανηλίκων στο 
Καντόνι μόνιμης κατοικίας της ϋίάί.Διαπιστώθηκε απ’ 
τη μελέτη του φακέλλου πως η Didi ενεργούσε με με
γάλη «επιδεξιότητα». Φορούσε για παράδειγμα γάντια 
για να μην αφήνει ίχνη.

Τις σοκολάτες και τα άλλα ζαχαρωτά που αγόραζε 
με κλεμένα χρήματα δε τα έτρωγε μόνη της αλλά μοί
ραζε το μεγαλύτερο μέρος στις φίλες της για να γίνεται 
αγαπητή.

Σ’ εκείνες έλεγε πως τα γλυκίσματα της τα έστελ
ναν απ’ το σπίτι. Ακόμα και στα παιδιά του διευθυντή 
έδινε σοκολάτες με την ελπίδα πως αυτά θα πουν ένα 
καλό λόγο γι’ αυτή στους γονείς τους.

Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις ζητήθηκε η βοή
θεια Ψυχολόγου για να εξακριβωθεί σε ποιό βαθμό η 
Didi ήταν εκτεθειμένη σε ηθικό κίνδυνο κι αν ήταν δυ
νατόν να σωθεί. Ας ονομάσουμε τον ειδικό, κύριο 
Hager. Στην αρχή επισκέφθηκε ο κύριος Hager την 
οικογένεια Fischer ένα Σάββατο απόγευμα όπου θα 
ήταν και ο πατέρας στο σπίτι. Ήθελε να γνωρίσει ολό
κληρη την οικογένεια, που την αποτελούσαν οι γονείς 
και τα τέσσερα παιδιά τους. Μένουν σε μια μονοκατοι
κία σε κάποιο προάστιο.
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Ο κύριος Fischer έχει μια υπεύθυνη θέση σε κάποιο 
χημικό εργοστάσιο. Είναι ένας άνθρωπος φιλικός, εύ
θυμος, γύρω στα πενήντα. Η μητέρα ήταν πριν δασκά
λα αλλά με το γάμο, της τα παράτησε για να αφοσιωθεί 
στην οικογένειά της. Δίνει την εντύπωση φιλάσθενης, 
έντιμης, με σοβαρά σχεδόν σκληρά χαρακτηριστικά.

Το πρώτο παιδί είναι ένας γιός 22 χρονών, ο οποίος 
σπουδάζει ιατρική.

Το δεύτερο παιδί, ένα κορίτσι 18 χρονών, πηγαίνει 
στο Γυμνάσιο, θέλει να σπουδάσει Νομικά και δείχνει 
εξοργισμένη με τη Didi γιατί ντρόπιασε την οικογένεια. 
Απ’ τη συζήτηση με την οικογένεια προκύπτει πως οι 
δύο αδελφές δεν είχαν ποτέ καλή σχέση μεταξύ τους.

Η Didi ήταν πάντα εχθρική απέναντι της μεγαλύτε
ρης γιατί εκείνη κατάφερε να πάει στο Γυμνάσιο ενώ 
αυτή μετοζόριστηΒβΚυηάάΐΐοάυΙθ (ανώτερη βαθμίδα 
Δημοτικού που υπάρχει στην Ελβετία).

Η μεγαλύτερη αδελφή ήταν η προικισμένη και τα 
κατάφερνε στα μαθήματα με μεγαλύτερη ευκολία απ’ 
ότι η Didi. Μετά τη Didi υπάρχει ακόμη ένα κορίτσι η 
Lido, εννέα χρονών, ένα όμορφο και ευχάριστο πλά

σμα, το χαϊδεμένο όλης της οικογένειας. Εκμεταλ
λεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη θέση του σαν στερ- 
νοπούλι.

Κανένα απ’ τα παιδιά δε παρουσίασε δυσκολίες στη 
διαπαιδαγώγησή του και το γεγονός πως η Didi «παρα
στράτησε» τους είναι ακατανόητο.

Οι γονείς προέρχονται από αστικές οικογένειες και 
όσο μπορεί κανένας να διαπιστώσει δεν υπάρχει και 
στις δυο πλευρές μια περίπτωση παρέκλισης, αλκοολι
σμού, εγκεφαλικής ασθένειας ή κάτι παρόμοιο. Η Didi 
δεν μπορεί να κληρονόμησε καμιά ροπή προς τη κλο
πή. Γεννήθηκε «φυσιολογικά» αλλά αμέσως μετά η μη
τέρα της αρρώστησε από ασθένεια του πνεύμονα. Έ
πρεπε να διακόψει το θηλασμό και να φύγει για κούρα 
στο βουνό. Στο σπίτι προσλήφθηκε μια τροφός. Η Didi 
ταΐζονταν με έτοιμες τροφές και αντέδρασε στην αρχή 
σ’ αυτή την αλλαγή με διαταραχές του πεπτικού.

Ο γιατρός έδωσε μια ειδική δίαιτα και οι διαταραχές 
εξαφανίστηκαν μετά απόλίγο. Στο δεύτερο χρόνο της 
ζωής της αρρώστησε από κοκκύτη και την πήγαν σε μια
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κλινική σε βουνό όπου η αλλαγή του αέρα της έκανε 
καλό. Όταν γύρισε στο σπίτι βρήκε μια καινούρια τρο
φό. Η πρώτη απολύθηκε όταν η Didi ήταν στη κλινική. 
Μετά από ένα ακόμα εξάμηνο γύρισε και η μητέρα στο 
σπίτι. Δεν είχε καμιά συναισθηματική επαφή με τη Didi, 
ίσως γιατί θεωρούσε την εγκυμοσύνη και τον τοκετό 
σαν αιτίες της αρρώστιας της.

Αμέσως όμως μετά την επιστροφή της έμεινε πάλι 
έγκυος και έπαιρνε αρκετές προφυλάξεις για να απο- 
φύγει υποτροπή της αρρώστιας. Η τροφός παρέμεινε 
στο σπίτι. Ήταν όμως αρκετά σχολαστική και έδινε 
ιδιαίτερη σημασία στο να εκπαιδεύσει τη Didi στη κα
θαριότητα και τη τάξη. Αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο γιατί 
σε λίγο θα ερχόταν ένα ακόμα παιδί στην οικογένεια 
Fischer και η Didi έπρεπε να γίνει κατά κάποιο τρόπο 
ανεξάρτητη, ώστε να μην ασχολείται πλέον κανένας 
τόσο πολύ μαζί της.

Στο μεταξύ είχε αρχίσει να περπατάει και δεν είχε 
ξαναρρωστήσει. Έδειξε σύντομα πως πειθάρχησε αλ
λά οι πρώτες συγκρούσεις εκδηλώθηκαν με τη στάση 
της απέναντι στο παιχνίδι. Δε μπορούσε να παίξει μόνη 
της. Δεν ήξερε τι να κάνει με τα παιχνίδια. Καθόταν 
κάτω στο χαλί και κουνούσε συνέχεια το πάνω μέρος 
του κορμιού της. Ο γιατρός καθησύχασε τους γονείς, 
τους συμβούλεψε να έχουν υπομονή και να προσπα
θούν, όσο αυτό είναι δυνατό, να την αποτρέπουν να 
ταλαντεύεται προτρέποντάς την να παίζει ή βάζοντάς 
τη για ύπνο. Με το καιρό σταμάτησε και το κούνημα. 
Όταν όμως γεννήθηκε η μικρότερη αδελφή, η Didi 
άρχισε πάλι να λερώνεται όπως το μωρό. Η ίδια το 
δικαιολογούσε: «αφού το μωρό επιτρέπεται να το κά
νει γιατί να μην επιτρέπεται να το κάνω κι εγώ».

Η τροφός κατάφερε σε λίγο καιρό να συνηθίσει πάλι 
τη Didi στη καθαριότητα. Έπειτα ήρθε μια περίοδος 
όπου ήταν επικίνδυνο να μένει μόνη με τη μικρή αδελ
φή της τη Lido. Έδειξε τα πρώτα σημάδια ζήλειας τρα- 
βόντας με δύναμη τα μαλιά της μικρής μέχρι που αργό
τερα απαιτούσε: «Πρέπει να τη διώξετε, γυρίστε τη 
πίσω». Η μητέρα ήταν σύμφωνη με την αυστηρή συ
μπεριφορά της τροφού και συγκρουόταν με τον άνδρα 
της γιατί εκείνος ήταν πιο ήπιος.

Η Didi βλέποντας πως ο πατέρας της δεν ήταν τόσο 
αυστηρός όσο η μητέρα και η τροφός, άρχισε να τον 
πλησιάζει περισσότερο και να προσκολλάται σ’ αυτόν. 
Για έναδιάστημαήταν το χαϊδεμένο του και τα μεγαλύ
τερα αδέλφια τη ζήλευαν. Όταν μεγάλωσε όμως λίγο η 
Lido και άρχισαν όλοι να τη χαϊδεύουν μαζί και ο πατέ
ρας, γιατί, ήταν ένα πολύ εύθυμο και ευχάριστο παιδί, 
η Didi απομακρύνθηκε πάλι απ’ το πατέρα της και άρχι
σε σιγά - σιγά να απομονώνεται.

Στα πεντέμισυ χρόνια της άρχισε να διαβάζει και να 
μετράει με φανατισμό. Προσπαθούσε να διαβάσει επι
γραφές σε καταστήματα και εργοστάσια, ονομασίες 
δρόμων, καθώς και τίτλους εφημερίδων. Μετρούσε 
δρόμους, σπίτια και σκεύη στα ντουλάπια της κουζί
νας. Όταν πήγε στο σχολείο έδινε την εντύπωση έξυ
πνης και έκανε πολύ εύκολα φιλίες με τα άλλα παιδιά 
και με την πολύ καλή και μητρική πρώτη της δασκάλα.

Όταν στη τρίτη τάξη άλλαξε δασκάλα η Didi «έκλαι-

γε με μαύρο δάκρυ» γιατί η δασκάλα ήταν πολύ αυστη
ρή. Η επίδοσή της μειωνόταν συνέχεια και μόλις που 
μπόρεσε να περάσει στο τέλος τις εξετάσεις για τη 
Sekundarschule (ανώτερη βαθμίδα Δημοτικού). Στο 
πρό-γυμνάσιο αποφάνθηκε η δασκάλα πως δεν είχε 
δυνατότητες να πάει. Δεν έφθανε η εξυπνάδα της. Η 
Didi όμως θα το ή θελε πολύ να πάει γιατί στο γυμνάσιο 
πήγαιναν τα μεγαλύτερα αδέλφια της. Συμβιβάστηκε 
όμως και προχωρούσε χωρίς μεγάλες δυσκολίες.

Ο κύριος Hager έκανε στη D idi- αφού έγιναν κάπως 
φίλοι -  διάφορα Tests που έδειξαν ένα υψηλό βαθμό 
νοημοσύνης -  ανάμεσα στο μεσαίο και ανώτερο μέσο 
όρο.

Όσο αφορά το χαρακτήρα της, τίποτα δεν έδειχνε 
πως η Didi μπορεί να είχε κάποια προδιάθεση για κλοπή 
ή άλλες αποκλίσεις.

Η Didi είχε αρκετή κρίση, ήταν πολύ ευαίσθητη και 
πληγωνόταν πολύ εύκολα. Είχε αυτοκυριαρχία, μπο
ρούσε όμως και να εξάπτεται. Μια ροπή σε ορμητική 
συμπεριφορά ήταν φανερή.

Η επιθετικότητά της όμως εμποδίζονταν, απωθού- 
νταν. Φαινόταν να έχει μια ικανότητα προσαρμογής και 
είχε όντως προσαρμοστεί καλά. Ένα μέρος όμως της 
προσαρμογής της ήταν συνδεδεμένο με τη λογική: η 
Didi ήξερε πώς έπρεπε κάποιος να φέρεται και μπο
ρούσε με ευκολία να δείχνει πως είχε καλή ανατροφή. 
Η προσαρμογή δηλ. δεν ήταν τελείως αληθινή γιατί δεν 
γινόταν αυθόρμητα αλλά από υπολογισμό. Πρόκειται 
εδώ για μια προσαρμογή που συναντάει κανείς σε παι
διά με αυστηρή (με πολλές απαιτήσεις) διαπαιδαγώγη
ση. Πίσω απ’ τη διάθεση για προσαρμογή ήταν κρυμένο 
το άγχος, ο φόβος της τιμωρίας, η έλλειψη αγάπης, η 
μοναξιά, πολύ φανερή ήταν η απογοήτευση απ’ τη μη
τέρα. Θα μπορούσε κανένας να υποστηρίξει πως ένα 
παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το χωρι
σμό απ’ τη μητέρα και τη μειωμένη μητρική αγάπη, 
επειδή είναι πολύ μικρό για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μια 
αυταπάτη.

Τα μωρά «καταχωρούν» όλες τις έντονες αλλαγές 
στο άμεσο περιβάλλον τους και έχουν ανάγκη τη μη
τρική αγάπη πολύ περισσότερο απ’ τη καλή φροντίδα 
και υγιεινή. Οι ψυχές των μικρών παιδιών αντιδρούν 
αμέσως σαν σεισμογράφοι, ακόμα και όταν κανένας 
εξωτερικά δεν μπορεί να το δει.

Μετά τα Tests ο κύριος Hager ζήτησε απ’ τη Didi να 
του διηγηθεί για όλες τις κλοπές.

Η Didi στο μέρος που βρέθηκε στις διακοπές δε 
μπόρεσε να νοιώσει αμέσως άνετα με τις άλλες μαθή
τριες. Για να κερδίσει την εύνοιά τους άρχισε να τις 
κερνάει καραμέλες. Στην αρχή ξόδεψε όλο το χαρτζηλί- 
κι της για να αγοράσει γλυκίσματα και να τα μοιράσει. 
Αργότερα όταν κάποια φορά εντελώς τυχαία παρου
σιάστηκε ευκαιρία ένοιωσε την ανάγκη να κλέψει για 
να εξοικονομήσει έτσι τα μέσα για να ξανακεράσει.

Την πρώτη φορά έγινε στη κουζίνα. Βοηθούσε στο 
σκούπισμα των πιάτων. Στην άκρη ενός συρταριού είδε 
μερικά νομίσματα. Αρπαξε δύο φράγκα και τα έβαλε 
στη τσέπη της. Μετά τη κυρίευσε ο φόβος. Ήθελε να 
τα ξαναβάλει στη θέση τους αλλά σκέφτηκε πως κά-
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ποιος μπορεί να τη παρακολουθήσει. Τα είχε χαμένα 
και αποφάσισε να κάνει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. 
Σε λίγο διαπίστωσε πως η πράξη της δεν είχε γίνει 
αντιληπτή. Ανέπνευσε. Με τα χρήματα αγόρασε καρα
μέλες που τις μοίρασε.

Αργότερα όταν πάλι ένοιωσε την ανάγκη να κεράσει 
τις φίλες της θυμήθηκε τα κέρματα που είχαν μείνει 
στο συρτάρι. Σηκώθηκε νύχτα, πήγε στη κουζίνα και 
πήρε άλλα δύο φράγκα που τα ξόδεψε με τον ίδιο 
τρόπο. Μετά τη πράξη την ξανακυρίευσε φόβος. Σκά
φτηκε πως θα μπορούσαν να την ανακαλύψουν απ’ τα 
δακτυλικά αποτυπώματα. Γι’ αυτό στη τρίτη κλοπή 
χρησιμοποίησε γάντια. Αποφάσισε επίσης να μη κλέβει 
πάντα απ' το ίδιο μέρος χρήματα. Αν έκλεβε περισσό
τερους ανθρώπους θα γινόταν λιγότερο αντιληπτή 
σκάφτηκε.

-«Ή ταν κάτι σαν πυρετός» εξήγησε η D idi. «Έπρε
πε να κλέβω ξανά και ξανά. Σκέφτηκα, πως αν είμαι ήδη 
μια κλέφτρα, τότε δε θα μπορούσα να αποφύγω τις 
κλοπές».

-  «Πως σου ήρθε η ιδέα να φορέσεις γάντια;» ρώτη
σε ο κύριος Hager.

-  «Αχ, έτσι συνηθίζεται» απάντησε η Didi. «Το έχω 
διαβά σείσε εφημερίδες και σε αστυνομικές ιστορίες».

Εκεί οφείλεται και η «επιδεξιότητα» που οι αρχές 
αξιολόγησαν σαν ιδιαίτερα σημαντική Αυτό έδειξε και 
την καταστρεπτική επίδραση που έχουν στη νεολαία 
αναγνώσματα σχετικά με το έγκλημα. Γιατί μπορεί τέ
τοια αναγνώσματα να μην είναι αιτίες εγκληματικών 
πράξεων δίνουν όμως κάποιον οδηγίες δράσης.

Η περίπτωση είναι φανερή. Έχουμε να κάνουμε με 
μια νέα που προσπαθεί με δώρα να γίνει αγαπητή. Ε
πειδή το χαρτζηλίκι δε φτάνει, κλέβει τα ποσά που της 
χρειάζονται.

Η Didi προσπαθεί επίσης να ξεφορτωθεί την ευθύνη 
της πράξης της όταν σκέφτεται πως ίσως είναι ήδη μια 
κλέφτρα. Είναι σαν να λέει: «Τι φταίω εγώ γι’ αυτό; 
έπρεπε να το κάνω, η μοίρα μου είναι προσδιορισμέ
νη». Προσπαθεί να φορτώσει την ευθύνη στη «μοίρα». 
Αλλά τι μπορεί να εννοεί με «μοίρα»; Είναι κάτι εξαρ
χής δοσμένο ή απόρροια λαθεμένης αγωγής;

Στις κλοπές της Didi υπάρχει κάτι αξιοπρόσεκτο. 
Έκλεβε κατεξοχήν γυναίκες, κρύβεται σ’ αυτό κάτι 
ιδιαίτερο ή είναι τυχαίο; Θα μπορούσε η Didi να διαρ- 
ρήξει το γραφείο του πατέρα της και να τον κλέψει; 
Γ ιατί δεν έπεσε στη «παγίδα» του διευθυντή του Ινστι
τούτου; Τις «παγίδες» δεν τις είχε καν προσέξειη Didi.

-  «Δεν μου πήγε ποτέ στο μυαλό -  είπε αργότερα 
στον ψυχολόγο Hager- να πάω στο γραφείο του πατέ
ρα μου και να κλέψω». Γιατί δεν της πήγε ποτέ στο 
μυαλό; Ο ψυχολόγος θυμάται ότι και παλιότερα μόνο 
τη μητέρα της έκλεβε και ποτέ το πατέρα της. Έχει 
αυτό κάποιο νόημα;

Ο κύριος Hager με τη πρόφαση πως το παιχνίδι, που 
έπαιζε με τη Didi κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους 
τελείωσε με ισοπαλία, πρότεινε ναδιακόψουντη συζή
τηση και νατη συνεχίσουν αργότερα. Κάλεσε τη Didi να 
τον επισκεφθεί στο σπίτι του.

Όταν η Didi πήγε στο ραντεβού, ο κύ ριος Hager της

πρόσφερε φρούτα. Σε κάποια στιγμή, ενώ έτρωγε άρ
χισε να γελάει γιατί όπως είπε είχε δει κάποιο όνειρο το 
προηγούμενο βράδυ.

-  «Μου προσφέρατε κάτι» είπε η Didi. «Ήταν ένα 
δαχτυλίδι και ταίριαζε ακριβώς στο δάχτυλό μου».

-  «Τι σου θυμίζει το δαχτυλίδι» ρώτησε ο κύριος 
Hager.

-  «Επιθυμούσα ένα απ’ τον πατέρα μου» απάντησε 
η Didi «αλλά αυτός μου το αρνήθηκε. Είπε πως θα μου 
το αγόραζε αργότερα. Η μαμά ήταν της γνώμης πως 
δε μου χρειάζεται γιατί έτσι κακομαθαίνω».

Το όνειρο δείχνει πως η Didi τοποθέτησε τον κύριο 
Hager στη θέση του «καλού» πατέρα και προσπάθησε 
να φτιάξει μια καλή σχέση μαζί του.

-  «Δε μπορούσες να παρακαλέσεις τη μητέρα σου 
να σου αγοράσει ένα δαχτυλίδι;» συνέχισε ο κύριος 
Hager.

-  «Αχ, τι σκέπτεστε! είπε η Didi. Κι εκεί έπρεπε 
κανένας να δει το μορφασμό της και ν’ ακούσει τη 
φωνή της.

-  «Ιδιαίτερα τώρα που ξανάκλεψα χρήματα!» συνέ
χισε η Didi -  «όχι τέτοια επιθυμία δε θα την έκφραζα 
στη μητέρα μου. Δε το άντεχα όπως με κοίταζε».

-  «Πως σε κοίταζε;»
Η Didi σήκωσε τους ώμους.
-  «Πως να το πω; έτσι παγωμένα, θυμωμένα. Έτσι 

που να καταλαβαίνω πως ήμουνα ένα κακό πλάσμα» 
και εδώ έκανε προσπάθεια να συγκροτήσει τα δά
κρυα.

-  «Έλεγε πως με απορρίπτει τελείως -  πάει τώρα 
πολύς καιρός- και με κατηγόρησε πως της έκλεψα μια 
καρφίτσα».

-  «Πως έγινε με τη καρφίτσα»;
-  «Τη πήρα απ’ τη μπιζουτιέρα της και την έκρυψα 

πίσω απ' το κρεβάτι μου. Το βράδυ την έπαιρνα τη 
κοίταζα και ένοιωθα παράξενα όμορφα. Δεν ξέρω -  
ήταν σα να είχα τη μητέρα μου κοντά μου και μου έλεγε 
κάτι όμορφο ή σαν να μου χαΐδευε τα μαλιά όπως το 
έκανε καμιά φορά παλιά. Κάπως έτσι το φανταζόμουνα 
και ήταν όμορφα».

-  «Και μετά τι έγινε με τη καρφίτσα;»
-  «Της μαμάς της έλειψε. Με έπιασε φόβος πως θα 

την ανακαλύψει γι’ αυτό έψαχνα κι εγώ μαζί της και 
μετά την έκρυψα στο δωμάτιό της για να προσποιηθώ 
λίγο αργότερα πως τη βρήκα. Η μαμά όμως δε με πί
στεψε. Με έδειρε αλλά αυτό δεν ήταν τόσο φοβερό. Το 
φοβερό ήταν ότι πίστευα πως η μαμά με υποπτευόταν 
συνέχεια. Αργότερα όταν άφηνε χρήματα σε διάφορα 
σημεία -  το. έκανε συχνά -  εγώ έπαιρνα κάτι χωρίς να 
ξέρω πως το έκανε για μένα.

Αγόραζα τότε με τα χρήματα καραμέλες και μασού
σα στον ύπνο και φανταζόμουνα πως μου τις έδινε η 
μαμά. Ήταν μια κατάσταση που έμοιαζε με εκείνη της 
καρφίτσας.

-  «Και η μητέρα σου δεν είχε ποτέ καταλάβει πως 
έλειπαν τα χρήματα;

-  «Βέβαια! και με υποψιαζόταν. Το καταλάβαινα. Γ Γ 
αυτό κάποτε αποφάσισα να μη ξανακλέψω χρήματα. 
Αφού για τη καρφίτσα είχε κάνει τόση φασαρία, παρότι
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της την έδωσα...». Η Didi ψάχνει να βρει λέξεις για να 
εκφράσει αυτό που γινόταν μέσα της.

-  «Φοβόμουνα καιήμουν ευχαριστημένη που «δε με 
έπιασε στα πράσα». Η ιστορία σιγά - σιγά ξεχάστηκε. 
Απ’ τη μεριά της μαμάς εννοώ. Γιατί εγώ σκέφτηκα 
πολλές φορές να ξανακλέψω όταν έβλεπα μπροστά 
μου χρήματα. Έπρεπε κάθε φορά να πολεμάω με την 
επιθυμία μου να κλέψω».

-  «Αυτό συνέβαινε και όταν ο πατέρας σου άφηνε 
εδώ κι εκεί χρήματα;»

-  «Όχι, αυτός δε σκορπάει ποτέ χρήματα. Δε του 
έκλεψα ποτέ τίποτα. Ακόμα κι όταν έδινα τα ρούχα του 
στο καθαριστήριο και έβρισκα χρήματα στη τσέπη του 
γιλέκου του. Αυτό το κωμικό συναίσθημα το είχα μόνο 
όταν έβλεπα χρήματα της μητέρας».

Ο κύριος Hager γύρισε τη συζήτηση στη κλοπή του 
ξενώνα και προσπάθησε να ερευνήσει τη στάση της 
Didi απέναντι στα πρόσωπα που έκλεψε.

Η υπεύθυνη του ξενώνα και οι καθηγήτριες ήταν 
«αυστηρές» και «παγερές». Η μία από τις δυο καθηγή- 
τριες της θύμιζε τη πρώτη της τροφό. Με τη μαγείρισα 
είχε καυγαδίσει γιατί κάποιο βράδυ την πρόσβαλε.

Στις διακοπές η Didi βρέθηκε ανάμεσα σε ξένα 
πρόσωπα. Τα γυναικεία πρόσωπα τα ταύτισε στη φα- 
ντασίατης μετη«σκληρή» μητέρα της. Γι’ αυτό έκλεβε 
τα πρόσωπα αυτά όπως και τη μητέρα της και με τα 
χρήματα αγόραζε καραμέλες όχι μόνο για κείνη αλλά 
και για να τις μοιράζει στα άλλα παιδιά προκειμένου να 
κερδίσει την εκτίμηση και αγάπη τους.

Ταχρήματα δεν είναι ο σκοπός αλλά το μέσο για το 
σκοπό. Ο πραγματικός στόχος είναι η απόκτηση της 
αγάπης. Η δε κλοπή της καρφίτσας είναι η έκφραση 
μιας παιδικής τραγωδίας που πέρασε απαρατήρητη.

Ο κύριος Hager κατάφερε μέσα απ’ τη συζήτηση με 
τη Didi να φθάσει στην πραγματική αιτία του προβλή
ματος.

Στη τελευταία συνάντησή τους συζητήθηκε ο τρό
πος που θα ξαλάφρωνε η συνείδηση της Didi. Τη συμ
βούλεψε να επιστρέψει στο πατέρα της όσα χρήματα 
είχε κλέψειαπ’ τη μητέρα της και εκείνα που οπατέρας 
της πλήρωσε σαν αποζημίωση στο Ινστιτούτο. Η Didi 
συμφώνησε και πρότεινε να τα πάρει ο πατέρας της απ’ 
το λογαριασμό της στη Τράπεζα. Στο λογαριασμό υ
πήρχε έναμικροποσόαπό δώρα και τα διαχειρίζονταν ο 
πατέρας της. Ο κύριος Hager δε συμφώνησε. Έπρεπε 
τα χρήματα (συνολικά 30 φράγκα) να τα επιστρέψει η 
ίδια στο πατέρρ της απ’ το χαρτζηλίκι της στη μορφή 
μικρών δόσεων.

Δεν ήταν σαδισμός αλλά πεποίθηση πως δεν έ
πρεπε η Didi να ξεμπλέξει τόσο εύκολα και γρήγορα 
με την υπόθεση. Έπρεπε να την απασχολήσει βαθύ
τερα και για αρκετό καιρό. Αυτό θα ήταν χρήσιμο για 
την παραπέρα εξέλιξή της.

Άλλωστε αυτού του είδους το ξεπλήρωμα του 
χρέους ήταν μια πιο «προσωπική» συναλλαγή με το 
πατέρα της, απ’ ότι θα ήταν η εξόφληση με ταχρήματα 
του τραπεζικού λογαριασμού της.

Απαραίτητη κρίθηκε επίσης και η αλλαγή περιβάλ
λοντος. Η Didi έπρεπε να αλλάξει σχολείο. Έπρεπε να

φιλοξενηθεί σε κάποια κοντινή πόλη και μάλιστα από 
φιλική οικογένεια που θα ήταν στην ίδια κοινωνική και 
οικονομική θέση με τη δική της και θα γινόταν και από 
την ίδια αποδεκτή. Πριν απ’ όλα όμως χρειαζόταν η 
απόφαση του δικαστηρίουανηλίκων.

Στη Didi δόθηκε απ’ το δικαστήριο διετής αναστο
λή. Η οικογένεια που θα φιλοξενούσε τη Didi βρέθηκε. 
Ήταν ένα φιλικό ζευγάρι που τα παιδιά τους είχαν 
μεγαλώσει και είχαν φύγει και ήθελαν πολύ να πάρουν 
τη Didi κοντά τους. Εκεί θα ένοιωθε σαν μοναχοπαίδι.

Στους πραγματικούς γονείς συστήθηκε να ασχο
λούνται περισσότερο με τη μικρή και όχι μόνο όταν 
πρόκειται να της ελέγξουν τη σχολική επίδοση. Έπρε
πε να δημιουργήσουν μια πιο ζεστή σχέση με το παιδί 
τους και ο πατέρας να θυμάται πως η Didi περιμένει 
πάντα το δαχτυλίδι. Η γνώμη του ψυχολόγου ήταν πως 
η Didi έπρεπε και μπορούσε οπωσδήποτε να σωθεί αν 
της δίνονταν οι κατάλληλες συμβουλές και της εξα
σφαλίζονταν ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον.

Στα δύο χρόνια της αναστολής δεν παρουσίασε υ
ποτροπή. Τελείωσε το σχολείο και πέρασε τις εισαγω
γικές εξετάσεις για ένα παιδαγωγικό σεμινάριο.

Τόσο με τους γονείς όσο και με την οικογένεια που 
τη φιλοξένησε έχει άριστες σχέσεις.

Εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο έχει νόη
μα να ασχοληθεί κανένας τόσο πολύ με ένα παραβατι- 
κό παιδί, κι αν μια οποιαδήποτε ποινή (εγκλεισμός σε 
ίδρυμα) δεν θα ήταν το ίδιο αποτελεσματική. Εξαρτά- 
ται απ’ το πως αντιλαμβάνεται καθένας την αποτελε- 
σματικότητα. Κατά τη γνώμη μας η επιβολή ποινής σαν 
πράξη ανταπόδοσης ή εκδίκησης δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική.

Κατά κανόνα -  οι στατιστικές το αποδεικνύουν -  
τέτοιου είδους ποινές χειροτερεύουν παρά καλυτε
ρεύουν τη κατάσταση.

Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να αποτρέψουν 
μια αξιόποινη πράξη μόνο από φόβο. Αλλά μπορεί ένας 
άνθρωπος να θεωρείται αξιόλογος και υπεύθυνος πο
λίτης αν δε βλάπτει το συνάνθρωπό του μόνο επειδή 
φοβάται την τιμωρία;

Πιστεύουμε πως ένας άνθρωπος είναι «καλός» ό
ταν αποτελείται από «ελεύθερα κομάτια». Μπορεί κα
νείς για παράδειγμα με μια παραδειγματική τιμωρία να 
κάνει αναποτελεσματικά τα ελατήρια του εγκλήματος 
ή να τα παραλύσει. Σε μια όμως τέτοια περίπτωση δεν 
είμαστε ποτέ σίγουροι αν κάτω από συγκεκριμένες 
συνθήκες δεν θα ενεργοποιηθούν ξανά.

Ένα παραβατικό παιδί δεν έχει ανάγκη το μίσος, 
την παγωνιά και την άρνηση των «νομοταγών» αλλά 
την αγάπη, που θα το επανασυνδέσει με τη κοινωνία 
και η οποία του χρωστάει αυτή την αγάπη.

1) HANS ZULLIGER:
Hintergriindige Triebfedern
Eine Einzelfallstudie. In: Soziologie der Jugend Kriminalitat — 
KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSY- 
CHOLOGIE — SONDERHEFT 2.

2) Ό λα τα ονόματα είναι αλλαγμένα.

□
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ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Το διοξείδιο του άνθρακα

(από το εγχειρίδιο πυροπροστασίας 
του N.F.P.A., 14η έκδοση 1976)

Μετάφραση - προσαρμογή: υποπυραγός Κων/νος Π. Πετσούρας

Τ ο  διοξείδιο του άνθρακα (CO2) άρχισε να χρη
σιμοποιείται πριν από πολλά χρόνια για την κατάσβε
ση πυρκαγιών υγρών καυσίμων, αερίων, ηλεκτρικά 
ενεργών συσκευών και σε περιορισμένο βαθμό για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών κοινών καυσίμων, όπως: 
χαρτιού, υφασμάτων και άλλων υλικών κυτταρινικής 
προέλευσης.

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν μόνο εκείνες 
οι ιδιότητες του διοξειδίου του άνθρακα που το κά
νουν κατάλληλο για χρήση σε συγκεκριμένες κατη
γορίες πυρκαγιών και εκείνες που περιορίζουν τη 
χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η εξέταση του 
διοξειδίου του άνθρακα, σαν κατασβεστικού υλικού, 
πρέπει να εξετασθούν και τα θέματα: Πυροσβεστή
ρες, μόνιμα συστήματα κατάσβεσης και η χρήση του 
διοξειδίου του άνθρακα για αδρανοποίηση.

ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ TOY C02 ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Το διοξείδιο του άνθρακα έχει ένα αριθμό ιδιοτή
των που το κάνουν εξαιρετικό κατασβεστικό υλικό. 
Δεν είναι καύσιμο και δεν αντιδρά με τα περισσότερα 
από τα υλικά. Παρέχει μόνο του την πίεση εκτόξευ
σής του όταν απελευθερώνεται από ένα πυροσβε
στήρα ή κύλινδρο αποθήκευσής του. Επειδή είναι 
αέριο μπορεί να εισχωρήσει και να απλωθεί σε όλο 
τον χώρο μιας πυρκαγιάς.

Σαν αέριο ή πολύ λεπτού διαμερισμού στερεό 
(χιόνι), δεν είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση πυρκα
γιών ηλεκτρικά ενεργών συσκευών. Επίσης δεν αφή
νει υπολείμματα, γεγονός που ελαχιστοποιεί τον κα
θαρισμό των διάφορων υλικών μετά τη χρησιμοποίη
σή του.

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το διοξείδιο του άνθρακα κάτω από κανονικές

συνθήκες είναι αέριο. Υγροποιείται εύκολα με συ
μπίεση και ψύξη και εφόσον η συμπίεση και ψύξη συ- 
νεχισθούν περισσότερο, μπορεί να μετατραπεί σε 
στερεό. Στο σχήμα 1 φαίνεται η επίδραση στο διοξεί
διο του άνθρακα των αλλαγών της θερμοκρασίας και 
της πίεσης, όταν αυτό βρίσκεται σε κλειστό δοχείο.

Στο σημείο της καμπύλης μεταξύ του «τριπλού 
σημείου» (75 PSIA = λίμπρες ανά κυβική ίντσα, από
λυτη και -69,9°F) και της κρίσιμης θερμοκρασίας 
(87,8° F), το διοξείδιο του άνθρακα, σε κλειστό δο
χείο μπορεί να είναι ή υγρό ή αέριο. Όσο η πίεση 
αυξάνει, τόσο αυξάνει η πυκνότητα αερίου και όσο η 
θερμοκρασία αυξάνει, το υγρό διαστέλλεται και η 
πυκνότητά του μειώνεται. Στη θερμοκρασία των 
87,8°F (κρίσιμη θερμοκρασία) η πυκνότητα του υγρού 
και του αερίου είναι η ίδια, δηλαδή δεν υπάρχει υγρή 
κατάσταση. Σε θερμοκρασίες πάνω από την κρίσιμη 
θερμοκρασία, το διοξείδιο του άνθρακα, εμφανίζεται 
μόνο σαν αέριο, ανεξάρτητα από πίεση.

Επίσης, όσον αφορά ένα μίγμα υγρού-ατμού, σε 
κλειστό δοχείο, η μείωση της πίεσης με απελευθέ
ρωση ενός μέρους ατμού θα προκαλέσει την εξάτμι
ση μέρους του υγρού, ενώ ταυτόχρονα θα προκληθεί 
μεγαλύτερη ψύξη στην ποσότητα του υγρού που πα- 
ρέμεινε. Στο σχήμα 1 φαίνεται ότι όσο μειώνεται η 
πίεση και η θερμοκρασία υπάρχει ένα σημείο στο ο
ποίο, το διοξείδιο του άνθρακα εμφανίζεται σαν υ
γρό, στερεό και αέριο. Όπως αναφέρθηκε πιοιτάνω, 
το σημείο αυτό ονομάζεται τριπλό σημείο και συμ
βαίνει όταν η πίεση είναι 75 PSIA και η θερμοκρασία 
-69,9° F. Κάτω από την πίεση των 75 PSIA, το διοξεί
διο του άνθρακα πρέπει να εμφανίζεται σαν στερεό, 
αέριο ή σαν μίγμα των δύο αυτών καταστάσεων και 
εξαρτάται από την πίεση και την θερμοκρασία. Μείω
ση της πίεσης μέχρι την ατμοσφαιρική έχει σαν απο
τέλεσμα μεγαλύτερη ψύξη. Διοξείδιο του άνθρακα με 
μορφή στερεού (ξηρός πάγος) επιτυγχάνεται στη 
θερμοκρασία των -100° F.

Όσα αναφέρονται πιο κάτω εξηγούν τις αλλαγές 
της φυσικής κατάστασης που συμβαίνουν όταν το 
διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται από το δο-



χείο αποθήκευσής του στην ατμόσφαιρα. Αν υποθέ
σουμε ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι αποθηκευ- 
μένο σαν υγρό (με ατμό πάνω από αυτό), η απελευ
θέρωση του υγρού στην ατμόσφαιρα έχει σαν αποτέ
λεσμα μια μεγάλη ποσότητα του υγρού να διασταλλεί 
και να γίνει αέριο. Η θερμότητα που απορροφάται 
κατά την εξάτμιση ψύχει την ποσότητα του υγρού 
που θα παραμείνει στους -110° F, θερμοκρασία στην 
οποία μετατρέπεται σε μόρια ξηρού πάγου πολύ λε
πτού διαμερισμού. Αυτός ο ξηρός πάγος (ή χιόνι) εί
ναι το αίτιο που δίνει στο διοξείδιο του άνθρακα, κα
τά την απελευθέρωσή του, το χαρακτηριστικό άσπρο 
χρώμα και τη μορφή ομίχλης.

,  . .. . Σχήμα 1
] βερμοχρασιβ Η επίδραση της θερμοκρασίας και 

της πίεσης αλλάζουν την φυσική 
κατάσταση του διοξειδίου του άν
θρακα. Πάνω απδ την κρίσιμη θερ
μοκρασία (87,8° F) είναι εντελώς 
αέριο, ανεξάρτητα από την πίεση. 
Μεταξύ 87,8° F και -69,9° F (θερμο
κρασία του τριπλού σημείου), σε 
κλειστό δοχείο είναι κατά ένα μέ
ρος υγρό και κατά άλλο μέρος αέ
ριο. Κάτω από το τριπλό σημείο εί
ναι ή στερεό ή αέριο και εξαρτάται 
από την πίεση και την θερμοκρα
σία.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Η σχετική πυκνότητα του αερίου διοξειδίου του 
άνθρακα όταν συγκρίνεται με τον απαλλαγμένο υ
γρασίας αέρα θερμοκρασίας 32° F και πίεσης 1 ατμό
σφαιρας, είναι 1,529, δηλαδή, το διοξείδιο του άν
θρακα είναι περίπου 1,1/2 φορά βαρύτερο από τον 
αέρα, ιδιότητα η οποία ερμηνεύει την ικανότητά του 
να αντικαθιστά τον αέρα πάνω από τις επιφάνειες 
που καίγονται και να διατηρεί μια αποπνικτική ατμό
σφαιρα.

Η πυκνότητα του υγρού διοξειδίου του άνθρακα, 
σε θερμοκρασία 2° F είναι 63,4 PCF'(λίμπρες ανά κυ
βικό πόδι) και σε θερμοκρασία 80° F είναι 42,2 PCF.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Αν και το διοξείδιο του άνθρακα είναι μόνο ελα
φρά τοξικό μπορεί σε περιπτώσεις συγκέντρωσής του 
για κατάσβεση πυρκαγιών να προκαλέσει λιποθυμία 
και θάνατο. Στην περίπτωση αυτή η δράση του έχει 
μεγάλη σχέση με ασφυξία περισσότερο από οποιαδή
ποτε άλλη επίδραση που μπορεί να προκαλέσει το 
ίδιο το διοξείδιο του άνθρακα.

Συγκέντρωση της τάξης του 9% μπορούν να αν- 
θέξουν τα περισσότερα άτομα, χωρίς να χάσουν τη

συνείδησή τους, για χρονικό όριο λίγων λεπτών. Η 
εισπνοή όμως μεγαλύτερης συγκέντρωσης ενδέχεται 
να κάνει ένα άτομο ανίκανο, σχεδόν αμέσως.

Στους περισσότερους από τους μικρούς κλει
στούς χώρους που προστατεύονται με διοξείδιο του 
άνθρακα, οποιοδήποτε άτομο βρεθεί εκεί όταν αρχί
σει η εκτόξευση δεν θα έχει δυσκολία διαφυγής πριν 
δημιουργηθεί κρίσιμη συγκέντρωση (με την προϋπό
θεση ότι η οδός διαφυγής είναι γνωστή και δεν θα 
υπάρχει ορατότητα κατά την εκτόξευσή του). Ο κίν
δυνος αυτός θα γίνει μεγαλύτερος σε περίπτωση που 
ο κλειστός χώρος είναι μεγάλος, πρόσβαση για ο
ποιοσδήποτε λόγο είναι δύσκολη, ή σε περίπτωση 
που το διοξείδιο του άνθρακα κατακλύσει την περιο
χή απροσδόκητα (π.χ. ένα πηγάδι ή ένα υπόγειο).

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Δεν απαιτείται προστασία κατά της παγοποίησης 
επειδή το διοξείδιο του άνθρακα (αποθηκευμένο σε 
φιάλες ή δεξαμενές) δεν παγώνει στην πιο χαμηλή θερ
μοκρασία που μπορείνασημειωθείσ’ ένατόπο. Όμως, η 
χαμηλή θερμοκρασία μειώνει τον βαθμό εκτόξευσης 
των φιαλών υψηλής πίεσης. Κατά τη σχεδίαση προστα
σίας χώρων με συστήματα διοξειδίου του άνθρακα θα 
πρέπει να παίρνονται υπόψη και οι πάρα πολύ χαμη
λές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Τα συστήματα διο
ξειδίου του άνθρακα υψηλής πίεσης είναι σχεδιασμέ
να να λειτουργούν αποτελεσματικά σε τόσο χαμηλές 
θερμοκρασίες αποθήκευσης των φιαλών, όσο 32° F 
(αντίθετα η υψηλότερη θερμοκρασία είναι 120° F). Σε 
περίπτωση κατά την οποία η θερμοκρασία της φιάλης 
πέσει κάτω από τους 32° F, ίσως απαιτηθεί θερμότητα 
ή υπερπλήρωση σαν αντιστάθμισμα κατά του ψύχους, 
π.χ. ίσως απαιτηθεί ένα κατάλληλο προωθητικό όπως 
το άζωτο για να εξασφαλίσει ικανοποιητικό βαθμό ε
κτόξευσης. Τα συστήματα διοξειδίου του άνθρακα 
χαμηλής πίεσης λειτουργούν αποτελεσματικά με 
θερμοκρασία δεξαμενής αποθήκευσης στους 0° F 
(όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 
«συστήματα διοξειδίου του άνθρακα, υψηλής και χα
μηλής πίεσης»),

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το διοξείδιο του άνθρακα σαν κατασβεστικό υλικό 
είναι αποτελεσματικό κύρια μεν γιατί μειώνει την πο
σότητα του οξυγόνου του ατμοσφαιρικού αέρα σε 
βαθμό που αυτό δεν μπορεί πλέον να συντηρήσει την 
καύση, παράλληλα δε, κάτω από κατάλληλες συνθή
κες χρησιμοποίησής του έχουν διαπιστωθεί και ψυ
κτικά αποτελέσματα.

-·20 -90 -40 0 40 90

θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία  f

112



ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΠΝΙΓΜΟ

Το διοξείδιο του άνθρακα αποθηκεύεται υπό πίε
ση σαν υγρό και όταν απελευθερώνεται εκτοξεύεται 
στην πυρκαγιά σαν αέριο. Γενικά, 1 λίμπρα υγρού 
διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να θεωρηθεί ότι πα
ράγει 8 κυβικά πόδια ελεύθερου αέριου σε ατμο
σφαιρική πίεση. Κατά την εκτόξευσή του πάνω στα 
υλικά που καίγονται, τα εγκλωβίζει και αραιώνει το 
οξυγόνο σε βαθμό που αυτό δεν μπορεί να συντηρή
σει την καύση. Η θεωρητική ελάχιστη συγκέντρωση 
διοξειδίου του άνθρακα για κατάσβεση διάφορων 
υλικών δίνεται στον πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Η ελάχιστη συγκέντρωση διοξειδίου του 
άνθρακα, για κατάσβεση

Υλικό συγκέν- Υλικό συγκέν-
τρώση % τρώση %

Ακετυλένιο 55 Αιθυλένιο 41
Ακετόνη 26" Αιθυλονοχλωρίδιο 21
Βενζόλιο, Βενζίνη 31 Αιθυλενοξείδιο 44
Βουταδένιο 34 Βενζίνη 28
Βουτάνιο 28 Εξάνιο 29
Διθειάνθρακας 55 Υδρογόνο 62
Μονοξείδιο του άνθρακα 5 Ισοβουτάνιο 30"
Ανθρακαέριο ή Κηροζίνη 28
Φυσικό αέριο 31" Μεθάνιο 25
Κυκλοπροπάνιο 31 Μεθυλαλκοόλη 26
Αιθάνιο 33 Πεντάνιο 29
Αιθυλαιθέρας 38" Προπάνιο 30
Αιθυλαλκοόλη 36 Προπυλένιο 30

Η θεωρητική συγκέντρωση για κατάσβεση στον 
αέρα των πιο πάνω υλικών είναι του πίνακα 503 της 
Υπηρεσίας Μεταλλείων. Όσα από τα πιο πάνω υλικά 
σημειώνονται με (") υπολογίσθηκαν από τις ποσότη
τες του οξυγόνου που βεβαιώθηκαν ότι είχαν απο- 
μείνει.

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΨΥΞΗ

Η γρήγορη εκτόνωση από υγρό σε αέριο, όταν το 
διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται από μία 
φιάλη αποθήκευσής του παράγει ένα ψυκτικό αποτέ
λεσμα το οποίο μετατρέπει μέρος του διοξειδίου του 
άνθρακα σε χιόνι. Το χιόνι αυτό που έχει θερμοκρα
σία -110° F μετατρέπεται σε αέριο απορροφώντας 
θερμότητα και από το υλικό που καίγεται και από την 
ατμόσφαιρα. Το διοξείδιο του άνθρακα με τη μορφή 
χιονιού έχει λανθάνουσα θερμότητα 246,4 BTU ανά 
λίμπρα, αλλά επειδή μόνο μέρος του υγρού διοξει

δίου του άνθρακα μετατρέπεται σε χιόνι, το συνολικό 
ψυκτικό αποτέλεσμα του αερίου και του χιονιού είναι 
μικρότερο από εκείνο που έπρεπε να ήταν. Όταν το 
υγρό αποθηκεύεται στους 80° F, περίπου το 25% με- 
τατρέπεται σε χιόνι κατά την εκτόξευση, δίνοντας 
ένα συνολικό ψυκτικό αποτέλεσμα, περίπου 120 BTU 
ανά λίμπρα. Όταν το υγρό αποθηκεύεται στους 0° F, 
περίπου το 45% μετατρέπεται σε χιόνι κατά την ε
κτόξευση, δίνοντας ένα ψυκτικό αποτέλεσμα περί
που 170 BTU ανά λίμπρα. Αντίθετα, το νερό στους 32° 
F έχει ένα θεωρητικό ψυκτικό αποτέλεσμα, περίπου 
1.150 BTU ανά λίμπρα, αν υποτεθεί ότι το νερό αυτό 
θα εξατμισθεί τελείως, γεγονός το οποίο στην πράξη 
σπάνια συμβαίνει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY C02 
ΣΑΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ· 
ΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Πυρκαγιές που φαινομενικά θεωρούνται ότι έχουν 
σβύσει με τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα, θα επα- 
ναφλεγούν, μόλις ο αποπνιγμός της ατμόσφαιρας 
διαλυθεί, αν παραμείνουν υποβόσκουσες εστίες ή 
πυρακτωμένες επιφάνειες. Στις περιπτώσεις αυτές 
ίσως απαιτηθεί να μειωθεί η περιεκτικότητα του οξυ
γόνου περίπου στο 6% και να διατηρηθεί το ποσοστό 
αυτό τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε οι πυρα
κτωμένες επιφάνειες και αντικείμενα να ψυχθούν κά
τω από τη θερμοκρασία ανάφλεξης του καυσίμου. 
Συχνά, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για ψύξη 
σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να αποκλεισθεί επα- 
νάφλεξη άλλων απα/θρακωμένων, πυρακτωμένων 
ανθρακωδών υλικών (π.χ. για να γίνει ψύξη πυρκαγιάς 
μπάλλας βαμβακιού που βρίσκεται μέσα σε αμπάρι 
πλοίου απαιτείται χρονική περίοδος πολλών ημερών).

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΞΥΓΟΝΟ

Το διοξείδιο του άνθρακαδεν είναι αποτελεσματικό 
κατασβεστικό υλικό για την αντιμετώπιση πυρκαγιών 
χημικών που περιέχουν το οξυγόνο που απαιτείται για 
την καύση τους, όπως π.χ. η νιτρική κυτταρίνη.

ΕΝΕΡΓΑ ΧΗΜΙΚΑ

Πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε χημικά ενεργά μέ
ταλλα, όπως π.χ. Νάτριο, Κάλιο, Μαγνήσιο, Τιτάνιο και 
Ζιρκόνιο και πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε υδρίδια 
μετάλλων (ενώσεις υδρογόνου και μετάλλου) δεν είναι 
δυνατόν να σθύσουν με διοξείδιο του άνθρακα, γιατί 
και τα μέταλλα και τα υδρίδια το αποσυνθέτουν.
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Παράνομα κυκλώματα 
λαθρεμπορίας 
αυτοκινήτων

αγορά ενός αυτοκινήτου 
στοιχίζει ολόκληρη περιουσία και 
προϋποθέτει τις περισσότερες φο
ρές, οικονομικές θυσίες και στερή
σεις.

Πολλοί είναι όμως εκείνοι που 
δεν ακολουθούν τη συνηθισμένη

διαδικασία απόκτησής του, (αγορά, 
δασμοί, τέλη, φόροι) αλλά μεταχει
ρίζονται άλλους τρόπους τελείως ή 
σχεδόν ανέξοδους. Κύρια προϋπό
θεση για να πετύχουν οι τρόποι αυ
τοί, είναι η κλοπή κάποιου αυτοκι
νήτου, η ανεύρεση του οποίου κα

θίσταται δύσκολη, αν όχι αδύνατη.
Οργανωμένες σπείρες που 

δρουν μεθοδικά και προγραμματι
σμένα, οδηγούν τα κλεμμένα αυ
τοκίνητα σε προκαθορισμένους 
χώρους όπου «εξουσιοδοτημένα» 
συνεργεία αναλαμβάνουν τη διά
λυση ή την παραμόρφωσή τους, αλ
λάζοντας το χρώμα τους και τους 
αριθμούς πλαισίου και κινητήρα.

Η προτίμηση αυτών των σπει
ρών στρέφεται στα παλιά μοντέλα, 
που τα ανταλλακτικά' τους είναι 
σπάνια στην αγορά και στα πολυτε
λή αυτοκίνητα που με τη μέθοδο 
της πλαστογράφησης των στοι
χείων, τα διοχετεύουν στην «πιά-

Μερικά απ’ τά άυτοκίνητα «μαϊμούδες·, 
με πλαστές πινακίδες, που βρίσκονται 
παρκαρισμένα στα... χέρια της αστυνο

μίας.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κάσσιος
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Στις κομπίνες της παραποίησης 
κλεμμένων αυτοκινητων-μαϊμού- 
δων, αναφέρεται το ρεπορτάζ που 
ακολουθεί και που έχει σα στόχο, 
να απαριθμήσει τις μεθόδους που 
μεταχειρίζονται οι λαθρέμποροι 
και να παρουσιάσει τις πιο σημα
ντικές επιτυχίες των αρχών ασφα
λείας στον τομέα αυτό.

Τι σκαρφίζονται 
οι λαθρέμποροι

Συναντήσαμε τον αστυνομικό 
υποδιευθυντή κ. Νικόλαο Ράπτη, ο 
οποίος, για μεγάλο χρονικό διά
στημα, υπηρέτησε στο Τμήμα δίω
ξης λαθρεμπορίου της ασφάλειας 
και μας μίλησε για τα τεχνάσματα 
που επινοούν οι λαθρέμποροι, 
προκειμένου να κυκλοφορήσουν 
αυτοκίνητα χωρίς την καταβολή 
δασμών και φόρων:

«Πολλές και ιδιόμορφες περι
πτώσεις είχαν απασχολήσει την 
υπηρεσία μας στο παρελθόν.

Αρχικά οι κακοποιοί αγόραζαν 
παλιά -  άχρηστα -  αυτοκίνητα από 
τον ΟΔΔΥ και αφού αφαιρούσαν 
τους αριθμούς πλαισίου, τους επα- 
νατοποθετούσαν ή τους χάραζαν 
στα καινούργια αυτοκίνητα που ή
ταν λαθραία και τα οποία κυκλοφο
ρούσαν σαν να ήταν αγορασμένα 
απ’ τον ΟΔΔΥ (αυτοκίνητα «μαϊ
μούδες»).

Στη συνέχεια, όταν ανακαλύ

φτηκε η απάτη αυτή, οι λαθρέμπο
ροι βρήκαν άλλον τρόπο να κυκλο
φορήσουν τα λαθραία αυτοκίνητα.

Χρησιμοποιούσαν τελείως πλα
στά πιστοποιητικά τελωνισμού των 
αυτοκινήτων τα οποία, με τον τρό
πο αυτό, φαίνονταν ότι εισήλθαν 
νόμιμα απ’ το τελωνείο του Πει
ραιά. Φυσικά, αποδείχτηκε ότι τέ
τοια εισαγωγή δεν είχε γίνει αφού 
και οι φερόμενοι σαν εισαγωγείς 
ήσαν ανύπαρκτοι!

Στην κομπίνα αυτή προστέθηκε 
και η περίφημη υπόθεση «Αντί
γκουα» που διάφορα άτομα, εφο
διασμένα με πλαστά διαβατήρια 
της χώρας αυτής, απόκτησαν την 
αλλοδαπή ιθαγένεια και με τον 
τρόπο αυτό, κυκλοφορούσαν λα
θραία αυτοκίνητα, βάσει του Νό
μου 87/1969.

Άλλοτε, οι αλλοδαποί συνεργά
τες των ημεδαπών λαθρεμπόρων, 
μετά από σχετική... παραγγελία, 
έκλεβαν τα αυτοκίνητα στο εξωτε
ρικό, τα εισήγαγαν στη χώρα μας 
και τα παρέδιδαν στους αποδέκτες, 
βρίσκοντας ένα.„ νόμιμο τρόπο για 
να μπερδέψουν τις τελωνειακές 
αρχές.

Αφού εμφανίζονταν σαν τουρί
στες, δεν χρησιμοποιούσαν το δια
βατήριό τους αλλά μόνο το δελτίο 
ταυτότητας γ ι’ αυτό και οι τελω
νειακός αρχές-ελλείψει χώρου- 
«χρέωναν» το αυτοκίνητο που 
οδηγούσαν οι αλλοδαποί, σε ένα 
μικρό χαρτάκι που το συνέραπταν

με την ταυτότητα. Οι «τουρίστες, 
στη συνέχεια, πούλαγαν το αυτοκί
νητο στους παραγγελιοδόχους, κα
τέστρεφαν το σχετικό χαρτάκι και 
έτσι το αυτοκίνητο γινότανε «ε
λεύθερο», όπως συνηθίζεται να λέ
γεται στη γλώσσα των λαθρεμπό
ρων».

Παραπομπή στη 
δικαιοσύνη...

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της 
χώρας έχουν επανειλημμένα βάλει 
φραγμό στη δραστηριότητα των 
λαθρεμπόρων αυτοκινήτων και 
τους έχου» παραπέμψει στη δικαιο
σύνη με τις κατηγορίες της λαθρε
μπορίας, πλαστογραφίας, απάτης 
σε βάρος του Δημοσίου, παράβα
σης του νόμου περί προστασίας 
του εθνικού νομίσματος και άλλων 
συναφών ή ειδικότερων διατάξεων, 
ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της 
κάθε περίπτωσης.

Με το κύκλωμα της παράνομης 
διακίνησης αυτοκινήτων - μαϊμού
δων, το Δημόσιο ζημιώνεται σε με
γάλο βαθμό αφού δεν καταβάλλο
νται οι φόροι και οι δασμοί ή κατα
βάλλονται μειωμένα τέλη κυκλο
φορίας.

Όπως είναι γνωστό, τα αυτοκί
νητα που πουλούνται στον ΟΔΔΥ, 
είναι απαλλαγμένα εισαγωγικών 
δασμών, φόρου ή τελών, που κα
ταβάλλονται στα τελωνεία και ακό
μα η εισφορά έχει αντικατασταθεί 
από ένα ειδικό τέλος που είναι ίσο 
με τα -  κατά περίπτωση -  τέλη κυ
κλοφορίας ενός εξαμήνου. Έτσι τα 
παραποιημένα αυτοκίνητα, μετα- 
φέρονται στις κατά τόπους υπηρε
σίες Συγκοινωνιών για να ελεγ
χθούν με τα πιστοποιητικά της δή
θεν αγοράς τους απ’ τον ΟΔΔΥ και 
να τύχουν όλων των πιο πάνω α
παλλαγών (ευεργετημάτων).

Ακόμα, το Δημόσιο ζημιώνεται 
με τη λαθραία εξαγωγή συναλλάγ
ματος που είναι η αμοιβή των αλ
λοδαπών κλεπτών και που για λο
γαριασμό των ντόπιων λαθρέμπο
ρων, οδηγούν τα κλεμμένα αυτοκί
νητα στην Ελλάδα.

Τα μέλη των παράνομων κυκλω
μάτων της λαθρεμπορίας αυτοκι-
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νήτων, γνωρίζουν πολύ καλά το 
«οψυγμό» της αγοράς και την επι
θυμία πολλών ανθρώπων να απο
κτήσουν ένα σε καλή κατάσταση 
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, σε τι
μή ευκαιρίας». Γι’ αυτό, αφού στή
σουν κάποια επιχείρηση εμπορίας 
αυτοκινήτων, αρχίζουν αμέσως τις 
προσφορές τους.

Οι... τυχεροί όμως που θα απο- 
χτήσουν κάποιο αυτοκίνητο, αφού 
προηγούμενα απευθυνθούν σ’ αυ
τό το κύκλωμα αγοραπωλησιών και 
που είναι... υπεράνω κάθε υποψίας, 
δοκιμάζουν γρήγορα την πικρή 
γεύση της απογοήτευσης, έχοντας 
διαπιστώσει ότι εξαπατήθηκαν. Και 
δεν είναι λίγοι εκείνοι οι αγορα
στές που σε γνώση τους αγόρασαν 
και κυκλοφόρησαν παράνομα αυ
τοκίνητα.

Απανωτές επιτυχίες...

Απανωτές επιτυχίες σημείωσαν 
οι αρχές ασφαλείας, τα τελευταία 
χρόνια, στον τομέα της δίωξης της 
λαθρεμπορίας και παράνομης δια
κίνησης των αυτοκινήτων.

Ας θυμηθούμε μερικές «κομπί- 
νες» με αυτοκίνητα που είναι πρω
τότυπες αλλά και αντιπροσωπευτι
κές των σατανικών μεθόδων που 
μεταχειρίζονται οι κακοποιοί.

•  Το 1973, η ασφάλεια πέτυχε 
να εξαρθρώσει πολυμελή σπείρα 
από Έλληνες και αλλοδαπούς, που 
πούλαγε αυτοκίνητα, κλεμμένα 
από διάφορες Ευρωπαϊκές μεγα- 
λουπόλεις. Πενήντα έξι (56) πολυ
τελή αυτοκίνητα κατασχέθηκαν 
στα χέρια ισάριθμων κατόχων που 
είχαν πέσει θύματα της σπείρας 
αυτής. Σε όλα τα αυτοκίνητα που 
κατασχέθηκαν είχαν πλαστογρα- 
φηθεί τα πωλητήρια έγγραφα και 
οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρα.

• Κάποια νύχτα του Νοεμβρίου 
του 1976, άγνωστοι κλέβουν μια 
υπεραυτόματη «Μερσεντές» τύπου 
450 SL, απ’ το Π. Φάληρο. Η κινη
τοποίηση των αρχών ασφάλειας εί
χε σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό 
του αυτοκινήτου κοντά στα ελληνο- 
βουλγαρικά σύνορα, με οδηγό μια 
γοητευτική Δανέζα και συνοδηγό έ
ναν Έλληνα φίλο της.

Τι είχε συμβεί; Η Δανέζα είχε 
έρθει με κανονική βίζα στη χώρα 
μας, οδηγώντας το αυτοκίνητό της, 
μια Μερσεντές 250, που ήταν κα- 
ταχωρημένο κανονικά στο διαβα
τήριό της.

Στην Ελλάδα πούλησε το μετα
χειρισμένο αυτοκίνητο που οδη
γούσε και με τη βοήθεια του φίλου 
της έκλεψε την υπερπολυτελή 
Μερσεντές απ’ το Π. Φάληρο, την 
οποία και «καταχώρησε» στο δια
βατήριό της, παραποιώντας το 250 
σε 450».

Όπως ομολόγησαν, στην ανά
κριση που ακολούθησε, είχαν απο
φασίσει να κλέβουν μεγάλα και 
πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία θα 
«καταχωρούσαν» στα διαβατήριά 
τους και στη συνέχεια θα τα εξή- 
γαγαν» κανονικά στα Εμιράτα του 
Περσικού κόλπου.

•  Το 1984 εξαρθρώνεται και άλ
λη πολυμελής σπείρα που έκλεβε 
πολυτελή αυτοκίνητα, μετέβαλε τα 
αναγνωριστικά τους στοιχεία (χρώ
μα, αριθμούς πλαισίου, κινητήρα 
και κυκλοφορίας) σε συνεργείο συ
νενόχου τους και στη συνέχεια τα 
πούλαγαν.

Μία Μερσεντές 280 S.E., ένα 
PORSCHE 924 TURBO, ένα V.W. 
GOLF 1600 και ένα FORD TAUNUS 
T.S. 1,3 L ήταν μερικά απ’ τα αυτο
κίνητα που κατασχέθηκαν...

• Τον Αύγουστο του 1985 η α
σφάλεια Αττικής συνέλαβε τρία ά
τομα και σχημάτισε δικογραφία σε 
βάρος ακόμα πέντε ατόμων με την 
κατηγορία της λαθρεμπορίας αυ
τοκινήτων κατά συναυτουργία, 
πλαστογραφίας μετά χρήσεως, σύ
στασης συμμορίας, κλοπών αυτοκι
νήτων κατ’ εξακολούθηση και α
πείθειας.

Η σπείρα αυτή, που την αποτε
λούσαν πέντε Έλληνες, δυο Ιταλοί, 
και ένας Λιβανέζος, αφού έκλεβε 
αυτοκίνητα που ανήκαν κυρίως σε 
αλλοδαπούς, παραποιούσε τα στοι
χεία κυκλοφορίας τους και τα διο
χέτευε στην αγορά με άδειες κυ
κλοφορίας που είχε εκδόσει η ίδια 
στο όνομα ανύπαρκτων προσώπων!

Μερικά απ’ τα αυτοκίνητα αυτά 
έπαιρναν το δρόμο της διάλυσης 
και πουλιούνταν σαν ανταλλακτι
κά...

Μια απ’ τις μεγαλύτερες κομπί- 
νες...

Μια απ’ τις μεγαλύτερες κομπί- 
νες λαθρεμπορίας κλεμμένων αυ
τοκινήτων των τελευταίων χρόνων, 
με τεράστιες διαστάσεις στην Ελ
λάδα και το εξωτερικό, αποκαλύ
φτηκε πρόσφατα απ’ τις αρχές α
σφαλείας.

Για την εξάρθρωση της πολυμε
λούς σπείρας που είχε «στήσει» 
την κομπίνα αυτή, μας ενημέρωσε 
ο διοικητής της ασφάλειας Αττικής 
αστυνομικός διευθυντής κ. Θανά
σης Ζαφείρης:

«Ύστερα από πολύμηνη έρευ
να της υπηρεσίας μου, σχετικά με 
παράνομη εμπορία αυτοκινήτων, 
προερχομένων από κλοπές, λα
θραίες εισαγωγές και αγορές από 
ΟΔΔΥ, στην Αττική και τη Βόρεια 
Ελλάδα, ιδιαίτερα στους νομούς 
Ημαθίας, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης 
και Καστοριάς, εξαρθρώθηκε, σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Α
σφαλείας Θεσσαλονίκης και τις Α
στυνομικές Διευθύνσεις Κοζάνης 
και Καστοριάς πολυμελές κύκλωμα 
αποτελούμενο από σεσημασμένους 
κυρίως κλέφτες αυτοκινήτων, ε
μπόρους και επισκευαστές αυτοκι
νήτων, φανοποιούς, πλαστογρά- 
φους των αδειών και άλλων στοι
χείων των αυτοκινήτων, καθώς και 
αγοραστές.

Το «κύκλωμα» αυτό έκλεβε κυ
ρίως πολυτελή αυτοκίνητα με ξέ
νες πινακίδες ή εισήγαγε λαθραία 
απ’ το εξωτερικό τα οποία παρα
ποιούσε και τα εμφάνιζε σαν νομί- 
μως προερχόμενα από αγορές απ' 
τον ΟΔΔΥ, τα εφόδιαζε με πλαστές 
ή νόμιμες άδειες και τα διέθετε 
στην αγορά.

Για την εξάρθρωση του παρά
νομου κυκλώματος, κλιμάκιο αξιω
ματικών της υπηρεσίας μου, μετέ- 
βη στις ανωτέρω περιοχές και σε 
συνεργασία με τις κατά τόπους α
στυνομικές υπηρεσίες, εντόπισε τα 
αυτοκίνητα και τους δράστες. Από 
την μέχρι τώρα έρευνα κατασχέθη
καν συνολικά 25 αυτοκίνητα, τύπου 
MERCEDES, VOLVO, FIAT, BMW, 
OPEL, πέντε πλαστές άδειες κυ
κλοφορίας αυτοκινήτων, έξι πλα
στά ασφαλιστήρια συμβόλαια, πέ-



ντε ζεύγη πινακίδες αυτ/των κλεμ
μένες, ένα πλαστό συμβολαιογρα- 

---- - φικό πληρεξούσιο πώλησης αυτο
κινήτου και βεβαιώθηκαν 19 κλο
πές αυτοκινήτων.

Στο ανωτέρω κύκλωμα, ενέχο
νται συνολικά 32 άτομα απ’ τα ο
ποία 8 έμποροι αυτοκινήτων, 5 
κλέφτες αυτοκινήτων, 18 συνεργοί 
και κλεπταποδόχοι και ένας συμβο
λαιογράφος. Τα κέρδη απ’ τη διακί
νηση και διάθεση των παράνομων 
αυτοκινήτων ξεπερνούν τα 
100.000.000 δραχμές, η δε ζημιά

στο Δημόσιο είναι ανυπολόγιστη.
Σε βάρος των ανωτέρω ατόμων 

σχηματίστηκε δικογραφία για σύ
σταση συμμορίας, διακεκριμένες 
κλοπές αυτοκινήτων κατ’ εξακο
λούθηση, κατά συρροή και συναυ
τουργία, πλαστογραφία, κατάρτιση 
και χρήση πλαστών εγγράφων, α
πάτες, λαθρεμπορία και αποδοχή 
προϊόντων εγκλήματος. Εκτός απ’ 
τα αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν, 
κρίνονται ύποπτα και άλλα 37 για 
τα οποία παραγγέλθηκε μηχανολο
γικός έλεγχος.

Για τη συνέχιση των ερευνών 
και τη διερεύνηση της πληροφο
ρίας, για ύπαρξη μεγάλου αριθμού 
παράνομων αυτοκινήτων, που συν
δέονται άμεσα με το ανωτέρω κύ
κλωμα, συνεστήθη ειδική ομάδα 
από έμπειρους αστυνομικούς οι 
οποίοι και στο μέλλον, σε παρό
μοιες περιπτώσεις λαθρεμπορίας 
αυτοκινήτων «μαϊμούδων» -  για 
τον εντοπισμό των οποίων απαι
τούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις -  
αλλά και σε περιπτώσεις κλοπών 
αυτοκινήτων, θα τις αναλαμβάνουν 
υπεύθυνα και θα τις χειρίζονται πιο 
εξειδικευμένα».

Ταυτόχρονα με την υπόθεση 
αυτή, η Αστυνομική Δ/νση Βέροιας 
κινητοποίησε το ανθρώπινο δυνα
μικό της και πέτυχε να εξαρθρώσει 
επίσης πολυμελές κύκλωμα λαθρέ
μπορων αυτοκινήτων.

Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με 
το διευθυντή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Βέροιας, αστυνομικό 
διευθυντή κ. Δημήτριο Χατζηαλε- 
ξίου, απ’ τον οποίο πληροφορηθή- 
καμε ενδιαφέροντα στοιχεία και για 
το «κύκλωμα» αυτό.

Κατασχέθηκαν 25 αυτοκίνητα, 
ένα τροχόσπιτο, 3 ζεύγη πινακίδες 
κλεμμένων αυτοκινήτων, ασφαλι
στήρια συμβόλαια και άδειες κυ
κλοφορίας.

Στο παράνομο κύκλωμα ενέχο
νται πολλά άτομα μεταξύ των ο
ποίων πέντε έμποροι αυτοκινήτων, 
ένας «λαμαρινάς» και ένας κλε
πταποδόχος. Πολλοί όμως απ’ τους 
δράστες αυτούς ανήκουν και στο 
προηγούμενο κύκλωμα λαθρεμπο
ρίας αυτοκινήτων αφού η δράση 
τους δεν είχε τοπικά και χρονικά 
όρια....

Τα διάφορα κρούσματα παρά
νομης διακίνησης αυτοκινήτων που 
κατά καιρούς σημειώθηκαν στον 
ελλαδικό χώρο εξιχνιάστηκαν απ’ 
τις αρχές ασφαλείας και οι δράστες 
παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

Οι ημεδαποί και αλλοδαποί λα
θρέμποροι θα πρέπει να μάθουν 
κάποτε ότι η χώρα μας δεν προσ- 
φέρεται για παρόμοιες δραστηριό
τητες...

□
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Αξιωματικοί Υπηρεσίας
Νυχτερινή
βάρδια

F να ξενύχτι που δεν μοιάζει με τ' άλλα, κάνουν 
ρ "  κάθε βράδυ, οι άνδρες των Σωμάτων Ασφα- 
L · .  λείας. Οι άνθρωποι του Νόμου σ' ένα βίο πα

ράλληλο με τον υπόκοσμο της νυχτερινής ζωής. Τα πιο 
περίεργα γεγονότα ξετυλίγονται κάθε βράδυ μπροστά 
στα γραφεία των αξιωματικών υπηρεσίας των αστυνο
μικών τμημάτων. Γεγονότα που συμβαίνουν όταν οι πε
ρισσότεροι κάτοικοι της πρωτεύουσας έχουν παραδο
θεί στην αγκαλιά του Μορφέα. Οι αξιωματικοί Υπηρε-



αίας άγρυπνοι συντονιστές, ηγετικά πρόσωπα στο κυ
νήγι της νυχτερινής παρανομίας, καλούνται να υπερα
σπίσουν τη Δημόσια Τάξη και να απαλλάξουν από πιθα
νούς εφιάλτες, τον ύπνο των φιλήσυχων Αθηναίων. 
Φύλακές μας που θα απεύσουν να μας βοηθήσουν όταν 
τους καλέσουμε, άσχετα αν το καθήκον τους το επι
βάλλει, είναι πραγματικό το γεγονός ότι το πρόβλημά 
μας γίνεται πρόβλημά τους και προσπαθούν για την 
επίλυσή του με τον καλύτερο τρόπο, δεν είναι υπερβο
λή να πούμε ότι πολλές φορές ο κίνδυνος που μας 
απειλεί μεταφέρεται σ’ αυτούς.

Ζήσαμε κάποιες στιγμές από τη νυχτερινή βάρδια 
των αξιωματικών υπηρεσίας. Ζητήσαμε από τους ίδιους 
να μας περιγράφουν τι αντιμετωπίζουν καθημερινά στο 
ξενύχτι τους και εμείς διαπιστώσαμε πόσο ψύχραιμος 
πρέπει νάναι κανείς για να αντιμετωπίσει τα γεγονότα 
που του παρουσιάζονται.

Στιγμές που χρειάζεται να συνδυασθεί η σκληρότη
τα με την καλωσύνη, η ανοχή με τη δράση. Στιγμές που 
βλέπεις ότι η ανθρωπιά πρέπει νάχει όρια, μπροστά 
στην αναίδεια κάποιων, που ζητούν παράσημα ηρωι
σμού για την παράνομη πράξη τους.

Ελάτε λοιπόν απόψε μαζί μας.
Ώρα 11.30' μ.μ. βρισκόμαστε στο Δ' Αστυνομικό 

Τμήμα Αθηνών. Αρκετή κίνηση και φασαρία. Στον 1ο 
όροφο του κτιρίου

*  1 συναντάμε σ' ένα γραφείο τον αξιω
ματικό υπηρεσίας. Αφού γίνονται οι απαραίτητες συ
στάσεις πιάνουμε την κουβέντα πολύ φιλικά και ήσυχα
παρά τη φορτισμένη ατμόσφαιρα που υπάρχει στο τμή
μα αυτή την ώρα.
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«Α.Ε.» Γιατί αυτή η φασαρία; Τι είναι τα άτομα που 
βλέπουμε;

Αξιωμ. Υπηρ.: «Είναι 28 άτομα,24 άνδρες και 4 γυ
ναίκες. Τα έχουμε φέρει εδώ μετά από μια εξόρμηση 
που κάναμε στη περιοχή μας. Κάθε βράδυ γίνεται μια 
εξόρμηση από τις 8.00 μ.μ. μέχρι τις 11.00 μ.μ. -  μόλις 
τελειώσαμε -  και φέρνουμε εδώ άτομα που δημιούρ
γησαν ή κατά τη γνώμη μας πρόκειται να δημιουργή
σουν κάποιο πρόβλημα. Και τούτο για να προλάβουμε 
κάποια αδικήματα που πιθανόν να γίνουν από τα άτομα 
αυτά.»

Ένας ήχος διακόπτει την κουβέντα. Είναι ο ασύρ
ματος που καλεί.

»Ναι, είναι ο ασύρματος που μιλάμε με τις περιπο
λίες που βρίσκονται έξω και ελέγχουν την περιοχή 
(καφενεία, μπαρ, ξενοδοχεία κλπ.). Υπάρχουν πενήντα 
δόκιμοι αστυφύλακες που κάνουν πρακτική εξάσκηση 
μαζί με τους παλιότερους συναδέλφους του τμήμα
τος».

Ξαναγυρίζουμε στο θέμα μας.
»Αυτά τα άτομα που βρίσκονται εδώ θα τα κρατή

σουμε μέχρι να μας απαντήσει η Ασφάλεια, μετά από 
σήμα που κάναμε, αν διώκονται ή είναι σεσημασμένοι. 
Μερικούς τους φέραμε επειδή δεν είχαν ταυτότητα 
μαζί τους, για εξακρίβωση των στοιχείων τους. Αν λοι
πόν διώκονται θα κρατηθούν εδώ μέχρι το πρωί που θα 
πάνε στην Ασφάλεια για περισσότερες εξακριβώσεις.

Πολλοί απ’ αυτούς είναι γνωστοί εδώ π.χ. «οι κρά
χτες» που βρίσκονται στο δρόμο για να πάνε όποιον 
περνάει σε μπαρ με γυναίκες. Προκειμένου λοιπόν να 
έχουμε τέτοια αδικήματα επεμβαίνουμε προληπτικά.

Αυτό το τμήμα είναι το «πανεπιστήμιο της Αστυνο
μίας», από δω περνάει κάθε λογής άνθρωπος, μεθυ
σμένοι, κράχτες, νταβατζήδες, γυναίκες του δρόμου, 
τραβεστί, κλέφτες, απατε ώνες κ.ά.

Αλλο πρόβλημα είναι η χαρτοπαιξία. Επειδή έχουν 
αφαιρεθεί οι άδειες από τις λέσχες, παίζουν στα καφε
νεία. Προσπαθούμε, όσο μπορούμε να τους περιορί
σουμε.

Ακόμα ελέγχουμε τους οίκους ανοχής, σαν τμήμα 
πέρα από το τι κάνει το Τμήμα Ηθών της Ασφάλειας και 
τις «γυναίκες» που κυκλοφορούν στο δρόμο, χωρίς ά
δεια ή βιβλιάριο υγείας.»

«Α.Ε.»: Ο ρόλος ο δικός σας σαν αξιωματικού υπη
ρεσίας, ποιός είναι ακριβώς;

Αξιωμ. Υπηρ.: «Εγώ κατευθύνω τις περιπολίες που 
είναι έξω. Πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Τους ορίζα> ση
μεία συνάντησης ώστε να μπορούμε να τους βρούμε αν 
δεν λειτουργήσει ο ασύρματος. Μετά τις 2.30 μ.μ. ε 
λέγχουμε τα κέντρα της περιοχής, αν τηρούν το ωρά
ριο, επίσης επιλαμβανόμαστε όλων των θεμάτων που 
θα παρουσιαστούν στη βάρδια».

«Α.Ε.»: Η αμεσότητα της επαφής του αξιωματικού 
Υπηρεσίας με τους πολίτες έχει κάποια ιδιαίτερη ση
μασία για σας;

Αξιωμ. Υπηρ.: Πέρα από το αρμόδιο γραφείο των 
δημοσίων σχέσεων της Αστυνομίας, ο αξιωματικός υ
πηρεσίας ιδιαίτερα, κάνει δημόσιες σχέσεις. Είναι κάτι 
που ωφελεί και εμάς και τον πολίτη. Π.χ. θα μηνύσουμε

κάποια μαγαζιά γιατί πράγματι έκαναν παράβαση. Θα 
τους δώσουμε να το καταλάβουν. Αργότερα οι ίδιοι θα 
μας πάρουν τηλέφωνο θα μας πουν έχουμε αυτό το 
πρόβλημα ή θα μας δώσουν κάποια πληροφορία αν 
χρειαστεί. Είδαν κάτι στην περιοχή τους, κάτι που τους 
ξένισε, θα τηλεφωνήσουν. Ο μπακάλης, στη γειτονιά 
του, ξέρει πόσα και ποιά είναι τα αυτοκίνητα των γειτό
νων. Είδε κάποιο αυτοκίνητο παρατημένο για μέρες, θα 
τηλεφωνήσει και θα ενημερώσει.

Κάποιος αρχιφύλακας διακόπτει τη συζήτησή μας 
για ν ’ αναφέρει ένα οικογενειακό επεισόδια που θ' 
απασχολήσει στη συνέχεια τον αξιωματικό Υπηρεσίας. 
Εμείς τους αφήνουμε προς το παρόν για ν ’ ασχολη
θούν με το επεισόδιο και φεύγουμε για να επανέλ
θουμε μερικές ώρες αργότερα.

Ώρα 12.45' μ.μ. στο γραφείο του αξιωματικού υπη
ρεσίας της τροχαίας στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου, αξιω
ματικός μαζί με δύο άνδρες προσμένουν κάποιο νυ
χτερινό περιστατικό.

«Α.Ε.»: Ποιά είναι τα καθήκοντά σας;
Α.Υ.: Δεχόμαστε παράπονα πολιτών. Μας απασχο

λούν θέματα παράνομων σταθμεύσεων, τρακαρίσματα 
με υλικές ζημιές, αυτόφωρα, διπλώματα, άδειες κυ
κλοφορίας, μεθυσμένοι οδηγοί, τροχαίες παραβάσεις.

«Α.Ε.»: Λέγεται ότι τα βράδυα γίνονται τα πιο γερά, 
μέχρι και θανατηφόρα τρακαρίσματα. Είναι αλήθεια; Τι 
φταίει;

Α.Υ.: Πράγματι το βράδυ γίνονται τα χειρότερα τρα
καρίσματα, φταίει η μέθη και η ταχύτητα γιατί μετά τις 
1.00 οι περισσότεροι οδηγοί είναι μεθυσμένοι ενώ την 
ημέρα είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο αυτό.

Συνεχίζοντας το νυχτερινό μας οδοιπορικό μία ώρα 
μετά φθάνουμε στο ΣΤ'αστυνομικό τμήμα Αθηνών. Εδώ 
επικρατεί ησυχία, φαινόμενο όχι και τόσο συνηθισμένο 
για το συγκεκριμένο αυτό τμήμα. Ο αξιωματικός υπη
ρεσίας μας λέει:

«Η περιοχή μας είναι πολύ υποβαθμισμένη. Έχου
με πολλά μπαρ και οίκους ανοχής, γίνονται πολλά ε
πεισόδια που αρκετές φορές δεν φτάνουν σε μας. Τα 
προβλήματα τα λύνουν μόνοι τους επί τόπου «οι μπρά
βοι και οι νταβατζήδες».

«Α.Ε.»: Υπάρχει κάποιο περιστατικό που να σας έχει 
προκαλέσει ενδιαφέρον;

Α.Υ.: «Έχουμε σοβαρά επεισόδια αλλά για μας εδώ 
είναι κάτι το καθημερινό. Συχνά περνάμε δύσκολες 
στιγμές, έρχονται μεθυσμένοι που επιτίθενται ή μας 
απειλούν, προσπαθούμε να τους ηρεμήσουμε αλλά τί
ποτα, αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε βία. Είναι 
στιγμές που κινδυνεύουμε, πώς να τους συμπεριφερ- 
θείς, πώς να τους μιλήσεις όταν σε απειλούν ή σου 
επιτίθενται, προσπαθούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα 
τους για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε μαζί τους.

Άλλο είναι νά ’ρθει κάποιος που έχει ένα πρόβλημα 
να το συζητήσει με την Αστυνομία όμορφα και άλλο 
νάρθει κρατώντας μαχαίρι και απειλώντας «ξέρεις 
ποιός είμαι εγώ...» ή μαστουρωμένος.

«Α.Ε.»: Πιστεύετε ότι το προσωπικό πρέπει να αλλά
ζει συχνά σ’ αυτά τα τμήματα;

Α.Υ.: Όχι. Πρέπει να μένει και να είναι πεπειραμένο,



γιατί με το πέρασμα του χρόνου γνωρίζει καλύτερα 
τους ανθρώπους αυτούς εδώ και ξέρει πώς πρέπει να 
τους συμπεριφερθεί.

«Α.Ε.»: Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει με τους οίκους 
ανοχής και τα μπαρ;

Α.Υ.: Οι οίκοι ανοχής πρέπει να μεταφερθούν έξω 
από την πόλη, σ’ ένα συγκεκριμένο μέρος όλοι μαζί. Να 
δημιουργηθεί μια μικρή πόλη θα 'λεγα που θα είναι 
εύκολο να ελεγχθεί.

Η συζήτησή μας διακόπτεται από τους άνδρες του 
περιπολικού που φέρνουν κάποιους από ένα μπαρ. 
Μέχρι να ξεκαθαρίσει την κατάσταση ο υπαστυνόμος, 
εμείς βρίσκουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μ' έναν 
απ' αυτούς.

-  Πώς λέγεσαι;
-  Γιώργης.
-  Τι δουλειά κάνεις;
- . . .  Στα μπαρ...
-  Εδώ γιατί ήρθες;
-Γ ια  εξακρίβωση. Μια ζωή με παίρνουνε, όποτε με 

βλέπουν. Τι να τους κάνεις. Ταυτότητα έχεις σε παίρ
νουνε, ταυτότητα δεν έχεις σε ξαναπαίρνουνε!!! Πρέ
πει να την αφήνω την ταυτότητα στο σπίτι για να μη την 
χάσω κιόλας.

-  Δεν έχεις βαρεθεί, δεν θεωρείς ότι πρέπει ν' αλ
λάξεις τρόπο ζωής;

-  Πρέπει ν’ αλλάξω οπωσδήποτε τρόπο ζωής αλλά 
δεν μ' αφήνουν οι συνθήκες, όπου και να πας μεροκά
ματο δεν υπάρχει. Οπωσδήποτε το ελεύθερο επάγγελ
μα σ’ αφήνει ένα χρηματικό ποσό 500 ή 600 κατοστάρι
κα που 'κονομάμε την ημέρα, ίσα - ίσα για να ζούμε 
(γελάει).

-  Το μπαρ θεωρείται ελεύθερο επάγγελμα;
-Γ ιαμας τους επαγγελματίες ναι, αλλά έλα που, τι 

να το κάνεις τώρα, για ένα χιλιάρικο τη βραδυά που 
δουλεύεις ούτε ΙΚΑ έχεις ούτε ασφάλεια έχεις, τίποτα, 
άμα αρρωστήσεις θα πεθάνεις σαν σκυλί στο δρόμο. 
Και κάθε τόσο η Αστυνομία σε κυνηγάει, άλλη δουλειά 
δεν έχει να κάνει}απλώς τους μπαρόβιους κυνηγάει.

Ο φίλος μας μιλά με μεγάλη άνεση. Ο χώρος αυτός 
του είναι γνώριμος, έχει γίνει ρουτίνα γι’ αυτόν, αισθά
νεται σα στο σπίτι του. Φιλοσοφεί για τον τρόπο ζωής 
του απόλυτα, θέλει νάναι η αυθεντία, δεν επιδέχεται 
αντιρρήσεις, έχει κατασταλάξει, ζητά να του βγάλουμε 
φωτογραφία, θεωρεί τον εαυτό του πρωταγωνιστή στο 
θέατρο της νύχτας.

Ευτυχώς γ ι’ αυτόν, απόψε θα τη γλυτώσει. Οι δια
φορές επιλύθηκαν από τον υπαστυνόμο. Αύριο όμως; 
Τι θα γίνει αύριο;

Αφήνουμε το ΣΤ' αστυνομικό τμήμα για να καταλή
ξουμε ώρα 3.10' το πρωί στον Πυροσβεστικό Σταθμό 
Αμπελοκήπων και να δούμε εδώ πώς δουλεύει ο αξιω
ματικός υπηρεσίας. Τον συναντάμε σ’ ένα μικρό δωμά
τιο μ' ένα γραφείο, ένα τηλέφωνο. Στο δε τοίχο κρεμα
σμένους αρκετούς πίνακες:
-πίνακας εσωτερικών υπηρεσιών
-  πρόγραμμα εκπαίδευσης
-  πίνακας των αξιωματικών και υπαλλήλων του Σώμα

τος.

-  Πίνακας με τους πυροσβεστικούς Σταθμούς και διευ
θύνσεις σ’ όλη την Ελλάδα.

-  Πίνακας των υδροστομίων, υδατοδεξαμενών, φρεα
τίων της περιοχής του με τις απαραίτητες ενδείξεις 
(χωρητικότητα - πίεση κ.ά.) όλα χρήσιμα και απαραί
τητα για τον αξιωματικό υπηρεσίας κάθε βάρδιας.

Ποιά είναι όμως τα καθήκοντά του, πώς δουλεύει, 
έρχεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη όπως ο αστυνο
μικός ή του συμπαραστέκεται και τον βοηθάει όταν τον 
καλέσει;

Απ.: Είναι ο επικεφαλής της βάρδιας και είναι υπεύ
θυνος όλο το 8ωρο για ό,τι συμβεί μέσα στο σταθμό και 
στην εξωτερική υπηρεσία των πυροσβεστών.

Από τη στιγμή που αναλαμβάνει καθήκοντα, ελέγχει 
αν είναι όλοι οι άνδρες της βάρδιας, κάνει τη σωστή 
κατανομή των ανδρών στα αυτοκίνητα εξόδων και τις 
ομάδες κατάσβεσης, διάσωσης κλπ., ελέγχει τη σωστή 
λειτουργία των αυτοκινήτων και αν υπάρχουν τα απα
ραίτητα εργαλεία σε κάθε αυτοκίνητο εξόδου, διατάσ- 
σει πώς θα κινηθούν τα οχήματα στα συμβάντα. Στην 
εξωτερική υπηρεσία επιβλέπει τους διατιθέμενους άν
δρες και καθοδηγεί αυτούς βάσει των διαταγών της 
διοίκησης. Διευθετεί κατά την κρίση του τα μικροπαρα- 
πτώματα και μικροδιαφορές των ανδρών της βάρδιάς 
του.

Σε περίπτωση συναγερμού αναχωρεί επικεφαλής 
τηςΑ' Εξόδου αναπληρούμενος από τον υπαξιωματικό 
επόπτη της υπηρεσίας. Φθάνοντας στο χώρο πυρκα
γιάς κάνει έλεγχο γύρω από το καιόμενο κτίριο, αν 
μπορεί να πλησιάσει το αυτοκίνητο, δίνει οδηγίες 
στους άνδρες, επιβλέπει το έργο επέμβασης, είναι υ
πεύθυνος την ώρα του συμβάντος για ο,τιδήποτε συμ
βεί. Κατά την ώρα της πυρκαγιάς επικοινωνεί με το 
διοικητή ενημερώνοντάς τον για την πορεία της πυρ
καγιάς.

Σε περίπτωση πολύωρου συμβάντος κάνει και την 
εναλλαγή των ανδρών ανά 8ωρο.

Μετά την επιστροφή του από κάποιο συμβάν υπο
βάλλει απαραίτητα έκθεση στο διοικητή για την εξέλιξη 
του συμβάντος και την δράση των ανδρών.

Στο τέλος της βάρδιας του συντάσσει αναφορές 
βάσει του δελτίου αναφοράς του υπαξιωματικού και 
επόπτη υπηρεσίας.

Η ώρα πλησιάζει περίπου 4 τα χαράματα καθώς το 
ρεπορτάζ της «Α.Ε.» τελειώνει.

Τα φώτα της πόλης τρεμοπαίζουν νυσταγμένα. Κο
ντά μας οι αξιωματικοί Υπηρεσίας των αστυνομικών και 
πυροσβεστικών σταθμών, όπως κάθε μέρα, κάθε βρά
δυ, κάθε χρόνο έτσι και απόψε μένουν ξάγρυπνοι για 
να μας προσφέρουν τη βοήθειά τους σε κάθε πρόβλη
μά μας.

Ας τους ευχηθούμε λοιπόν για το 1986 καλές βάρ
διες και με λίγα περιστατικά.

Όλοι δε οι ανώνυμοι φίλοι μας αστυνομικοί και πυ
ροσβέστες μας εύχονται χρονιά ειρηνική με λίγα συμ
βάντα για μια καλύτερη σχέση αστυνομίας - πολίτη.

□
121



Ο νέος ηλεκτρονικός
Σταμάτης
και
Γρηγόρης

Ρεπορτάζ: Αντ. Γαλανόπουλος

Φανάρια. Εναλλαγή πράσινου - κόκκινου. Χρόνια 
τώρα ρυθμίζουν τη κίνησή μας στη πρωτεύουσα. Είτε 
με το αυτοκίνητό μας είτε πεζοπορώντας. Αμέτρητες 
φορές, βρεθήκαμε μπροστά τους, υποχρεωθήκαμε 
να σταματήσουμε ή να προχωρήσουμε, πολλές φο
ρές νοιώσαμε πικραμένοι που δε μπορέσαμε να πε
ράσουμε. Μας σταμάτησε το κόκκινο. Αργήσαμε. Πό
σο; Μόνο λίγα δευτερόλεπτα ίσως κάποιο λεπτό. 
Πάντως έχουμε την αίσθηση ότι αργήσαμε. Άλλοι 
πάλι δεν άντεξαν να περιμένουν. Πέρασαν με κόκκι
νο. Τι κέρδισαν; έναν πολύ μικρό χρόνο, ελάχιστο. Τι 
έχασαν; Πολλές φορές τη σωματική τους ακεραιότη
τα ή και την ίδια τη ζωή τους. Άξιζε τέτοια θυσία; 
Πάντως τα φανάρια δεν φταίνε. Αυτά, σε μόνιμη βά
ση ρυθμίζουν τη κίνησή μας φροντίζοντας για την κί
νηση και των άλλων. Μέσα σε κάποιο μοιρασμένο 
χρόνο θα κινηθούμε και εμείς και οι άλλοι, αποφεύ- 
γοντας τη σύγκρουση, τη μάχη στήθος με στήθος.

Ο Άνθρωπος έδωσε την ικανότητα αλλά και την 
εξουσία σε άψυχα αντικείμενα να ρυθμίσουν κάποιες 
στιγμές απ’ τη ζωή του. Δάνεισε κάποια λογική απ’ τη 
δική του σε άψυχα, έτσι ώστε αυτά τα άψυχα να τον 
βοηθήσουν να ζήσει καλύτερα, αν θέλετε να ζήσει 
πιο ειρηνικά, πιο οργανωμένα.

Δεν ξέρω αν αναρωτηθήκατε τ ι ακριβώς βρίσκεται 
πίσω απ’ τα φανάρια που βλέπουμε στις διασταυρώ-
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σεις. Ποιός είναι ο εγκέφαλος και ποιοι οι συνεργά
τες του.

Τι είναι αυτό που κανονίζει το πότε θα προχωρή
σουμε και πότε θα σταματήσουμε. Πόσο τέλειο είναι 
για νατό εμπιστευτούμε. Πώς λειτουργεί;

Ελάτε μαζί μας για να μάθετε, στο περιορισμένο 
αυτό χώρο των σελίδων του περιοδικού μας, τ ι υπάρ-



Ο κ. Κ ω ν σ τα ντά κη ς  μ ε  το ν  κ. Α ντώ νιό  δη μ π ρ ο σ τά  σ το  

χ ά ρ τη  τη ς  Φ ω τεινής  Σ η μ α το δ ό τη σ η ς  τη ς  Κ εν τρ ικ ή ς  

Π ερ ιο χ ή ς  τη ς  Π ρ ω τεύ ο υ σ α ς .

χει πίσω από το Σταμάτη και το Γρηγόρη, το κόκκινο 
και το πράσινο.

Βρισκόμαστε στο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότη
σης της Κεντρικής Περιοχής της πρωτεύουσας. Φιλο
ξενείται στο κτίριο του Ο.Τ.Ε. της οδού 3ης Σεπτεμ
βρίου. Σε δύο σχετικά μικρές αίθουσες υπάρχουν 
τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τερματικές συ
σκευές, ένας αριθμός μετατροπέων των ηλεκτρονι
κών πληροφοριών. Και ο χάρτης ελέγχου της Φωτει
νής Σηματοδότησης της Κεντρικής Περιοχής της 
πρωτεύουσας. Αυτά όλα είναι ο εγκέφαλος και η 
καρδιά του όλου συστήματος της Φωτεινής Σηματο
δότησης.

Στο χειριστήριο βρίσκονται πάντα ο υπεύθυνος 
του Κέντρου, μηχανικός της Εταιρείας που κατα
σκεύασε το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, ένας ελεγ
κτής του Υπουργείου Δημοσίων Εργων και ένας άν- 
δρας της Τροχαίας. Ακόμη υπάρχουν κάποιοι άλλοι 
τεχνικοί της Εταιρίας.

Η ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου ανήκει στο 
Υπουργείο Δημοσίων Εργων που είναι και αρμόδιο 
Υπουργείο για τα θέματα σηματοδότησης. Ο κ. Κων
σταντάκης, ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού για θέ
ματα σηματοδότησης, μας μίλησε για το νέο ηλε
κτρονικό σύστημα.

«Το σύστημα αυτό λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια. 
Για ένα χρόνο είχαμε το μεταβατικό στάδιο λειτουρ
γίας και τα επόμενα δύο χρόνια είχαμε κανονική λει
τουργία του συστήματος. Έχει κατασκευασθεί από 
ειδικευμένη στα ηλεκτρονικά Εταιρία η οποία και υ
ποχρεώνεται να το συντηρεί. Στοίχισε πεντακόσια 
εκατομμύρια δραχμές περίπου. Το σύστημα αποτε- 
λείται από τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους 
ανιχνευτές που βρίσκονται στις διασταυρώσεις κάτω 
από το οδόστρωμα και τις ειδικές συσκευές (μικροί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές) που έχουν τοποθετηθεί 
σε κύριες διασταυρώσεις.

Οι τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνεργάζον
ται. Ο ένας χρησιμεύει για το χειρισμό και σα σύνδε
σμος μεταξύ του χειριστή και του Κέντρου, οι άλλοι 
δύο είναι για τη ρύθμιση. Ο υπολογιστής που χρησι
μεύει για το χειρισμό χρησιμεύει και σαν εφεδρεία αν 
τυχόν χαλάσει ο υπολογιστής της ρύθμισης, αν χα
λάσουν και οι δύο, πράγμα σχεδόν αδύνατο, τότε οι 
συσκευές που υπάρχουν στις διασταυρώσεις, λει
τουργούν ανεξάρτητα. Κάποια ψηφιακά ρολόγια με
γάλης ακρίβειας που έχουν στο μηχανισμό τους τις 
βοηθούν να μένουν συντονισμένες μεταξύ τους για 
κάποιο χρονικό διάστημα αρκετό ώστε να αποκατα
σταθεί η βλάβη του υπολογιστή.

Οι ειδικές συσκευές που αναφέραμε έχουν τοπο
θετηθεί στις κύριες· διασταυρώσεις, διασταυρώσεις 
κλειδιά όπως τις αποκαλούμε, και αστυνομεύονται 
επί 24ώρο . Αν σε μια τέτοια κάτι δεν πάει καλά, τότε 
όλο το σύστημα έχει προβλήματα.

Οι ανιχνευτές, τοποθετημένοι κάτω από το οδό
στρωμα, πληροφορούν τις συσκευές και το κέντρο
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για το πόσα αυτοκίνητα περνάνε, την ταχύτητά τους, 
τη χρονική απόσταση μεταξύ των διελεύσεών τους 
κλπ.

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στους 
υπολογιστές έχουν προεκπονηθεί, δηλαδή οι μηχανι
κοί τα έχουν ετοιμάσει από πριν και τα έχουν στη 
μνήμη του υπολογιστή, δεν είναι προγράμματα που 
γίνονται με τις πληροφορίες που δέχονται, απλώς 
κάνουν επιλογή προγράμματος μετά από τις πληρο
φορίες. Υπάρχουν και συστήματα που φτιάχνουν τα 
προγράμματα την ίδια ώρα σύμφωνα με τις πληροφο
ρίες που παίρνουν. Αυτό το σύστημα επιλέχτηκε γιατί 
έχει καλύτερη εποπτεία ο χειριστής και ο μηχανικός 
για το τι γίνεται έξω, πράγμα που δεν θάχαμε με κά
ποιο άλλο σύστημα.

Τα προγράμματα που έχουν εκπονηθεί έχουν μια 
λογική που δεν υπήρχε παλαιότερα. Τα παλιά προ
γράμματα σε κάθε διασταύρωση, μέσα στο συντονι
σμένο σύστημα του κέντρου της Αθήνας, δίνανε 
στην κύρια αρτηρία το μεγαλύτερο δυνατό χρόνο, 
όσο δηλαδή περίσσευε απ' τη δευτερεύουσα. Τώρα 
γίνεται μια καλύτερη διανομή, κάπου δηλαδή, που θα 
μπορούσε να έχει περισσότερο πράσινο σήμα, δεν το 
έχει γιατί πιο κάτω θα δημιουργούσε συσσώρευση 
(ουρά) αυτοκινήτων. Κάνουμε δηλαδή, κατανομή του 
πράσινου ισόρροπη, σε μια αρτηρία. Αυτό συνεπάγε
ται σε κάθε φανάρι να έχουμε λίγα αυτοκίνητα. Μόλις 
ανάψει το φανάρι θα περάσουν πιο γρήγορα τα αυτο
κίνητα και θα διευκολύνονται για γρήγορες μετακι
νήσεις.

Στο σύστημα υπάρχει περιθώριο πύκνωσης και 
επέκτασης. Π.χ. σήμερα καλύπτει τετρακόσιες δια
σταυρώσεις έχοντας δυνατότητα να καλύψει μέχρι 
και οκτακόσιες. Θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλο 
το λεκανοπέδιο, δεν το κάνουμε γιατί υπάρχει πρό
βλημα αξιόπιστης πληροφόρησης λόγω της μεγάλης 
απόστασης. Εξ άλλου θα δημιουργούσαμε έτσι ένα 
γιγάντιο σύστημα όχι και τόσο ευέλικτο.

Για τον Πειραιά και τη μείζονα περιοχή του προ- 
θλέπεται Κέντρο που θα εγκατασταθεί σε αίθουσα 
των κτιρίων, που κτίζονται στη Νίκαια, από το Υπουρ
γείο Δημοσίων Εργων, θα το κατασκευάσει μια άλλι· 
επίσης ειδικευμένη στις ηλεκτρονικές κατασκευές 
Εταιρεία, θα είναι και αυτό κέντρο επεκτάσιμο».

Γ ια την αστυνόμευση σε συνδυασμό με το νέο 
σύστημα Φωτεινής Σηματοδότησης ο κ. Κωνσταντά- 
κης θα συμπληρώσει, δηλώνοντάς μας:

«Λάθος αστυνόμευση σημαίνει μη σωστή λειτουρ
γία του όλου συστήματος, δηλ. πάνε χαμένα τα χρή
ματα που ξοδεύτηκαν για το σύστημα. Στις διασταυ
ρώσεις που έχουν Φωτεινή σηματοδότηση ελεγχόμε
νη από το Κέντρο, πρέπει οι τροχονόμοι να παρεμ
βαίνουν μόνο σε ελάχιστες αναγκαίες περιπτώσεις 
π.χ. κάποια βλάβη αυτοκινήτου ή σε στιγμές που αλ
λάζουν οι συνθήκες κυκλοφορίας (δυνατή βροχή) 
κλπ., να στέκονται κάπου στην άκρη και να παρακο
λουθούν γιατί πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι και 
μόνον η παρουσία τους κάνει τους οδηγούς διατα
κτικούς στις κινήσεις τους».
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Τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μας εξη
γεί, σε γενικές γραμμές, ο μηχανικός της Εταιρίας 
και υπεύθυνος του Κέντρου κ. Γιώργος Λαλατζίδης.

«Υπάρχει ένα κλειστό κύκλωμα υπολογιστού και 
διασταύρωσης το οποίο γίνεται με ένα ζευγάρι καλω
δίων. Ο μεν υπολογιστής στέλνει τις εντολές του που 
είναι το άναμα και το σβήσιμο του πράσινου των φά
σεων (κατευθύνσεων) που έχει η διασταύρωση, προς 
τη συσκευή, η δε συσκευή στέλνει τους κωδικούς 
της σε περίπτωση βλάβης προς τον υπολογιστή. Κάθε 
ένας απ' τους κωδικούς, καθορίζει το είδος της βλά
βης.

Κατ’ αυτό το τρόπο ελέγχουμε μέσω μιας εντολής
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πεδίου και ενεργοποιείται ένας συγκεκριμένος πομ
πός στη συσκευή του οποίου η ηλεκτρονική πληρο
φορία μεταφέρεται μέσω του καλωδίου στον μετα
τροπέα όπου και υπάρχει ένας αντίστοιχος δέχτης 
που λαμβάνει την πληροφορία. Με τη σειρά του δε 
αυτός ενεργοποιεί τη μνήμη του υπολογιστή. Κατ' 
αυτό το τρόπο πληροφορείται ο υπολογιστής για τη 
κυκλοφορία. Σύμφωνα τώρα με μια λογική με την ο
ποία έχει τροφοδοτηθεί ο υπολογιστής, κρίνει το 
ποιό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τις κυκλοφορια- 
κές ανάγκες της ομάδας στην οποία ανήκει η συγκε-
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όλο το δίκτυο και διαπιστώνουμε ποιοι κόμβοι έχουν 
βλάβη, τ ι βλάβη έχουν και φροντίζουμε ώστε τα συ
νεργεία μας να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Μεταξύ του υπολογιστή και της διασταύρωσης 
υπάρχει ο μετατροπέας των ηλεκτρονικών πληροφο
ριών σε αναλογικές (συχνότητες).

Στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας υ
πάρχουν ανιχνευτές. Αυτά είναι καλώδια (βρόγχοι) 
τοποθετημένοι κάτω από το οδόστρωμα. Και συν
δέονται με τη τοπική συσκευή της διασταύρωσης. 
Όταν περάσει κάποιο αυτοκίνητο πάνω από το βρόγ
χο, μεταβάλλεται η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού

κριμένη διασταύρωση.
Οι διασταυρώσεις έχουν κατανεμηθεί σε ομάδες 

σύμφωνα με τη γεωμετρική θέση της διασταύρωσης 
ως προς το κυκλοφοριακό δίκτυο.

Οι συσκευές που υπάρχουν στις διασταυρώσεις, 
σαν μικροί υπολογιστές που είναι, με τις πληροφο
ρίες που παίρνουν απ’ τους ανιχνευτές, επενεργούν 
και τοπικά στη συγκεκριμένη διασταύρωση, ξέχωρα 
από το κεντρικό υπολογιστή.

Τελευταία, στο Κέντρο φέραμε και εγκαταστήσα- 
με Χάρτη ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της 
Κεντρικής περιοχής της Αθήνας. Σ’ αυτό το χάρτη 
υπάρχουν για την κάθε διασταύρωση δύο λαμπάκια, 
ένα πράσινο και ένα κόκκινο. Το πράσινο όταν ανα
βοσβήνει σημαίνει ότι κάποιος βρόγχος της διασταύ
ρωσης έχει βλάβη, ποιος βρόγχος είναι, ελέγχεταιεπί
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τόπου, στην αντίστοιχη συσκευή της διασταύρωσης.
Το κόκκινο, έχει δύο λειτουργίες. Στη πρώτη ανά

βει συνεχώς και σημαίνει είτε ότι το καλώδιο επικοι
νωνίας με τον υπολογιστή έχει διακοπεί, οπότε η 
διασταύρωση λειτουργεί με τοπικό πρόγραμμα, είτε 
έχει εσκεμμένα τεθεί η διασταύρωση σε τοπικό πρό
γραμμα, για κάποιο λόγο. Στη δεύτερη περίπτωση 
λειτουργίας το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει και ση
μαίνει ότι η διασταύρωση είναι εκτός λειτουργίας εί
τε επειδή έχουμε διακοπή ρεύματος (ΔΕΗ) είτε επει
δή έχουν καεί όλες οι κόκκινες λάμπες μιας κατεύ
θυνσης (φάσης) της διασταύρωσης τις οποίες και αν
τικαθιστά ειδικό συνεργείο.

Για τις καμένες λάμπες, του πράσινου, υπάρχει 
συνεργείο του Υπουργείου Δημοσίων Εργων που τις 
εντοπίζει, ενώ άλλο συνεργείο τις αντικαθιστά.

Η προτεραιότητα ελέγχου δίνεται στις κόκκινες 
λάμπες γιατί απ' αυτές προέρχεται ο κίνδυνος δυ
στυχήματος σε μια διασταύρωση.

Εκτός του Χάρτη, στο Κέντρο υπάρχουν και τα 
τερματικά καθώς και εκτυπωτές μέσω των οποίων ε
λέγχουμε όλο το δίκτυο, παίρνοντας απ’ αυτά, πάρα 
πολλές πληροφορίες.

Οι βλάβες στο ελεγχόμενο από το Κέντρο τμήμα

είναι πάρα πολύ λίγες. Οι περισσότερες απ’ αυτές γί
νονται σε μέρες κακοκαιρίας (δυνατής βροχής) ή ο
φείλονται σε τρακαρίσματα των φαναριών από αυτο
κίνητα, γενικά κάνουμε ότι μπορούμε για να δουλέ
ψει σωστά το σύστημα».

Αυτά μας είπαν οι δύο αρμόδιοι. Άνθρωποι και 
ηλεκτρονικές συσκευές βρίσκονται στην καθημερινή 
μας εξυπηρέτηση. Στόχος τους η ασφαλέστερη και 
ταχύτερη κυκλοφορία. Το πετυχαίνουν; Σε ένα μεγά
λο βαθμό, ναι. Όμως όπως μας λέει και ο κ. Αντω- 
νιάδης, υπάλληλος του Υπουργείου Δημοσίων Έρ
γων, «η φωτεινή σηματοδότηση πρέπει να ξέρουμε 
ότι δεν λύνει όλα τα προβλήματα». Πράγματι, όμως 
είναι ένα πολύ θετικό, βασικό στοιχείο, μέσα στις αν
τίξοες κυκλοφοριακές συνθήκες της πρωτεύουσας.

Θα σας αφήσουμε για να διαβάσετε και τις επόμε
νες σελίδες του Περιοδικού μας, δίνοντάς σας όμως 
μια συμβουλή. Μην παραβιάζετε τη Φωτεινή Σηματο
δότηση. Κάποιοι σκάφτηκαν και συνεχίζουν να σκέ
φτονται για μας και την καλύτερη κυκλοφορία μας 
στους δρόμους της Αθήνας. Το πράσινο και το κόκκι
νο, ο ηλεκτρονικός Σταμάτης και Γρηγόρης υπάρ
χουν για να μας εξυπηρετούν και όχι να μας καταπιέ
ζουν.

□
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Δικαστικές αποφάσεις για 
τον ορό της αλήθειας

Από το Περιοδικό «International Criminal Police Revieu» 
της Γενικής Γραμματείας της INTERPOL

του Alfonso Gomez Gutierrez 
Κομισάριου Διευθυντή 

ΑΡΧΠΥείου - Αστυνομίας 
Μαδρίτης 
Ισπανία

Μετάφραση: Φρέντη Τσίρου

Ι α  λεξικά ορίζουν τη ψυχανάλυση εν υπνώσει σα 
μια επιστημονική μέθοδο προορισμένη να διευκολύνει 
την ανάλυση της ανθρώπινης σκέψης και αναφέρο- 
νται σ' αυτόν που είναι κοινώς αλλά εσφαλμένα γνω- 
πός σαν «ορός της αλήθειας».
ΛΤο Evipan/ca/ το Pentothal είναι δύο βαρβιτουρικά 
ω, αν και η χρήση τους είναι παράνομη, δίνουν τα 

καλύτερα αποτελέσματα όταν γίνεται προσπάθεια να 
επιτευχθούν ομολογίες από κατηγορούμενους. Σε 
διάφορες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι
κής οι δικαστές έχουν ακόμα επιτρέψει και την χρήση 
αυτών των χημικών ουσιών.

Ο Φρόύντ πίστευε ότι ο «άνθρωπος είναι ανίκανός 
να κρατήσει ένα μυστικό» και ο εγκληματολόγος Han 
Gross διατεινόταν ότι «πρέπει να προετοιμασθεί το 
έδαφος ώστε ο άνθρωπος να λέει την αλήθεια».

Με τη πάροδο του χρόνου οι ανάγκες της δικαιο
σύνης και η γνώμη του κράτους ενθάρρυναν την εξέ
λιξη μέσων για να επιτύχουν ομολογίες, που είναι το 
κυριότερο είδος απόδειξης.

Στο όνομα της δικαιοσύνης, της κοινωνίας ακόμα 
και της επιστήμης, αυτή η αναζήτηση της αλήθειας 
οδήγησε στη χρησιμοποίηση διαφόρων μεθόδων (φυ
σικών, χημικών, ψυχολογικών, υπνωτικών, ηλεκτρο
νικών), ποικίλοντας από βασανιστήρια για ομολογία 
σε σύγχρονη ανάκριση και φυσικά αποδεικτικά στοι
χεία που παρέχονται από δικαστικές επιστημονικές τε
χνικές. Η λέξη «αποδεικτικό στοιχείο» μπορεί να χρη
σιμοποιηθεί με την έννοια «τελική απόδειξη» (αυτή 
καθαυτή η απόδειξη) ή «μέσον απόδειξης».

Σε γενικές γραμμές, το αποδεικτικό στοιχείο δηλώ
νει την ύπαρξη κάποιου γεγονότος.

Κατά την άποψη της αστυνομίας, μέσα απόδειξης

είναι όλες οι νόμιμοι μέθοδοι που είναι καταγραμμένες 
στα αρχεία της αστυνομίας (υπηρεσιακές αναφορές) 
και που σκοπεύουν να πείσουν ένα δικαστή για την 
ύπαρξη ενός γεγονότος. Επίσης υπάρχουν δύο σημα
ντικές νομικές αρχές. Η υπεροχή του ρόλου των δικα
στικών στο προσδιορισμό της αξίας του αποδεικτι
κού στοιχείου και στα μέσα για την ασφάλειά του, και 
η αρχή του «in dubio pro reo», δια του οποίου δίνεται 
στο κατηγορούμενο το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. 
Το δεύτερο αξίωμα περιέχεται στο άρθρο 24 του Ι
σπανικού Συντάγματος και δίνει στο κατηγορούμενο 
το δικαίωμα να αρνηθεί την ενοχή του και να επιμείνει 
στην αθωότητά του.

Πριν την ισχύ του Ισπανικού Συντάγματος το Ί978, 
αυτό ήταν απλώς μια γενική νομική αρχή. Παρόλα 
αυτά, κατέληξε σε μια σημαντική αλλαγή της διαδικα
σίας που, σαν αστυνομικοί, θάπρεπε πάντοτε νάχου- 
με κατά νου, από τη στιγμή που σημαίνει ότι έχουμε 
να κάνουμε με μια μεγαλύτερη επαγγελματική προσ
πάθεια, και από τη πλευρά των τεχνικών μεθόδων και 
από αυτή τής προσωπικής αντίληψης.

Κατά τη πολύχρονη αστυνομική μου καριέρα έχω 
δει φυλακισμένους να παρουσιάζονται στο δικαστήριο 
και να παραπονούνται, συχνά χωρίς αιτία, ότι «η ο
μολογία τους είναι ψεύτικη. Υποχρεώθηκα να ομολο
γήσω». Σε περιπτώσεις όπως αυτές ο κατηγορούμε
νος καταθέτει, σαν να ήταν πράγματι γεγονός, ότι του 
επεβλήθη η λήψη του sodium pentothal, ότι υπέστη 
πλύση εγκεφάλου, βασανίστηκε και υποβλήθηκε σε 
απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση ρητά απα
γορευμένη από το άρθρο 75 του Ισπανικού Συντάγμα
τος.

Γι’ αυτή την αιτία έμεινα κατάπληκτος από τη φύση
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της απόφασης παρμένης από το 2ο Τμήμα του Ανώ
τατου Δικαστηρίου. Ο κατηγορούμενος είχε πράγματι 
προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο επειδή αμφισβη
τούσε την ετυμηγορία του επαρχιακού δικαστηρίου 
του Οβιέδο στην επαρχία της Αστούριας. Αυτό το δι
καστήριο δεν του είχε επιτρέψει να κάνει οποιαδήποτε 
δήλωση κάτω απάτην επήρρειατου sodium pentothalf) 
οποιοσδήποτε άλλου παρόμοιου προϊόντος. Ενιω
θε ότι υπήρχε κάποιο λάθος στην εκδίκαση της υπό
θεσής του, που περιόριζε την υπεράσπισή του καθώς 
το δικαστήριο του αρνήθηκε την ευκαιρία ν’ αποδείξει 
την αθωότητά του χρησιμοποιώντας ορό της αλή
θειας. Καθώς η περίπτωση αυτή είναι κάπως ασυνή
θιστη και αναμφισβήτητα επαγγελματικού ενδιαφέρο
ντος, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τη μακρο
σκελή ετυμηγορία που εξέδωοε το Ανώτατο Ισπανικό 
Δικαστήριο.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μια μέρα του Σεπτέμβρη του 1981, σε μια Ισπανική 
παραλία ένας νεαρός που είχε φάκελλο κλέφτη και 
ήταν φυγόδικος, έκανε τη γνωριμία. μιας Βρεττανίδας 
τουρίστριας και της εξομολογήθηκε το σφοδρό έρωτά 
του.

Μερικές μέρες αργότερα πήγαν στη παραλία μαζί 
χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο της κοπέλας. Την έ
πεισε να πάει μαζί του σε μια κοντινή σπηλιά ώστε να 
μπορούν να μείνουν μόνοι και μακριά από αδιάκριτα 
βλέμματα.

Μέσα στη σπηλιά της ζήτησε να κάνουν έρωτα αλ
λά εκείνη αρνήθηκε. Αυτός τότε θύμωσε και την έ
σπρωξε μακριά. Δυστυχώς εκείνη έπεσε, χτύπησε το 
κεφάλι της σ’ ένα βράχο και πέθανε ακαριαία.

Τότε αυτός έκλεψε 5.000 πεσσέτες από τη τσάντα 
της, έθαψε το σώμα της στην άμμο και έφυγε.

Το πτώμα βρέθηκε την ίδια μέρα. Δυο εβδομάδες 
αργότερα, μετά από επισταμένες αστυνομικές έρευνες 
ο εγκληματίας συνελήφθη και του απηγγέλθη κατηγο
ρία.

01 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αφού ολοκληρώθηκαν οι ανακρίσεις της αστυνο
μίας, η υπόθεση έφθασε στον ανακριτή. Αυτός ετοί
μασε ένα περιληπτικό χωρίς παραλείψεις φάκελλο και 
η υπόθεση έφθασε στο επαρχιακό δικαστήριο του 
Οβιέδο σε μικρό χρονικό διάστημα.

01 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Το επαρχιακό δικαστήριο του απηύθυνε κατηγορία

για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, απρεπή επίθεση και 
διακεκριμένη κλοπή. Ο κατηγορούμενος καταδικάστη
κε σε 15 χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία εξ αμε
λείας και ένα χρόνο φυλάκιση για κλοπή, και του επε- 
βλήθη πρόστιμο να πληρώσει 1.000.000 πεσέτες για 
σωματικές βλάβες.

Η ΕΦΕΣΗ

Ο νομικός σύμβουλος του κατηγορούμενου αμφι
σβήτησε την ετυμηγορία και έκανε έφεση κατά της 
απόφασης στο Δεύτερο Εγκληματολογικό του Ανώτα
του Ισπανικού Δικαστήριου, υποστηρίζοντας δικονο- 
μικές παραβάσεις εξαιτίας των οποίων περιορίσθηκε 
η δυνατότητα υπεράσπισης του πελάτου του. Οσον 
αφορά το δικηγόρο, το βασικό σημείο του σκεπτικού 
του ήταν ότι το δικαστήριο δεν είχε επιτρέψει μία ένεση 
με pentothal ή μιας παρόμοιας ουσίας που θα βοη
θούσε το πελάτη του να πει την αλήθεια.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Κατά τη κρίση του το Δεύτερο Εγκληματολογικό 
Τμήμα του Ανώτατου Ισπανικού Δικαστήριου απέρ- 
ριψε την έφεση ολοκληρωτικά και υποστήριξε την α
πόφαση του Επαρχιακού δικαστήριου του Οβιέδο.

ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Η απόφαση δήλωνε ότι «κατά τον Ποινικό Νόμο 
μια ομολογία είναι κατάθεση, που γίνεται από ένα κα
τηγορούμενο στην οποία δίνει αποδεικτικά στοιχεία 
εναντίον του εαυτού του και παραδέχεται την ενοχή 
του έχοντας υτέ όψη τις κατηγορίες που εκκρεμούν 
εναντίον του».

Σε κάποιο βαθμό η Ισπανική Ποινική Δικονομία α
κόμα αναγνωρίζει τον υπερέχοντα μοναδικό χαρακτή
ρα των ομολογιών σαν το κυριότερο είδος αποδεικτι
κού στοιχείου. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ακόμη 
φανερά στον Οργανικό Νόμο No 10/11-10-1980 καθώς 
τα άρθρα 7 και 8 αναφέρονται στη προφορική εξέτα
ση για επιθέσεις εκ προθέαεως. Η αλλαγή στη θεωρία 
για την ομολογία εκφράζεται πλήρως στο Ισπανικό 
Σύνταγμα του 1980. Το άρθρο 17, παράγραφος 3, του 
Συντάγματος αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος δεν υ
ποχρεώνεται να κάνει κατάθεση και το άρθρο 24 πα
ράγραφος 2, αναγνωρίζει το δικαίωμα του κατηγο
ρούμενου για μια επαρκή υπεράσπιση και για τη χρη
σιμοποίηση αποδεικτικών μεθόδων που θα ενισχύ- 
σουν αυτή την υπεράσπιση, σύμφωνα με το δικαίωμά 
του να μη παραδεχθεί την ενοχή του και σα συμπέρα
σμα να υπερασπισθεί την αθωότητά του».



Τα άρθρα 406 και 820 της Ποινικής Δικονομίας επί
σης αποφαίνονται ότι «ομολογίες δεν εμποδίζουν το 
δικαστή από το να κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα 
για να αποδείξει και να επικυρώσει την ενοχή του κα
τηγορούμενου».

Η θεμελιώδης αρχή του Ποινικού Νόμου ότι η αλή
θεια θάπρεπε να βασίζεται σε υλικά αποδεικτικά στοι
χεία και η αναμφισβήτητη αξία της ομολογίας του κα
τηγορούμενου σα μέσο εξασφάλισης ότι αυτή η αρχή 
τηρείται, έχουν προσελκύσει τη προσοχή στη πειρα
ματική ψυχολογία από την άποψη του να παρέχονται 
τα νόμιμα μέσα, για να επιτυγχάνονται ομολογίες ή, 
στο κάτω κάτω τα μέσα για να επιτυγχάνεται κάποια 
απόδειξη ενοχής. Η σύγχρονη ψυχολογία και ψυχοθε
ραπεία έχουν επίσης προσελκύσει την προσοχή, ειδικά 
οι μέθοδοι όπως η ναρκοδιάγνωση, η ναρκοσύνθεση, 
η ναρκοκάθαρση. Αυτές οι μέθοδοι συνεηάγονται την 
αργή ενδοφλέβια παροχή ενός βαρβιτουρικού που 
επιφέρει μια κατάσταση όπου όλες οι αναστολές χά
νονται και αποκαλύπτεται η αλήθεια, εξ ου και η έκ
φραση «ορός της αλήθειας».

ΒΑΡΒ 1TOY ΡΙΚΑ

Μετά από εκτεταμένες κλινικές έρευνες, τα πλέον 
συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα είναι: evipan, 
privenal, sodium amytal, methedrine, eurarconxa/ ειδι
κά στο sodium pentothal, ευρέως γνωοτόσαν «ορόςτης 
αλήθειας» καθώς δημιουργεί μια αυξανόμενη αδρά
νεια που οδηγεί σε υπνηλία, νωθρότητα και τελικά 
χάσιμο των αισθήσεων και της συνείδησης.

Αυτό έχει οδηγήσει στην αισιόδοξη επιβεβαίωση ότι 
τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω της χορή
γησης του pentothal είναι γενικά, απόλυτα και εκπλη
κτικά.

Αξιοσημείωτη διαμάχη έχει προκύψει πρόσφατα 
μεταξύ των επιστημόνων, γιατρών και ψυχιάτρων, 
που εξέφρασαν επιφυλάξεις και επεσήμαναν τις α
ντενδείξεις και τους κινδύνους του pentothal. Ένας 
αριθμός Βρεττανών ερευνητών έχει υποστηρίξει ότι σε 
μερικές σπάνιες περιπτώσεις, θα μπορούσε να προ- 
καλέσει ανακοπή της καρδιάς λόγω παράλυσης.

Η δικαστική απόφαση που παρατέθηκε πιο πάνω 
σχολίαζε ως εξής: «Αναπόφευκτα το πρόβλημα της 
ψυχανάλυσης εν υπνώσει ετέθη στα συμφραζόμενα 
της ανάκρισης αλλά το προδικασμένο, η νομική αυθε
ντία και η ιατρική επιστημονική άποψη έχουν τοποθε
τηθεί από τη πλήρη παραδοχή μέχρι την αποδοχή με 
επιφυλάξεις και την ολοσχερή απόρριψη της χρήσης 
«φαρμάκων της αλήθειας» σα μέσο δημιουργίας από
δειξης.

Οταν πάρθηκε η απόφαση... η έλλειψη αξιόπι
στων αποτελεσμάτων, οι πιθανοί κίνδυνοι από τη 
χρήση του και ειδικά οι σοβαρές αντιρρήσεις που ε-

γέρθηκαν κατά της ανεξέλεγκτης χρήσης του θα μας 
ανάγκαζαν να παραβούμε τις αρχές του νόμου που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Στη πραγματικότητα αυτό 
θα ήταν ένας πλάγιος και απρεπής τρόπος απόσπα
σης ομολογιών από το κατηγορούμενο και σε τελευ
ταία ανάλυση θα εκδηλωνόταν μια περιφρόνηση για 
το πρόσωπο καθώς μια τέτοια ομολογία θα είχε επι
τευχθεί καταστρέφοντας τη ψυχική και διανοητική του 
αντίσταση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Ανώτατο Δικαστήριο συμπέρανε: «Όλες αυτές 
οι σοβαρές αντιρρήσεις, επιπρόσθετα μ’ αυτές που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της παρούσας ακρόα
σης, ας απευθυνθούν στο κατηγορούμενο και ας γίνει 
κατανοητό ότι σε τελευταία ανάλυση, αυτός επιθυμεί 
να κάνει μια ομολογία αφού του χορηγηθεί pentothal, 
ορίζοντας έτσι αυτή τη διαδικασία σα τη μοναδική και 
οριστική απόδειξη της αθωότητάς του παραμερίζο
ντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθη
καν με άλλους τρόπους. Οπως και νάχει το πράγμα, 
όμως, το δικαστήριο, προτού βγάλει την απόφασή 
του είναι υποχρεωμένο να λάβει ευσυνείδητα υπόψει 
του όλα τα αποδεικτικά στοιχεία κατά το άρθρο 741 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Συνεπώς, το Δικαστήριο απορρίπτει την έφεση πά
νω σ’ αυτά τα δεδομένα σαν άρνηση δηλαδή να δεχθεί 
σαν αποδεικτικό στοιχείο ομολογίες υπό την επήρρεια 
του pentothal ή κάποιου παρόμοιου προϊόντος». (Η 
έφεση ήταν βασισμένη στο άρθρο 850 παράγραφος 1 
του Ισπανικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

«Τελικά, δεν έγινε παράβαση της αρχής» in dubio 
pro reo, εφόσον υποτίθεται ότι σε περίπτωση αμφιβο
λίας για τα γεγονότα μιας υπόθεσης πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η πιο συμφέρουσα για το κατηγορούμενο εκ
δοχή. Αυτή η αρχή δεν υπεισέρχεται σ’ αυτή την υπό
θεση καθώς τα γεγονότα και η αυθεντικότητά τους εί
ναι γνωστά και δεν υπάρχει αμφιβολία ή αβεβαιότητα 
γι’ αυτά».

Αυτή η ετυμηγορία είναι σημαντικού ενδιαφέρο
ντος από την αστυνομική άποψη του θέματος, καθώς 
ορίζει ότι, αν η χρήση του pentothal υε σκοπό από
σπασης ομολογίας είναι παράνομη, είναι επίσης πα
ράνομη η χρήση του για να αποδειχθεί η αθωότητα 
κάποιου κατηγορούμενου. Σε ακραίες περιπτώσεις θα 
υπάρχει πάντα αβεβαιότητα ως προς το ποιός θα ή
ταν ο καλύτερος τρόπος να γίνει σεβαστή η αρχή ώστε 
να δοθεί στον κατηγορούμενο το πλεονέκτημα της 
αμφιβολίας και η χρήση του «ορού της αλήθειας» θα 
είναι ακόμη ανοιχτή σ’ ερωτηματικά.

Κι εμείς θ’ αφήσουμε τον αναγνώστη να βγάλει τα 
δικά του συμπεράσματα.
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ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΏΜΑΤΟΣ

Ηλεκτροκίνητη υποβρύχια 
φορητή αντλία είναι η πιο 
εύχρηστη, λειτουργεί με 
μονοφασικό ρεύμα 
220V-SOH2 μπαίνει όλη 
μέσα στο νερό, έχει 
μεγάλη
απορροφητικότητα. Είναι 
κατάλληλη για την 
άντληση ακάθαρτων 
νερών από υπόγεια 
σπιτιών, πηγάδια κλπ. 
Προέλευσης Δ. Γερμανί 
και κατασκευής του οίκου 
EMV.

Αρκετές είναι οι επιτυχίες που καταγράφονται κάθε 
χρόνο στο ενεργητικό του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Επιτυχίες που αφορούν κατασταλτικό αλλά και 
προληπτικό έργο.

Τη χρονιά που μας πέρασε οι πυροσβέστες 
επενέβησαν σε 18.836 πυρκαγιές σε 4.663 παροχές 
βοήθειας και σε άλλες περιπτώσεις που χάρη στον 
εξοπλισμό πουδιαθέτουν και τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες που καταβάλουν συνέβαλαν με 
αποτελεσματικό τρόπο στην προστασία της ζωής και 
περιουσίας του πολίτη.

Βασικό ρόλο στον εξοπλισμό παίζουν και οι αντλίες 
οι οποίες έχουν τη δυνατότητα άντλησης και 
εκτόξευσης νερού.
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Σας παρουσιάζουμε φωτογραφίες πυροσβεστικών 
αντλιών όπως εξελ ίχθηκαν τεχνολογικά από το 
1766 μέχρι σήμερα.



Πυροσβεστική ατμαντλία 
Shand Mason του 1876.

Χειροκίνητη πυροσβεστική 
αντλία Merryweather του 
1898 που
χρησιμοποιήθηκε στην 
κατάσβεση της πυρκαϊάς 
των Ανακτόρων της 24 και 
25 Δεκεμβρίου 1909 απ’ 
τον Λόχο Πυροσβεστών.

Χειροκίνητη τροχήλατη 
πυροσβεστική αντλία του 
τέλους του 19ου αιώνα.

*  . . .  #

Χειροκίνητη πυροσβεστική 
αντλία Philips του 1766.

Χειροκίνητη πυροσβεστική 
αντλία Simpson του 1820.

Ατμοκίνητη πυροσβεστική 
αντλία Merryweather του 
1863 που
χρησιμοποιήθηκε στην 
κατάσβεση της μεγάλης 
πυρκαϊάς των Ανακτόρων 
της 24 και 25 Δεκεμβρίου 
1909 από το Λόχο 
Πυροσβεστών.

Χειροκίνητη πυροσβεστική 
αντλία Merryweather του 
1866 που χρησιμοποιόταν 
απ' τον Λόχο 

Πυροσβεστών.
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Φορητή αντλία Κ. 
Rosenbaaer, τύπου 
Automatic 75 VW, 
παροχής 1150 Ι_Τ/ΜΙΝμε 
8 BAR.
Παρελήφθηκε το έτος 
1966.

Φορητή αντλία Magirus 
τύπου TS 8/8s με 
κινητήρα VW τύπου 126 Α, 
παροχής 1600 ίΥΜΙΝμε 8 
BAR, βάρους 220 KGS. 
Παρελήφθηκε το έτος 
1979.

σταθερής αναρροφητικής 
ικανότητας, μόνιμα 
εγκατεστημένη στα 
υδροφόρα πυροσβεστικά 
αυτοκίνητα. Έχει μεγάλη 
απόδοση σε ψηλή και 
χαμηλή πίεση και με 
δυνατότητα παρασκευής
αφρού.

Αντλία Rosenbauer
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Φορητή αντλία Bachert 
τύπου TS 8/8, παροχής 
1100 LT/MIN, βάρους 195 
KGS.
Παρελήφθηκε το έτος 
1973.

Αυλός πάνω σε τρέϋλορ 
(κανονάκι) τύπου FWM 
3600 έχει δεξαμενή 
χωρητικότητας 900 LT 
αφρογόνου υγρού και 
παροχή νερού 3400 LT με 
εμβέλεια 40 μέτρων 
περίπου.
Παρελήφθηκε το 19Ί8-

Μικρό φορητό αντλητικό 
συγκρότημα με αντλία 
Magirus τύπου TS 2/5 και 
δίχρονο κινητήρα SLO 
ισχύος 2,5 HP.
Παρέχει 200 LT/ΜΙΝ με 5 
BAR. Μικτό βάρος 37 
KGS. Προμήθεια 1969.

Μικρό φορητό αντλητικό 
συγκρότημα με κινητήρα 
Ιταλικής κατασκευής 
τύπου ΗΤΒ-35, ισχύος 3,5 
HP, με αντλία μονοβάθμιο 
Ελληνικής κατασκευής, 
παροχής 300 LT/ΜΙΝ από 
3 μέτρα και βάρους 30 
KGS.
Προμήθεια 1970.
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Μάγοι, Χαρτορίχτρες, 
καφετζούδες και η 

τσέπη μας



Κ  αθημερινά ακούμε για α
στρολόγους και χαρτομάντεις, για 
ψυχοερευνητές και χειρομάντεις, 
για κρυσταλομάντεις, νοομάντεις 
και άλλα πολλά. Δεν γνωρίζει κα
νείς ακριβώς τι κάνουν αυτοί οι άν
θρωποι, τους μαθαίνουμε από τις 
διαφημίσεις τους στον τύπο, τα 
πάντα γύρω τους καλύπτονται με 
μυστήριο.

Ξέρουμε όμως ότι οι μάγοι και 
οι καφετζούδες «λένε» τον καφέ, 
λύνουν μάγια, προειδοποιούν για 
τα καλά και τα κακά μελλούμενα 
και παίρνουν χρηματικό αντίτιμο 
για τις προφητείες τους. Κόσμος 
τους επισκέπτεται και πληρώνει για 
να πληροφορηθεί την πορεία και 
τις εξελίξεις των ζητημάτων του 
(αισθηματικών, οικογενειακών, επι
χειρηματικών και άλλων, που ο 
αριθμός τους δεν έχει τελειωμό).

Η μαγεία στην Ελλάδα αποτελεί 
αρκετά εκτεταμένη επαγγελματική 
απασχόληση. Πως αλλοιώς να εξη
γηθεί το γεγονός ότι περίπου
45.000 μάγοι εργάζονται για τους 
άλλους, τους αφελείς ή εύπιστους, 
με χίλια δύο συστήματα. Από το 
φλυτζάνι του καφέ μέχρι τα τρα
πουλόχαρτα και από το «χρησμό 
της Σφίγγας» μέχρι το ταμπακόνε- 
ρο. Μέσα στην Αθήνα 3.000 «μά
γοι» λένε σήμερα τον καφέ ή τα 
χαρτιά αντί αμοιβής 1.000 - 5.000 
δρχ. Εξαπατούν το κόσμο για να 
κερδίζουν όπως υπολογίζεται δύο 
περίπου δισεκατομμύρια το χρόνο. 
Φυσικά όλοι αυτοί οι επιτήδειοι εί
ναι ξένοι και άσχετοι με τους επι
στήμονες - ψυχαναλυτές. Χρησιμο
ποιούν τα μαγικά βότανα και φίλ

τρα, τα σιδερένια κουτάλια, τα κε
ριά και τα λιβάνια, το μαγικό νερό ή 
τη χειρομαντεία και ένα σωρό άλ
λες μεθόδους μέχρι να κερδηθεί η 
εμπιστοσύνη του αφελούς για να 
αρχίσει αμέσως μετά το ανελέητο 
μάδη μα.

Αλλά ας δούμε πως ξεκινούν και 
πως φτάνουν εκεί τα πράγματα. 
Πολλά πανεπιστήμια του εξωτερι
κού έχουν αναγνωρίσει σαν επι
στήμη και έχουν δημιουργήσει έ
δρες Παραψυχολογίας και Εφαρ
μοσμένης Ψυχολογίας. Υπάρχει ε
κεί ένα πλήθος ανθρώπων που έχει 
σχέση με αυτό τον επιστημονικό 
χώρο. Για καλύτερη λοιπόν μελέτη 
και έρευνα των ψυχολογικών και 
Παραψυχολογικών φαινομένων ι
δρύουν Εταιρείες Ψυχικών Ερευ
νών. Περίφημη είναι η εταιρεία του 
Λονδίνου όπου καταπλήσσεται κα
νείς από τις προσωπικότητες που 
είναι μέλη της. Εδώ όμως αρχίζει

Κοντά σ’ αυτούς που ασχολού
νται με τις ψυχικές έρευνες και έ
χουν κάποιο επιστημονικό υπόβα
θρο αναπτύσσεται ένα πλήθος αν
θρώπων χωρίς κατάρτιση, στερού
μενων ακόμα και την στοιχειώδη 
μόρφωση, οι οποίοι ιδρύουν και 
αυτοί με την σειρά τους σωματεία, 
δήθεν ασχολούμενα με τις μετα
φυσικές έρευνες.

Στην Ελλάδα που δεν υπάρχει 
έδρα στα Πανεπιστήμια, τ ί γίνεται; 
Εδώ το κακό κυριαρχεί, δεν θερα
πεύεται και τα μέτρα που λαμβάνο- 
νται δεν είναι αρκετά για τη στα
διακή περιστολή του. Λειτουργούν 
σωματεία που οι πρόεδροί τους -  
άνδρες και γυναίκες -  δεν διαθέ
τουν επιστημονικά προσόντα ή 
τουλάχιστον δεν είναι, επιστή
μονες σχετικής με την Εφαρμο
σμένη Ψυχολογία επιστήμης (για
τροί, ψυχίατροι). Αυτοανακηρύσ- 
σονται διδάκτορες ενώ είναι παρ’ 
όλα αυτά οι περισσότεροι, υπάλλη
λοι νεκροταφείων, αδίστακτοι και 
πονηροί πολίτες, αγράμματοι. Τα 
σωματεία αυτά ιδρύονται και λει
τουργούν σύμφωνα με τις διατά
ξεις της σωματειακής νομοθεσίας 
του Αστικού Κώδικα. Από τα ιδρυτι
κά καταστατικά τους προκύπτει ότι 
σκοπός τους είναι η διερεύνηση 
των μεταφυσικών φαινομένων και η 
πειραματική και θεωρητική μελέτη 
των ψυχικών εκδηλώσεων. Εκτός 
αυτού τα σωματεία χορηγούν πι
στοποιητικά «Διπλώματος Μέ
ντιουμ» χωρίς φειδώ, αφ’ ενός στα 
μέλη τους χωρίς να έχουν επιστη
μονικές γνώσεις, αφ’ ετέρου όμως 
και «παντί προσερχομένω» με α-
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ντάλλαγμα χρηματικό ποσό μέχρι στον κατάλογο των προς συζήτηση 
και ένα εκατομμύριο. Έχουν ε- θεμάτων της Επιτροπής Ψυχικής 
κτραπεί λοιπόν από τον κύριο σκο- Υγείας, δεν είναι όμως ιεραρχικά 
πό τους, σκοπό για τον οποίο ιδρύ- το πρώτο που μας απασχολεί. Το 
θηκαν και έχουν μεταθληθεί σε ε- πρόβλημα είναι αισθητό και χρειά- 
παγγελματικές επιχειρήσεις, γιατί ζεται να λυθεί, 
αντί της με κάθε νόμιμο μέσο με- Σε μικρό χρονικό διάστημα θα 
λέτης των ψυχικών εκδηλώσεων έχουμε τις απαιτούμενες προτά- 
του ατόμου και των μεταφυσικών σεις. Μέχρι να θεσμοθετηθεί πρέ- 
φαινομένων αυτά πλουτίζουν σε πει τα συναρμόδια υπουργεία να 
βάρος αφελών. Όσοι τώρα λάβουν αρχίσουν μια ενημερωτική καμπά- 
τα «πιστοποιητικά ικανότητας» νια για τις βλαβερές ψυχικές και 
δρουν στη συνέχεια σαν μεμονω- υλικές επιπτώσεις», 
μένα μέντιουμ, αυτοδιαφημιζόμενα «Πρέπει να σημειωθεί- μας είπε 
παραπλανητικά με αγγελίες σε ε- εκτός των άλλων, ο προϊστάμενος 
φημερίδες και περιοδικά σαν ψυ- του τμήματος οικονομικών εγκλη- 
χοερευνητές, ωροσκόποι, πνεύμα- μάτων (απάτες) της Υποδιεύθυνσης είχε πει είχε κάνει κάποιος σε θά- 
τοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές, Ασφάλειας Αττικής, Αστυνομικός ρος της οικογένειάς της. Μετά από 
αστρολόγοι κλπ. αποκομίζοντας Υποδιευθυντής Ευθύμιος Γλυμής -  όλα αυτά και για ευχερέστερο έ- 
μεγάλα χρηματικά ποσά. ότι τα μέλη των σωματείων μέ- λεγχο αυτών που ασκούν το επάγ-

Άραγε όλα αυτά τα γνωρίζουν ντιουμ εμφανίζονται ότι διαθέτουν γελμα του «μέντιουμ» θεωρώ ότι 
οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς; Γνωρί- μεταφυσικές ικανότητες και με το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί νομο- 
ζουν ότι η δράση τους δεν περιορί- διάφορες δήθεν προβλέψεις εκμε- θετικά. Τα άτομα αυτά πρέπει να 
ζεται μόνο στην εκμετάλλευση των ταλλεύονται τις ψυχικές αδυναμίες εφοδιάζονται με άδεια από τις Α- 
αφελών, αλλά γίνονται και πρόξε- ατόμων αποκομίζοντας οφέλη. Οι στυνομικές αρχές, που θα χορηγεί- 
νοι ψυχικών τραυματισμών, οικο- εξαπατούμενοι φοβούμενοι δια- ται αφού προηγουμένως ερευνηθεί 
γενειακών δραμάτων και τραγω- συρμό της υπόληψής τους ή πι- το ποιόν και η ποινική κατάσταση 
διών ακόμη και εγκλημάτων σε βά- στεύοντας συνηθέστερα στις προ- αυτών και εφ’ όσον έχουν λάβει 
ρος ιδίως νευροψυχικών ατόμων; βλέψεις αποφεύγουν να τους κα- την κατάλληλη επαγγελματική - 

Η αντιπρόεδρος του Κεντρικού ταγγείλουν στις αρχές γι’ αυτό και επιστημονική εκπαίδευση και δοκι- 
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υ- δεν βεβαιώνονται πολλές παραβά- μασία η οποία θα προσδιορίζεται με 
πουργείου Υγείας, Πρόνοιας και σεις. Κατά την περασμένη χρονιά σχετικό νόμο».
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κα Ιωάννα σπουδαιότερη ήταν η περίπτωση Ο κ. Λάμπρος Καράμπελας, δι- 
Πανοπούλου, την οποία συναντή- απάτης του Σαλή Εμίν- Ογλού, κα- δάκτορας της Νομικής Σχολής του 
σαμε, σε ερώτησή μας: «αν στα μέ- τοίκου Αθηνών, γεννηθέντος στο Πανεπιστημίου Αθηνών και αντει- 
τρα που πρόκειται να ληφθούν για Εύλαλο Ξάνθης, ο οποίος από τα σαγγελέας Εφετών Αθηνών στην 
την αναβάθμιση των υπηρεσιών τέλη του 1982 μέχρι τη σύλληψή ερώτησή μας; «Ποιά είναι η ποινική 
στον τομέα της Ψυχικής Υγιεινής του απέσπασε με τη μέθοδο του ευθύνη αυτών που προφητεύουν 
των πολιτών περιλαμβάνονται κά- μέντιουμ από τη Μελπομένη Οικο- για το μέλλον, για τους πνευματο- 
ποια σε σχέση με τα «μέντιουμ» νόμου το ποσό των 2.500.000 δρχ. θεραπευτές και ψυχοθεραπευτές» 
απάντησε τα εξής: «Το θέμα των τμηματικά, εξαπατώντας την ότι θα μας είπε τα εξής: «Με τις διατάξεις 
«Μέντιουμ» είναι τοποθετημένο της «έλυνε» τα μάγια που όπως της των άρθρων 386 , 387 και 389 του
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☆  ☆  ☆Ποινικού Κώδικα περί απάτης, απά
της ευτελούς αξίας και απατηλής 
πρόκλησης βλάβης, θα διωχθεί κά
θε άτομο, που θα παραστήσει σε 
άλλον, ότι έχει κάποιες ικανότητες, 
ενώ γνωρίζει ότι δεν τις έχει -  ε
κτός αν αποδειχθεί ότι έχει τέτοιο 
«χάρισμα» -  για να του πει κάτι, 
που έχει σχέση με το παρελθόν, 
παρόν ή και το μέλλον. Αυτό ή για 
να του πάρει κάποιο χρηματικό πο
σό, μικρό ή μεγάλο ή άλλο είδος 
(αριθ. 386 και 387 Π.Κ.) ή και μόνο 
για να τον βλάψει χωρίς να έχει 
όφελος (αρθ. 389 Π.Κ.)».

Στην ερώτησή μας, «αν χρειά
ζονται και άλλα νομοθετικά μέτρα 
για την προστασία των αφελών», 
μας απάντησε: «Εφόσον υπάρχουν 
-  και θα υπάρχουν -  αφελείς και 
καλόπιστοι άνθρωποι, αλλά και ά
τομα μειωμένης νοημοσύνης και 
γενικά πολίτες που παρασύρονται 
εύκολα από τις διάφορες αναλη
θείς παραστάσεις διάφορων ατό
μων, που αποφάσισαν να ζουν εκ
μεταλλευόμενα τους παραπάνω, 
πρέπει η Πολιτεία:

•  Να απαγορεύσει τη χορήγηση 
«διπλώματος», «πτυχίου», «πιστο
ποιητικού» και γενικά κάθε τίτλου

..... στα διάφορα σωματεία (παραψυχο
λογίας - Μέντιουμ - Μεταφυσικών 
Ερευνών κλπ.) που χορηγούν τέ
τοιους τίτλους και αν κριθεί, ότι 
πρέπει να χορηγούνται, να αναλά- 
βει τη χορήγηση το κράτος σύμφω
να με τις προϋποθέσεις που θα 
ορίσει νόμος.

•  Να απαγορεύει και να τιμωρεί 
με φυλάκιση όποιον επικαλείται τέ
τοιους τίτλους, εφόσον δεν έχουν

χορηγηθεί ή δεν έχουν αναγνωρι- 
σθεί από το Ελληνικό κράτος αν 
χορηγήθηκαν από ξένο κράτος».

Μένει κανείς άναυδος διαβάζο
ντας δικογραφίες ή πρακτικά δίκης 
κατηγορουμένων για «απάτη και 
έγκλημα κατ’ εξακολούθηση». Πο
νηρές γυναίκες με παιδαριώδεις 
σκηνοθεσίες, αδίστακτοι μάγοι με 
χοντροκομμένες τελετουργίες και 
απίθανες «συμβουλές», που κανο
νικά έπρεπε να προκαλούν τους 
καυχασμούς ακόμα και μικρών παι
διών, πείθουν αρκετούς πως τους 
«θεράπευσαν» με τη βοήθεια των 
«πνευμάτων». Άνθρωποι ώρι
μοι, με πανεπιστημιακή και γυμνα
σιακή μόρφωση πιστεύουν με αφέ
λεια αμαθεστάτων, πως εμφανίζο
νται ο «Μεγαλειότατος» δηλαδή ο 
Θεός (!) και η «Ελένη της Ατλαντί- 
δας»!

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς σ’ 
αυτές τις απίστευτες ιστορίες: την 
ευτελή κατεργαριά της μάγισας ή 
την απέραντη βλακεία των θυμά
των; Η εντύπωση που δημιουργεί- 
ται πάντως είναι δυστυχώς πως υ
πάρχει πλήρης ανταπόκριση της 
κατεργαριάς της μιάς και της αφέ
λειας των άλλων.

Τελειώνουμε με την πικρή πα
ρατήρηση που έκανε κάποιος 
πρόεδρος δικαστηρίου σε δίκη για 
απάτη «μάγισσας»: «αναρωτιέμαι 
πως φθάσαμε στη Σελήνη, πως 
προοδεύουμε ταχύτατα στις επι
στήμες, όταν υπάρχουν άνθρωποι 
που πιστεύουν σε τόσες ανοησίες 
σαν να ζουν πενήντα χιλιάδες χρό
νια πίσω...».

□
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Οι πληροφορίες που έφθασαν 

στην Ασφάλεια Σερρών έλεγαν πως 
στο μπαρ «Κουνελάκια» οι εργαζό
μενες σαν σερβιτόρες έκαναν και 
«άλλη» δουλειά. Εκδίδονταν επί 
χρήμασι. Οι αστυνομικοί δεν ολιγό- 
ρησαν Άρχισαν αμέσως και μεθο
δικά να παρακολουθούν το μαγαζί 
ιδιοκτησίας Αθ Παντελίδη, χωρίς 
να νοιάζονται για το αν δούλευαν 
και πέρα απ το ωράριό τους, Η 
προσπάθειά τους καρποφόρησε, 
όταν στις 28 Νοέμβρη και ώρα 
23.30' κατάφεραν να συλλάβουν 
επ’ αυτοφώρω δύο σερβιτόρες του 
μπαρ να εκδίδονται αντί του χρη
ματικού ποσού των 2.000 δραχμών. 
Για να φθόσουν στην ανακάλυψη 
και αποκάλυψη του αδικήματος, 
αστυνομικοί της υπηρεσίας αυτής 
παρουσιάστηκαν σαν «πελάτες» και 
συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη, δύο 
σερβιτόρους και τις δύο γυναίκες 
που δικάστηκαν και καταδικάστη
καν από το Τριμελές Πλημ/κείο 
Σερρών.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την 
Α.Δ. Σερρών για το υλικό που μας 
έστειλε.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Είχε «ρημάξει», κυριολεκτικά, 

τα μαγαζιά της Μυτιλήνης «οικογε
νειακή» σπείρα κλεφτών που κατά- 
φερε από το 1978 μέχρι και το τέ
λος του 1985 οπότε εξαρθρώθηκε 
και πιάστηκαν τα μέλη της, να ξε- 
περάσει τις 100 κλοπές και διαρρή
ξεις.

Πρόκειται για τους Θεόδωρο 
Πρίμπα του Ευστρατίου και της Α
ναστασίας ετών 32, Μυρσίνη Πρί
μπα συζ. Θεοδώρου ετών 47, Ιωάν
νη Σαρέλλη του Παναγιώτη και της 
Μυρσίνης ετών 23 φαντάρο, Ευ
στράτιο Πρίμπα του Θεοδώρου και 
της Αργυρώς ετών 64 και Παναγιώ
τη Πρίμπα του Ευστρατίου και της 
Αναστασίας ετών 18 άνεργου. Οι 
δύο πρώτοι εργάζονταν στο Βο- 
στάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης 
ενώ ο τέταρτος δράστης ήταν
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γεωργός.
Συγκεκριμένα ο Θεόδωρος Πρί- 

μπας είχε κλέψει: στο χρονικό διά
στημα 1978 - 79 διάφορα εργαλεία 
από οικοδομές αξίας 22.500 δραχ 
μών, το 1981 από ψαρό βάρκες δί
χτυα αξίας 35 000 δραχμών, από το 
1981 - 84 - πάλι από σναγειρόμενες 
πολυκατοικίες -  εργαλεία αξίας
134.500 δραχμών. Πλούσια η σο
δειά του και το 1982. Προτίμησή 
του όπως συνήθως τα εργαλεία και 
είδη υγιεινής από οικοδομές όπως 
και δύο όπλα. Συνολική αξία των 
κλοπιμαίων αυτού του χρόνου
213.500 δραχμές. Η συνέχεια στο 
1983 αποφέρει εξωλέμβιες μηχα
νές, είδη κυνηγίου και αλιείας, δί 
καννα, μηχανές, ανταλλακτικά μο- 
τοσυκλετών, εργαλεία, κλειδιά, 
τζάκετ, μοτέρ αξίας 701.150 δραχ
μών. Το 1984 η «συγκομιδή» πήγε 
«αρκετά καλά». Εργαλεία, οικοδο
μικά υλικά, καφές, σακούλλες νάϋ- 
λον, χρυσαφικά, ρολόγια, αντίκες, 
ντουλάπες, γλυκά του κουταλιού, 
μαστίχα, είδη υγιεινής συνολικής 
αξίας 853.489 δραχμών. Τη χρονιά

που μας πέρασε ο Θ. Πρίμπας προ^ 
τίμησε τα καλλυντικά, τα τουριστι
κά είδη, τα ραδιομαγνητόφωνα, τα 
κλειδιά, τα ηλεκτρολογικά, τα ερ
γαλεία, και τα αναψυκτικά. Ποσό 
αξίας τους οι 123.120 δραχμές. Μα
ζί με τη γυναίκα του Μυρσίνη έ
κλεψαν επίσης ιατρικά εργαλεία και 
νοσοκομειακό υλικό από το νοσο
κομείο που εργάζονταν αξίας
25.000 δραχμών.

Εκτός από το"παραγωγικότατο.| 
ζευγάρι συνεργοί στις κλοπές θεω
ρήθηκαν ο πατέρας του Θεόδωρου 
Ευστράτιος, ο αδελφός του Πανα
γιώτης Πρίμπας και ο φαντάρος 
Σαρέλλης Ιωάννης για απόκρυψη 
και διάθεση κλοπιμαίων. ^

Πολλά από τα κλοπιμαία επι- 
στράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους 
ενώ δράστες και συνεργοί παρα- 
πέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

Ευχαριστούμε με την ευκαιρία 
την Α.Δ. Λέσβου για την τόσο πο
λύτιμη συνεργασία της και το υλικό 
που μας έστειλε. Και πάντα περιμέ
νουμε ανυπόμονα και έγκαιρα και
νούριο υλικό.



Η κοπή της βασιλόπιττας 
στις
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Καβάλα
Την καθιερωμένη πρωτοχρονιά

τικη πίττα έκοψε η Πυροσβεστική 
“ *■ Υπηρεσία Καβάλας.

Στην τελετή παρέοτηοαν: ο νο
μάρχης Καβάλας κ. I. Μπέλτσιος, ο 
δήμαρχος κ. Λ. Αθανασιαδης, ο 
βουλευτής κ. Παπαδόπουλος, ο λι
μενάρχης κ. Πολιτακης Σ., ο υπο- 
δ/τής της XI Μεραρχίας ταξίαρχος. 
κ. Σιδηρόπουλος Μ , ο υιτ/της Α
στυνομικής Δ/νσης Καβάλας κ. 
Θεολογίδης Δ., εκπρόσωπος της Ιε
ρός Μητρόπολης ΦΒΘ, ο διευθυ
ντής της εταιρίας πετρελαίων βο
ρείου Αιγαίου κ. Χωρινός Αλ. κ ά.

Ο διοικητής της υπηρεσίας επι- 
πυραγός κ. Ρίζος Ευρ. ευχαρίστησε 
τους καλεσμένους που είχαν την 
τιμή να παραυρεθούν στην κοπή 
της πίττας και ανταλλάχθηκαν ευ- 

-,-ν έο για μια ευτυχισμένη και ειρηνι
κή χρονιά.

Το τυχερό νόμισμα της πίττας 
«έπεσε» στον εκπρόσωπο της Ιε
ρός Μητρόπολης ΦΝΘ και αντιπρο
σώπευε ένα πυροσβεστήρα τύπου 
Hallon.

★

Λάρισα
Παρουσία εκπροσώπων Αρχών 

και άλλων ψορέων έγινε η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίττας στην Πυ
ροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Στην αρχή προσφώνησε τους 
παρισταμένους ο αναπληρωτής 

__Α,ιοικητού επιπυραγός κ. Γεωργ. 
Ιωάννου, που απηύθυνε ευχές για 
το νέο έτος και υπογράμμισε την 
προσφορά της Πυροσβεστικής Υ
πηρεσίας στο κοινωνικό σύνολο.

Στη συνέχεια τελέσθηκε αγια- 
άμός από τον αρχιερατικό επίτρο
πο της Ιεράς Μητρόπολης πατέρα 
Δημήτριο και ακολούθησε η κοπή 
της πίττας από τον πύραρχο Δημ. 
Κακογιάννη, γιατρό της υπηρεσίας.

Στους προσκαλεσμένους. έκτος 
απο κομμάτια πίττας, προσφέρθη- 
καν γλυκίσματα, ποτά, αναψυκτικά 
και ανταλλάχθηκαν ευχές για προ
σωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Το νόμισμα έτυχε στο κομμάτι 
της κ. Γιούλας Κ Φαγκρίδα, συζύ
γου του Διοικητού του Α' Πυρο
σβεσ ιικού Σταθμού Λάρισας. Στην 
τελετή παρέστησαν ο νομάρχης κ. 
Απ. Βλασιάδης, ο συνταγματάρχης 
κ. Φιλίππου ως εκπρόσωπος της 
Στρατιάς, ο αντισμήναρχος κ. Μπα- 
νιάς ως εκπρόσωπος του ΑΤΑ, ο 
σμήναρχος κ. Καλαμάρας, ο αστυ
νομικός διευθυντής κ. Γ. Αγγελά- 
κης, ο αντιδήμαρχος κ. Χρ. Καλ- 
κιάς, ο εισαγγελέας Εφετών κ. Γ. 
Λουμάκης, ο εισαγγελέας Πρωτο
δικών κ. Αθ. Δαδούκης, ο διευθυ
ντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
κ. Νικ. Πανταζής, ο διευθυντής 
Διεύθυνσης Υγιεινής κ. Πελάγου, ο 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
κ. Γ. Σούρλας, ο πρόεδρος του Ε
μπορικού Συλλόγου κ. Ανδρέας 
Κουλουράς, ο κ Οδυσ. Γραβάνης 
ταμίας του Συνδέσμου Βιομηχά- 
νων. ο πρόεδρος του Ροταριανού 
Ομίλου κ. Ιωαν. Κιοσσές, ο γεν. 
γραμματέας κ. Γ. Καράϊσκος, αξιω
ματικοί και λοιπό προσωπικό της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άλ
λοι προσκαλεσμένοι.

★

Κομοτηνή
Πρωτοχρονιάτικη πίττα έκοψε 

και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κο
μοτηνής

Σιην σεμνή τελετή παραβρέθη
καν ο σεβασμιώτατος μητροπολί
της, ο νομάρχης κ. Μπέκος, ο δή
μαρχος κ. Κατσιμίγας, ο αντιδή- 
μαρχος κ. Ευστρατίου, οι βουλευ
τές κ.κ. Βραδέλης, Μπλέτσας, η 
νεοαφιχθείσα αντιεισαγγελέας κ. 
Ηώ Ρωμαίου, ο αντιπρύτανης κ. I. 
Βούλγαρης, ο διευθυντής Αστυνο
μίας Ροδόπης κ. Τσώκος, ο διευθυ
ντής της Τράπεζας Ελλάδας κ. 
Κων/νος Τσακιρούδης, ο πρόεδρος 
του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επι
μελητηρίου κ. Χατζηϊωαννίδης, εκ
πρόσωπος στρατιωτικής αρχής, 
αξιωματικοί και πυροσβέστες με τις 
συζύγους τους.

Το φλουρί που συνοδευόταν 
από κάποιο δώρο, έτυχε στον αντι- 
πρύτανη κ. I. Βούλγαρη που είπε 
ότι τιμήθηκε έτσι το πανεπιστήμιο 
και το κινέζικο πορσελάνινο βάζο 
θα στολίζει το γραφείο του εκά- 
στοτε πρύτανη.

Προσφέρθηκαν πολλά ποτά και 
γλυκά στους προσκεκλημένους 
που αντάλλαξαν ευχές, για όσο το 
δυνατόν λιγότερα συμβάντα μέσα 
στο 1986, ενώ το δεύτερο φλουρί 
των πυροσβεστών έτυχε στον πυ
ροσβέστη Δημήτριο Κλωνή.

Χαρακτηριστική ήταν και η ευχή 
που ακούστηκε από βουλευτή ται
ριασμένη με το αντικείμενο της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας «να 
σβύσουν όλες οι φωτιές, εκτός από 
την φλόγα της αυτοθυσίας και του 
καθήκοντος...».

□
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Ο Τσιμεντότοιχος με τα 8 στρογγυ
λά ανοίγματα, κίνησε την περιέρ
γεια των 5 νεαρών για εξερεύνηση.

Οι 5 «εξερευνητές»

Σώθηκε το δάσος Συγγρού

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση 
της πυροσβεστικής Υπηρεσίας σώ
θηκε το μοναδικό δάσος του Συγ- 
γρού.

Η φωτιά που ξέσπασε από ά
γνωστη αιτία στο σπίτι του φύλακα 
Σπ. Γιαναράκου που βρίσκεται μέσα 
στο δάσος, παραλίγο να επεκταθεί

και να καταστρέψει το δάσος.
Οι πυροσβέστες όμως μέσα σε 

λίγα λεπτά κατάφεραν να περιορί
σουν την φωτιά στο σπίτι, διασώζο
ντας έτσι περιουσία ανυπολόγιστης 
αξίας και ένα μικρό πνεύμονα πρά
σινου μέσα στην Αθήνα.

Με φακούς, φόρμες και άλλα 
σύνεργα συν δύο σκυλιά για παρέα 
ξεκίνησαν 5 φίλοι για να εξερευντρ—* 
σουν το υπόγειο τούνελ της οδού 
Ευξείνου Πόντου 122 στη Ν. Σμύρ
νη.

Αυτή την προσπάθεια τους ό
μως δεν μπόρεσαν να την ολοκλη
ρώσουν επειδή μια γειτόνισσα που 
τα είδε ειδοποίησε αμέσως την α
στυνομία. Τα παιδιά ήταν μαθητές 
Γυμνασίου ηλικίας 10 - 15 χρόνων, 
οι Χρήστος και Αριστείδης Βαλα- 
βάνης, ο Νίκος και ο Γιάννης Μινο- 
πέτρος και ο Αθανάσιος Δροσό- 
πουλος.

Ενώ οι μικροί εξερευνητές συ
νέχιζαν την υπόγεια διαδρομή τους 
οι κάτοικοι της περιοχής, οι αστυ
νομικοί και οι πυροσβέστες είχαν-  
κινητοποιηθεί για την επιχείρηση 
διάσωσης. Οι πυροσβέστες με φιά
λες οξυγόνου, μάσκες και σχοινιά 
μπήκαν στο τούνελ ψάχνοντάς 
τους. Τρομαγμένοι από τις φωνές 
των πυροσβεστών οι πέντε φίλοι 
αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω ό
που κατά την επιστροφή συναντή
θηκαν με τους πυροσβέστες και 
έκπληκτοι είπαν:"δεν μπορούσαμε



να φαντασθούμε ότι θα γίνονταν 
τόσος θόρυβος για μας, δεν υπήρ
χε λόγος, το παιχνίδι μας ήταν α
κίνδυνο."

Η σκυλίτσα 
τον εσωσε

Έστω κ ι ένα σκυλάκι αν αφήνε
τε στο σπίτι σας, το κατάστημά 
σας... όταν φεύγετε να είστε σί
γουροι ότι σε περίπτωση κινδύνου 
θα ειδοποιήσει αμέσως τους γείτο
νες. Το παρακάτω περιστατικό θα 

, σας πείσει:
Στις 30 Γενάρη και λίγο μετά τα 

μεσάνυχτα η σκυλίτσα του Βασίλη 
Αναστόπουλου πήγε τρέχοντος στο 
κοντινότερο περίπτερο και άρχισε 
να γαβγίζει επίμονα σαν κάτι να 
συνέβαινε. Ο περιστεράς την κατά
λαβε βγήκε έξω και είδε τις φλόγες 
και τους καπνούς που έβγαιναν 
από τη μάντρα αυτοκινήτων της 
οδού Καποδιστρίου 6 στο Μοσχάτο.

Αμέσως ειδοποίησε την Πυρο
σβεστική. Εννέα πυροσβέστες με 3 
πυροσβεστικά αυτοκίνητα μόλις 
πήραν το σήμα βοήθειας έφθασαν 
έγκαιρα, περιορίζοντας έτσι την 
καταστροφή και διασώζοντας πε
ριουσία αξίας 52.000.000 δρχ. ενώ 
οι ζημιές που προκλήθηκαν σε λά
στιχα και ανταλλακτικά αυτοκινή
των σε 2 βάρκες και 2 αυτοκίνητα 
που κάηκαν ολοσχερώς ήταν 
10.000.000 δρχ.

Ανακρίσεις για τα αίτια της πυρ
καγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία.

★

Ήταν απόγευμα της 28ης Ο- 
κτώθρη. Στον εθνικό δρόμο Αθη
νών - Λαμίας και στο ρεύμα προς 
την Αθήνα η κυκλοφορία ήταν ι
διαίτερα αυξημένη. Οι εκδρομείς 
γύριζαν από το εορταστικό τριήμε

ρο στην «πολύπαθη» πρωτεύουσα. 
Όπως πάντα τέτοιες μέρες, υπήρ
χε κυκλοφοριακή συμφόρηση και 
μποτιλιάρ*σμα.

Σε τέτοιες συνθήκες βρέθηκε ο 
Δ. Κωνσταντίνου, έμπορος γυαλι
κών που μετέφερε τον 11χρονο 
γυιό του σοβαρά τραυματισμένο 
στο κεφάλι από τους Δελφούς στο 
ΚΑΤ. 40 χιλιόμετρα πριν την Αθήνα 
διαπίστωσε πως ήταν αδύνατη η κί
νησή του στο σωστό ρεύμα κυκλο
φορίας. Τότε, σαν από μηχανής 
θεός, εμφανίστηκε ο μοτοσυκλετι- 
στής της Τροχαίας Σ. Κυριάκος που 
σε χρόνο - μηδέν επιβιβάστηκε στη 
μοτοσυκλέττα του και οδήγησε τον 
πατέρα και τον τραυματία γυιό του 
στο ΚΑΤ κινούμενος στο αντίθετο 
ρεύμα κυκλοφορίας.

Οδηγώντας συνετά και επιδέξια 
έδωσε λύση στην αγωνία τους πολύ 
γρήγορα.

Το αγοράκι βρίσκεται πια εκτός 
κινδύνου και ο πατέρας του ευχα
ριστεί τον αστυνομικό για την πο
λύτιμη βοήθειά του.

Καταστράφηκε 
η «Ευρωπαία»

Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 
από άγνωστη αιτία, μέσα σε δύο 
ώρες, έκανε στάχτη ένα από τα με
γαλύτερα καταστήματα του εμπο
ρικού Κέντρου Περιστεριού την 
«Ευρωπαία».

Η πυρκαγιά σκόρπισε πανικό 
στην περιοχή, ύστερα όμως από τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες των 
55 πυροσβεστών και τη σκληρή μά
χη τους με τη φωτιά τέθηκε υπό 
έλεγχο μη μπορώντας να επεκταθεί 
στις διπλανές πολυκατοικίες.

Οι προσπάθειες των πυροσβε
στών ήταν υπεράνθρωπες. Με αυ
τοθυσία ορμούσαν στις φλόγες, 
ανέβαιναν στα μπαλκόνια και με 
τσεκούρια έσπαζαν ρολά και τζάμια 
για να δημιουργήσουν περισσότερα

ανοίγματα για την πιο γρήγορη και 
αποδοτικότερη εκτόξευση του νε
ρού στο εσωτερικό του φλέγόμε
νου κτιρίου. Στην προσπάθειά τους 
αυτή τραυματίστηκαν δύο πυρο
σβέστες οι Κωνσταντίνος Αντωνό- 
πουλος και Γεώργιος Φραγκιαδά- 
κης που μεταφέρθηκαν στο 401 
στρατιωτικό νοσοκομείο για τις 
πρώτες βοήθειες και μετά από λί
γες ώρες επέστρεψαν σπίτια τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμή
σεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
οι ζημιές είναι ανυπολόγιστης α
ξίας.

Το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. 
κάνει ανακρίσεις για την πιθανή αι
τία της πυρκαγιάς.

Το κτίριο ανήκει στον Γαβριήλ 
Καλύμνιο εκτός ενός διαμερίσμα
τος στον δεύτερο όροφο όπου κα
τοικεί μια ηλικιωμένη γυναίκα και 
την ώρα της πυρκαγιάς απούσιαζε.

Στο ισόγειο στεγάζεται το κατά
στημα γυναικείων και παιδικών εν
δυμάτων «Ευρωπαία» ενώ στους 
επάνω ορόφους ήταν οι εκθεσια
κοί χώροι και οι αποθήκες του κα
ταστήματος.

Το κτίριο ήταν ασφαλισμένο α
ντί του ποσού των 35.000.000 δρχ.

★

Συνελήφθη από άνδρες του Α
στυνομικού Τμήματος Τάξης Χερ
σονήσου Κρήτης ο Ν. Φάκος, 19 
χρόνων, κάτοικος Ηρακλείου Κρή
της, ο οποίος απ’ το κατάστημα 
τουριστικών ειδών της Μ. Μακρά- 
κη, έκλεψε χρυσά αντικείμενα (Μι- 
νωϊκούς πελέκεις, αλυσίδες, περι
δέραια κτλ.) συνολικής αξίας
700.000 δραχμών περίπου.

★

Πιάστηκαν απ' το Αστυνομικό 
Τμήμα Ασφαλείας Χαϊδαρίου οι Δη- 
μήτριος Δήμου, 24 χρόνων, Γεωρ-
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γία Καοκούρα, 22 χρόνων και Αθα
νάσιος Χαντιρίδης, 24 χρόνων, κά
τοικοι Χαίδαρίου, επειδή κατείχαν 
δύο φακελλάκια ηρωίνης, βάρους 
δύο γραμμαρίων, μισό γραμμάριο 
ινδικής κάνναβης (φούντα), μια 
πλάκα κατεργασμένης ινδικής κάν
ναβης, πέντε γραμμαρίων, πακέτα 
σιγαρόχαρτου και μηχανισμούς πε- 
ριτύλιξης.

Προμηθευτής των ναρκωτικών 
ήταν ο Χαντιρίδης που. όπως ι
σχυρίστηκε, έκανε και ο ίδιος «χρή
ση».

★

Το Αστυνομικό Τμήμα Ασφα
λείας Χαίδαρίου κατόρθωσε το Σε
πτέμβρη του 1985, μετά από εντα
τική παρακολούθηση να εξαρθρώ
σει πολυμελή σπείρα νεαρών διαρ
ρηκτών που είχε αναπτύξει πλού

σια κακοποιο δράση στα Δυτικά 
προάστιά της Πρωτεύουσας.

Τη σπείρα αποτελούσαν οι I 
Τοάμης, 19 χρόνων, άνεργος, I. 
Ανδρέου 18 χρόνων, φανοποιός 
αυτοκινήτων. X. Σταμάιης, 20 χρό
νων, άνεργος, Π. Ρόκκας, 23 χρό
νων, άνεργος, Κ Παπαχριστοδού- 
λου, 21 χρόνων άνεργος όλοι τους 
κάτοικοι Χαίδαρίου, Η. Παπαμι- 
χαηλ, ετών 13, φανοποιός αυτοκινή
των, κάτοικος Αιγάλεω και Γ Ξεπα- 
παδακος, ετών 21, Ιδ. Υπάλληλος 
κάτοικος Χαίδαρίου.

Χωρισμένοι σε ομάδες «δού
λευαν» τις νυχτερινές ώρες και 
έφταναν στο «στόχο» τους, συνή
θως, με κλεμμένο αυτοκίνητο.

«Εγκέφαλος» της σπείρας ο 
Ιωάννης Τσάμης προοεσημασμέ- 
νος για κλοπές, σε βάρος του ο
ποίου είχε εκδοθεί και ένταλμα 
σύλληψης του Ανακριτή για παρά

βαση του νόμου περί ναρκωτικών, 
για διακεκριμένες περιπτώσεις 
κλοπών κτλ Μάλιστα, σε σωματική 
έρευνα που του έγινε από άνδρες 
του Τμήματος Ασφαλείας, την ώρα 
της σύλληψής τους, βρέθηκαν πάνω 
του τρία γραμμάρια χασίς σε φού
ντα.

Το χρονικό της «δραστηριότη
τας» των «ομάδων» έχει ως εξής:

Μάρτης 1985.
Οδηγούν κλεμμένο αυτοκίνητο 

(TOYOTA COROLA) πάνω στη βι- 
τρίνα του χρυσοχοίου του Δημη- 
φίου Μεταξά, στο Περιστέρι και 
αρπάζουν χρυσές αλυσίδες και η
λεκτρονικά ρολόγια.

Λίγες μέρες αργότερα ή μάλλον 
...λίγες νύχτες αργότερα, χρησιμο
ποιώντας για τη μετακίνησή τους 
άλλο κλεμμένο αυτοκίνητο (FORD 
ESCORT) «χτυπάνε» το χρυσό-

Η δραστηριότητα της
ΑΜΕΣΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

π Άμεση Δράση Αττικής, το γνωστό «100», μας 
έστειλε τον απολογισμό της δραστηριότητάς της για 
το 1985 .μαζί με αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία του 
1984.

Η υπηρεσία αυτή της Γενικής Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Αττικής επιλήφθηκε των πιο κάτω περιστατι
κών:

A ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ 1985 1984

1. Παραβίαση ωραρίου καταστημάτων 405 419
2. Παραβάσεις Δακτυλίου 19 -
3. Συμμετοχή ανηλίκων σε τεχνικά παιχνίδια 286 59
4. Τροχαίες παραβάσεις πλημμελήματος 2.509 2.526
5. Λοιπές παραβάσεις πλημμελήματος 1.258 1.647
6. Οικοδομικές παραβάσεις 206 19
7. Παραβάσεις Ν. 40/75 1.462 625

ΣΥΝΟΛΟ 6.145 4.695
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χοείο του Απόστολου Παντελή, στο 
Περιστέρι και αρπάζουν ρολόγια 
συνολικής αξίας 900.000 δρχ. περί
που. Τη φορά αυτή δε χρησιμοποι
ούν το αυτοκίνητο για την παρα
βίαση της εισόδου αλλά κόβουν τις 
κλειδαριές ασφαλείας με μια κοινή 
ψαλίδα.
Απρίλης 1985.

Πενήντα χρυσές βέρες, χρυσές 
αλυσίδες και άλλα τιμαλφή κλέ
βουν απ’ τη βιτρίνα του χρυσο
χοείου του Στυλιανού Σπανού, στο 
Μοσχάτο.
Μάης 1985.

Τα ενδιαφέροντα των κακο
ποιών στρέφονται προς τα χρημα
τοκιβώτια... 170 κιλά ζύγιζε το χρη
ματοκιβώτιο που σήκωσαν απ’ την 
Α.Ε. ΑΤΛΑΣ COPCO - ΕΛΛΑΣ, στο 
Χαϊδάρι. Με κλεμμένο αυτοκίνητο 
το μετέφεραν σε ερημική περιοχή 
όπου με την... ησυχία τους το διέρ-

ρηξαν και μοίρασαν τις πεντακό
σιες χιλιάδες δραχμές που περιεί
χε.

Ιούνης 1985.
Με συσκευές οξυγόνου που 

βρήκαν στην εταιρεία μεταλλικών 
κατασκευών του Ζαχαρία Τρούλη, 
στη Λ. Αθηνών, παραβίασαν το 
χρηματοκιβώτιο που... δυστυχώς γι’ 
αυτούς, ήταν άδειο.

Ιούλης 1985.
Ακολουθούν διαρρήξεις σε δυο 

εργοστάσια υποδημάτων και σε Ι.Χ. 
αυτοκίνητο απ’ τα οποία όμως δεν 
αποκομίζουν τα... κέρδη που πε- 
ρίμεναν γι’ αυτό και επεκτείνουν 
τη δραστηριότητά τους σε δυο ε
ταιρείες.

Απ’ την πρώτη, στη Λ. Αθηνών, 
αφαιρούν ένσημα του ΙΚΑ αξίας
750.000 δραχμών, ενώ απ’ τη δεύ
τερη, στο Βοτανικό, αφαιρούν το 
χρηματοκιβώτιο το οποίο στη συ

νέχεια μεταφέρουν με αυτοκίνητο 
της ίδιας εταιρείας σε ερημική το
ποθεσία όπου και το εγκατέλειψαν, 
γιατί δεν μπόρεσαν να το παραβιά
σουν. Κι’ αυτή τη φορά υπήρξαν 
...άτυχοι αφού το χρηματοκιβώτιο 
περιείχε 30.000 δραχμές σε με
τρητά, επιταγές αξίας 500.000 
δραχμών και ένσημα του ΙΚΑ αξίας
2.500.000 δραχμών.

Σεπτέμβρης 1985.
Για να... γλυκάνει τις τελευ

ταίες αποτυχίες της, μια ομάδα απ’ 
τους κακοποιούς αυτούς, διέρρηξε 
το κυλικείο του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Χαϊδαρίου, απ’ όπου έ
κλεψαν σοκολάτες και αναψυκτι
κά...

Αλλά κι αυτή η γλύκα, τους 
βγήκε ξυνή αφού οι άνδρες του 
Αστυν. Τμήματος Ασφαλείας Χαϊ- 
δαρίου έβαλαν τέρμα στα ...μεγα- 
λεπίβολα σχέδιά τους.

Β ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ

1. Διαταράξεις κοινής ησυχίας 1.082 9.284 983 5.510
2. Παραβίαση απαγ. πινακίδας 1.098 5.148 1.382 3.932
3. Παραβίαση κόκκινου σήματος 1.678 4.695 1.943 3.205
4. Παραβίαση λωρ. κυκλοφορίας 259 4.259 238 2.273
5. Λοιπές παραβάσεις ΚΟΚ 888 6.780 1.326 3.720
6. Παρακώλυση κυκλ. Σταθμεύσεις23.499 10.609 21.761 6.837
7. Δεν έφεραν άδεια κυκλοφορίας 226 4.243 73 1.611
8. Δεν έφεραν άδεια ικανότητας 720 4.132 195 1.313

_ 9 . Παραβάσεις για καθαριότητα 39 2.604 32 1.507
10. Ασκοπη χρήση ηχητικών οργάνων 90 3.042 59 1.665

11. Δυσδιάκριτος αριθ. κυκλοφορίας 172 4.835 185 2.292
12. Στέρηση φωτισμού 66 4.662 46 2.059
13. Έφεραν υπεράριθμους 98 4.522 60 1.983
14. Στέρηση αδείας κυκλ. μοτ/του 284 3.866 167 1.243
15. Στέρηση κράνους 245 1.719 Ί3 305
16. Θόρυβοι από εξατμίσεις 44 899 ~ ---
17. Λοιπές παραβάσεις πταισ/τος 11 5.451 10 1.111

ΣΥΝΟΛΟ 30.499 80.759 28.473 40.566

Γ  ΣΥΜΒΑΝΤΑ 1985 1984

1. Επεισόδια 23.400 15.452
2. Παράπονα 63.773 37.982
3. Μεταφορά αιφν. παθόντων στο ΣΑΒ 1.804 2.274
4. Περισυλλογή μεθυσμένων 1.280 1.357
5. Ανεύρεση κλεμμένων αυτοκινήτων 476 498
6. Συγκρούσεις με υλικές 44.227 20.345
7. Προσαγωγές για εξακρ. υπόπτ. ατόμων 26.200 22.814
8. Έλεγχοι κέντρων-καταστημάτων 12.630 4.943
9. Έλεγχοι αυτοκινήτων 117.319 70.935

10. Διάφορα άλλα συμβάντα 310.381 212.889

ΣΥΝΟΛΟ 601.490 389.489

Δ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ «100»

Κλήθηκε σε 322.664 περιπτώσεις έναντι 226.555 
περιπτώσεων του περασμένου έτους.

Συνολικά ο αριθμός των συμβάντων που απασχό
λησαν την Άμεση Δράση το 1985 ήταν 718.893 ενώ 
αντίστοιχα 463.223 του 1984.

Ο αριθμός είναι μεγάλος και οφείλεται όχι τόσο 
στην έξαρση της εγκληματικότητας όσο στην δρα- 
στηριοποίηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στο 
«100».
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Γ υναίκα 
και μέσα

μαζικής ενημέρωσης
μια πρωτοποριακή γυναικεία συνάντηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΥΝ/ 

ΜΕΣΑ ΕΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

I  ια πρώτη, ίσως, φορά, γυναί
κες όλου του κόσμου, επώνυμες, 
εκπροσωπόντας γυναικείες οργα
νώσεις, κόμματα ή συνδικαλιστικούς 
φορείς συναντήθηκαν με προσωπι
κότητες της ελληνικής και ξένης πο
λιτικής και πνευματικής ζωής, για να 
συζητήσουν ένα ιδιαίτερα καυτό θέ
μα όχι μόνο για την ισότητα των δύο 
φύλων, αλλά και για την ίδια την κοι
νωνική απελευθέρωση. Πρόκειται 
για την εικόνα της γυναίκας όπως 
παρουσιάζεται μέσα από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, όπως και για 
την αντιπροσώπευσή της, οργανωτι
κά, στη διαμόρφωση αυτής της εικό
νας.

Η διεθνής συνάντηση - συζήτηση 
διάρκεσε τρεις μέρες και πραγματο
ποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 
20, 21 και 22 Νοέμβρη με τη συνερ
γασία των Γενικών Γραμματειών Ισό
τητας και Τύπου.

Το πρόβλημα της γυναικείας πα
ρουσίας στα μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης αλλά και της εικόνας-πρότυ- 
που που διαμορφώνεται και διοχε
τεύεται έντεχνα, μέσα απ’ αυτά στο 
κοινό, είναι παλιό, διατηρεί όμως 
αναλοίωτη την επικαιρότητά του α
φού δεν έχει επιλυθεί οριστικά.

Αντίθετα, η καταναλωτική ταχύ
τητα με την οποία κινείται η ανθρω
πότητα τις τελευταίες δεκαετίες ό- 
ξυνε και βάθυνε το αδιέξοδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες ειση
γήσεις που έφεραν σε φως άγνω
στες ή μη πτυχές του ζητήματος και 
τεκμηρίωσαν με πολλά στοιχεία και 
χαρακτηριστικά παραδείγματα την 
εξέλιξή του.

Επισημάνθηκε από τους περισ
σότερους ομιλητές το γεγονός πως 
παρόλα τα σημαντικά βήματα που

Στιγμιότυπο από τη διεθνή συνάντηση 
στο Ζάππειο.

έγιναν σε ελληνικό και διεθνές επί
πεδο προς την κατεύθυνση της 
διεύρυνσης και κατοχύρωσης της 
ισότητας των δύο φύλων, τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης εξακολουθούν 
να αναπαράγουν κατεστημένα και 
απαρχαιωμένα πρότυπα αξιών σε 
σχέση με την σημερινή κοινωνική 
και τεχνολογική εξέλιξη. Η «χιλιο
φορεμένη» συνταγή της γυναίκας 
είναι αυτή που τη θέλει αποκλειστικά 
«καλή νοικοκυρά», όμορφη, στολι

σμένη, με μόνο της ενδιαφέρον την 
εμφάνισή της και την αναμονή του 
«μεγάλου έρωτα» ή του «πετυχημέ
νου γάμου».

Σπάνια βλέπουμε στις μικρές μας 
οθόνες γυναίκες που αγωνίζονται 
στη δουλειά, στη μόρφωση, στην πο
λιτική, στην οικογένεια, να δώσουν 
το δικό τους στίγμα σαν ολοκληρω
μένες προσωπικότητες συμβάλλο
ντας αυτοδύναμα στη βελτίωση και 
την αλλαγή των κοινωνικών δομών.

Ενώ, σχεδόν καθημερινά, μας 
«επιβάλλουν» στη συνείδηση, τη γυ- 
ναίκα-αντικείμενο, που δεν μπορεί
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να κάνει τίποτα χωρίς την χ σκόνη 
καθαρισμού και χρωστά την επαγ
γελματική της επιτυχία στην Ψ οδο
ντόκρεμα που χρησιμοποιεί.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του 
ο υπουργός Προεδρίας αναφέρθηκε 
στη σημασία των μ.μ.ε για τη δια
μόρφωση της κοινής γνώμης σε θέ
ματα ισότητας, τα βήματα που έγιναν 
σε κυβερνητικό επίπεδο, τις δυσκο
λίες που υπάρχουν και στις μελλο
ντικές προοπτικές.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
στην τηλεόραση επισήμαναν τις α
ντιφάσεις της διαφήμισης που τα 
μηνύματα της συγκρούονται κυριο
λεκτικά με αυτά του γυναικείου 
προβληματισμού. Πρότειναν άμεση 
παρέμβαση στους τομείς της διαφή
μισης, των παιδικών, εκπαιδευτικών 
και ψυχαγωγικών εκπομπών για την 
αποκατάσταση της εικόνας της γυ
ναίκας.

Η γενική γραμματεία ισότητας 
απαρίθμησε το νομοθετικό έργο που 
επιτελέστηκε τα τελυταία χρόνια στη 
χώρα μας για την κατοχύρωση της 
ισότητας (οικογενειακό δίκαιο, εκ
παίδευση, εργασία, γυναικείοι συνε
ταιρισμοί). Άμεση προτεραιότητα 
δίνεται στην αλλαγή νομοθεσίας σ' 
ότι αφορά τους βιασμούς και τη δια
φήμιση, και το υλικότης διεθνούς 
συνάντησης θα βοηθήσει προς αυ
τήν την κατεύθυνση.

Από τις υπόλοιπες εισηγήσεις 
χαρακτηριστικές ήταν:

•  του ευρωβουλευτή Γ. Ρωμαίου 
για τις δυνατότητες των δημοσιο
γράφων στην προσπάθειά τους να 
συμβάλλουν στην κατοχύρωση της 
ισότητας και τις δυσκολίες που αντι
μετωπίζουν μέσα στις εφημερίδες.

•  της επιστημονικής συνεργάτι- 
δας της ΕΟΚ κ. Margaret Gallagher

για την ανυπαρξία προοπτικών και 
παραδειγμάτων ριζικής αλλαγής στο 
χώρο των μ.μ.ε. σ’ ότι αφορά τα γυ
ναικεία ζητήματα.

•  του δημοσιογράφου Μ. Γιομπα- 
ζολιά που υποστήριξε πως το μήνυ
μα της ισότητας πρέπει να περνά, 
σαναντίληψη μέσα απ’ όλα τα προ
γράμματα της τηλεόρασης και όχι με 
ειδικές εκπομπές.

•  των διαφημιστών Ν. Δήμου και 
Γ. Κακουλίδη που, ξεχωριστά ο κα
θένας, εντόπισαν τη μεταχείρηση 
της γυναίκας από την τηλεόραση, 
την υποβάθμισή της σε άχαρους και 
ασήμαντους ρόλους, την σεξιστική 
αντίληψη που την περιβάλλουν, την 
αδυναμία αλλά και ευκολία των δη
μιουργών να παρουσιάζουν τον πα
ραδοσιακό χαρακτήρα της γυναίκας 
του παρελθόντος και όχι τον σύνθε
το της σύγχρονης ελληνίδας. Στό
χος της διαφήμισης και της κατανά
λωσης είναι κυρίως η γυναίκα, και 
μόνο το 1984 ξοδεύτηκε 1 δισ. δραχ
μές για να διαφημιστούν γούνες, 
καλλυντικά, αρώματα και κάθε τι που 
θα τόνιζε τη «φυσιογνωμία της θη
λυκότητας» στις γυναίκες.

•  της Πέτρα Κέλλυ βουλευτίνας 
του κόμματος των«Πράσινων» της Δ. 
Γερμανίας και της υποψήφιας αντι
προέδρου των δημοκρατικών στις 
ΗΠΑ Τζέραλντιν Φεράρο που χαρα
κτήρισαν σχεδόν εχθρική τη στάση 
των μ.μ.ε. απέναντι στις γυναίκες 
που βρίσκονται στην εξουσία και α
νύπαρκτη την γυναικεία παρέμβαση 
στη διαμόρφωση προγραμμάτων για 
γυναικεία θέματα.

•  της γιουγκοσλάβας δημοσιο
γράφου Ιλίκ Ντράκουλικ όπου ανα
πτύσσεται η αναγκαιότητα αλλαγής 
νοοτροπίας και όχι απλά η θεσμική 
κατοχύρωση κλπ.

Επίσης τεκμηριωμένες διαπι
στώσεις και προτάσεις έκαναν όλες 
οι γυναικείες οργανώσεις αναλύο
ντας το ρόλο του Τύπου και την πα
ρουσίαση της γυναίκας με υποβαθ
μισμένη και στερεότυπη μορφή, μέ
σα από αναπαραγωγή προτύπων στη 
διαφήμιση και υπερτόνισαν την ανά
γκη δημιουργίας δυνατοτήτων για ν’ 
ακουστεί ο λόγος τους στα μ.μ.ε. και 
πλήρους αναμόρφωσης της πολιτι
κής ραδιόφωνου και τηλεόρασης σε 
θέματα που αφορούν την ισότητα.

Συνοψίζοντας τις κοινές εκτιμή
σεις και προτάσεις παραθέτουμε 
επιγραμματικά τις σημαντικότερες:

•  Διαμόρφωση πλαίσιου αρχών 
για τη λειτουργία των μ.μ.ε. ως 
προς τη γυναίκα.

•  Συγκεκριμένη πολιτική ραδιό
φωνου και τηλεόρασης ως προς την 
ισότητα στο σύνολο του προγράμμα- 
τός τους. Αυτή θα περιλαμβάνει 
προώθηση γυναικών σ' όλους τους 
τομείς παραγωγής, αχεδιασμού και 
διαμόρφωσης του προγράμματος 
και προβολή των σημερινών γυναι
κείων προβλημάτων.

•  Βράβευση της καλύτερης δια
φήμισης με θέμα την ισότητα.

•  Πανελλήνια έρευνα στους τη
λεθεατές για την δική τους κριτική 
και συμμετοχή στη δημιουργία και 
παρουσίαση θεμάτων ισότητας με τη 
συνεργασία των νομαρχιακών επι
τροπών ισότητας, των γυναικείων 
οργανώσεων και των τηλεοπτικών 
περιοδικών.

•  Κατάρτιση νομοσχεδίου που θα 
περιέχει το πλαίσιο αρχών υπερά
σπισης της γυναικείας αξιοπρέπειας 
από παραβιάσεις κάθε είδους, σ’ ό,τι 
αφορά τα μαζικά μέσα ενημέρωσης.

□
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Καρναβάλι,
«ο ανάποδος κόσμος»

Ιο καρναβάλι ή αποκριές, λέ
ξεις συνώνυμες που υποδηλώνουν 
την αποχή από την κρεατοφαγία, 
αποτελούν ένα γιορταστικό σύ
μπλεγμα με πολύ βαθιές ρίζες και 
καταβολές.

Θεωρητικά πηγάζουν από ένα 
στοιχείο που συναντάμε, από κα
ταβολής κόσμου, σε κάθε ανθρώπι
νο πολιτισμό, αυτό της μεταμόρ- 
φαισης-μεταμφίεσης. Ο άνθρωπος 
των σπηλαίων, αλλά στη συνέχεια 
και ο άνθρωπος των μεταγενέστε
ρων χρόνων προσπαθεί να επη
ρεάσει τα όσα -  υπερφυσικά ή φυ

σικά -  συμβαίνουν γύρω του και να 
επιβιώσει. Έτσι μεταμφιέζεται -  ο 
πρωτόγονος -  σε ζώο, φορώντας 
την προβιά του, μιμούμενος τις κι
νήσεις του και εισάγοντας στοιχεία 
μαγείας στις εκδηλώσεις του αυτές.

Με τη μεταμφίεση γινόταν και η 
λατρεία των νεκρών και των προ
γόνων, ιδίως με τη χρήση της προ
σωπίδας, στην περιοχή των Βαλκα
νίων.

Παρά τις αβέβαιες υποθέσεις 
που γίνονται από τους μελετητές 
για την καταγωγή του εθίμου η πι
θανότερη εκδοχή την τοποθετεί 
στην Αίγυπτο πριν 8.000 χρόνια. Οι 
Αιγύπτιοι, το 6.000 π.Χ. για να ευ
θυμήσουν αλλά και για να εξευμενί
σουν την Ίσιδα, κορυφαία θεότητά 
τους, άλλαζαν με τη μεταμφίεση 
και μόνο, φύλο.

Η ιδέα τους αυτή μεταφέρθηκε 
στους Έλληνες και από αυτούς 
στους Ρωμαίους. Πρόσφορο και 
στους δυο λαούς, το έδαφος και το 
ξέφρενο αποκριάτικο στοιχείο ρι
ζώνει με διάφορες μορφές στις 
γιορτές Διονύσια, Αήναια, Κορώ- 
νεια, Ωσχοφόρεια των αρχαίων Ελ
λήνων και Σατουρνάλια - Μπακα- 
νάλεια των Ρωμαίων. Μάλιστα το 
186 π.Χ. η ρωμαϊκή σύγκλητος 
σταματά το καρναβάλι που έχει 
φτάσει σε εξαιρετικά τολμηρή μορ
φή, με έντονο το ειδωλολατρικό 
στοιχείο που είναι και χαρακτηρι
στικό εκείνης της εποχής.

Τα πρώτα χρόνια της επικράτη
σης του Χριστιανισμού το καρναβά
λι βρίσκεται σε ύφεση. Επανέρχεται 
όμως στο προσκήνιο στα χρόνια 
του Μεσαίωνα και του Βυζαντίου



και αναβιώνει οριστικά με την Ανα
γέννηση, όπου παίρνει τη μορφή 
που -  σε γενικές γραμμές -  έχει και 
σήμερα. Η οριστική του φιλοσοφία 
το οριοθετεί σαν μια περίοδο ανα
τροπής των πόντιον, πλήρους α
πελευθέρωσης τιυν εκδηλώσεων 
της ζιυής. Είναι η περίοδος του 
«ανάποδου κόσμου», όπιος λέει 
θυμόσοφα η λαϊκή γνώμη, και κο- 
ρυφώνεται το Σαββατοκύριακο της 

— · Τυροφάγου και την Καθαρή Δευτέ
ρα. Όλες οι βασικές αρετές και α
ξίες του πολιτισμού ανατρέπονται 
και καταργοΰνται κι όσα τον υπό
λοιπο καιρό φαίνονται αδιανόητα 
και απαράδεκτα φαντάζουν σαν τα 
πιο φυσικά τις μέρες της αποκριάς.

Στο προστάδιο της διαδικασίας 
της μεταμφίεσης οι άνθρωποι φο
ράνε γιορταστική ενδυμασία και 
δείχνουν τον ιδανικό τους εαυτό 
που θα 'ρθει σε πλήρη αντίθεση, λί
γο αργότερα με τα δαιμονικά και 
γελοία όντα που θα παραστήσουν.

Πολλά από τα έθιμα του καρνα
βαλιού όπως το μουντζούρωμα με 
στάχτη, η γαϊδουροκαβάλα σε 
«γκαμήλα», το κρέμασμα κουδου- 
νιών, το ντύσιμο με κουρέλια και 
γυναικεία ρούχα καθώς και τα ατι
μωτικά και αισχρά υπονοούμενα 
ήταν αυτά που συνόδευαν τον κα
ταδικασμένο στο Βυζαντινό ιππο
δρόμιο κατά τη διάρκεια της δια
πόμπευσής του. Βασική μέριμνα εί
ναι η αλλαγή της προσωπικότητας, 
η μη αναγνώριση του μα σκάρε μέ- 
νου γι’ αυτό και στην παλιά Καπ
παδοκία ήταν μεγάλη προσβολή το 
ξεσκέπασμά του.

Στα χωριά συνηθέστερος τρό
πος γιορτασμού, πέρα από τα έθι
μα κάθε περιοχής, ήταν και είναι η 
απλή μορφή μεταμφίεσης που οι 
άνθρωποι μουντζουρώνονται με

---- - στάχτη, φορούν ανάποδα προβιές,
κρεμούν κουδούνια στο λαιμό τους 
και επισκέπτονται τα σπίτια των 
συγχωριανών τους αισχρολογώ- 
ντας και διακωμωδόντας τον κό
σμο. Συνθετότερες μορφές ανα
πτύχθηκαν σε αρκετά μέρη όπως 
στην Αγιάσσο της Αέσβου με σατυ
ρικές παραστάσεις, παρωδίες των 
γεγονότων της χρονιάς, αυτοσχέ
διους ποιητικούς διαγωνισμούς 
κλπ.

Τα αστικά κέντρα γιόρταζαν την

αποκριά με διαφορετικό τρόπο. 
Πηγή της αναβίωσης του καρναβα
λιού αποτέλεσε η Βενετιά, η Ενετική 
Αυτοκρατορία, που μετέδωσε το 
καρναβάλι, στους Γάλλους αλλά και 
στα -ενετοκρατούμενα τότε -  ελλη
νικά Επτάνησα. Από τα Ιόνια νησιά, 
με πρώτη τη Ζάκυνθο , μεταφέρε- 
ται το καρναβάλι και στις ελεύθερες 
ελληνικές πόλεις με καθαρά βενε- 
τσιάνικη όψη. Χοροί, φεστίνια και 
θεατρικές παραστάσεις δίνουν και 
παίρνουν με τη συμμετοχή γυναι
κών, που φορούν την πασίγνωστη 
μαύρη ημιπροσωπίδα (μάσκα).

Μάλιστα είχε γίνει τόσο της μόδας 
που την φορούσαν ακόμα και στην 
εκκλησία, ιδίως οι γυναίκες της Ζα
κύνθου.

Στην ελεύθερη Ελλάδα πρώτη η 
Πάτρα δέχεται το γιορτάσι και το 
1830, «αυθόρμητα», οι δρόμοι της 
γλεντούν με μασκαράτα. Είναι οι 
καλεσμένοι στο χορό του Άγγλου 
πρόξενου που γύρω στα μεσάνυ
χτα συνεχίζουν το γλέντι στο δρό
μο, μεταμφιεσμένοι, με τη συνοδεία 
κιθάρας και βιολιού σταλμένων 
από τη γειτονική Ζάκυνθο.

Το 1907 οι πλούσιοι Πατρινοί 
σταφιδέμποροι παίρνουν υπό την 
προστασία τους τη διοργάνωση, 
την χρηματοδοτούν και την καθιε
ρώνουν σαν το κορυφαίο ελληνικό 
καρναβάλι, τίτλο που διατηρεί μέ
χρι τις μέρες μας.

Η πριυτεύουσα γνωρίζει για 
πρώτη φορά το καρναβάλι το 1887

με την πρωτοβουλία του δήμου, 
που δημιούργησε και οργανωτική 
επιτροπή το «Κομιτάτο επί των με
ταμφιέσεων των Απόκρεω». Όπως 
παντού, έτσι κι εδώ εξελίσσεται σε 
παλλαϊκό γλέντι.

Όμως το καρναβάλι, δυτικού 
τύπου επικρατεί στα τέλη του 19ου 
αιώνα σ’ όλες τις πόλεις των Βαλ
κανίων με σερπαντίνες, παλιά
τσους, μπάντες, χορούς, πομπές με 
άρματα και άλλα παρόμοια στοι
χεία-

Ονομαστό ήταν το καρναβάλι 
της Σμύρνης πριν τη μικρασιατική

καταστροφή, που σήμανε και την 
απώλεια του παλλαϊκού χαρακτή
ρα του κύρια στην πόλη της Αθή
νας. Από τότε και μέχρι τον Β' πα
γκόσμιο πόλεμο το αθηναϊκό καρ
ναβάλι ζούσε μόνο στα σαλόνια και 
τις μεγάλες φωτισμένες αίθουσες. 
Έτσι κι αλλοιώς,'ειδικά για τούτη 
την πόλη θεωρούνταν περισσότερο 
αστική γιορτή ενώ τον λαϊκότερο 
χαρακτήρα είχαν, τότε, τα Κούλου- 
μα.

Σήμερα γίνεται προσπάθεια α
ναβίωσης των δοξασιών και εθίμων 
που σχετίζονται μ’ αυτό, τόσο στις 
πόλεις όσο και στα χωριά κάτω 
από τη φροντίδα της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης και των πολιτιστικών 
φορέων μέσα σε μια προσπάθεια 
να διατηρηθούν ζωντανές μνήμες, 
συνήθειες και παράδοση ζωής.
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Λιπαντικά του 
αυτοκινήτου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΣΕ ΤΙ Χ
της Ελένης Σουλαντίκα - Καραμπάτσου

Μηχανικού Μεταλλείων · Μεταλλουργού ΕΜΠ 
Μηχανικού Εφαρμογών Πετρ/δών, Γαλ. Ivor.
Πετρελαίου.

ρόλος του λιπαντικού στη σωστή συντήρηση και 
λειτουργία ενός μηχανήματος είναι πολύ σημαντικός, 
ενώ στον τομέα της προληπτικής συντήρησης μηχα
νών εσωτερικής ή άλλου τύπου καύσης η λίπανση έ
χει τον πρώτο λόγο.

Σε πολλές περιπτώσεις η ζωή και η αντοχή ενός 
κινητήρα ή ενός συστήματος μετάδοσης κίνησης ε- 
ξαρτώνται άμεσα από την επιλογή του κατάλληλου 
λιπαντικού και την ανάλογη φροντίδα στη χρήση του 
(προδιαγραφόμενη ποσότητα, συμπληρώσεις, αλλα
γές, έλεγχοι). Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση ενός 
ακατάλληλου λιπαντικού δεν δείχνει άμεσα τα κατα
στροφικά αποτελέσματα στη ζωή δεδομένου συστή
ματος αλλά μετά από αρκετό χρόνο λειτουργίας και 
όταν η βλάβη εμφανιστεί μπορεί να απαιτήσει σημαν
τικές επισκευές ή να κάνει το σύστημα ακατάλληλο.

Η ενοποίηση και τυποποίηση των λιπαντικών (λι- 
παντικά αυτοκινήτων, βιομηχανικά λιπαντικά, γράσ- 
σα, λιπαντικά αεροπλοίας κλπ.) έχει γίνει με τη συμ
μετοχή μεγάλων οργανισμών γνωστότεροι των ο
ποίων είναι οι SAE, API, κ.ά.

Πέρα από τους οργανισμούς αυτούς υπάρχουν και 
οι προδιαγραφές του αμερικανικού στρατού καθώς 
και οι προδιαγραφές διάφορων κατασκευαστών που 
περιγράφουν με λεπτομέρεια τα ανάλογα λιπαντικά.

Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να δοθούν 
ορισμένα βασικά στοιχεία των λιπαντικών και ειδικό
τερα των αυτοκινήτων (θενζινοκινήτων και πετρε- 
λαιοκινήτων). Δίνεται επίσης ιδιαίτερη σημασία στην 
παρουσίαση των προδιαγραφών μια και είναι μοναδι
κό αποδεικτικό στοιχείο ποιότητας επομένως και κα
ταλληλότητας ενός λιπαντικού.
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ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ -  ΒΑΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ -  ΠΡΟΣ
ΘΕΤΑ

Τα περισσότερα από τα χρησιμοποιούμενα σήμε
ρα ορυκτέλαια, είναι μείγματα προϊόντων διύλισης 
πετρελαίων και χημικών προσθέτων που ενισχύουν

τα λάδια και τους δίνουν τη δυνατότητα να ανταπο- 
κριθούν και στις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας 
και για περισσότερο χρόνο. Ήδη μετά τον Β ' Παγκό 
σμιο πόλεμο, οι διάφορες τεχνικές διύλισης για πα
ραγωγή ορυκτελαίων, είχαν φτάσει σε τέτοια εξέλιξη, 
που δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια για καλύτερης 
ποιότητας λάδια κατ’ ευθείαν από το διϋλιστήριο. 
Από την άλλη πλευρά η αλματώδης ανάπτυξη της τε
χνολογίας, δημιούργησε τέτοιες συνθήκες (μεγάλα 
φορτία, υψηλές ταχύτητες, αυτοματισμοί, κλπ.) που 
οδήγησαν σε πολύ αυξημένες απαιτήσεις για την 
ποιότητα του λιπαντικού. Έτσι άρχισε ν’ αναπτύσσε
ται η βιομηχανία των προσθέτων που όχι μόνον έλυ
ναν πολλά από τα προβλήματα ποιότητας των λιπαν- 
τικών, αλλά κατά συνέπεια έδινε τη δυνατότητα να 
προχωρήσει περισσότερο η τεχνολογία.

Μερικά από τα πρόσθετα μπορούν να επιδρούν 
πάνω σε περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά, ενώ 
σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται να χρησιμοποιη
θούν αρκετά πρόσθετα για να παραχθεί η επιθυμητή 
ποιότητα λαδιού. Επίσης ένα πρόσθετο δεν δρα πάν
τα με τον ίδιο τρόπο, αυτό εξαρτάται και από το βα
σικό λάδι στο οποίο προστίθεται και από τα υπόλοιπα 
πρόσθετα που περιέχονται σ’ αυτό. Έχουν παρατη

ρηθεί περιπτώσεις προσθέτων που δρουν εντελώς 
διαφορετικά απ’ ότι προδιαγράφει η φύση τους ή αν
τιδρούν χημικά με άλλα που περιέχονται στο λάδι και 
το καταστρέφουν τελείως. ΓΓ αυτούς τους λόγους 
πρέπει ν ’ αποφεύγεται η χρήση προσθέτων πέρα απ’ 
αυτά που περιέχει το λάδι, γιατί ναι μεν αυτά μπορεί 
να βελτιώνουν κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα, αλλά 
ταυτόχρονα είναι δυνατό να καταστρέφουν κάποια ή 
κάποιες άλλες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Το λάδι για να είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις λίπανσης, που 
εμφανίζει ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης πρέπει 
να έχει απαραίτητα ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιό
τητες. Να μπορεί δηλαδή να λιπαίνει συνεχώς όλα τα 
κινούμενα μέρη του κινητήρα, να μην αλλοιώνεται 
στις διάφορες θερμοκρασίες, να κατακρατεί τα διά
φορα προϊόντα ατελούς καύσης, να ψύχει τον κινη
τήρα κλπ. Στις ιδιότητες αυτές, που έχουν μεγάλη 
σημασία για τα λάδια της μηχανής εσωτερικής καύ
σης, θα αναφερθούμε παρακάτω.

ΙΞΩΔΕΣ

Το ιξώδες (VISCOSITY) είναι το κυριότερο και 
ταυτόχρονα το πιο πολυσυζητημένο χαρακτηριστικό 
των λαδιών. Σαν φυσικό μέγεθος είναι ένα μέτρο της 
εσωτερικής τριβής ενός ρευστού, αποτέλεσμα της 
οποίας είναι η μικρή ή μεγάλη ρευστότητά του. Σαν 
βασική ιδιότητα των ρευστών, το ιξώδες έχει μελετη
θεί από πολλούς ερευνητές, φυσικούς και μαθηματι
κούς και η ανάλυσή του έχει φθάσει σε πολύ προχω
ρημένα επίπεδα. Αξίζει μόνο να αναφερθεί ότι υπάρ
χουν διάφορες μέθοδοι μέτρησης ιξώδους και πολ
λές μονάδες γι’ αυτό, πράγμα που δημιούργησε και 
δημιουργεί πολλές συγχύσεις. Ειδικά όμως για τα λά
δια των αυτοκινήτων, το πρόβλημα λύθηκε με την 
ταξινόμηση ιξώδους κατά SAE, τόσο για τα λάδια κι
νητήρων όσο και για τις βαλβολίνες. Ένα σημείο 
που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή και που έχει ιδιαίτερα 
παρεξηγηθεί από πολλούς, είναι το ότι η ταξινόμηση 
των λαδιών είναι τελείως διαφορετική από εκείνη των 
βαλβολινών.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ

Ο δείκτης ιξώδους είναι ένας καθαρός αριθμός, ο 
οποίος αποτελεί μέτρο της μεταβολής του ιξώδους 
σε σχέση με τη θερμοκρασία. Είναι γνωστό ότι αν αυ
ξήσουμε τη θερμοκρασία ενός ρευστού, αυτό ρέει 
πιο εύκολα. Αντίθετα αν του ελαττώσουμε τη θερμο
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κρασία, γίνεται πιο παχύρρευστο, μέχρι κάποια θερ
μοκρασία κάτω από την οποία σταματάει τελείως να 
ρέει (σημείο πήξης). Όσο μεγαλύτερος είναι ο δεί
κτης ιξώδους τόσο μικρότερη είναι η μεταβολή της 
ρευστότητας συναρτήσει της θερμοκρασίας. Ο δεί
κτης ιξώδους του λαδιού κυμαίνεται μεταξύ 0-115, 
ανάλογα με το αργό πετρέλαιο από το οποίο προέρ
χεται και τον βαθμό διύλισης.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως π.χ. οι κινητή
ρες εσωτερικής καύσης και τα αυτόματα κιβώτια με
τάδοσης κίνησης, που χρειάζονται λάδια με πολύ με
γαλύτερο δείκτη ιξώδους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
είναι απαραίτητο να προστεθεί στο λάδι κάποιο βελ
τιωτικό του δείκτη ιξώδους. Αυτά δε ακριβώς τα βελ
τιωτικά δώσανε τη δυνατότητα να περάσουμε στα 
πολύτυπα λάδια (ή λάδια πολλαπλής ρευστότητας), κι 
έτσι να μην χρειάζεται αλλαγή λαδιών χειμώνα - κα
λοκαίρι. Με αυτά τα λάδια ένας κινητήρας μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα τόσο στις χαμηλές όσο 
και στις ψηλές θερμοκρασίες, χωρίς κανένα πρόβλη
μα κατά την εκκίνηση το χειμώνα ή υπερθέρμανση 
και μεγάλη κατανάλωση λαδιού το καλοκαίρι.

Η ανακάλυψη των βελτιωτικών του δείκτη ιξώδους 
και η παραγωγή των πολύτυπων λαδιών, υπήρξε ση
μαντικό βήμα στον τομέα της λίπανσης. Παράλληλα 
επέτρεψε στην αυτοκινητοβιομηχανία να προχωρήσει 
σε ακόμη πιο τελειοποιημένα μοντέλλα τόσο από ά
ποψη σχεδιασμού, όσο και από επιδόσεων. Ήδη οι 
περισσότερες φίρμες αυτοκινήτων συνιστούν πολύ
τυπα λάδια, ειδικά για τους βενζινοκινητήρες. Τα τε
λευταία χρόνια και στις μηχανές ντήζελ χρησιμοποι
ούνται πολύτυπα λάδια με αξιόλογα αποτελέσματα.

ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Καθώς το λάδι αναδεύεται μπορεί να μπει αέρας 
στη μάζα του και να σχηματισθούν φυσαλίδες. Κάτω 
από ορισμένες συνθήκες (παρουσία νερού, ξένων 
αδιάλυτων ουσιών κλπ.) οι φυσαλίδες αυτές πολλα- 
πλασιάζονται και δημιουργούν ένα στρώμα αφρού.

Ο αφρός είναι πάρα πολύ βλαβερός και επικίνδυ
νος ειδικά στην περίπτωση των αυτόματων κιβωτίων 
μετάδοσης κίνησης και των υδραυλικών συστημάτων, 
γιατί μπορεί να εμποδίσει το λάδι σαν μέσο να δεχτεί 
και να μεταδώσει τον χειρισμό. Επίσης στις αντλίες 
που διακινούν το λάδι δεν γίνεται κανονική κίνηση 
και παροχή με αποτέλεσμα να μην φτάνει ικανή πο
σότητα στην προς λίπανση περιοχή και να προξε- 
νούνται σημαντικές βλάβες.

Τα αντιαφριστικά είναι κυρίως πολυμερή σιλικό
νης, προσθέτονται στο λάδι σε πολύ μικρά ποσοστά 
και ο μηχανισμός δράσης τους δεν είναι ακόμη ξεκα
θαρισμένος. Πιστεύεται πάντως ότι αφ’ ενός μεν ε
λαττώνουν τη διάρκεια ζωής των φυσαλίδων αφ’ ετέ
ρου δε συντείνουν στην ένωση πολλών μικρότερων 
φυσαλίδων προς μεγαλύτερες που ανεβαίνουν πιο 
εύκολα στην επιφάνεια του στρώματος αφρού και 
διαλύονται απελευθερώνοντας τον αέρα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΗΞΗΣ

' Οπως αναφέρθηκε όταν το λάδι ψυχθεί μέχρι μια 
ορισμένη θερμοκρασία (που διαφέρει από λάδι σε 
λάδι) σταματάει να ρέει. Αυτή η θερμοκρασία ορίζε
ται ως το σημείο πήξης του λαδιού αυτού. Το σταμά- 
τημα της ροής μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι το 
ιξώδες ανέβηκε πάρα πολύ είτε στο ότι κρυσταλλώ
θηκαν τα παραφινικά συστατικά του λαδιού. Το δί
κτυο αυτών των κρυστάλλων εμποδίζει τη ροή του 
λαδιού με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άντλη
σή του προς κάποιο σημείο ή να βουλώσουν τα φίλ
τρα του λαδιού και να μην γίνεται ικανοποιητικά η λί
πανση μια και το λάδι δεν μπορεί πια να κινηθεί ε
λεύθερα.

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Ό ταν το λάδι θερμαίνεται με παρουσία αέρα, 
οξειδώνεται με ρυθμό που εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες. Το αποτέλεσμα αυτής της οξείδωσης εί
ναι δημιουργία καταλοίπων σε διάφορα σημεία του 
κινητήρα με σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία 
του. Έχει βρεθεί ότι κάτω από κανονικές συνθήκες 
οξείδωσης για κάθε 10° C που ανεβαίνει η θερμοκρα
σία του λαδιού, ο ρυθμός οξείδωσής του διπλασιάζε
ται. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την οξείδω
ση είναι η παρουσία φυσαλίδων αέρα, η ανάδευση 
του λαδιού, διάφορα μέταλλα (κύρια ο χαλκός) που 
δρουν σαν καταλύτες κ.ά.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ -  ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Η απορρυπαντικότητα και η διασκορπιστικότητα 
είναι ιδιότητες που πρέπει κατ’ εξοχήν να διαθέτει 
ένα λάδι για μηχανές εσωτερικής καύσης (ιδιαίτερα 
πετρελαιοκινητήμες), όπου πολλοί παράγοντες συν
τείνουν στην καταστροφή του λαδιού και στη δη
μιουργία βλαβερών κατάλοιπων.

Απορρυπαντικότητα είναι η ικανότητα που έχει το 
λάδι, να εμποδίζει ή να ελαττώνει τη δημιουργία των 
καταλοίπων που σχηματίζονται σε υψηλές θερμοκρα
σίες ή να εξουδετερώνει τα διάφορα οξέα(κύρια το 
θειϊκό στους κινητήρες ντήζελ). Με τη χρησιμοποίη
ση λαδιών που περιέχουν απορρυπαντικά πρόσθετα 
δεν δημιουργούνται προβλήματα βερνικιού στα πι
στόνια και κολλήματος ελαττηρίων.

Με τον όρο διασκορπιστικότητα εννοούμε την 
ιδιότητα που έχει το λάδι να κρατάει σε διασπορά, 
ξεχωριστά μεταξύ τους, τις διάφορες ουσίες που τεί
νουν στη λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες να 
σχηματίσουν λάσπη, άρα και κατάλοιπα στη μηχανή. 
Με τη χρήση λαδιών που περιέχουν τέτοια πρόσθετα 
δεν προκύπτουν προβλήματα στις μηχανές που λει-
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τουργούν κρύες (κύρια στους βενζινοκινητήρες).

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Διάβρωση μπορεί να προκληθεί σε πολλά σημεία

ΚΗΡΟΖΙΝΗ
ΚΑΥΖΙΝΑ
*εΡ0β0ΪΜΕΜΒΝ

Π ΡΟ Η ΑΙΙΙΟ
Β Ο ΥΤΑ Ν ΙΟ
Ϊ Π Ά Κ Ρ Ι Ο  1

του κινητήρα και για πολλούς λόγους. Επειδή ακρι
βώς οι τύποι και οι λόγοι της διάβρωσης είναι αρκε
τοί, χρησιμοποιούνται διάφορα πρόσθετα με διαφο
ρετικό κατά περίπτωση, μηχανισμό δράσης.

Ένας τύπος διάβρωσης είναι αυτός που εμφανί
ζεται στα πιστόνια και στα τοιχώματα των κυλίνδρων. 
Αιτία είναι τα οξέα που δημιουργούνται από την καύ
ση του πετρελαίου και υγροποιούνται όταν η μηχανή 
δουλεύει κρύα.

Τα οξέα προσβάλουν τις μεταλλικές επιφάνειες οι 
οποίες επιπλέον τρίβονται η μία πάνω στην άλλη, κι 
έτσι προκαλείται φθορά. Ο τύπος αυτός της φθοράς 
από διάβρωση παρατηρείται κύρια στις μηχανές ντή- 
ζελ, που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο πετρέλαιο, με 
ψηλό ποσοστό θείου.

Παρόμοια φθορά μπορεί να προκληθεί και στους 
βενζινοκινητήρες από άλλη όμως αιτία. Σ’ αυτούς κα

τά τη διάρκεια του ζεστάματος ή και όταν η μηχανή 
δουλεύει συνεχώς κρύα, η καύση της βενζίνης δεν 
είναι πλήρης και παράγονται προϊόντα που περιέχουν 
ισχυρά οργανικά οξέα.

Για την καταπολέμηση της διάβρωσης, χρησιμο
ποιούνται στο λάδι πρόσθετα βασικής αντίδρασης 
που εξουδετερώνουν τα οξέα και ελατώνουν τη διά
βρωση και τη φθορά. Αυτά τα πρόσθετα πολλές φο
ρές, δρουν και σαν απορρυπαντικά και μάλιστα πολ
λές φορές, βάσει αυτής της διπλής δράσης τους, η 
αντοχή στη διάβρωση θεωρείται και μελετάται σαν 
τμήμα της απορρυπαντικής ικανότητας ενός λαδιού.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οταν δύο επιφάνειες τρίβονται μεταξύ τους πα- 
ράγεται θερμότητα, που αυξάνει όσο μεγαλύτερο γί
νεται το φορτίο πάνω στη μια ή και στις δύο τριβόμε- 
νες επιφάνειες. Η θερμοκρασία στην περιοχή επαφής 
μπορεί να είναι τόσο υψηλή ώστε να γίνει συγκόλλη
ση των δύο επιφανειών. Όταν οι θερμοκρασίες λόγω 
τριβής φτάνουν σε τόσο μεγάλες τιμές, από τις επι
φάνειες αποσπώνται τεμαχίδια μετάλλων, που αρχί
ζουν να «αποξένουν» τις επιφάνειες αυτές και να 
προκαλούν σημαντικές φθορές. Σε περιπτώσεις, που 
τα φορτία είναι τόσο μεγάλα, ώστε η λιπαντική μεμ
βράνη να σπάει και να μην υπάρχει λιπαντικό να δια
χωρίζει τις μεταλλικές επιφάνειες, χρειάζονται τα 
πρόσθετα υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΔΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Γ ια τα λάδια των Μ ΕΚ υπάρχουν πολλές προδια
γραφές η κυριότερη από τις οποίες είναι η ταξινόμη
ση κατά API (American Petroleum Institute). Επίσης 
υπάρχουν οι προδιαγραφές του Αμερικανικού Στρα
τού (MIL — L —) και διάφορες προδιαγραφές κατα
σκευαστών.

Η ταξινόμηση των λαδιών Μ ΕΚ κατά API είναι μια 
καθαρά ποιοτική κατάταξη και όπως έχει διαμορφω
θεί σήμερα καλύπτει όλες τις ποιότητες λαδιών από 
τα λιγότερο ως τα περισσότερο ενισχυμένα.

Πρέπει να τονιστεί ότι για να ταξινομηθεί ένα λάδι 
σε μια κατηγορία API πρέπει απαραίτητα να περάσει 
από όλα τα μηχανικά τεστ που προδιαγράφονται γι' 
αυτήν την κατηγορία. Δεν θα υπεισέλθουμε σε λε
πτομέρειες πάνω στα τεστ, γιατί είναι τελείως εξειδι- 
κευμένο θέμα και ξεφεύγει από το σκοπό του άρθρου 
αυτού.

' Ενα άλλο σημείο που πρέπει να διασαφηνιστεί εί
ναι το εξής: ένα λάδι για μηχανές ντήζελ μπορεί να 
χρησιμοποιείται και σε βενζινομηχανές ενώ το αντί
στροφο γενικά δεν συνιστάται Έτσι μπορεί κανείς να 
βρει λάδια ταυτόχρονα CD και SE κατά API, πράγμα 
που σημαίνει ότι τα λάδια αυτά μπορούν ν’ ανταπο-
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κριθούν ακόμα και στις πιο βαρείες συνθήκες λει
τουργίας πετρελαιοκινηχήρων και βενζινοκινητήρων.

Πάνω στην οποιαδήποτε συσκευασία των λαδιών 
πρέπει υποχρεωτικά να γράφεται τουλάχιστον η προ
διαγραφή κατά API, στοιχείο που κατά κάποιο τρόπο, 
κατοχυρώνει τον αγοραστή και είναι και το μοναδικό 
στοιχείο που του δίνει συγκεκριμένη κι εγγυημένη 
πληροφόρηση για την ποιότητα του λαδιού που αγο
ράζει.

' Ετσι ορίζοντας τον αριθμό SAE ενός λαδιού (π.χ. 
SAE 30 ή SAE 40 ή SAE 10W - 50 ή SAE 20W - 40) και 
την ποιότητά του κατά API (SC/CC ή SD/CD κ.α.) 
μπορούμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο λάδι κάποιας 
εταιρείας από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. 
Και πάλι τονίζεται, ότι αυτό που παίζει τον σημαντι
κότερο ρόλο είναι η ποιοτική προδιαγραφή του API 
και λιγότερο το ιξώδες (ιδιαίτερα τώρα που τα πολύ- 
τυπα λάδια κερδίζουν συνέχεια έδαφος).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΔΙΩΝ ΓΡΑΝΑΖΟΚΙ-
ΒΩΤΙΩΝ
(ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ)

Οπως για τα λάδια ΜΕΚ έτσι και για τις βαλβολί- 
νες υπάρχουν η προδιαγραφή κατά API και οι προ
διαγραφές του αμερικάνικου στρατού.

Στις μεταδόσεις κίνησης και ιδιαίτερα στους πίσω 
άξονες, χρησιμοποιούνται γρανάζια διάφορων τύπων, 
ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. ' Ετσι η εκλογή 
του λιπαντικού εξαρχάται από πολλούς παράγοντες 
μεταξύ των οποίων είναι οι συνθήκες λειτουργίας και 
τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του ίδιου του 
λιπαντικού. Μέχρι πριν από μια δεκαετία περίπου τα 
λιπαντικά για σασμάν και διαφορικά περιγράφονταν 
με βάση τις συνθήκες λειτουργίας και τα ίδια τους τα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα ήταν ότι 
υπήρχαν τόσες πολλές προδιαγραφές που ούτε οι 
κατασκευαστές ούτε οι καταναλωτές μπορούσαν να 
βρουν κάποια άκρη. Γι’ αυτό το API μελέτησε τις διά
φορες περιπτώσεις και συνέταξε προδιαγραφές αντί
στοιχες μ’ αυτές των λιπαντικών ΜΕΚ (κάτι ανάλογο 
μ’ αυτό που έκανε η SAE για τα λιπαντικά με βάση το 
ιξώδες τους). Η βάση της ταξινόμησης των θαλθολι- 
νών κατά API είναι η απόδοση του λαδιού για συγκε
κριμένες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. Οι 
διάφορες βαθμίδες κατά API αποτελούν επίσης έν
δειξη και για την δυνατότητα που έχει ένα λιπαντικά 
να ανταποκρίνεται σε διάφορες συνθήκες λειτουρ
γίας για όλους τους τύπους συστημάτων μετάδοσης 
κίνησης. Παράλληλα με την κατάταξη κατά API, χρη
σιμοποιούνται σήμερα και οι προδιαγραφές του αμε
ρικανικού στρατού.

Στην παρουσίαση αυτή δεν θα επεκταθούμε στα 
γράσσα και στα συνθετικά λιπαντικά γιατί είναι εκτε
ταμένα θέματα που πρέπει να μελετηθούν ξεχωρι
στά. Πάντως ήδη με τα στοιχεία που παρατέθηκαν 
παραπάνω πιστεύουμε ότι διευκρινίστηκαν αρκετά

πράγματα για τα οποία παρ’ όλο ότι συζητούνται και 
αναφέρονται καθημερινά, υπάρχει αρκετή σύγχυση 
και έλλειψη πληροφόρησης.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Τελειώνοντας αυτό το αφιέρωμα στα λιπαντικά, 
στις ιδιότητες και στη χρησιμότητά τους, κρίνεται 
απαραίτητο να προσθέσουμε μερικές χρήσιμες συμ
βουλές, που ετοίμασε η σύνταξη του περιοδικού, για 
να βοηθήσει τους αυτοκινητιστές - αναγνώστες του.

Και πρώτα απ’ όλα:
•  Θα πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης, τι ακριβώς λι- 

παντικό προτείνει ο κατασκευαστής του αυτοκινή
του του, ώστε να μην αφήνεται στην καλή διάθεση 
και τις γνώσεις του τεχνίτη του συνεργείου του ή 
του βενζινάδικου. Αν δεν σας ενδιαφέρει η σχετική 
οικονομία, προτιμήστε ένα συνθετικό λάδι, κατάλ
ληλο όμως για τον κινητήρα σας. Είναι βέβαια πιο 
ακριβό αλλά το έξοδο θα το ισοσκελίσετε διαφορε
τικά.

• Μην περιμένετε να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι στο 
ταμπλό για να αλλάξετε τα λάδια σας. Φροντίστε να 
έχετε σημειώσει την τελευταία ένδειξη και προ
γραμματίστε σωστά τις αλλαγές, ακολουθώντας 
ακριβώς τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτοκι
νήτου σας και μόνο.

•  Διαλέξτε τη μάρκα της εκλογής σας, σιγουρευτείτε 
για την ποιότητα που προσφέρεται.

•  Ψάχτε για τις απαραίτητες ενδείξεις που θα πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφονται στο κουτί του λι- 
παντικού, καθώς και για την προέλευση και συ
σκευασία του.

•  Ελέγχετε κάθε εβδομάδα τη στάθμη του λιπαντι- 
κού, μόνο όμως όταν ο κινητήρας είναι κρύος και 
το λάδι έχει κατέβει στο κάρτερ. Διαφορετικά θα 
πάρετε πλασματική ένδειξη.

•  Αν έχετε καινούριο αυτοκίνητο ή κινητήρα θεωρή
στε φυσιολογικό, το να καίει λίγο λάδι μια και οι κι
νούμενες επιφάνειες είναι ακόμη άτριφτες. Έ χετε 
υπόψη σας ότι και το καλοκαίρι όλοι οι κινητήρες 
καταναλώνουν μια μικρή ποσότητα λαδιού.

•  Αν χρησιμοποιείτε φυσικά λιπαντικά μην προσθέτε
τε πρόσθετα στα πρόσθετα. Μάορέί το «κοκταίηλ» 
που θα φτιάξετε να είναι απολύτως δικό σας, αλλά 
να μην αρέσει στον κινητήρα σας.
Τα συνθετικά λιπαντικά δεν χρειάζονται πρόσθετα. 
Ομοίως δεν αναμειγνύονται με ορυκτέλαια. Αποφύ
γετε επιμελώς τέτοιου'είδους πειράματα. Έχετε 
πάντοτε στο αυτοκίνητό σας τουλάχιστον ένα λίτρο 
λιπαντικά, όμοιο -  απαραίτητα -  με αυτό που βρί
σκεται στον κινητήρα.

□
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5Ι5ΛΙΛ

ΒΙΒΑΙΟΠΩΑΕΙΟΝ “ΕΣΤΙΑΣ,,
ΐαΑΝΝΟΥ Δ. ΚΟΛΛΛΡΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, Όδδς Σταδίον 44·
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩι 1885

tu* ϊά  'ELVi'iVuvu μιβλία χρυοοδί·
μίνα καί μή, διά ηασ αν  ηλικίαν, κατάλληλα διά 

δώρα τού Νέου "Ετους

«ΕΣΤΙΑ -  ΕΚΑΤΟ 
ΧΡΟΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ»

Η δημ ιουργία  εν ό ς  αιώνα

Π έρισυ συμπλήρωσε εκατό 
χρόνια ζωής και δημιουργικής πα
ρουσίας στον εκδοτικό χώρο το Βι
βλιοπωλείο της «Εστίας» (1885- 
1985). Την επέτειο αυτή γιόρ
τασε με ποίκιλλες εκδηλώσεις που 
κορυφαία ήταν η έκθεση «Εστία -  
Εκατό Χρόνια Βιβλία 1885-1985» στις 
αίθουσες και με τη συνεργασία του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Αθηναίων, το Γενάρη του 1986.

Μέσα από τον επετειακό χαρα
κτήρα της έκθεσης περνά και με- 
ταφέρεται στο κοινό κάτι πολύ 
σημαντικό: η ίδια η πνευματική ε
ξέλιξη στον τόπο μας τα τελευταία 
εκατό χρόνια, που βάδισε παράλ
ληλα με την ουσιαστικότατη και 
παραγωγικότατη εκδοτική διαδρο
μή της «Εστίας».

Το φαινόμενο συνεχούς εκδοτι
κής ζωής για τόσα πολλά χρόνια 
δεν είναι πολύ συνηθισμένο στην 
Ελλάδα, ιδιαίτερα όταν για μεγάλο 
διάστημα τα εκπαιδευτικά και σχο
λικά βιβλία της «Εστίας» υποκαθι- 
στοΰσαν την αδυναμία του Ελληνι
κού Κράτους για παιδεία και στοι
χειώδη μάθηση. Πέρα όμως απ’

αυτό της τον ρόλο η «Εστία» έγινε ο 
μοναδικός, ίσως, παραλήπτης νέων 
ιδεών παιδαγωγικής στον εκπαι
δευτικό χώρο.

Η άλλη, ιδιαίτερα γνώριμη 
πλευρά του εκδοτικού αυτού οίκου 
είναι η λογοτεχνική, ή καλύτερα της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Τρεις γε
νιές λογοτεχνών φιλοξενήθηκαν μέ
σα σε εκατοντάδες τίτλους βιβλίων, 
σχεδόν όλοι οι αξιόλογοι λογοτέχνες 
μας του τελευταίου αιώνα. Πρόκει
ται πράγματι για μια σημαντικότα
τη προσφορά στα ελληνικά γράμ
ματα που συγδέθηκε με την πνευ
ματική άνθηση των αρχών του 
αιώνα μας και την καλλιτεχνική 
παρουσία των «κλασσικών» πια 
της λογοτεχνίας μας.

Στα εκθέματα της έκθεσης δε
σπόζουν μια σειρά ντοκουμέντα 
από τα αρχεία της «Εστίας» όπως: 
παλιές εκδόσεις εκτός εμπορίου, 
σχολικά βιβλία και βοηθήματα 
προπολεμικά, φωτογραφίες, αφίσ- 
σες εποχής, χειρόγραφα συμβόλαια 
της «Εστίας» με γνωστούς λογοτέ
χνες, σφραγίδες κλπ.

Από την εκδοτική της παραγω
γή που ανέρχεται σε 3.000 εκδόσεις 
εκτίθενται ενδεικτικά 500 επιλεγμένα 
αντίτυπα με σκοπό να δώσουν μια 
αντιπροσωπευτική χρονολογικά 
και θεματικά εικόνα.

Σε μας μένει απλά να ευχηθούμε 
συνέχιση της τόσο πλούσιας δρά
σης της με αντίστοιχες δημιουργίες 
όπως και στο παρελθόν.

«Μακρυγιάννης»
Κυκλοφόρησε σε έβδομη έκδοση 

από το βιβλιοπωλείο της «Εστίας» η 
μυθιστορηματική βιογραφία του 
Δημήτρη Σταμέλου «Μακρυγιάν- 
νης -  Το χρονικό μιάς εποποιίας» 
που τιμήθηκε το 1975 με το Α' Κρα
τικό Βραβείο Λογοτεχνίας.

Ο συγγραφέας παρουσιάζει έ
πειτα από βαθειά μελέτη των ιστο
ρικών πηγών την επική και δραμα
τική ζωή του Μακρυγιάννη, τους 
αγώνες του για τη λευτεριά και την 
κοινωνική δικαισύνη, τις περιπέ
τειες, τη δίκη και φυλάκισή του 
καθώς και το υπόλοιπο της ζωής 
του μέχρι το θάνατό του.

Το βιβλίο συνοδεύεται από 
πλούσια βιβλιογραφία, κάνει ανα
φορά στα «Απομνημονεύματα» του 
στρατηγού, περιλαμβάνει αναλυτι
κή βιβλιογραφική τεκμηρίωση και 
προσφέρει στους αναγνώστες μι
κρό ανθολόγιο από τα απομνημο
νεύματα, σημειώσεις και σχετικές 
εικόνες, που διαφωτίζουν το έργο 
του ήρωα.

155



ΕΙΚΛ2ΤΙΚΑ

Η ομορφιά
του κρητικού χωριού 

μέσα από τα έργα 
ενός αστυφύλακα
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Μ ε έργα, αποκλειστικά, του 
αστυφύλακα Μανώλη Κυριακάκη 
φιλοτέχνησε το ημερολόγιο του 
1986 οπολιτι στικός σύλλογος Αγιο- 
θωμιανών Αττικής «Ο Αόγιος».

Γέννημα-θρέμμα του Ψηλορείτη 
ο αδικοσκοτωμένος κρητικός αγω
νιστής Δημήτριος Βαρούχας -  ο 
Αόγιος, τιμήθηκε από τους συγχω
ριανούς του δίνοντας τ' όνομά του 
στον Πολιτιστικό τους Σύλλογο.

Ο αστυφύλακας Μανώλης Κυ- 
ριακάκης γεννήθηκε στον Άγιο 
Θωμά. Τα έργα του -  όλα ελαιο
γραφίες εμπνευσμένες από τη φύση 
-  χαρακτηρίζονται από απλότητα, 
συναίσθημα και συγκινησιακή α
τμόσφαιρα.

Επειδή οι συνάδελφοι - καλλιτέ
χνες στην Ελληνική Αστυνομία είναι 
πάρα πολλοί, · επιφυλασσόμαστε 
στο μέλλον να τους παρουσιάσουμε 
εκτεταμένα.

Προς το παρόν ας αρκεστούμε 
να δώσουμε χαρακτηριστικά δείγ
ματα της τόσο όμορφης δουλειάς 
του Μανώλη Κυριακάκη.

□
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NfYZIKH!

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΚΟΚΟΤΑΣ

Ra πρώτη φορά ο Σταμάτης Κό- 
κοτας τραγουδά Θεοδωράκη, και 
για πρώτη φορά ηχογραφεί και μας 
παρουσιάζει ανέκδοτα τραγούδια 
του Τσιτσάνη γραμμένα ειδικά για 
εκείνον.

Έτσι ο καινούργιος δίσκος του 
Σταμ. Κόκοτα με τίτλο «Τσιτσάνης, 
Θεοδωράκης, Κόκοτας, Ανέκδοτα 
τραγούδια» περιλαμβάνει 5 και
νούργια τραγούδια του Μίκη Θεο
δωράκη σε στίχους που ο Λευτέρης 
Παπαδόπουλος ειδικά έγραψε γι' 
αυτήν τη μουσική δουλειά, ενώ το 
ένα τραγούδι είναι σε στίχους Αγ
γελικής Ελευθερίου από τη «Φαί
δρα», και 5 τραγούδια που ο μεγά
λος Βασίλης Τσιτσάνης είχε ετοιμά
σει να ηχογραφήσει για τον Σταμά- 
τη Κόκοτα που με σεβασμό ο Μί- 
κης Θεοδωράκης ανέλαβε την ε
νορχήστρωσή τους.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ 
«ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ 
ΜΑ Η ΑΓΑΠΗ ΑΓΑΠΗ»

Μετά από μια τετράχρονη ανε- 
λιπή δισκογραφική παρουσία και 
ύστερα από μια σειρά πετυχημένων 
εκδόσεων, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟΜΠΑ
ΝΙΑ παρουσιάζει την καινούργια 
της δουλειά (25 τραγούδια περι
λαμβάνονται σ’ ένα διπλό δίσκο) μια

μουσική αναφορά σ' όλο το ρεπερ
τόριο που κατά καιρούς έχει καλύ
ψει και σ’ ένα νέο για τα δικά της 
δεδομένα, ύφος τραγουδιού.

Η δουλειά τούς αυτή περιέχει 
παλιά και καινούργια τραγούδια δι
κά τους και των συνθετών Γ. Κόρου 
και Χρ. Νικολόπουλου που όπως εί
ναι φυσικό, αντιπροσωπεύουν δυο 
διαφορετικές και παράλληλα συγ
γενείς μουσικές εκφράσεις. Δεν 
ξέρουμε αν είναι τόλμημα αλλά σί
γουρα είναι μια αξιέπαινη προσπά
θεια η στροφή στο έντεχνο τρα
γούδι (συνθέσεις των Γ. Σπανού, 
Χρ. Γκάρτζου, Μ. Κωχ, Β. Γερμανού, 
Θ. Μπακαλάκου, Χρ. Κυριαζή) που 
είναι ένα καινούργιο βήμα και που 
αποδεικνύει ότι η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟ
ΜΠΑΝΙΑ δεν βάζει σαν γνώμονα 
δουλειάς την ανάγκη της επίκαιρης 
επιτυχίας, αλλά απλώνεται και 
στους χώρους του τραγουδιού της 
μη μαζικής κατανάλωσης.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
«ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΦΥΓΕ»

Η εποχή των μικρών δίσκων 45 
στροφών τελείωσε γύρω στα 1970. 
Πολλά και σπουδαία τραγούδια δεν 
γνώρισαν ποτέ την ευκολία των 33 
στροφών, όπως τραγούδια του Στέ
λιου Καζαντζίδη που ηχογραφήθη- 
καν την περίοδο ’64-’71 και κύκλο-' 
φόρησαν μόνο σε μικρούς δίσκους 
των 45 στροφών.

Έτσι, σήμερα μετά την κατάρ
γηση των μικρών δίσκων και την 
έλλειψη αυτών των τραγουδιών, η 
ΜΙΝΩΣ με πολύ προσοχή διάλεξε 
12 τραγούδια του Στέλιου Καζα
ντζίδη και τα παρουσιάζει σ’ ένα 
μεγάλο δίσκο 33 στροφών με γενι
κό τίτλο «Μια γυναίκα έφυγε».

Είναι, μπορούμε να πούμε, ση
μαντικά ντοκουμέντα για τους πολ
λούς φίλους του μεγάλου Στέλιου 
Καζαντζίδη.

Τα τραγούδια που περιλαμβάνο
νται στον δίσκο αυτό είναι συνθέ
σεις των: Σ. Καζαντζίδη, X. Νικολό-' 
πουλου, Θ. Δερβενιώτη, Μπ. Μπα
κάλη, Γ. Κατσαρού, Δ. Γκούτη, Γ. 
Μανισαλή, Κ. Βίρβου και οι στίχοι 
των Πυθαγόρα, Κ. Ψυχογιού, Κ. 
Βίρβου, Π. Παπουτσή, Στ. Βαρτάνη.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
«ΧΑΝΟΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΡΕΜΒΑΖΩ»

Τα τελευταία χρόνια, είναι λίγοι
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οι δίσκοι που μας κάνουν να τρα
γουδήσουμε και τα 12 τραγούδια 
τους και μαζί τους να ονειρευτού
με, να ταξιδέψουμε...

Στον καινούργιο όμως δίσκο της 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΛΑΝΗ: ΧΑΝΟΜΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΡΕΜΒΑΖΩ, ξαναβρίσκεται η 
σχέση μας με το τραγούδι. Η Δήμη
τρα Γαλάνη μας παρασύρει να α
κούσουμε μαζί της και να τραγου
δήσουμε 3 λαϊκά τραγούδια του 
Χρήστου Νικολόπουλου, ένα από τα 
ωραιότερα τραγούδια του Μπαγια

ντέρα, 2 ανέκδοτα του Μάνου Λοΐ- 
ζου, 2 του Σταμάτη Κραουνάκη και 
4 του Γ. Φιλιππάκη από τους «Χάνο
μαι γιατί ρεμβάζω» και μια έκπληξη 
του δίσκου: το τραγούδι-αφιέρωμα 
στην Σοφία Βέμπο πάνω σ’ ανέκδο
τους στίχους του Βασίλη Τσιτσάνη, 
αλλά και η ίδια φωνή της Σ. Βέμπο 
σ' ένα πολύ σημαντικό σχόλιο.

Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 
αυτού του δίσκου οι συνεργάτες -  
και γιατί όχι πρωτοπόροι στον ήχο 
τους -  οι «χάνομαι γιατί ρεμβάζω» 
που έχουν και την μουσική υπευ
θυνότητα αυτού του δίσκου. Μαζί 
τους η Δήμητρα Γ αλάνη επιχειρεί 
ένα άγγιγμα στο λαϊκό τραγούδι με 
όλη την αγάπη και το σεβασμό στο 
είδος, αποφεύγοντας συνειδητά το 
λαϊκιστικό και απλοϊκό.

Τους στίχους των τραγουδιών 
έχουν γράψει οι: Β. Τσιτσάνης, Κ. 
Κινδύνης, Α. Δασκαλόπουλος, Σ.

Τσώτου, Β. Καπερνάρου και η Λ. 
Νικολακοπούλου.

Όταν θα ακούσετε αυτόν τον 
δίσκο, θα διαπιστώσετε ότι κάτι ση
μαντικό συμβαίνει αυτή τη στιγμή 
στο τραγούδι: ο «πάλαι ποτέ» παρε- 
ξηγημένος ρομαντισμός αρχίζει να 
υπάρχει σε τούτη την καινούργια 
πρόταση δουλειάς της Γ αλάνη, να 
υπάρχει όμως μέσα από τη σημερι
νή ανάγκη και μέσα από τον περί
γυρό μας.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ: ΧΑΝΟΜΑΙ 
ΓΙΑΤΙ ΡΕΜΒΑΖΩ. Ίσως ο καλύτερος 
δίσκος της Δήμητρας!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΝ- 
ΔΡΙΩΤΗΣ

«ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΜΕ»

Τις μέρες αυτές κυκλοφόρησε 
ένας καινούργιος δίσκος με τις με
γάλες επιτυχίες γραμμένες απ’ τον 
Θανάση Πολυκανδριώτη.

Τραγούδια όπως το «Τα πήρες 
όλα κΓ έφυγες», «Φεύγω Μαργαρί
τα», «Άιντε στην υγειά της», είναι 
για πρώτη φορά συγκεντρωμένα σ' 
ένα δίσκο.

Ο δίσκος αυτός είναι το κατα
στάλαγμα μιας πορείας 17 χρόνων 
(1968-1985) του συνθέτη στο χώρο 
του Ελληνικού τραγουδιού.

Γεννημένος σε μια οικογένεια 
μουσικών καταπιάστηκε νωρίς με 
την κιθάρα και το μπουζούκι. Το 
'64, 15 χρονών παιδί τον βρίσκουμε 
να παίζει δίπλα στον Απόστολο

Καλδάρα και τον Γεράσιμο Κλουβά- 
το στου «Κεφάλα» στην Κοκκινιά 
απ’ όπου είχε ξεκινήσει και ο πατέ
ρας του. Το '68 δουλεύει στην 
«Τριάνα του χειλά» και ταυτόχρο
να γράφει το πρώτο του τραγούδι. 
Ήταν το «Ζηλεύω ζηλεύω» που ερ
μήνευσε ο Πόνος Γαβαλάς.

Μετά την επιτυχία του τραγου
διού αυτού ο Θανάσης Πολσκαν- 
δριώτης «σολάρει» επαγγελματικά 
στα Studios ηχογραφήσεων μέχρι 
το '72 που κυκλοφόρησε μ' επιτυ
χία τον πρώτο του μεγάλο δίσκο με 
τίτλο «Μια καρδιά θα ζωγραφίσω». 
Από το '74 αρχίζει μια συνεργασία 
με στίχους του Γιάννη Πάριου που 
συνεχίζεται και μέχρι σήμερα.

Τα τραγούδια του Θ. Πολυκαν
δριώτη ερμήνευσαν οι πιο γνωστοί 
τραγουδιστές και τραγουδήθηκαν 
απ’ όλους μας... Έτσι στο δίσκο αυ
τό ο Γιάννης Πάριος ο Στράτος Διο
νυσίου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, η 
Λίτσα Διαμάντη, ο Ηλίας Κλωναρί- 
δης, η Ελένη Δήμου και ο Θανάσης 
Κομνηνός τραγουδούν γνωστά κι 
αγαπημένα τραγούδια του Θανάση 
Πολυκανδριώτη σε στίχους Γιάννη 
Πάριου, Λευτέρη Χαψιάδη, Δ. Ρώτα, 
Σ. Παππά, I. Γαβαλά και Β. Παπαδό- 
πουλου. Τραγούδια που η σεμνότη
τα του Θ. Πολυκανδριώτη εμπόδισε 
τον κόσμο να μάθει τον δημιουργό 
τους.

Έτσι απ’ αυτή την άποψη ο δί
σκος είναι σημαντικός γιατί συγκε
ντρώνει μια σειρά ιδιαίτερα επιτυ
χημένων ελληνικών τραγουδιών κά
τω απ' την υπογραφή του συνθέτη 
τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
«ΡΕΠΟΡΤΑΖ»

Επιτέλους μετά από μια κοπια
στική εργασία που συνιστούσε και 
έρευνα ο Γιάννης Μαρκόπουλος 
παρουσιάζει σήμερα τη νέα μουσι
κή του πρόταση με τίτλο ΡΕΠΟΡ
ΤΑΖ.

Χωρίς να σημαίνει αυτό μια δη-
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Γιάννης Μαρκόπουλος

Ρεπορτάζ

Μανώλης Λι&άκης Ν ίοι Επιβάτ«ς Λάμπρος Καρ«λάς 
Τάαος Π«ζιρκιανίλης Katcp iva  Κόρον

Γιώργος Ντβλάρβς

μοαιογραφική καμπάνια, ο ήχος 
του Μαρκόπουλου περιπλανιέται 
στην συμπεριφορά των νέων αν
θρώπων στους χώρους τους, στις 
σχέσεις κλπ. οι νέοι απαλλαγμένοι 
από ιδέες, σχήματα του παρελθό
ντος και ιδιαίτερα ευαίσθητοι, ανα
ζητούν τα δικά τους τραγούδια, τη 
δική τους μουσική.

0 Μαρκόπουλος με το Ρεπορτάζ 
φιλοδοξεί ν’ αγγίξει τα καυτά τους 
προβλήματα μ' ένα τρόπο απλό και 
σημερινά λαϊκό.

Ο Αντώνης Ανδρικάκης που έ
γραψε τους στίχους μεταπλάθει 
την καθημερινότητα με φράσεις 
κλειδιά σε λόγια που δεν είναι μόνο 
λόγια αλλά σηματοδοτημένες κου
βέντες που μπορεί κανείς να συνα
ντήσει σε διαλόγους τελειόφοιτων, 
στην μοναχική βόλτα ενός φοιτητή 
σε μια πολύβοη λεωφόρο ή στις 
ουρές έξω από τα γραφεία ευρέ- 
σεως εργασίας.

Ο Μαρκόπουλος συνεχίζοντας 
τις εργασίες του πάνω στο ΝΕΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ που κατά τον 
ίδιο σημειώνει την ενηλικίωσή του, 
συνέθεσε ένα ψηφιδωτό ήχων 
βοηθούμενος από την απλή φόρμα 
των στίχων του Α. Ανδρικάκη που 
περικλύει την μελωδική και ρυθμι
κή του ομιλία εκφράζοντας τον 
σύγχρονο τρόπο γραφής στο τρα
γούδι και στην μουσική. Εμπλουτί
ζει τον κορμό του έργου με σύγ
χρονες ηχητικές πληροφορίες, που 
αν μη τι άλλο, αφήνουν ανοιχτές 
τις πόρτες για ένα σωρό νέες προ
τάσεις γεμάτες με ποιότητα.

Σίγουρα το ΡΕΠΟΡΤΑΖ θα τρα
γουδηθεί.

Δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα που 
αποτυπώνει την ερμηνευτική πα
ρουσία του στο «Γύρω γύρω στην 
πλατεία», στο «Φίδι κι ο Αλέξαν
δρος» στο «Οδυσσέας ’85» όπου 
επαναλαμβάνεται η φράση:
«Η τρικυμία δεν θα μ ’ ένοιαζε αν

είχα
τον Οδυσσέα με όλους τους συν
τρόφους
με κομματιάζουν όμως μέρα νύχτα 
και μόνος μου μετρώ σκαλιά και

ορόφους
σαν νοηματική βάση του δίσκου 

οι νέοι τραγουδιστές διακλαδώνουν 
την καθημερινότητα αυτή μ ’ ένα 
εξαίρετο τρόπο.

Ο ανερχόμενος λαϊκός τραγου
διστής Μανώλης Λιδάκης ερμηνεύ
ει «Πώς ήρθαν τα πράγματα» «Ατέ
λειωτες κουβέντες στον αέρα».

Ο εικοσάχρονος Δημήτρης Ζερ- 
βουδάκης με τους «Νέους Επιβά
τες» και την Κατερίνα Κόρου τρα
γουδούν το «Ώρα μηδέν στην θυ
μωμένη πολιτεία». Επίσης ο Λά
μπρος Καρελάς απ’ τα παιδιά της 
Πάτρας και η ηθοποιός Τ. Πείιρκια- 
νίδης μαζί με 2 ορχηστρικά συνθέ
τουν την ηχητική εικόνα του δί
σκου.

Με το Ρεπορτάζ ο Γιάννης Μαρ
κόπουλος αρχίζει μια νέα σειρά 
τραγουδιών και ολοκληρωμένων 
έργων.

15 χρόνια μετά το Χρονικό, 10 
χρόνια μετά τη Θητεία, 6 χρόνια 
μετά το Σεργιάνι στον κόσμο, το 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ, με εξώφυλλο από μια 
φωτογραφία ανέργων από το EU- 
ROPEO, είναι έτοιμο όχι να κατα
ναλωθεί ούτε να μας κρατήσει συν
τροφιά αλλά να ενώσει όλες τις δυ
νάμεις βάσης.

ΚΙΝΓΚ
ΞΑΝΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Τον Πωλ Κίνγκ και το συγκρότη
μά του, τους γνωρίσαμε πέρυσι, ό

ταν επισκέφτηκαν την Ελλάδα για 
εμφανίσεις. Τότε, κατάφερε να 
γνωρίσει επιτυχία χάρις στο «Λάβ 
εντ Πράϊντ» που μπήκε και στα 70 
πρώτα κομμάτια της Αμερικής και 
στο άλμπουμ «Στέπς ιν τάϊμ».

Φέτος κυκλοφορεί το δεύτερο 
άλμπουμ του με τίτλο «Μπίτερ 
σουήτ» που ήδη στην Αγγλία, πού
λησε 100.000 αντίτυπα και έβγαλε 
τρία σίνγκλς, το «Αλόουν γουϊδάουτ 
γιού», «Δε τέϊστ οφ γιόρ τήαρς» και 
το πιο πρόσφατο «Τόρτουρ». Μάλι
στα το βίντεο - κλιπ του «Αλόουν 
γουϊδάουτ γιού» γυρίστηκε στην 
Ελλάδα στην περιοχή των Δελφών 
και έκανε αίσθηση στο εξωτερικό. 
Το ύφος του Κίνγκ και του συγκρο- 
τήματός του, είναι αυτό που χαρα
κτηρίζεται σαν χορευτικό ροκ. Με 
πολλά χορευτικά κομμάτια αλλά 
διατηρώντας και την μελωδία οι 
Κίνγκ καταφέρνουν να πλησιάσουν 
τη νεολαία.

Οι συνθέσεις του Μπίττερ 
Σουήτ, ανήκουν στο συγκρότημα 
του Κίνγκ και η παραγωγή έγινε 
από τον Ρίτσαρντ Μπούργκες που 
είχε κάνει παραγωγή και στο πρώ
το άλμπουμ τους.
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«Η πιο μεγάλη μέρα 
του πολέμου», «Ξύπνησε 
το Θηρίο...·, «Θεός ο... τά
δε», «Ώρα μηδέν για το 
ποδόσφαιρο», «Δολοφό
νος το Γκολ», «Πέναλτυ 
και αγκυλωτός σταυρός», 
μικροί τίτλοι αθλητικών 
αλλά και πολιτικών εντύ
πων, που καθρεφτίζουν 
χαρακτηριστικά την εικόνα 
του μεγαλύτερου, ίσως 
σήμερα, αθλήματος στον 
κόσμου, του ποδοσφαίρου.

Φαινόμενο της εποχής 
μας το ποδόσφαιρο, είναι 

-r τοποθετημένο στην κορυ
φή του ενδιαφέροντος σε 
εκατομμύρια ανθρώπους 
ανεξαρτήτως φύλλου, φυ
λής, κοινωνικής τάξης και 
ηλικίας. Καταφέρνει να 
ερημώνει τους δρόμους 
πόλεων, όταν μεταδίδεται 
κάποιος ενδιαφέρων αγώ
νας από την τηλεόραση, 
να φανατίζει τα πλήθη μέ
χρι αιματοχυσίας, να σκο
τώνει ανθρώπους από την 
συγκίνηση, να δημιουργεί 
μνημειώδεις επινίκειους 
εορτασμούς και να προκα- 
λεί εθνική υπερηφάνεια 

—· στους λαούς.
Ποδοσφαιριστές ινδάλ

ματα, «αστέρια», ονόματα 
«θρυλικά», πρόεδροι και 
παράγοντες «μεγιστάνες 
του πλούτου» και λιγότερο 
πλούσιοι, εκατομμύρια 
δολλάρια για μεταγραφές, 
στάδια με 150.000 θέσεις 
και άνω, πρωταθλήματα, 
κύπελλα, κύπελλα πρωτα- 
θλητριών, κυπελλούχων, 
ΟΥΕΦΑ, Ευρώπης, Εθνών,

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λ0"*,.
^ > V > °

(Φώτης Μακροζαχόπουλος)

«Μουντιάλ» (παγκόσμιο 
κύπελλο), όλα ένας κό
σμος «μαγικός» που μα
γνητίζει και γοητεύει τους 
φιλάθλους, τους φανατίζει 
και τους κάνει να παραλ- 
ληρούν από ενθουσιασμό, 
ένα «βασίλειο» που συ
γκεντρώνει την μεγαλύτε
ρη «ακροαματικότητα» 
στον κόσμο. Όμως το πο
δόσφαιρο είναι φαινόμενο 
του αιώνα μας ή μήπως και 
παλιά κατείχε την ίδια θέ
ση στις τότε κοινωνίες; Και 
πώς ξεκίνησε για να γίνει 
σήμερα ο «βασιλιάς» των 
σπορ; Ποιό είναι το πα
ρελθόν και η πατρίδα του; 
Αν και είναι δύσκολο να

καθορισθεί η ηλικία του 
ποδοσφαίρου, όμως η ι
στορία αναφέρει ότι ποδό

σφαιρο έπαιζαν οι Ιάπωνες 
πριν 1.400 χρόνια. Το ονό
μαζαν «κεμαρυ» και είχε

1,2. Από τις μεγαλύτερες 
ποδοσφαιρικές φυσιογνω
μίες της περασμένης δε
καετίας. Πελέ και Φράνς 

Μπεκενμπάουρ.

θρησκευτικό χαρακτήρα.
Και οι ιθαγενείς όμως 

στις Ανατολικές Ινδίες έ
παιζαν ένα τέτοιο παιχνίδι, 
καθώς και οι Α ίΐέκοι του 
Μεξικού και οι Βίκινγκς, 
πρόγονοι των σημερινών 
Σκανδιναυών. Στην Ευρώ
πη τώρα και ειδικότερα 
στην Αρχαία Ελλάδα συ
ναντάμε ένα παιχνίδι πα
ρόμοιο του ποδοσφαίρου 
που λεγόταν «ρπίσκυρος» 
ή «εφηβική» ή «επίκοινος» 
και παιζόταν από δυο ομά
δες.

Το παιχνίδι αυτό αντέ
γραψαν οι Ρωμαίοι, το ο
νόμασαν «Χισπέρτουμ» και 
το διέδωσαν στις χώρες 
που κατακτούσαν. Μπο
ρούν δε να χαρακτηρι- 
σθούν ως οι πρόδρομοι 
του σημερινού ΠΡΟ-ΠΟ 
αφού επί Ιουλίου Καίσαρα 
εμφανίστηκαν τα πρώτα



στοιχήματα σε ποδοσφαι
ρικούς αγώνες.

Την ίδια εποχή όμως 
ποδόσφαιρο έπαιζαν και οι 
Γαλάτες και οι Μαροκινοί 
και οι Άγγλοι. Αξίζει βέ
βαια να σημειώσουμε εδώ 
ότι το ποδόσφαιρο της ε
ποχής εκείνης δεν είχε 
τους κανονισμούς που έ

χει σήμερα αλλά ήταν ένα 
άθλημα που παιζόταν ε
λεύθερα όπως περίπου το 
σημερινό «ράγκμπυ». Αν 
και κατά την διεξαγωγή 
του αγώνα υπήρχε ένταση, 
πάθος και συχνά επεισό
δια, εν τούτοις δεν διέθετε 
τότε την ίδια αίγλη που 
έχει τώρα στους σημερι
νούς ανθρώπους.

Την σημερινή του δια
μόρφωση το ποδόσφαιρο 
την γνώρισε στην Αγγλία 
και σ’ αυτή τη χώρα οφεί-

1,2,3. Ένταση, πάθος, 
δύναμη αλλά και θέαμα ε ί
ναι οι εικόνες που παρου
σιάζει το ποδόσφαιρο όταν 
παίζεται σωστά και χωρίς 

σκοπιμότητες.

λει την τεράστια δόξα του 
και προβολή.

Εκεί καταρχήν τον 17ο 
αιώνα πήρε την ονομασία 
Ποδόσφαιρο («Στραβ Τι- 
ούσνταιη Φουτμπώλ») και 
με την είσοδο του αθλητι
σμού στα σχολεία, τα κο
λέγια, τον 19ο αιώνα άρχι
σαν να δημιουργούν κα-

4. Η αρχή και η κατάληξη 
(Β) των φρικαλεοτήτων από 
τους σημερινούς φιλά

θλους στα γήπεδα.

νόνες και να αναπτύσσουν 
το άθλημα πιο οργανωμέ
να.

Έτσι φτάσαμε στην μέ
χρι πριν λίγα χρόνια «πο
δοσφαιρική κατάσταση» 
που το ποδόσφαιρο ήταν 
μια ευγενής άμιλλα και οι 
αγωνιζόμενοι είχαν ως ι
δανικά μόνο την «τιμή της 
Φανέλλας» της ομάδας 
τους και την προβολή του 
εθνικού τους γοήτρου. Τα 
οικονομικά κίνητρα και 
οφέλη ήταν ελάχιστα ή 
ανύπαρκτα. Το εμπόριο και 
η πολιτική δεν είχαν ακό
μη εισβάλει στον χώρο αυ
τό και η σκοπιμότητα για 
το αποτέλεσμα και τα πο
δοσφαιρικά «συστήματα» 
ήταν ακόμη στο περιθώριο. 
Όμως η βία, ο εθνικισμός 
και ο σωβινισμός είχαν 
αρχίσει να κάνουν έντονη 
την παρουσία τους μέσα 
και έξω από τους αγωνι
στικούς χώρους.

Και η σημερινή τέλος

«ποδοσφαιρική κατάστα
ση» που το άθλημα είναι 
πλέον επαγγελματικό, τα 
αθλητικά σωματεία είναι 
ανώνυμες εταιρείες, οι — 
«παράγοντες», που είναι 
άτομα οικονομικά εύρω
στα, «εργοδότες», οι αθλη
τές εργαζόμενοι που αλ
λάζουν «Φανέλλα» και 
σύλλογο σύμφωνα με τα 
δελεαστικότερα οικονομι
κά αντισταθμίσματα, οι ε
μπορικές εταιρίες που 
διαθέτουν μεγάλα κονδύ
λια να διαφημίσουν τα 
προϊόντα τους μέσα από 
το ποδόσφαιρο, και η σκο
πιμότητα, που για την διά
κριση έφερε τα ποδοσφαι
ρικά «συστήματα» ρίχνο
ντας πολλές φορές το ·*_· 
θέαμα του αθλήματος σε 
επίπεδα απαράδεκτα.

Ακόμη κυβερνήσεις 
πολλών κρατών χρησιμο
ποιούν το ποδόσφαιρο ως 
μέσο προβολής της χώρας 
τους, χρηματοδοτούν τα 
σωματεία και απονέμουν 
τίτλους ευγενείας στους 
διακριθέντες παγκόσμια 
αθλητές. (Πιο παλιά η βα
σίλισσα της Αγγλίας Ελι-
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σάβετ στον Αλφ Ράμσεϋ, 
τον Στάνλεϋ Μάθιους και 
πρόσφατα ο πρόεδρος της 
Ιταλικής Δημοκρατίας Σά- 
ντρο Περτίνι στην Εθνική 
Ιταλίας).

Όμως η απομυθοποίη
ση του «Βασιλιά των σπορ» 
φαίνεται ότι έχει αρχίσει 
να συντελείται. Οι δωρο
δοκίες, οι κακές διαιτη
σίες, τα λίγα γκολ, το φτω
χό θέαμα, πολλές φορές, 
οι ακριβοπληρωμένοι «άσ
σοι» που δεν αποδίδουν 
σύμφωνα με τα ποσά που 
δαπανήθηκαν και (γιατί 
όχι) το ακριβό εισιτήριο, 
διώχνουν από τα γήπεδα 
καθημερινά όλο και πε
ρισσότερους φιλάθλους. Ο 
μεγαλύτερος όμως εχθρός 
του ποδοσφαίρου είναι η 
βία. Ο «χουλιγκανισμός» 
που είναι προϊόν του ά
κρατου εθνικισμού της α
νεργίας και της μοναξιάς 
δημιουργεί τρομακτικά 
επεισόδια στην εξέδρα και 
έξω από τα γήπεδα με θύ
ματα αθώους φιλάθλους 
που ο αριθμός τους μέχρι 
σήμερα ξεπερνάει τους 
900. Η χώρα που «παρήγα- 
γε» το ποδόσφαιρο, η Αγ
γλία, βρίσκεται ήδη απο
μονωμένη ποδοσφαιρικά, 
διεθνώς, πληρώνοντας τί
μημα μ ’ αυτό για τους νε
κρούς που άφησαν πίσω 
τους, με τα επεισόδια που 
δημιούργησαν, οι οπαδοί 
της Λίβερπουλ στο Χέϊζελ 
των Βρυξελλών στον τελι
κό του κυπέλλου Πρωτα- 
θλητριών με την Γιουβέ- 
ντους.

Η ιστορία διδάσκει ότι 
πολλά πράγματα επανα
λαμβάνονται και ότι οι ει
κόνες διάφορων περιόδων 
της μοιάζουν μεταξύ τους 
ανεξάρτητα αν υπήρξαν σε 
άλλες εποχές και σε θέμα

τα με παραλλαγές ή άλλη 
ονομασία. Έτσι στην βυ
ζαντινή περίοδο βλέπουμε 
ότι κατά την διεξαγωγή 
των αρματοδρομιών, που 
ήταν από τα προσφιλέστε
ρα θεάματα της εποχής, 
γινόντουσαν άγριες συ
μπλοκές μεταξύ των 
«Πράσινων» και των «Βέ
νετων» στις εξέδρες με 
αποτέλεσμα πολλά θύμα
τα. Αυτό συνετέλεσε ώστε 
με την κατάληψη της αυ
τοκρατορίας το 1210 από 
τους Σταυροφόρους να 
απαγορευθούν οι αρματο- 
δρομίες και βέβαια το μέ
τρο αυτό έφερε και τον 
αφανισμό του θεάματος. Η 
ωμή βία και η βαρβαρότη
τα των σημερινών «Πράσι
νων» και «Βένετων» μπο
ρεί να οδηγήσει με τους 
αιώνες στον αφανισμό του 
προσφιλέστερου και λαϊ
κότερου αθλήματος, του 
ποδοσφαίρου; Κανείς 
μάλλον δεν ξέρει. Οι κυ
βερνήσεις των χωρών κα
θημερινά λαβαίνουν όλο 
και πιο δραστικά μέτρα για 
την καταστολή και εξαφά
νιση της βίας για να πά- 
ψουμε να θρηνούμε αθώα 
θύματα θυσιασμένα στο 
βωμό της «στρογγυλής 
θεάς» και της τυφλής μα
νίας της ανώνυμης και φα
νατισμένης μάζας.

Σήμερα πάντως οι πε
ρισσότεροι ακόμη αγώνες 
γίνονται με υποδειγματική 
τάξη και οι ποδοσφαιρι
στές των ομάδων πολλές 
φορές με τις δημιουργίες 
τους στον πράσινο τάπητα 
συναρπάζουν όχι μόνο 
τους θεατές των γηπέδων 
αλλά καθηλώνουν κυριο
λεκτικά και στην «μικρή 
οθόνη» ανθρώπους από 
όλες τις ηπείρους της γης.

ΜΑΤΙΕΣ

*** Ο κατάλογος τηλεο
πτικής μετάδοσης των α
γώνων του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του Μεξικού με 
τις ακριβείς ημέρες και 
ώρες είναι ο εξής:
Ιταλία - Βραζιλίας 31/5, 9 
μ.μ.
Βραζιλία - Ισπανία 1/6, 9
μ·μ·
Σ. Ένωση - Ουγγαρία 2/6, 
9 μ.μ.
Μεξικό - Βέλγιο 3/6, 9 μ.μ. 
Πορτογαλία - Αγγλία 3/6 
στη 1 το πρωί.
Γερμανία - Ουρουγουάη
4/6, 9 μ.μ. Ηαι
Σκοτία - Δανία στη 1 το
πρωί.
Ιταλία - Αργεντινή 5/6, 9 
μ.μ. και
Γαλλία - Σ. Ένωση από μα
γνητοσκόπηση μετά τις 
ειδήσεις των 12.
Καναδάς - Ουγγαρία 6/6
στις 9 μ.μ. και
Μαρόκο - Αγγλία στη 1 το
πρωί.
Βραζιλία - Αλγερία 7/6 νω
ρίς το απόγευ μα.

* * * Λίγο καθυστερημένη η 
είδηση (όχι από υπαιτιότη- 
τά μας) αλλά ενδιαφέρου
σα. Η φωτογραφία είναι 
από τον φθινοπωρινό αγώ
να της Αστυνομίας Ρόδου 
με την Μικτή Ρόδου (4 - 4)

Πολωνία - Πορτογαλία 7/6 
στη 1 το πρωί.
Γερμανία - Σκοτία 8/6 στις 
9 μ.μ. και
Ουρουγουάη - Δανία στη 1 
το πρωί.
Γαλλία - Ουγγαρία 9/6 στις 
9 μ.μ. και Βέλγιο - Ιράκ 
(από μαγνητοσκόπηση). 
Ιταλία - Ν. Κορέα 10/6 στις 
9 μ.μ.
Βέλγιο - Παραγουάη 11/6 
στις 9 μ.μ. και 
Πολωνία - Αγγλία στη 1 το 
πρωί.
Βραζιλία - Β. Ιρλανδία 12/6 
στις 9 μ.μ.
Γερμανία - Δανία 13/6 στις 
9 μ.μ. και
Ουρουγουάη - Σκοτία στη 
1 το πρωί (από μαγνητο
σκόπηση).

Οι αγώνες θα μεταδίδο
νται από την τηλεόραση 
της ΕΡΤ 1 και όταν υπάρ
χει δεύτερος αγώνας την 
ίδια ημέρα θα μεταδίδεται 
από την τηλεόραση της 
ΕΡΤ 2.

στην οποία αγωνίσθηκαν 
μεταξύ των άλλων και οι: 
Ντε Γκρεφ της Άντερλεχτ 
και Εθνικής Βελγίου, Πα- 
παίωάννου του Ηρακλή, 
Σκαρτάδος του ΠΑΟΚ, Πα- 
παϊωάννου της ΑΕΚ κλπ.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Μεγάλος έλληνας ποιητής.
2. Οργανισμός μας (αρχικά). -  

Όμοια σύμφωνα.
3. Αφθονούν σε πολλά νησιά μας. 

-  Αιγύπτιος Θεός.
4. Αριθμητικό -  Κρατούσε στους

ώμους του τον ουρανό.
5. Η πατρίδα της Μήδειας -  Εκεί 

κράτησε ο Πλούτωνας την 
Περαεφόνη (γενική) -  Σημείο 
του Προ-Π ο.

6. Ατέλειωτο... ξένο πρακτορείο
ειδήσεων -  Ακέφαλο... γίνεται 
και στους αγίους. -  Το φαγητό 
στη γλώσσα των νηπίων.

7. Ξενόγλωσσο... μέσα -  Μαίρη... 
παλιά τραγουδίστρια. -  Δεικτι
κό.

8. Πρόθεση. -  Είναι εύφλεκτη (σαν 
προσάναμα).

9. Το άγαλμα αυτό βρίσκεται 
στους Δελφούς.

9. Νόστιμο κατασκεύασμα της χω
ριάτικης κουζίνας με άρθρο.

10. Δεν προχώρησαν αυτά.

10. Ηρωΐδα του Ζολά. -  Σημείο της 
αριθμητικής.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Γράφεται στα κουτιά των διάφο
ρων προϊόντων (ενικός - καθα
ρεύουσα).

2. Το όνομα γνωστής ιταλίδας δη
μοσιογράφου.

3. Ζευγάρι με την... Αρετή στη μυ
θολογία μας. -  Άρθρο (αιτιατι
κή).

4. Αντίστροφο κτητικό. -Χώρος
παιγνιδιού.

5. Ειδικό Σώμα του Στρατού. -  
Σκληρά, αντίστροφα.

6. Έπος Ομηρικό. -  Νησί των Κυ
κλάδων.

7. Κατακριτέα πράξη. -  Δύναμη... 
ατελείωτη.

8. Ατέλειωτο ξενικό γυναικείο ό
νομα.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1 . ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
2 . ΑΜΑΝΕΔΕΣ -  ΑΛΑ
3. ΡΑΚΗ -  ΗΝΙΟΧΟΣ
4. ΑΖΟΡΕΣ- ΑΣΕ -  Μ
5. ΚΟΣ -  ΣΣΙ -  ΟΣΤΑ
6. ΑΝ-ΑΤΟΚΟΣ -  ΕΝ
7. ΤΕΙΧΙΣΜΑ-ΟΝ
8. ΙΣΤΙΑ-ΑΣΟΡΤΙ
9. Α -Α Β -Τ Σ ΙΝ -Α Δ
10. ΝΗΜΑΤΑ -  ΣΤΑ -  I
1 1 . ΟΜΑΔΙΚΟ -  ΑΛΤΟ
1 2 . ΣΙ -  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

ΚΑΘΕΤΑ
1 . ΠΑΡΑΚΑΤΙΑΝΟΣ
2 . ΑΜΑΖΟΝΕΣ -  ΗΜΙ
3. ΡΑΚΟΣ -  ΓΓΑΜΑ
4. ΑΝΗΡ-ΑΧΙΒΑΔΑ
5. Λ Ε - ΕΣΤΙΑ -  ΤΙΚ
6. ΟΔΗΣΣΟΣ -  ΤΑΚΑ
7. ΓΕΝ -  ΙΚΜΑΣ- ΟΘ
8. ΙΣΙΑ -  ΟΑΣΙΣ — I
9. Σ-ΟΣΟΣ-ΟΝΤΑΣ
10. ΜΑΧΕΣ-ΟΡ-ΑΛΤ >
1 1 . ΟΛΟ-ΤΕΝΤΑ-ΤΟ /
1 2 . ΣΑΣΜΑΝ- ΙΔΙΟΣ /

— Μπαμπάαα!
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠ’ ΤΗ ΣΕΛ. ιοί

ρον είναι ανάγκη να πάρουν στα χέρια τους, ουσια
στικά, τη θηροφύλαξη».

Γιατί όμως γίνεται τόσος θόρυβος για τους λα
θροκυνηγούς, τόσες απαγορεύσεις και διατίθενται 
τόσοι υπάλληλοι για την τήρηση των διατάξεων του 
νόμου;

Γιατί η λαθροθηρία είναι ένας από τους συντελε
στές της οικολογικής διαταραχής, την οποία δη
μιούργησε ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να κα- 
λυτερεύσει τους όρους και τις συνθήκες ζωής του. 
Αυτός είναι ένας από τους άξονες που περιστράφηκε 
η ομιλία του προέδρου της Κυνηγετικής Συνομο
σπονδίας Ελλάδας Σπύρου Παπασπύρου, την 4η Φε
βρουάριου 1986, στην Αρχαιολογική Εταιρεία Αθη
νών. Τόνισε χαρακτηριστικά:

«...Ο άνθρωπος, ο άρχοντας της φύσης, είναι αυτός 
που έβλαψε την πανίδα, τη χλωρίδα, και μείωσε τη θη- 
ραματοπανίδα κάνοντας εργοστάσια που τη δηλητηριά
ζουν με τα απόβλητα και τις αναθυμιάσεις τους, δη
μιουργώντας την “όξυνη βροχή” που καταστρέφει δάση 
και δηλητηριάζει λίμνες και ποτάμια. Είναι αυτός που 
έβλαψε τη φύση με την καλλιέργεια βιοτόπων και υγρο- 
τόπων, με τα φυτοφάρμακα, την επέκταση των πόλεων, 
τους αναδασμούς, τις μηχανοκαλλιέργειες, τη μόλυνση 
του περιβάλλοντος, τις πυρκαγιές των δασών, το πρώιμο 
καύσιμο των καλαμιών. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους 
συντελεστές σημαντική θέση καταλαμβάνει ο λαθροκυ
νηγός, ο οποίος με τα σύγχρονα μέσα (αυτοκίνητο, δια
νοίξεις δρόμων σε απρόσιτα άλλοτε μέρη, ψυγεία κλπ.) 
φθείρει τη θηραμαποπανίδα...».

Στη συνέχεια της ενδιαφέρουσας ομιλίας του 
«απαγορεύσεις γύρω από το κυνήγι», ο κ. Παπασπύ
ρου αναφέρθηκε πολλές φορές στο σχέδιο νόμου 
που μετά το Πανελλήνιο Κυνηγετικό Συνέδριο, το 
1980, έστειλε η Συνομοσπονδία στα αρμόδια υπουρ
γεία. Επισήμανε πως:

«οι κοινοτικοί φύλακες, σύμφωνα"με το άρθρο 27 του 
655/70 Π.Δ. «περί κανονισμού υπηρεσιών αγροφυλα
κής», απαγορεύεται να φέρουν κυνηγετικό όπλο και να 
κυνηγούν όταν είναι σε υπηρεσία. Πρόκειται για πολύ 
σωστή απαγόρευση που θα ήταν τέλεια, αν απαγορευό
ταν «πλήρως» το κυνήγι, όχι μόνο γιατί εύκολα μπορεί 
να παραβιαστεί αυτή η απαγόρευση, αλλά κυρίως γιατί 
οι κοινοτικοί φύλακες γνωρίζουν τα μέρη που βρίσκο
νται τα θηράματα και κυνηγώντας γίνονται πρόξενοι ση
μαντικής φθοράς τους. Με το άρθρο 287 παρ. II εδαφ. 
ε', απαγορεύεται να αρνηθεί την έρευνα -  ακόμη και 
σωματική -  ο κυνηγός, από το αρμόδιο όργανο. Σκοπός 
αυτής της απαγόρευσης είναι η εξακρίβωση της παράβα
σης που έγινε και η αντίστοιχη υποχρέωση του κυνηγού 
να υποστεί τον επιβεβλημένο έλεγχο, τον οποίο κάθε νο
μοταγής πρέπει να δέχεται ευχάριστα. Βοηθά έτσι και ο 
ίδιος στη δίωξη των λαθροκννηγών. Αυτή την άρνηση 
την τιμωρεί ο νόμος σαν « ιδιώνυμο αδίκημα», δηλαδή

και αν ο αρνούμενος τον έλεγχο δεν έχει κάνει καμιά πα
ράβαση, αλλά αρνηθεί την έρευνα, τιμωρείται σαν πα
ραβάτης του νόμου -  σαν να έκανε δηλαδή πραγματική 
παράβαση. Εάν όμως έγινε έρευνα και ζητήθηκε η πα
ράδοση του όπλου και ο ερευνηθείς αρνείται, αυτή η άρ
νησή του, δεν θεμελιώνει το ιδιώνυμο αδίκημα της άρνη
σης έρευνας (έτσι αποφάνθηκε ο Άρειος Πάγος με την 
υπ αριθ. 1645/82 απόφαση του ΠΧΛΒ 735 καθώς και το 
Πλ. Ηλ. 46/77 ΠΧΚΖ 688)».

«Ευχής έργον θα ήταν», κατέληξε ο Πρόεδρος της 
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, «οι πολυάριθμες απα
γορεύσεις αντί να είναι γραμμένες στο νόμο να ήταν στην 
καρδιά του κάθε κυνηγού, σαν δείγμα της πολυπόθητης 
κυνηγετικής του συνείδησης. Εάν ο κυνηγός, στο διάβα 
του δεν θέλει ν' αφήνει τίποτα ζωντανό, εάν δεν θέλει να 
συμμορφωθεί με τους άγραφους και γραπτούς νόμους 
του κυνηγιού, αν δεν θέλει να σέβεται τις περιουσίες, τις 
καλλιέργειες, χώρια ότι γίνεται μισητός, χώρια ότι παίρ
νει από τη φύση μερικά στολίδια της, κάνει μεγάλες ζη
μιές και στα κυνήγια και στο δάσος και στο χωράφι, άρα 
και στον ίδιο τον εαυτό του. Δυστυχώς αυτές τις σοφές 
προβλέψεις και συμβουλές με τις οποίες κρούεται ο κώ
δωνος του κινδύνου, μερικοί δεν τις ακούνε, περιφρο- 
νούν το νόμο και τις απαγορεύσεις του. Για να πετύχει ο 
στόχος των απαγορεύσεων πρέπει να είναι συνεχής και 
εξαντλητική η εποπτεία στο κυνήγι, με τη δραστηριο- 
ποίηση των υπαρχόντων καταδιωκτικών οργάνων. Προ
τείνουμε την ίδρυση ενός πολυάριθμου και αυτοτελούς 
σώματος θηροφυλακής στο οποίο να συγχωνευθούν οι 
υπάρχοντες θηροφύλακες, οργανωμένου με θεσμικό νό
μο, με βαθμοφόρους και εφοδιασμένο με τα κατάλληλα 
μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας. Η στατιστική λέει 
πως ένας θηροφύλακας μπορεί να φυλάξει ορεινή και 
δασώδη έκταση μέχρι το πολύ τεσσάρων στρεμμάτων και 
πεδινή μέχρι πέντε χιλιάδων. Σήμερα αντί για τις χιλιά
δες θηροφύλακες που χρειαζόμαστε διαθέτουμε 320 διο
ρισμένους από το κράτος και 180 ιδιωτικούς τους οποί
ους έχουν προσλάβει οι κυνηγετικές οργανώσεις. Έχου
με κάνει αλλεπάλληλα διαβήματα προτείνοντας την 
πρόσληψη άλλων τόσων, ακόμα και με δαπάνες των κυ
νηγών. Όσον αφορά τη «όραστηριοποίηση» εννοούμε 
ότι μπορούν να βοηθήσουν στην εποπτεία της Θήρας και 
οι ήδη εντεταγμένοι από το νόμο, αστυνομικοί και κοι
νοτικοί φύλακες. Οι εγκύκλιοι που στάλθηκαν σ’ αυτούς 
από το αρμόδιο υπουργείο δεν έχουν φέρει ακόμα το α
ναμενόμενο αποτέλεσμα. Στο σχέδιο νόμου το δικό μας 
προτείνουμε την τήρηση από τους κοινοτικούς φύλακες 
ημερολόγιου με ανάλογη αξιολόγηση.

Θεωρούμε καρκίνωμα στο σώμα των νομοταγών κυ
νηγών τους λαθροκυνηγούς. Και πρέπει να τηρούμε εμείς 
οι κυνηγοί τους νόμους για την προστασία των θηραμά
των που ανήκουν όχι μόνο στην παρούσα αλλά και στις 
μέλλουσες γενιές».
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

•  κ. Στέργιο Αλεξιάδη καθηγητή Παν/μίου Θεσ/νίκης. 
Σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές και το υλικό 
που μας στείλατε. Σας πληροφορούμε ότι προωθή
σαμε τη διόρθωση της διεύθυνσης στη διεκπεραίω
ση του περιοδικού. Θα περιμένουμε με χαρά συ
νεργασίες σας.

•  κ. Νικόλαο Νικολάου, Σκοτούσα Σερρών. Δυστυχώς 
μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φιλοξενούμε στις στήλες 
του περιοδικού θέματα όπως το δικό σας -  που α
ναφέρετε στα γράμματά σας.

•  κ. Παναγιώτη Ροπόκη, Πρέβεζα. Σας ευχαριστούμε 
θερμά για τα καλά σας λόγια. Προς το παρόν δεν 
δημοσιεύουμε στις στήλες μας ποιήματα. Ίσως, στο 
μέλλον, το καθιερώσουμε.

•  κ. Χρήστο Στυλιανίδη - Ξάνθη. Ευχαριστούμε πολύ 
για τα όμορφα ποιήματα που μας στείλατε και λυ
πόμαστε που δεν δημοσιεύουμε στο περιοδικό τέ
τοιο υλικό. Επιφυλασσόμαστε για αργότερα.

•  κ. Λεμονιά Τσιγγάνου - Χαλκιδική. Επειδή για το θέ
μα που σας απασχολεί δεν είμαστε αρμόδιοι απευ
θυνθείτε στις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής 
σας.

• Σύλλογο των Αγιοθωμιανών Αττικής «Ο Λόγιος*. Σας 
ευχαριστούμε θερμά για το τόσο ωραίο ημερολόγιο 
και ευχόμαστε με τη σειρά μας ευτυχισμένο το 
1986.

•  κ. Σπύρο Δεμέναγα, δημοσιογράφο, Αθήνα. Σας ευ
χαριστούμε για τα καλά σας λόγια.

•  κ. Γεωργία Χατζηδάκη, Σφάκα Σητείας. Σας ευχόμα
στε «Καλή Χρονιά» και ευχαριστούμε θερμά για τα 
καλά σας λόγια και τις ευχές σας.

Ευχαριστίες

• Το τουριστικό πρακτορείο Δούκα στο Αστυνομικό 
Τμήμα Κήπων Έβρου για την άριστη λειτουργία του.
•  Η κ. Μαριάννα Μακράκη στο διοικητή καιτους άνδρες 
του A. Τ. Λιμανιού Χερσονήσου για την σύλληψη σε 
χρόνο - ρεκόρ του διαρρήκτη που έκλεψε το κατάστη
μα της τουριστικών ειδών.
•  Ο κ. Καρσινός Κολόβερος στον κ. Σταματίου του Α.Τ. 
Στυλίδας για την άμεση γνωστοποίηση των δρομολο
γίων του φέρρυ - μποτ.

Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν οι πιο κάτω επι
στολογράφοι:
• Η Ελληνική Ομάδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φωνο
γραφικής Βιομηχανίας στους: 1) αστυνόμο Β Βαστα- 
ρούχα Παύλο, υπαστυνόμους Μπαλκούδη Ιωάννη και 
Σισμανίδη Δημήτριο και τους άνδρες του Γ' Α.Τ. Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης που αντιμετώπισαν 4 περιπτώσεις 
κασσετοπειρατείας, 2) υπαστυνόμους Μάντζιο Σοφο
κλή και Προβόπουλο Δημήτριο, αρχιφύλακα Παπαϊορ- 
δανίδη Δημήτριο και αστυφύλακες Κοντογιαννάκη Πέ

τρο, Δασκαλάκη Κώστα, Αγγελόπουλο Νικόλαο του 
Τμήματος Τύπου της Ασφάλειας Αττικής, για την αντι
μετώπιση 3 κρουσμάτων κασσετοπειρατείας, 3) αστυ
νόμο Β' Ξουρή Γεώργιο, υπαστυνόμο Μαλιδάκη Σωτή
ριο και τους άντρες του Α' Α.Τ. Ασφαλείας Θεσ/νίκης 
για την αντιμετώπιση δύο περιπτώσεων κασσετοπειρα- 
τείας, 4) αστυνόμο Β' Βλάχο Θεόδωρο, υπαστυνόμο 
Χαράμογλου Αθανάσιο και τους άντρες του Ζ' Α.Τ. Α
σφαλείας Θεσ/νίκης για την αντιμετώπιση κρούσματος 
κασσετοπειρατείας, 5) αστυνόμο Α' Γκουλιώνη Δημή- 
τρη, υπαστυνόμο Σακονίδη Γεώργιο, αρχιφύλακα Ιωα- 
κειμίδη Δημήτριο και τους άντρες του Θ' Α.Τ. Ασφα
λείας Θεσ/νίκης για την εξουδετέρωση κρούσματος 
κασσετοπειρατείας, 5) αστυνόμο Α' Πανούαη Διονύαη, 
υπαστυνόμο Ανδρικό Ανδρέα και τους άντρες του Α.Τ. 
Ασφαλείας Καστοριάς για την αντιμετώπιση κρούσμα
τος κασσετοπειρατείας.
•  Ο πρόεδρος του εξωραϊστικού - εκπολιτιστικού συλ
λόγου «Κοίνυρα· Θάσου προς το διοικητή και τους άν
δρες του Α.Τ. Θάσου για την προσπάθεια που κατέβα
λαν στην εξουδετέρωση της πυρκαγιάς που έπληξε το 
νησί καθώς και για τα προληπτικά μέτρα που είχαν 
λάβει.
•Ο κ. Βασίλειος Κασιμάτης -  Αθήνα στο διοικητή του 
Α.Τ. Καλαμπάκας Κορώνη Αντώνιο, τους αξιωματικούς 
και άνδρες της Τροχαίας Τρικάλων και τους άνδρες 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη βοήθεια που 
του πρόσφεραν στο τροχαίο ατύχημα που του συνέ
βη.
• Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρινοφύτων Αχαΐας 
προς το διοικητή και τους άνδρες του Αστυν. Τμήμα
τος Κλειτορίας για την εξάρθρωση σπείρας ζωοκλε
φτών.
• Ο δημοσιογράφος κ. Βασίλης Πουβουτσής του ρα- 
διοφώνου του B.B.C. προς το προσωπικό του Αστυν. 
Τμήματος Ξυλόκαστρου Κορινθίας για την βοήθεια 
που του πρόσφεραν, όταν επισκέφθηκε το Ξυλόκα- 
στρο.
•  Ο κ. Αιμίλιος Κονιτσιώτης δ/ντης παραγωγής κινη
ματογραφικών ταινιών προς την Ελληνική Αστυνομία 
(δημόσιες σχέσεις, Άμεση Δράση και Αστυν. Τμήμα
τα) για τη βοήθεια που του πρόσφεραν στο γύρισμα 
της ταινίας «Μανία*.
•  Η Πρεσβεία του Μεξικού προς το Υπουργείο Δημ. 
Τάξης για την βοήθεια που παρείχαν η Αστυνομία της 
Ρόδου και η Υπηρεσία Αλλοδαπών Πειραιά στον μεξι- 
κανό πολίτη κ. Mauricio Bustamaute Calaueta.
•  Ο δήμος Ορεστιάδος προς το Αστυν. Τμήμα Ορε- 
στιάδας για τα άψογα μέτρα που τήρησε κατά τη 
διάρκεια των Βαλκανικών Αγώνων βόλεϋ εφήβων 
1985 καθώς και για την εξυπηρέτηση των αθλητών.
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