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Ε λ έ γ ξ τ ε το σπίτι σας
Ελέγξτε τις κλειδαριές στις πόρ
τε ς του ισογείου και στα παράθυ
ρα, ειδικά στο πίσω μέρος του σπι
τιού.
• Σιγουρευτείτε ότι παράθυρα των
επάνω ορόφων που βλέπουν προς
τη στέγη χαμηλότερου ορόφου,
έχουν κλειδαριά.
.· Σιγουρευτείτε ότι οι εξώπορτες
έχουν κατάλληλες κλειδαριές.
• Ελέγξτε τ ις συρρόμενες πόρτες
να έχουν αποτελεσματικές κλει

•

δαριές.
• Βεβαιω θείτε ότι τραβήξατε τις
κουρτίνες και αφήσατε ένα φως
στο ισόγειο αναμμένο πριν βγήτε
έξω το βράδυ.
• Σιγουρευτείτε ότι οι πόρτες του
γκαρόζ είναι κλειδωμένες.
• Ε λέγξτε την ασφάλεια στις πόρ
τε ς και τα παράθυρα ξεχωριστής
από το σπίτι αποθήκης.

Για διαμερίσματα
και μαιζονέ τ ε ς
,· Ελέγξτε την ασφάλεια της κύριας
εισόδου, σ ιγουρευτείτε ότι είναι
κλειδωμένες οι μπαλκονόπορτες
και οι κύριες πόρτες.

Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του διαρρήκτη.
Πόσο ελκυστικό σας φ αίνεται το σπίτι σας;
Εάν κοιτά ξετε τα σημεία άμυνας του σπιτιού σας στα παρακάτω σκί
τσα θα δ είτε πόσο πολλά είναι τα ευαίσθητα σημεία.
Διαμερίσματα και σπίτια στις πυκνόκατοικημένες περιοχής της πόλης
συχνά έχουν πολλές πιθανότητες να διαρρηχθούν.
Εάν δεν βρίσκεται κάποιος συνεχώς στο σπίτι και εάν δεν επιθλέπεται
από κανένα πρέπει να πάρετε ιδιαίτερες προφυλάξεις. Γιατί η πλειονότη
τα των διαρρήξεων συμβαίνει στη διάρκεια της ημέρας - όχι τη νύχτα
όπως πολλοί άνθρωποι πιστεύουν. Σε πολλές περιπτώσεις ένας διαρρή
κτης μπορεί να μπει και να βγει μέσα σε λίγα λεπτά.
Φυσικάτ’ απομονωμένα σπίτια είναι εκτεθειμένα πιο πολύ στον κίνδυ
νο από τα λιγότερο απομονωμένα ή τα ρετιρέ. Αυτό συμβαίνει γ ια τί οι
γείτο νες δεν είναι σε θέση ν’ αντιληφθούν τους διαρρήκτες. Σπίτια ή
διαμερίσματα κοντά στο τέρμα των οδών ή που στο πίσω μέρος τους
υπάρχουν αλάνες, πάρκα, χωράφια ή αχρησιμοποίητοιχώροι, υπόκεινται
επίσης σε ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της ευκολίας της επιχείρησης.
Τοίχοι, φράκτες και θάμνοι γύρω από τον κήπο μπορεί να παρέχουν
μεγαλύτερη απομόνωση, αλλά επίσης δίνουν τη δυνατότητα στο διαρρή
κτη να εργαστεί απαρατήρητος. Οι συρρόμενες πόρτες από τζάμι δίνουν
καλή θέα αλλάπαρέχουν ένα εύκολο τρόπο για να μπει κάποιος στο σπίτι.
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Πτυχία σε 90
υπαστυνόμους Β'.
Στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης
που πραγματοποιήθηκε στις 12 - 8 86 στις κεντρικές αστυνομικές
σχολές (λεωφ. Μεσογείων), ο υ
πουργός Δημόσιας Τάξης Αντώνης
Δροοογιάννης επέδωσε τα πτυχία
σε 90 νέους υπαστυνόμους Β'., που
αποφοίτησαν ευδόκιμα μετά από
7μηνη εκπαίδευση, από το Τμήμα
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
Ανθυπαστυνόμων της εκπαιδευτι
κής σειράς 1985 - 1986.
Στην τελετή παραβρέθηκαν επί
σης: ο γεν. γραμματέας του Υ.Δ.Τ.,
ο προϊστάμενος της θρησκευτικής
υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., η ηγεσία της
ΕΛ.ΑΣ., πολλοί ανώτατοι και ανώτε
ροι αξιωματικοί, καθηγητές της
Σχολής και άλλοι επίσημοι.

Στιγμιότυπο από την
έναρξη των μαθημάτων
της 39ης Εκπαιδευτικής
σειράς της Σχολής Ε
θνικής Άμυνας.
ι__________________________
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προτεραιότητας.
Η σχεδόν καθολική αυτή αναγνώριση,
μας υποχρεώνει όμως σε συνεχή επαγρύ
πνηση για τη διατήρηση του σημερινού
υψηλού επιπέδου ασφάλειας του αερο
ι οδηγοί και συνοδοί υπηρεσια
δρομίου και την παραπέρα βελτίωσή του.
κών αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ.
Υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια. Δεν
που είναι υποχρεωμένοι ν ’ ανεβοκατεέχουμε φθάσει ακόμη το απόλυτο.
βαίνουν σ ' αυτά (για βεβαίωση παραβά
Το έργο αυτό είναι αποκλειστικό δικό
σεων, διευθέτηση επεισοδίων, παροχή
σας
και καρπός δικής σας δουλειάς και
συνδρομής ή πληροφοριών, μεταφορά
ευσυνειδησίας.
κρατουμένων, προσαγομένων κ.λπ.),
Σας ευχαριστώ γ ι ’ αυτό και σας
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να
παρακαλώ να συνεχίσετε με το ίδιο
χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφαλείας,
ενδιαφέρον».
μέσα στις κατοικημένες περιοχές, για να
μπορούν έτσι να επεμβαίνουν αμέσως ή
και να αντιδρούν ύταν παρίσταται ανάγ
κη.
Ό λοι οι υπόλοιποι αστυνομικοί, οδη
γοί και συνοδοί υπηρεσιακών οχημάτων,
εκτύς απύ τους πιο πάνω, δεν απαλλάσ
σονται απύ την υποχρέωση που επιβάλ
λει ο Κ.Ο.Κ., να χρησιμοποιούν τις ζώνες
Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας
ασφαλείας μέσα και έξω απύ τις κατοιπου αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης
κημένες περιοχές.
φαρμακευτικών συνταγών συμπληρωμέ
νων από γιατρούς του Ε.Σ.Υ. για τους
ασφαλισμένους του Δημοσίου, διευκρινί
ζονται τα ακόλουθα:
• Μετά την κατάργηση της θεώρησης
των εντολών φαρμάκων από τους ελεγ
κτές γιατρούς του Δημοσίου, όταν αυτές
ε εγκύκλιό του προς τους αστυ
γράφονται από γιατρούς του Ε.Σ.Υ., με
νομικούς που είναι επιφορτι
σκοπό την άνετη εξυπηρέτηση των
σμένοι με την ασφάλεια του κεντρικού
ασφαλισμένων και την αποφυγή της
αερολιμένα Αθηνών ο γεν. γραμματέςας
ταλαιπωρίας,
οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι
του Υ.Δ.Τ. εκφράζει τις ευχαριστίες του
υποχρεούνται να γνωρίζουν το ποσοστό
για το επίπεδο ασφάλειας που έχει
συμμετοχής τους στα φάρμακα και με
επιτευχθεί Συγκεκριμένα αναφέρει:
δική
τους ευθύνη να παρακολουθούν τη
«Το γεγονός της αναγνώρισης του
σωστή
συμπλήρωση του ποσοστού από
υψηλού βαθμού ασφάλειας του αεροδρο
τον γιατρό του Ε.Σ.Υ., γιατί στην
μίου Αθηνών από όλους όσους το
περίπτωση που έχει γίνει κάποιο λάθος
επισκέφθηκαν, στα πλαίσια της συνερ
δεν θα εκτελείται η εν λόγω συνταγή από
γασίας μας με διεθνείς φορείς για την
το φαρμακοποιό και έτσι ο ασφαλισμένος
ασφάλεια των αεροδρομίων, με υπο
θα πρέπει να μεταβαίνει στην Υπηρεσία
χρεώνει να ευχαριστήσω όλο το αστυνο
Περίθαλψης του τόπου της μόνιμης
μικό προσωπικό κάθε βαθμού του κρατι
κατοικίας
του για τη σωστή αναγραφή
κού αερολιμένα Αθηνών και του αρμόδιου
από
τους
ελεγκτές γιατρούς και την
Επιτελείου του υπουργείου.
επικύρωση της διόρθωσης.
Το επίπεδο της ασφάλειας, που έχει
• Για την εγκυρότητα του βιβλιαρίου
ήδη επιτευχθεί χρειάστηκε σκληρή δου
νοσηλείας
τους είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι οι
λειά και απόλυτη συνειδητοποίηση της
ασφαλισμένοι
(αν φέρει την ετήσια
σημασίας και του σκοπού του έργου που
θεώρηση της υπηρεσίας κ.λπ).
εκτελέσατε όλοι. Η ασφάλεια της ζωής
των ταξιδιωτών, Ελλήνων και ξένων, η
φήμη της χώρας, σαν χώρα με ασφάλεια
και η αποτροπή των τεράστιων οικονο
μικών και άλλου είδους συνεπειών, που
σχετίζονται με την ασφάλεια του αερο
λιμένα Αθηνών, αποτελούν ζητήματα
Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου
ύψιστης εθνικής σημασίας και απόλυτης

Οι αστυνομικοί και οι
ζών€ς ασφαλείας

Ο

Φαρμακευτικές
συνταγές
συμπληρωμένες από
γιατρούς του Ε.Σ.Υ.

Η ασφάλεια του
αεροδρομίου Αθηνών

Μ

Η συνταξιοδότηση
των δημοσίων
υπαλλήλων

και ερώτημα της ΑΔΕΔΥ προς το
υπουργείο Προεδρίας για την πιθανή
αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων ο υπουργός
Προεδρίας διευκρίνησε κατηγορηματι
κά ότι: «η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει
θέμα αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιότησης των υπαλλήλων στο 58ο έτος,
ως δήθεν εφαρμόζουσαν, ανύπαρκτη άλ
λωστε, οδηγία της Ε.Ο.Κ.... Βασικός
στόχος της είναι η αναβάθμιση της
δημόσιας διοίκησης με την εφαρμογή της
αρχής της αξιοκρατίας και η παραγωγική
χρησιμοποίηση όλων των υπαλλήλων με
βάση τις ικανότητες και την κατάρτισή
τους, κι η ιδιαίτερη αναγνώριση της
επάρκειας και της ουσιαστικής συμβολής
τους στην εξυπηρέτηση του πολίτη και
την αποδοτικότερη λειτουργέ ία των
δημοσίων υπηρεσιών...».
★ Εντολή για αυστηρό έλεγχο στις
ζώνες ασφάλειας τόσο στην Αθήνα
όσο και στην επαρχία έδωσε ο υ
πουργός Δ. Τάξης κ. Δροσογιάννης.
Σύμφωνα με στοιχεία που -έδω
σε στους δημοσιογράφους ο υ
πουργός από τον Ιανουάριο μέχρι
το πρώτο δεκαπενθήμερο Αύγου
στου του ’85 είχαμε στη χώρα μας
94 νεκρούς και 1.371 τραυματίες
από τροχαία ατυχήματα. Το πρώτο
δεκαπενθήμερο Αύγουστου του ’86
οι νεκροί ήταν 80 για τη φετεινή
χρονιά και οι τραυματίες 1.258.
*Η διαφορά - είπε ο υπουργός δεν είναι βέβαια πολύ μεγάλη αλλά
ακόμη κι αν σωζόταν μόνο ένας
άνθρωπος από τις ζώνες ασφαλείας
είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να
επιμείνουμε στην υποχρεωτική
χρήση τους».
★ Από πρώτη Σεπτέμβρη εφαρμό
ζεται και πάλι ο δακτύλιος, ενώ τα
μέτρα απαγόρευσης παρκαρίσματος για το κέντρο της Αθήνας εξα
κολουθούν να ισχύουν.
Όσον αφορά τις περιπτώσεις
που κάποιοι τροχονόμοι κάνουν

εξαιρέσεις και δεν αφαιρούν πινα
κίδες ο κ. Δροσογιάννης είπε:
★Έδωσα εντολή να γίνει μάθημα
στους τροχονόμους ώστε να ξέ
ρουν πότε μπορούν να είναι επιει
κείς και πότε πρέπει να είναι αμεί
λικτοι για το γενικό συμφέρον».

Απαγόρευση εξόδου από
τή χώρα Ελλήνων υπηκόων
Στα πλαίσια της απλοποίησης των
διαδικασιών, της αποκέντρωσης αρμο
διοτήτων αλλά και της διευκόλυνσης
των πολιτών, με απόφαση του υπουρ
γού Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα
επέρχονται οι παρακάτω ρυθμίσεις
σχετικά με την απαγόρευση εξόδου από
τη χώρα Ελλήνων υπηκόων για χρέη
τους προς το Δημόσιο.
- Αυξάνονται τα ποσά των οφειλών για
τα οποία επιτρέπεται η λήψη του μέ
τρου της απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα, για μεν τις οφειλές προς το
Δημόσιο από κάθε αιτία από 100.000
δρχ. που ήταν μέχρι σήμερα σε
300.000 δρχ., για οφειλές δε από τελωνε,ακές παραβάσεις, λαθρεμπορία
κλπ. από 10.000 δρχ. σε 50.000 δρχ.
- Μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τη
λήψη του παραπάνω μέτρου απ ’ ευ
θείας στις υπηρεσίες που εντοπίζουν
τη φοροδιαφυγή, τις παραβάσεις
κλπ. ενώ μέχρι σήμερα την αρμοδιό
τητα αυτή είχε η Δ21 του Γ.Λ.Κ., και
μόνο στις περιπτώσεις των βεβαιω
μένων χρεών ελαμβάνετο το μέτρο
απ’ ευθείας από τα Δημόσια Ταμεία
και Τελωνεία.
- Καθορίζονται τα στοιχεία των οφει
λετών που πρέπει να αναγράφονται
στο έγγραφο της απαγόρευσης εξό
δου που στέλνεται στην αρμόδια υ
πηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, για την αποφυγή λαθών, με
λήψη απαγορεύσεων σε άτομα άλλα
από τους οφειλέτες.
- Αποσυμφορείται η αρμόδια για τις
απαγορεύσεις εξόδου υπηρεσία του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
- Ορίζονται οι περιπτώσεις που αίρε

ται η απαγόρευση εξόδου και που ε ί
ναι οι εξής:
α) Με την εξόφληση του χρέους, για το
οποίο λήφθηκε το μέτρο.
6) Με τον περιορισμό του χρέους, για
το οποίο λήφθηκε το μέτρο, σε ποσό
μικρότερο των οριζομένων στην πα
ράγραφο 1 της απόφασης αυτής.
γ) Εάν ο οφειλέτης προσκομίσει στοι
χεία, από τα οποία να προκύπτει ότι
η περιουσία του καλύπτει με τη ν αξία
της, κατά την κρίση του οργάνου που
ζήτησε την απαγόρευση, το χρέος
του προς το Δημόσιο μαζί με τις
πρόσθετες επιβαρύνσεις,
δ) Εάν παρασχεθεί από τον οφειλέτη
εγγύηση ή ασφάλεια οποιοσδήποτε
μορφής, που να εξασφαλίζει, κατά
την κρίση του οργάνου που έχει ζ η 
τήσει την απαγόρευση, το χρέος του
προς το Δημόσιο, μαζί με τις πρόσ
θετες επιβαρύνσεις.
ε)Ε ά ν υπάρχουν αναπότρεπτοι λόγοι
αναχώρησης του οφειλέτη στο εξω
τερικό λόγω οικογενειακής ανάγκης
ή ασθένειας που αποδεικνύεται από
επίσημα πιστοποιητικά. Στην περί
πτωση αυτή η άρση της απαγόρευ
σης εξόδου από τη χώρα μπορεί να
γίνει με απόφαση του Υπουργείου
Οικονομικών ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής του άρθρου 17 του Ν.
5940/1933 ή του οργάνου αποκέ
ντρωσης μετά από γνώμη της οικείας
επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.
3200/1955, χωρίς παροχή εγγύησης ή
ασφάλειας, εφόσον υπάρχει οικονο
μική αδυναμία του οφειλέτη και αδυ
ναμία για παροχή εγγύησης ή ασφά
λειας.

Άδειες οδήγησης
Παίρνοντας αφορμή ερώτημα
αναγνώστη μας σχετικά με α) εάν τα
διεθνή διπλώματα οδήγησης γίνο
νται δεκτά από τις Τελ. Αρχές, σε
περίπτωση που αυτό έχ ει εκδοθεί
κατά την αναχώρηση του μετοικούντος για τη ν Ελλάδα και β) αν
τα Ελληνικά διπλώματα οδήγησης
γίνονται δεκτά σαν απόδειξη οδή
γησης στο εξω τερικό, σας πληρο
φορούμε ότι:
• Για να εκδοθεί ένα διεθνές δί
πλωμα οδήγησης πρέπει απαραίτη
τα να υπάρχει προηγούμενο εθνικό
δίπλωμα, το οποία δεν κατατίθεται
στην υπηρεσία έκδοσης του διε
θνούς. Το διεθνές δίπλωμα ισχύει
για ένα χρόνο. Επομένως αν το
διεθνές δίπλωμα μπορεί να καλύ
ψει το εξάμηνο χρήσης αυτ/του
στο εξωτερικό, μπορείτε να το κά
νετε δεκτό, αλλιώς θα πρέπει να
σας επιδεικνύεται η αντίστοιχη ε 
θνική άδεια οδήγησης.
• Τα Ελληνικά διπλώματα οδήγη
σης γίνονται δεκτά μόνο στην Αγ
γλία, Γερμανία, Βέλγιο και Ολλαν
δία και δεν χρειάζεται μετατροπή
τους για οδήγηση αυτοκινήτου από
έλληνες στις χώρες αυτές κατά
συνέπεια αν κατά το χρόνο τη ς κυ
ριότητας αυτοκινήτου στις παρα
πάνω χώρες, ο δικαιούχος είχε ελ
ληνική άδεια οδήγησης αυτού είναι
αρκετή για την απόδειξη και της
χρήσης.
H P
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Διεθνής Εκθεση
Θεσσαλονίκης
ορυφαίο οικονομικό και πολι
τιστικό γεγονός του Σεπτέμβρη
η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης έ
χει για μια ακόμη φορά τραβήξει
την προσοχή των ελληνικών και ξέ
νων βιοτεχνιών, βιομηχανιών και
των εν γένει ενδιαφερομένων για το
θεσμό. Φέτος πραγματοποιείται η
51η Δ.Ε.Θ. και μεις θα προσπαθή
σουμε μέσα από μια σύντομη πα
ρουσίαση να δώσουμε τη μορφή
και το ρόλο της Έκθεσης.
Ιδρυτής της Διεθνούς Εκθεσης
Θεσσαλονίκης υπήρξε ο Νικόλαος
Γερμανός, εξαίρετος επιστήμων,
δόκιμος συγγραφέας και αξιόλογος
πολιτικός. Διέθετε σαν προσωπικό
τητα επιμονή και διπλωματική ευε
λιξία. Ύστερα από αρκετές προσ
πάθειες κατάφερε στις 30 Απριλίου
του 1925 να αποσπάσει το αρ.
16.968 έγγραφο του Υπουργείου Ε
θνικής Οικονομίας που ενέκρινε την
ίδρυση του Οργανισμού της Διε
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις
3 Οκτωβρίου του 1926 πραγματο
ποιήθηκε η πρώτη Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης και αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η πραγματοποίησή της
σε μια τόσο ευαίσθητη τότε περίοδο
της Οικονομίας στην Ελλάδα. Η Ελ
λάδα ύστερα από μια μακρά πολε
μική περίοδο (1912 - 1922) έπρεπε να
αντιμετωπίσει τις συνέπειες της Μι
κρασιατικής Καταστροφής και της
ανταλλαγής των πληθυσμών. Η
Θεσσαλονίκη επιπλέον ήταν ακόμα
βαριά πληγωμένη από την πυρκα
γιά του 1917, που είχε καταστρέφει
τις πιο κεντρικές περιοχές της.
Η πρώτη Έκθεση κάλυψε εκθε
σιακό χώρο 7.000 τ.μ., είχε 600 εκθέ
τες απ' τους οποίους οι 310 προέρ
χονταν απ' το εξωτερικό και τις επί
σημες συμμετοχές της Σοβιετικής
Ένωσης και της Ουγγαρίας. Κρά
τησε 15 ημέρες και οι επισκέπτες της
έφθασαν τις 150.000.

Κ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Ιό ΧΙΙΪΤΙΜ.- 5 OKTOW 1951 1

Ο ιδρυτής της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης Νικ. Γερμανός.
Ο πρώτος χώρος στον οποίο
εγκαταστάθηκε η Δ.Ε.Θ. ήταν το τό
τε πεδίο του Αρεως, μια έκταση
37.500 τετραγωνικών μέτρων που
παραχωρήθηκε στη Δ.Ε.Θ. από το
Γ Σώμα Στρατού. Στο χώρο αυτό
έγιναν 14 από τις 15 προπολεμικές
Εκθέσεις, ενώ η 15η πραγματοποιή
θηκε στις νέες εγκαταστάσεις της,
όπου βρίσκεται και σήμερα.
Στο μακρό χρονικό της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συναντά
κανείς μια επίμονη αναφορά στο
γεγονός ότι η Δ.Ε.Θ. είναι καθρέ
φτης της ελληνικής ζωής. Αν ληφθεί
υπόψη ότι υπάρχει μια διαφορά
δέκα χρόνων ανάμεσα στα εξήντα
χρόνια από την ίδρυσή της και στα
πενήντα χρόνια της εκθεσιακής
δραστηριότητας και ότι η διαφορά
αυτή οφείλεται στα πολεμικά γεγο
νότα της δεκαετίας του ’40, συνάγε
ται ότι η πράξη και η ζωή επιβε
βαιώνουν την θεωρία ότι στη Δ.Ε.Θ.
καθρεφτίζεται η πορεία της ελληνι
κής ζωής. Το επίπεδό της υπήρξε

21 π Διεθνής Έκθεσις
Θεσσαλονίκης
»
Σεπτέυ6οιος1956
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κάθε φορά ανάλογο προς το επίπε
δο ανάπτυξης της ελληνικής οικο
νομίας. Η αντιστοιχία αυτή μπορεί
να σκιαγραφηθεί σε γενικές γραμ
μές ως εξής: Οταν, στα πρώτα
χρόνια της λειτουργίας της, η ελλη
νική οικονομία περνούσε τη νηπιακή ηλικία του βιομηχανικού της
στάδιου και ήταν κυρίως γεωργική
και βιοτεχνική, παρόμοιο χαρακτή
ρα είχαν και οι ετήσιες επιδείξεις
στην Έκθεση. Αργίπερα, και όσο
συντελούνταν η βαθμιαία μεταβολή
στη δομή της ελληνικής οικονομίας,
άλλαζε και ο χαρακτήρας της, που
είχε πια ανδρωθεί στα τελευταία
χρόνια πριν απ' τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Είχε γίνει μια ρωμαλέα οι
κονομική εκδήλωση με διεθνή ακτι
νοβολία και βοηθούσε όχι μόνο στην
εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών
και τεχνολογίας, αλλά και στην
προβολή της ελληνικής παραγωγής
και στην προώθηση των εξαγω
γών. Η εξέλιξη αυτή σταμάτησε με
την έκρηξη του πολέμου, που χά
ραξε βαθειά τομή στην ιστορία της

Έκθεσης και τη χώρισε σε δυο πε
ριόδους, την προπολεμική και την
μεταπολεμική.
Στην τριακονταπενταετία που
ακολουθεί μετά τη λήξη του πολέ
μου παρατηρούνται βασικές αλλα
γές τόσο στην ελληνική Οικονομία
όσο και στη Δ.Ε.Θ. Οι δραστηριότη
τες της Έκθεσης επεκτείνονται με
καλλιτεχνικούς θεσμούς, όπως:
a) Το Φεστιβάλ Ελληνικού κινηματο
γράφου
β) Το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγου
διού
γ) Το Διεθνές Φεστιβάλ κινηματο
γράφου και
δ) Οι διεθνείς Μουσικές Ημέρες.
Η στροφή αυτή της Δ.Ε.Θ. στη
διοργάνωση αδικών - κλαδικών διε
θνών εκθέσεων της έδωσε νέα μορ
φή και περιεχόμενο. Επίσης σημα
ντική αλλαγή υπήρξε η δημιουργία
ενός ισχυρού βραχίονα διοργάνω
σης Συνεδρίων, τοπικών, πανελλη
νίων και διεθνών, παράλληλα με τις
κλαδικές εκθέσεις, ή ανεξάρτητα
από αυτές.
Φέτος η συμμετοχή των κρατών
και των επιχειρήσεων στην 51η
Δ.Ε.Θ. είναι εντυπωσιακή. Ό πως
ανακοινώθηκε θα εκθέσουν τα
προϊόντα τους περισσότερες από
3.300 επιχειρήσεις από 40 περίπου
χώρες και από πολλές περιοχές της
Eλλάδor■
Η 5ιη Δ.Ε.Θ. θα αποτελέσει δυ
ναμικό ξεκίνημα της δεύτερης πε
ντηκονταετίας του θεσμού και θα εί
ναι ένα πραγματικό σταυροδρόμι
«συνάντησης των μεγάλων» και έ
νας χώρος επιβλητικής προβολής
της ελληνικής παραγωγής.
Στα πλαίσια της 51ης Δ.Ε.Θ. θα
γίνονται σημαντικές διεθνείς οικο
νομικές εκδηλώσεις τόσο στο Συνεδριακό Κέντρο της Δ.Ε.Θ. όπως το
Συμπόσιο του ΟΗΕ για επιχειρησια
κές ευκαιρίες και εμπορικές προο
πτικές Ανατολής - Δύσης από 8 - 12
Σεπτεμβρίου όσο και στα περίπτερα
των εκθετών και σε άλλους χώρους.
Το σύνολο των εκθετηρίων επι
φανειών που διαθέτει η Δ.Ε.Θ. πάνω από 100.000 τ.μ. - έχουν κα
λυφθεί από τους εκθέτες με εμπρό
θεσμες δηλώσεις συμμετοχής.
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Ή ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 12
Το 1986 είνα ι μια ιστορική χρονιά για την Ευρώπη:
μ ετά την υπογραφή των συνθηκών προσχώρησης
στις 12 Ιουνίου 1985, την έγκρισή τους από το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και την επικύρωσή τους από τα
Εθνικά Κοινοβούλια, η Ισπανία και η Πορτογαλία εν
τάσσονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Με την υπο
δοχή των δύο νέων αυτών κρατών - μελών και των 50
εκατομμυρίων περίπου πολιτών τους, η Κοινότητα
συγκεντρώνει 320 εκατομμύρια Ευρωπαίους και κατ’
αυτόν τον τρόπο, προσφέρει μια νέα απόδειξη της
ζωτικότητάς της. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό
στάδιο στη δυναμική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
που ενέπνευσε στη δεκαετία του 1950 τους πρωτερ
γάτες για την υπογραφή των Ευρωπαϊκών συνθηκών.
«Οι πατέρες» της Ευρώπης κάλεσαν τό τε «τα άλλα
έθνη της Ευρώπης που συμμερίζονται τα ιδανικά
τους να καταβάλουν από κοινού αυτήν την προσπά
θεια».
Πόσος δρόμος διανύθηκε από την έκκληση αυτή!
Το 1972, η Ευρώπη των Έ ξι, διευρύνθηκε κατ' αρχήν
προς το Βορρά και έγινε η Ευρώπη των Εννιά με τις
προσχωρήσεις τη ς Δανίας, της Ιρλανδίας και του Η
νωμένου Βασιλείου. Το 1981, η ένταξη της Ελλάδας
σήμαινε την απαρχή μιας διαδικασίας διεύρυνσης
προς το Νότο, που ολοκληρώνεται σήμερα με την Ι
σπανική και Πορτογαλική προσχώρηση.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η πραγμάτωση του έργου που έχει ανατεθεί στις
τρ εις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, δηλαδή στην Ευρω
παϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ που ι
δρύθηκε το 1952), την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινό
τητα (ΕΟΚ, «Κοινή Αγορά», 1958) και στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ, 1958) εξα
σφαλίζεται από τέσσερα θεσμικά όργανα: το Ευρω

παϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το
Δικαστήριο καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Έως το ν Ιούλιο του 1967, οι τρ εις Κοινότητες εί
χαν η καθεμία χωριστή Εκτελεστική Επιτροπή (για
την ΕΚΑΧ, η Επιτροπή ονομαζόταν Ανώτατη Αρχή)
όπως και χωριστό Συμβούλιο υπουργών. Αντίθετα το
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο ήταν κοινά
και για τις τρεις Κοινότητες. Από το 1967 υπάρχει μια
μόνο Επιτροπή και ένα μόνο Συμβούλιο, που ασκούν
όλες τις αρμοδιότητες που είχαν τα προηγούμενα
όργανα με τους ίδιους όρους και τους ίδιους κανό
νες που προβλέπουν οι τρ εις κοινοτικές συνθήκες.
Η διεύρυνση των Κοινοτήτων - με την προσχώρη
ση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της
Δανίας, την 1η Ιανουάριου 1973, και της Ελλάδας,
την 1η Ιανουάριου 1981 - δεν αλλοίωσε τη δομή και
τις αρμοδιότητες των κοινοτικών οργάνων. Προκάλεσε τροποποιήσεις μόνο στη σύνθεσή τους.
Τα ιδρυτικά κράτη μέλη είναι το Βέλγιο, η Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλία, η
Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες.
Η «πράξη περί εκλογής των αντιπροσώπων στη
Συνέλευση με άμεση και καθολική ψηφοφορία» πρόβλεψε αισθητή αύξηση του αριθμού των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 198 σε 410 μέλη στην
Κοινότητα των Εννέα. Μετά την προσχώρηση της Ελ
λάδας, το Κοινοβούλιο αποτελείται από 434 μέλη που
κατανέμονται ως εξής: Βέλγιο 24, Δανία 16, Γερμανία
81, Ελλάδα 24, Γαλλία 81, Ιρλανδία 15, Ιταλία 81,
Λουξεμβούργο 6, Κάτω Χώρες 25, Ηνωμένο Βασίλειο
81.
Το Δικαστήριο εξασφαλίζει την τήρηση του δικαί
ου κατά τη ν εφαρμογή των Συνθηκών. Αποτελείται
από 11 δικαστές, οι οποίοι διορίζονται με κοινή συμ
φωνία των κυβερνήσεων για έξι χρόνια. Βοηθείται
από πέντε γενικούς εισαγγελείς.
Το Συμβούλιο συγκροτούν οι εκπρόσωποι των κυ
βερνήσεων των κρατών μελών. Κάθε κυβέρνηση εκ 
προσωπείται σ’ αυτό από ένα μέλος της, η σύνθεση
όμως του Συμβουλίου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα
με τα συζητούμενα θέματα. Αν και ο υπουργός εξω
τερικών θεω ρείται κατά κάποιο τρόπο ο «κύριος» εκ 
πρόσωπος της χώρας του στο Συμβούλιο, οι υπουρ
γοί γεωργίας, μεταφορών, εθνικής οικονομίας και οι
κονομικών, κοινωνικών υποθέσεων, βιομηχανίας —και
άλλοι - συνέρχονται συχνά σαν ειδικό Συμβούλιο και,
σε μερικές περιπτώσεις, συμμετέχουν μαζί με τον
υπουργό εξωτερικών.
Κατά τη διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου 1974,
οι αρχηγοί κρατών (για τη Γαλλία) και κυβερνήσεων
συμφώνησαν να συνέρχονται τουλάχιστο τρεις φο
ρές το χρόνο σαν Συμβούλιο της Κοινότήτας (για την
εξέταση κοινοτικών θεμάτων) αλλά και στα πλαίσια
της πολιτικής συνεργασίας. Οι συνεδριάσεις αυτές
αποκαλούνται συνήθως σύνοδοι του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου.

Η προεδρία του Συμβουλίου υπουργών ασκείται
εκ περιτροπής από κάθε κράτος - μέλος, για περίοδο
έξι μηνών. Ο υπολογισμός της ειδικής πλειοψηφίας
γίνετα ι με την εξής αναλογία ψήφων για την κάθε
χώρα: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο
από 10, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ελλάδα από 5, Δανία,
Ιρλανδία από 3, Λουξεμβούργο 2.
Για την εξασφάλιση τη ς ειδικής πλειοψηφίας α
παιτούνται 45 ψήφοι (επί 63).
Το Συμβούλιο βοηθείται στο έργο του από την
Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων και από πολλές
ομάδες εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή αποτελείται
από 14 μέλη που ορίζονται με κοινή συμφωνία των
κυβερνήσεών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας
τους, που είνα ι τετρ α ετή ς, τα μέλη της ΕπΊτροπής
οφείλουν να ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία τόσο
έναντι των κυβερνήσεων όσο και έναντι του Συμβου
λίου το οποίο δεν μπορεί να θέσει τέρμα στη θητεία
τους. Μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από έ 
γκριση πρότασης μομφής, μπορεί να προκαλέσει την
αυτόματη παραίτηση της Επιτροπής (που σ’ αυτήν
την περίπτωση συνεχίζει τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων ως την αντικατάστασή της).
Το Ελεγκτικό Συνέδριο απ οτελείται από 10 μέλη
που ορίζονται ομόφωνα από το Συμβούλιο ύστερα
από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Ά ρχισε να λει
τουρ γεί τον Οκτώβριο του 1977. Το Ελεγκτικό Συνέ
δριο εξετά ζει τους λογαριασμούς της Κοινότητας και
κάθε οργανισμού που ιδρύεται από αυτήν, εξακριβώ
νει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσ όδων
και εξόδων της, εξακριβώ νει την καλή δημοσιονομική
διαχείριση και υποβάλλει έκθεση στα όργανα της
κοινότητας.
Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θοηθούνται από την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τα θέματα
που αφορούν την ΕΟΚ και την Ευρατόμ. Η επιτροπή
αυτή αποτελείται από 156 μέλη που εκπροσωπούν
τους ενδιαφερόμενους κλάδους της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής και η γνώμη της πρέπει να ζητείτα ι
υποχρεωτικά πριν από τη λήψη πολλών αποφάσεων.
Μπορεί επίσης να γνω μοδοτεί με δική της πρωτο
βουλία.
Για τις υποθέσεις ΕΚΑΧ, η Επιτροπή βοηθείται
από μια Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται
από 84 μέλη, που εκπροσωπούν τους παραγωγούς,
τους εργαζομένους, τους καταναλωτές και τις επι
χειρήσεις άνθρακα και χάλυβα. Αυτή η Συμβουλευτι
κή Επιτροπή τη ς οποίας ζη τείτα ι υποχρεωτικά η γνώ
μη πάνω σε μεγάλο αριθμό αποφάσεων, μπορεί επί
σης να γνω μοδοτεί με δική της πρωτοβουλία.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όπως και η
Συμβουλευτική Επιτροπή, δίνει την ευκαιρία για μια
ενεργό συνεργασία των επαγγελματικών και συνδι
καλιστικών κύκλων στην ανάπτυξη της Κοινότητας.

Πώς λειτουργούν το
Συμβούλιο και η Επιτροπή για
να εκπληρώσουν την
αποστολή τους με βάση τους
όρους που προβλέπουν οι
Συνθήκες του Παρισιού και της
Ρώμης;

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Παρισιού, η Επιτρο
πή μπορεί να παίρνει αποφάσεις, να διατυπώνει συ
στάσεις ή γνώμες. Οι αποφάσεις είναι υποχρεωτικές
ως προς όλα τους τα μέρη. Οι συστάσεις είνα ι υπο
χρεωτικές ως προς τους στόχους που καθορίζουν,
αλλά αφήνουν στους αποδέκτες τους την επιλογή δ ι
κών τους μέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Οι γνώμες δεν είνα ι δεσμευτικές.
Το Συμβούλιο επεμβαίνει στη λειτουργία της Ε
ΚΑΧ ύστερα από αίτηση της Επιτροπής για να εκφράσει απλή ε ίτε σύμφωνη γνώμη από την οποία εξαρτάται η έγκριση ορισμένων πράξεων της Επιτροπής.
Οι αποφάσεις που παίρνει η Επιτροπή για λογα
ριασμό της ΕΚΑΧ είναι τις περισσότερες φορές εξειδικευμένες, αλλά μπορούν επίσης να καθορίζουν και
γενικούς κανόνες. Η Επιτροπή δια θ έτει πράγματι μια
γενική κανονιστική εξουσία στα θέματα για τα οποία
έχ ει αρμοδιότητα να παίρνει εξειδικευμ ένες αποφά
σεις.
Για την εκπλήρωση της αποστολής τους στα πλαί
σια των Συνθηκών της Ρώμης, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή θεσπίζουν κανονισμούς και οδηγίες, παίρ
νουν αποφάσεις και διατυπώνουν συστάσεις ή γνώ
μες. Οι κανονισμοί έχουν γενική ισχύ. Είναι δεσμευ
τικο ί ως προς όλα τα μέρη τους και ισχύουν άμεσα σε
κάθε κράτος μέλος. Οι οδηγίες δεσμεύουν το κράτος
προς το οποίο απευθύνονται ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αφήνουν όμως την επιλογή του τύ 
που και των μέσων στις εθνικές αρχές.
Οι αποφάσεις μπορούν να απευθύνονται ε ίτε σε
μια κυβέρνηση ε ίτε σε επιχείρηση ε ίτ ε σε ιδιώτη, ε ί
ναι δε δεσ μευτικές στο σύνολό τους για τους αποδέ
κτες τους. Οι συστάσεις και οι γνώμες δεν είναι δε
σμευτικές.
Η ορολογία των Συνθηκών του Παρισιού και της
Ρώμης διαφ έρει και αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγ
χυση. Η «σύσταση» της ΕΚΑΧ ισοδυναμεί με την «ο
δηγία» της ΕΟΚ και της Ευρατόμ αφού πρόκειται για
πράξη υποχρεωτικού χαρακτήρα — ενώ η «σύσταση»
στην ΕΟΚ δεν δεσ μεύει και δεν διαφέρει, από αυτήν
την άποψη, από την απλή «γνώμη».
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ΕΖΟΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η λειτουργία της Συνθήκης ΕΚΑΧ στηρίζεται κυ
ρίως στην Επιτροπή (αν και δεν πρέπει να υποτιμάται
ο ρόλος του Συμβουλίου στα πιο σπουδαία θέματα).
Στην ΕΟΚ και την Ευρατόμ η δυάδα Επιτροπή - Συμ
βούλιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη και ίσως την
πιο πρωτότυπη πλευρά ολόκληρου του θεσμικού συ
στήματος. Το πολιτικό κύρος της Επιτροπής, χωρίς
το οποίο δεν θα μπορούσε να παίξει πλήρως το ρόλο
της απέναντι στο Συμβούλιο, απορρέει από το γεγο 
νός ότι η Επιτροπή είναι υπόλογη μόνο στο Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο. Στις τρεις Κοινότητες (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ
και Ευρατόμ) το Δικαστήριο, όχι μόνο εγγυάται στα
κράτη μέλη και στους ιδιώτες τον αυστηρό σεβασμό
των Συνθηκών και των πράξεων εφαρμογής τους, αλ
λά διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο εξασφαλίζο
ντας την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του
κοινοτικού δικαίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Επιτροπή είνα ι ο θεματοφύλακας των Συνθη
κών. Είναι το εκτελεσ τικό όργανο των Κοινοτήτων. Η
Επιτροπή, τέλο ς, αποτελεί το όργανο πρωτοβουλίας
για την κοινοτική πολιτική και εκφράζει το κοινοτικό
συμφέρον στο Συμβούλιο.
Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων
των Συνθηκών καθώς και των αποφάσεων που παίρ
νουν τα κοινοτικά όργανα. Εξασφαλίζει τη διατήρηση
κλί ματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Χαράσσει την κοινοτική πολιτική και εκφράζει το
κοινοτικό συμφέρον. Διατηρεί την ενότητα και τη συ
νοχή αυτής της πολιτικής.

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
Είναι ένα κοινοβούλιο εκλεγμένο με άμεση και
καθολική ψηφοφορία. Οι Ευρωπαίοι πολίτες εξέλεξαν
για πρώτη φορά με άμεση και καθολική ψηφοφορία
τους εκπροσώπους τους στις 7 και 10 Ιουνίου 1979.
Οι εκλογές αυτές είχαν πρ,οθλεφθεί πριν από 20
χρόνια στη Συνθήκη της Ρώμης.

Ο ρόλος και η λειτουργία
του Κοινοβούλιου
Το Κοινοβούλιο, λόγω της σύνθεσής του, αποτε
λεί ουσιαστικά κοινοτικό όργανο, στα πλαίσια του
οποίου δεν υπάρχουν εθνικά τμήματα, αλλά μόνο
πολιτικές ομάδες, οργανωμένες σε κοινοτικό επίπε
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δο. Η Επιτροπή είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και μόνο σ’ αυτό, πράγμα το οποίο εξασφαλί
ζει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της (και επι
τρέπει, όπως ήδη διαπιστώσαμε, να εφαρμόζεται, σ’
ορισμένες περιπτώσεις, ο κανόνας της πλειοψηφίας
στο Συμβούλιο).
Το Κοινοβούλιο ελέγχει την Επιτροπή και επαγρυπνά ώστε να τηρ εί το ρόλο της ως εκπροσώπου
του κοινοτικού συμφέροντος και είνα ι έτοιμο σε κάθε
στιγμή να την ανακαλέσει στην τάξη, εάν θεωρήσει
ότι υπέκυψε σε πιέσεις μιας ή περισσότερων κυβερ
νήσεων . Εξάλλου, σύμφωνα με τις Συνθήκες της
Ρώμης, πρέπει να ζητείτα ι η γνώμη του Κοινοβουλίου
για τις κυριότερες προτάσεις της Επιτροπής πριν το
Συμβούλιο αποφανθεί.
Εκτός από τον Αύγουστο, το Κοινοβούλιο συνέρ
χετα ι (συνήθως στο Στρασβούργο) μία εβδομάδα κά
θε μήνα (χωρίς να αποκλείονται επιπλέον σύνοδοι μι
κρότερης διάρκειας, για τα θέματα ιδίως του προϋ
πολογισμού). Μεταξύ των μηνιαίων αυτών συνόδων,
αφιερώνονται δύο εβδομάδες στις συνεδριάσεις των
κοινοβουλευτικών επιτροπών (υπάρχουν 18 μόνιμες
επιτροπές) ενώ η τρίτη εβδομάδα αφιερώνεται στις
συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Λόγω της έκτασης των άμεσων εξουσιών της Ανώ
τατης Αρχής στη διαχείριση της κοινής αγοράς άν
θρακα και χάλυβα, ο ρόλος του Δικαστηρίου της Ε
ΚΑΧ συγκεντρώθηκε κυρίως στις προσφυγές των
διάφορων επιχειρήσεων. Το 1958, οι Συνθήκες της
Ρώμης αντικατέστησαν αυτό το όργανο, με ένα ενι
αίο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η εφαρμογή των Συνθηκών, και ιδιαίτερα της Ε
ΚΑΧ, απαιτούσε εκτετα μ ένες δραστηριότητες των
κυβερνήσεων. Έ τσ ι, οι πρώτες υποθέσεις που απα
σχόλησαν το ενιαίο Δικαστήριο, με βάση τις Συνθή
κες της Ρώμης, ήταν οι προσφυγές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής εναντίον κυβερνήσεων, μ ετά τη λήξη των
διαδικασιών παράβασης. Ύ στερα, ήρθαν να προστε
θούν οι προσφυγές κυβερνήσεων εναντίον των απο
φάσεων της Επιτροπής, καθώς και οι προσφυγές α
τόμων. Οι διαδικαστικοί κανονισμοί που εφαρμόζει το
Δικαστήριο κατά τη συζήτηση αυτών των υποθέσεων
είναι όμοιοι, σε γενικές γραμμές, με τους αντίστοι
χους των ανώτατων δικαστηρίων των κρατών μελών.
Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου, όχι μόνο επιτρέπουν
τη ρύθμιση των συγκεκριμένων περιπτώσεων, αλλά
ερμηνεύουν αμφισβητούμενα κ είμ ενα \ω ν Συνθηκών,
προσδιορίζοντας και προσανατολίζοντας τον τρόπο
της εφαρμογής τους.

Κατά τα τελευτα ία χρόνια, εκτός από τον έλεγχο
των κοινοτικών πράξεων, το δικαστήριο αφιέρωσε
σημαντικό χρόνο της δραστηριότητάς του και σε
«προδικαστικές παραπομπές», που υποβλήθηκαν από
τα εθνικά δικαστήρια. Το κοινοτικό δίκαιο, που θεσπί
ζεται από τις Συνθήκες, κι από το σύνολο των απο
φάσεων που εκδίδονται με βάση τις Συνθήκες (παράγωγο κοινοτικό δίκαιο), διεισδύει ολοένα και περισ
σότερο στο εσωτερικό δίκαιο της κάθε χώρας μέ
λους. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται ολοένα περισσό
τερο, η επίδρασή του στη νομολογία των κρατών με
λών. Κατά το τέλος του 1983 είχαν καταγραφεί 5.000
σχεδόν αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων που αναφέ
ρονταν στο κοινοτικό δίκαιο, με βάση τις Συνθήκες
της ΕΟΚ και της ΕΚΑΧ (ως προς τη Συνθήκη της Ευρατόμ δεν υπάρχει σήμερα καμιά ανάλογη απόφαση,
πράγμα που εξη γείτα ι από την ιδιαίτερη δομή αυτής
της Συνθήκης).
Οι προδικαστικές παραπομπές στο Δικαστήριο έ
χουν σαν σκοπό να ζητήσουν από το Δικαστήριο ν’
αποφανθεί ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του
κοινοτικού δικαίου ή να εκτιμήσει κατά πόσο ισχύουν
(όσον αφορά την ΕΚΑΧ, πρόκειται αποκλειστικά για
την ισχύ των αποφάσεων της Επιτροπής ή του Συμ
βουλίου). Η αύξηση του αριθμού αυτών των παραπο
μπών μαρτυρεί την ενίσχυση της νομικής συνεργα
σίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τα εθνι
κά δικαστήρια, μιας συνεργασίας που εξασφαλίζει
ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και τη
διαμόρφωση μιας ομοιόμορφης ευρωπαϊκής νομολο
γίας.
Την έκταση της δραστηριότητας του Δικαστηρίου
αποδεικνύουν οι παρακάτω αριθμοί: Από την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της ΕΚΑΧ (1952) μέχρι το τέλος
του 1983 παραπέμφθηκαν σχο Δικαστήριο 2.379 υπο
θέσεις (χωρίς να υπολογίζονται διοικητικές προσφυγές
των υπαλλήλων των Κοινοτήτων, με βάση τον κα
νονισμό υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού).
Από το συνολικό αυτό αριθμό, 1969 υποθέσεις αφο
ρούσαν τη Συνθήκη της ΕΟΚ από τις οποίες 1.171 ή
ταν προδικαστικές παραπομπές (περιλαμβανομένων
43 με βάση τη Σύμβαση των Βρυξελλών σχετικά με τη
δικαστική δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφά
σεων που έχουν αστικό και εμπορικό χαρακτήρα), 254
ήταν προσφυγές της Επιτροπής, 48 προσφυγές κυ
βερνήσεων, 9 ήταν προσφυγές οργάνων εναντίον
άλλου οργάνου και 487 ήταν προσφυγές ιδιωτών.
Όσον αφορά την ΕΚΑΧ, από της εφαρμογής της
Συνθήκης αυτής μέχρι το τέλος του 1983 υποβλήθη
καν συνολικά 402 προσφυγές από τις οποίες 376 ήταν
προσφυγές ιδιωτών ή επιχειρήσεων, και 24 κυβερνή
σεων ενώ δύο ήταν προδικαστικές παραπομπές. Μέ
χρι σήμερα, 8 προσφυγές έχουν κατατεθεί στα πλαί
σια της Συνθήκης της Ευρατόμ.

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, που ιδρύθηκε βάσει της
Συνθήκης της 22ας Ιουλίου 1975, συνεδρίασε για
πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο, όπου εδρεύει προ
σωρινά, στις 25 Οκτωβρίου 1977.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικατέστησε την επι
τροπή ελέγχου (ΕΟΚ, Ευρατόμ) και τον ελεγκτή της
ΕΚΑΧ, αναλαμβάνοντας τον εξω τερικό έλεγχο του
γενικού προϋπολογισμού της Κοινότητας και του λει
τουργικού προϋπολογισμού ΕΚΑΧ. Ο εσωτερικός έ
λεγχος εξακολουθεί να ασκείται από το δημοσιονομι
κό ελεγκτή κάθε οργάνου.
Η δημιουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου μαρτυρεί
την επιθυμία των κυβερνήσεων και των κοινοτικών
οργάνων (ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) να
πετύχουν μια ποιοτική μεταβολή του ελέγχου στην
εφαρμογή του προϋπολογισμού λόγω του αυξανόμε
νου μεγέθους του. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ευρύ
τερη πολιτική εξουσία και συγχρόνως είνα ι μόνιμο
όργανο που δια θέτει έναν αρκετά αξιόλογο διοικητι
κό μηχανισμό. Οι έρευνες που διεξά γει στα κράτη
μέλη καλύπτουν τις πράξεις που αυτά πραγματοποι
ούν για λογαριασμό των Κοινοτήτων (για παράδειγμα:
γεωργικές δαπάνες, είσπραξη δασμών), επιπλέον,
προβαίνει σε έρευνες στα τρ ίτα κράτη που απολαύ
ουν χρηματοδοτικών ενισχύσεων εκ μέρους τη ς Κοι
νότητας (βάσει της Σύμβασης Λομέ, για παράδειγμα).
Μπορεί επίσης να υποβάλει στα κοινοτικά όργανα, με
δική του πρωτοβουλία, παρατηρήσεις ως προς τις
υποθέσεις που χειρίζονται. Τέλος, διατυπώνει γνώ
μες, όταν τούτο ζητηθεί από τα άλλα όργανα.
Η συνολική δράση του Ελεγκτικού Συνεδρίου υ
λοποιείται με τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσής του,
με το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, που δημο
σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και στην οποία
επισυνάπτεται η απάντηση των οργάνων στις παρα
τηρήσεις του.
Το Κοινοβούλιο, που είχε δώσει μεγάλη σημασία
στην ίδρυση του Ελεγκτικού Συνέδριου αξιοποιεί
πλήρως τις δυνατότητες ελέγχου που διαθέτει, κα
θώς και τις γνώμες που διατυπώνει (όπως και την ε
τήσια έκθεσή του), για να εν τείν ει τον έλεγχο που
ασκεί επί των κοινοτικών δαπανών και να προσδώσει
τη μέγιστη δυνατή βαρύτητα στην απόφαση απαλλα
γής σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού,
την οποίρ καλείται να πάρει κάθε χρόνο._____________
Τα στοιχεία πάρθηκαν από τα έντυπα ·η Ευρώπη των 12·

και «Ευρωπαϊκά κείμενα·, έκδοση της Υπηρεσίας Επισήμων
Εκδόσεων και Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ·Τα όργανα της Ευ
ρωπαϊκής Κοινότητας» του Emile Noel γενικού γραμματέα
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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' Οσα πρέπει να γνωρίζει
ο καταναλωτής
για τα Αλλαντικά
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Παραγωγή και ελεγχος
Αλλαντοποιείο τού 1777 στή Βιέννη.
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ο κρέας πέρα από την κατανάλωση του σαν νωπό ή
Παρασκευάζονται από πολλά υλικά που κάθε φορά είναι
κατεψυγμένο, στην πρωτογενή του μορφή, βρίσκει
διαφορετικά ή σε διαφορετική αναλογία, ανάλογα με τον
τα τελευταία χρόνια ευρεία κατανάλωση στην
τύπο και το είδος του αλλαντικού που πρόκειται να
επεξεργασμένη του μορφή. Σπουδαιότερος τύπος, με τηνπαραχθεί, γι’ αυτό και-στο εμπόριο προσφέρεται μεγάλη
μεγαλύτερη κατανάλωση και ποικιλία ειδών και την
.ποικιλία προϊόντων με διαφορετική μορφή, σύσταση, γεύση
υπέροχη γευστικότητα είναι τα γνωστά μας
και τρόπο παρασκευής.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των
Α λ λ α ν τ ικ ά
αλλαντικών μπορούμε να τα κατατάξουμε ως εξής:
Τι εννοούμε όταν λέμε Αλλαντικά προσδιορίζεται από
Κύριες ύλες ή βασικές που είναι: το κ ρ έ α ς ο μυϊκός
τον ισχύοντα Κώδικα τροφίμων που αποτελεί την σπονδυιστός των σφαγίων από τα οποία προέρχεται (βοδινό,
λική στήλη στην παρασκευή, τον διαχωρισμό, την
πρόβειο, κατσικίσιο, χοιρινό), τα ε σ ω τ ε ρ ι κ ά ό ρ γ α 
κατάταξη και την κατανάλωση των Αλλαντικών.
να , συκώτι, νεφρά, εγκέφαλος, άκρα και γλώσσα, το
Σύμφωνα λοιπόν, με τον Κώδικα τροφίμων Αλλαντικά
λ ί π ο ς που είναι μόνο το προερχόμενο από χοιρινό, εκτός
καλούνται τα τρόφιμα που παρασκευάζονται από κρέας
βέβαια των σουτζουκιών, στην παρασκευή των οποίων
(βοδινό, πρόβειο, κατσικίσιο ή χοιρινό) ή από ορισμένα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και λίπος πρόβειο ή βοδινό, τ α
βρώσιμα παραπροϊόντα των παραπάνω ζώων (άκρα,
π ε ρ ι β λ ή μ α τ α , που ανάλογα με την προέλευσή τους
γλώσσα, καρδιά, συκώτι, νεφρά, μυαλό, κ.λπ.). Στην
είναι φυσικά ή τεχνητά. Τα μεν φυσικά πρέπει να είναι
καθαρά, πλυμένα, συντηρημένα σωστά, απαλλαγμένα από
περίπτωση αυτή πρέπει να δηλώνονται σαν «Αλλαντικά
εντοσθίων» με προσθήκη ή όχι χοιρινού λίπους και την
βλαβερές ουσίες ή μικρόβια. Τα δε τεχνητά περιβλήματα,
προσθήκη άλλων υλών (που θα πρέπει οπωσδήποτε να
πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που επιτρέπονται να
επιτρέπονται), συσκευασμένα ή όχι μέσα σε περιβλήματα
χρησιμοποιηθούν για την συσκευασία των αλλαντικών.
φυσικά (όπως έντερα) ή τεχνητά (όπως υδροκυτταρίνη) ή
Π ρόσθετες ύλες, είναι ύλες διάφορες επιτρεπόμενες
πωλούνται σε αυτοτελή κομμάτια κρέατος μετά από ειδική
από τον Κώδικα τροφίμων, που παίρνουν μέρος στην
τεχνολογική επεξεργασία.
παρασκευή των αλλαντικών μαζί με τις κύριες ύλες και
Τα αλλαντικά, όπως είπαμε, αποτελούν μια εξαίρετη
σκοπό έχουν να διευκολύνουν την συντήρηση, να
τροφή για τον άνθρωπο αλλά και ένα επιλεγμένο έδεσμα, η
βελτιώσουν τη γεύση τους, την εμφάνισή τους και την οσμή
δε κατανάλωση τους εμφανίζεται από των αρχαιοτάτων
τους και τέτοιες είναι, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα
χρόνων της Ελληνορωμαϊκής εποχής.
Τ ρ οφ ίμω ν:Ν ιτρ ικά ή Ν ι τ ρ ώ δ η ά λ α τ α Κ α λ ί ο υ ή

Τ
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Ν α τ ρ ί ο υ που χρησιμοποιούνται σαν συντηρητικά και
σαν στερεωτικά του χρώματος των αλλαντικών και η
ποσοτική τους αναλογία δεν πρεπει να ξεπερνά το 0,2%ο
(στη μορφή του Νιτρώδους Νατρίου) ή το0,5%ο (στη μορφή
του Νιτρικού Νατρίου), Φ ω σ φ ο ρ ι κ ά κ α ι πολυφωσ φ ο ρ ι κ ά ά λ α τ α (του νατρίου, καλίου και ασβεστίου)
που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση της υγρασίας και
την βελτίωση της εμφάνισης των αλλαντικών, η δε
χρησιμοποίησή τους επιτρέπεται μόνο στα βραστά αλλα
ντικά και με τον ποσοτικό περιορισμό η αναλογία να μην
ξεπερνά το 4%ο. Α σ κ ο ρ β ι κ ό οξυ κ α ι τ α ά λ α τ ά
τ ο υ ς με Ν ά τ ρ ι ο , που χρησιμοποιούνται σαν αντοξειδωτικά σε αναλογία μικρότερη του 1%ο και Γλουταμινικό
Νάτριο που χρησιμοποιείται για την βελτίωση της γεύσης
των αλλαντικών και σε αναλογία που να μην ξεπερνά το
2%ο.

Συμπληρωματικά μπορούν να χαρακτηριστούν τα
υλικά που προστίθενται στην παρασκευή των αλλαντικών
με σκοπό να καλυτερεύουν τη γεύση, το άρωμα και την
εμφάνιση. Τέτοια είναι τα α ρ τ ή μ α τ α (θυμάρι, κάπαρι,
πιπέρι, σκόρδο κ.λπ.) το ξύδι, το αλάτι, (το κοινό)
επιτρεπόμενες χρωστικές ουσίες.
Συνδετικές ουσίες, είναι αυτές που χρησιμοποιούνται
στην παρασκευή αλλαντικών, μετά από άδεια, του
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, για να συνθέσουν καλύ
τερα τα διάφορα συστατικά τους και έτσι να εξασφαλίσουν
καλύτερη σταθερότητα. Τέτοια είναι: το άμυλο, η ζελατίνη,
ο ορός και το πλάσμα του αίματος, η σκόνη γάλακτος κ.λπ.
Π εριβλήματα αλλαντικώ ν τα περιβλήματα μέσα
στα οποία μπαίνει το μίγμα των διαφόρων συστατικών,
παίρνει την επιθυμητή φόρμα και στην συνέχεια διατίθεται
στην κατανάλωση ή ακόμα παθαίνει κάποιες επεξεργασίες
για να γίνει τελικά το είδος του αλλαντικού που επιθυμούμε.
Τα περιβλήματα διακρίνονται, σε φυσικές που είναι
κυρίως τα έντερα (βοδινά, κατσικίσια, προβάτου και
χοίρου), τα οποία προ της χρησιμοποίησής τους πλένονται,
καθαρίζονται, βγαίνει ο βλεννογόνος, αλατίζονται και
αποξηραίνονται. Εκτός όμως από τα έντερα (σπάνια)
μπορούν να χρησιμοποιηθούν η ουροδόχος κύστη, ο
οισοφάγος και το τυφλό έντερο και σε τεχνητά όπως
μεμβρέινες, πολυβινιλιντίνης, πολυαιθυλενίου, πολυβινιχλωρίνης, κ.λπ. υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπονται από
τον Κώδικα τροφίμων. Τα τεχνητά περιβλήματα πρέπει να
είναι στερεά, ελαστικά και πορώδη για να μπορούν να
βγαίνουν οι υδρατμοί να αναπνέουν να μην καταστρέφονται κατά την επεξεργασία, με τη θερμότητα.
Τέλος έχουμε την κατηγορία των αλλαντικών που
παρασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο που προσφέρονται
χωρίς θήκη στην κατανάλωση.

Δ ιά κ ρ ισ η τ ω ν α λ λ α ν τ ικ ώ ν
Σύμφωνα με τον τρόπο παρασκευής τους και με τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές του ισχύοντα Κώδικα
τροφίμων τα αλλαντικά διακρίνονται στις παρακάτω
κατηγορίες.
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Α λλαντικά με περίβλημα
— Αλλαντικά ωμά: Σ ’ αυτά η συνταγή παρασκευής είναι
διαφορετική σε κάθε περιοχή και αλλαντοποιό. Συνήθως
χρησιμοποιείται κρέας και λίπος χοιρινό, μπορεί όμως να
χρησιμοποιηθεί και κρέας βοδινό, προβάτου, ή κατσίκας ή
ακόμη και πτηνών. Στα καρικεύματα προστίθεται σκόρδο
και πράσο, όλο το μίγμα μπαίνει σε περίβλημα η δε
περιεκτικότητα σε λίπος δεν ξεπερνά το 35%. Οι γνωστότε
ροι τύποι που διατίθενται στην αγορά είναι:
• Λουκάνικα ωμά-καπνιστά

υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 33% η λιποπεριεκτικότητα κΓ αυτή να μην ξεπερνά το 70%. Τέτοια είναι: το σαλάμι
Λευκάδας, το σαλάμι τύπου αέρος, τα λουκάνικα Τρικά
λων, Τρίπολης, Μυκόνου κ.λπ.
• Σουτζούκια. Παρασκευάζονται από συγκοπτό κρέας
πρόβειο ή και βοδινό και λίπος πρόβειο, προστίθενται,
κοκκινοπιπέρι, κίμινο και άλλα αρτίματα που μπαίνουν σε
περίβλημα και η λιποπεριεκτικότητα δεν ξεπερνά το 50%.
— Αλλαντικά ωρίμανσης-ημίξηρα παρασκευάζονται
όπως και τα ξηρά με τη διαφορά ότι ωριμάζουν μερικώς,
επεξεργάζονται στη συνέχεια με τη θερμότητα (βράζονται)
και διατίθενται.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
• Σαλάμι τύπου Σερβίας
• Σαλάμι τύπου Γερμανίας, Ιταλίας, Βιέννης,
• Σαλάμι Μπύρας και τα προϊόντα αυτά μπαίνουν σε
περιβλήματα και η υγρασία τους δεν πρέπει να ξεπερνά το
50% και η λιποπεριεκτικότητα τους δεν πρέπει να ξεπερνά
το 70%.

— Αλλαντικά βραστά (επεξεργασμένα με θερμότητα). Τα
αλλαντικά της κατηγορίας αυτής βράζονται μέχρι σημείου
που να προκληθεί πήξη των πρωτεϊνών τους, ως το κέντρο
της μάζας τους, το δε βράσιμο μπορεί να είναι ξηρό, υγρό ή
και τα δύο και μπορούν στη συνέχεια και να καπνιστούν. Η
υγρασία τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 53% με ανοχή δύο
μονάδων και η λιποπεριεκτικότητα να μην ξεπερνά το 60%
επί ξηρού προϊόντος. Η δε περιεκτικότητα σε άμυλο
βρίσκεται σε αναλογία 18% επί ξηρού προϊόντος ή 5% επί
προϊόντος όπως είναι. Στα βραστά αλλαντικά ανήκουν οι
εξής τύποι:
• Λουκάνικα βραστά, έχουν συνήθως διάμετρο 16-26
χιλιοστών, με κρέας και λίπος χοιρινό ή και βοδινό κρέας,
με καρικεύματα και προσθετικές ύλες και τέτοια είναι.
Τα λουκάνικα τύπου Φραγκφούρτης τύπου Βιέννης-τα
λουκάνικα κοκτέιλ -Λύμπερτ -Χότσκης (τα τρία τελευταία
είδη προσφέρονται συνδεδεμένα σαν κομπολόι).
• Σαλάμια με διάμετρο συνήθως 36-65 χιλιοστών, που
παρασκευάζονται με κρέας και λίπος χοιρινό ή και με
βοδινό συγχρόνως, με προσθετικές ύλες και καρικεύματα,
τέτοια είναι: το βραστό σαλάμι, το βραστό σαλάμι τύπου
Ουγγαρίας, το βραστό σαλάμι με σκόρδο (σκορδάτο) κ.λπ.
• Αλλαντικά με διάμετρο πάνω από 65 χιλιοστά. Τέτοια
είναι η Μορταδέλλα (μορταδέλλα τύπου Μιλάνου, Ελβετίας, Μπολώνιας, κ.λπ.), η πάριζα-το φιλέτο-το φιλέτο
Κρακοβίας κ.λπ.

Α λλαντικά που δ εν έχου ν περίβλημα.
• Λουκάνικα ωμά χοιρινά
• Λουκάνικα ωμά σήμμικτα και
• Λουκάνικα ωμά από κρέας πτηνών
— Αλλαντικά ωρίμανσης ξηρά, σ’ αυτά, ανήκουν τα
αλλαντικά που παρασκευάζονται με την ωρίμανση στο
περιβάλλον και είναι
• Σαλάμι ωρίμανσης (αέρος) που παρασκευάζεται από
συγκοπτό κρέας χοιρινό ή και με βοδινό, το οποίο μπαίνει
σε περίβλημα και ωριμάζει-αφυδατώνεται σε ενδεδειγμένες συνθήκες φυσικές ή τεχνητές (κλιματισμός), η δε

Τα προϊόντα αυτά της αλλαντοποιίας παρασκευάζονται
με ειδική τεχνολογία και επεξεργασία, δηλαδή, αποστέωση,
αλάτιση, μερική αφυδάτωση-ωρίμανση σε τεχνητό ή
φυσικό περιβάλλον (κλιματισμός), κάπνιση κ.λπ. Είναι δε
αυτοτελή τεμάχια κρέατος και τα πιο κοινά που προσφέρονται στην κατανάλωση είναι:
• προϊόντα ωρίμανσης: το ζαμπόν (χοιρομέρι ωρίμανσης),
η σπάλλα (ωμοπλάτη ωρίμανσης), το νουά ή κόππα, ο
παστουρμάς κ.λπ.
• προϊόντα ξηρής θερμικής επεξεργασίας ή και κάπνισης
μαζί όπως είναι:
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Το κόντρα φιλέτο καπνιστό Μπριζόλες καπνιστές γλώσσα καπνιστή-κόντρα φιλέτο καπνιστό.
— Προϊόντα με υγρή θέρμανση (θερμική επεξεργασία),
όπως είναι: το βραστό ζαμπόν (χοιρομέρι, βραστό),
ωμοπλάτη βραστή -ζαμπονέλλο- λαρδί -μπέϊκον κ.λπ.
Τέλος στα προϊόντα αλλαντοποιίας συμπεριλαμβάνεται
και η γνωστή σε όλους πηκτή που παρασκευάζεται με το
βράσιμο των μερών της κεφαλής του χοίρου, εκτός του
λάρυγγα, του φάρυγγα και του μυαλού, και με την
προσθήκη, εάν το επιθυμεί ο παρασκευαστής και άλλων
τεμαχίων κρέατος.
Η αξιολόγηση των αλλαντικών από πλευράς εμπορικής
εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής (βραστά, αέρος
κ.λπ) καθ’ όσον κάθε τύπος αλλαντικού έχει διαφορετικές
οργανοληπτικές ιδιότητες και προσφέρεται με διαφορετική
τιμή που η πιο υψηλή είναι για τα αλλαντικά αέρος επειδή ο
χρόνος ωρίμανσης είναι μεγάλος μέχρις να διατεθούν στην
κατανάλωση, ακολουθούν τα ξηρά και ημίξηρα που δεν
περιέχουν άμυλο και την πιο χαμηλή τιμή έχουν τα βραστά
που περιέχουν και άμυλο.
Τα αλλαντικά ανήκουν στα τρόφιμα εκείνα που εύκολα
μπορούν να νοθευτούν, γιατί προσφέρονται στην κατανά
λωση σε μεγάλη ποικιλία και η τεχνολογία παρασκευής
τους προϋποθέτει χρησιμοποίηση πολλών συστατικών, τα
οποία εύκολα μεταβάλλονται σε αναλογία και ποιότητα.
Οι πιο συνηθισμένες νοθείες είναι: η χρησιμοποίηση
μεγαλύτερης ποσότητας νερού, απο την επιτρεπόμενη από
τον Κώδικα Τροφίμων. Η χρησιμοποίηση λίπους, επίσης,
σε μεγαλύτερη ποσότητα από την επιτρεπόμενη, η
προσφορά ενός αλλαντικού φθηνού, λόγω του είδους του,
σαν αλλαντικό άλλου είδους ακριβού, η χρησιμοποίηση
του αμύλου μέσα στα αλλαντικά, σε ποσότητα μεγαλύτερη
της επιτρεπόμενης, η χρησιμοποίηση χρωστικών ουσιών
που δεν επιτρέπεται, με σκοπο να γίνει το αλλαντικό
περισσότερο ελκυστικό σε εμφάνιση και να καλύψει
πιθανές ατέλειες της τεχνολογίας του. Η χρησιμοποίηση
αντί για κρέας, παραπροϊόντων ή μερών του σφαγίου που
δεν επιτρέπεται (όπως αμυγδαλές, όργανα του αναπνευ
στικού συστήματος κ.λπ).
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Η προστασία του καταναλωτή από τις νοθείες, είναι
μέλημα της Αστυκ/τρικής Υπηρεσίας και της Αγορανομίας
της ΕΛ.ΑΣ που με τους συχνούς ελέγχους στα εργαστήρια
Αλλαντοποιίας και στα καταστήματα πώλησης του λεκα
νοπεδίου Αττικής, με συνεχείς δειγματοληψίες και αυστη
ρούς αστυκτηνιατρικούς ελέγχους, εξασφαλίζουν την
διάθεση στην κατανάλωση υγιεινών και αρίστης ποιότητας
αλλαντικών. Αλλά και οι ίδιοι οι αλλαντοποιοί, εκτός
ελαχίστων εξαρέσεων παρασκευάζουν και διαθέτουν
προϊόντα εφάμηλα και καλύτερα πολλές φορές, των
εισαγόμενων από το εξωτερικό.
Ο Κώδικας Τροφίμων προβλέπει ότι τα αλλαντικά
μπορούν να διατηρηθούν (συντηρηθούν) μέχρι 12 μήνες. Η
προτροπή μας όμως είναι, να προμηθεύεται ο καταναλωτής
μικρότερες ποσότητες αλλαντικών να τα συντηρεί λίγες
μέρες στο ψυγείο του σπιτιού του (3-5 μέρες) και να
αγοράζει συχνότερα.
• Οι πιο συχνές αλλοιώσεις των αλλαντικών είναι:
— Η ευρωτίαση (μούχλα) που μπορεί να είναι επιφανεια
κή αλλα μπορεί και να προχωρεί σε βάθος, χαρακτηρίζεται
από δυσάρεστη οσμή και οφείλεται συνήθως στην υγρασία
και την θερμοκρασία
— Η εναπόθεση αλάτων στην επιφάνεια(άσπρισμα) δεν
είναι επιλήψιμη και καθαρίζεται.
— Η παρασίτωση, είναι η ύπαρξη διαφόρων παρασίτων
έξω ή και μέσα στο αλλαντικό.
— Η αποξήρανση του αλλαντικού λόγω κακής συντήρη
σης και μακρού χρόνου, η όψη του είναι ξηρή, με ρυτίδες, με
σκληρή σύσταση, δυσάρεστη οσμή.
— Το γλοιώδες επίστρωμα στην επιφάνεια του αλλαντι
κού με δυσάρεστη οσμή.
— Η αλλοίωση της γεύσης, (πικρή, ταγγού, σαπουνιού,
κ.λπ.), οπότε ανάλογα με την ένταση της αλλοίωσης,
διατίθενται ή απορρίπτονται.
Για την προστασία σου λοιπόν, φίλε καταναλωτή όταν
διαπιστώσεις κάποια αλλοίωση ή νοθεία πρέπει να
προσκομίσεις το αλλαντικό (ή αλλαντοτρόφιμο) αμέσως
στην αγορανομία για να εξετασθεί από αστυκτηνίατρο και
να καταγγείλεις το γεγονός.

ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ
ρεπορτάζ: Δημήτρης Κάσσιος
ι κλέφτες ηορτοφολιών, κοινώς πορτοφολά
δες, έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν το
πορτοφόλι σε όποια δέση κ ι' αν βρίσκεταικαι
με θαυμαστή μαεστρία να το ξαφρίζουν.
Ομως η μαεστρία τους αυτή ενώ σε κάποιες άλλες
νόμιμες δραστηριότητες δα απέδιδε, στην συγκεκρι
μένη περίπτωση, τους οδηγεί σε αποτυχία αφού οι
περισσότεροι πέφτουν στο δόκανο που τους στήνει
καθημερινά η αστυνομία.
Ενας ατέλειωτος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα
σε «κλέφτες και αστυνόμους». Τη μάχη, όπως
φαίνεται απ’ τις στατιστικές, την κερδίζει η αστυνο
μία που τους συλλαμβάνει -επ ' αυτοφώρω τις πιο
πολλές φορές- και τους παραπέμπει στη δικαιοσύνη.
Εκείνοι όμως ξαναεμφανίζονται, αφού το διαρκώς
αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας,
μεταφέρει και τους πέρα του Ατλαντικού αετονύχηδες. ΚΤ ο αμείλικτος αυτός πόλεμος συνεχίζεται και
δα συνεχίζεται χωρίς σταματημό.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.

Ο

Λ α τ ιν ο α μ ε ρ ικ ά ν ο ι κ α ι ν τ ό π ι ο ι ...
Αριστα εκπαιδευμένοι Λατινοαμερικάνοι πορτο
φολάδες δρουν στη χώρα μας μέσα στο τρίμηνο που
διαρκεί η άδεια παραμονή τους και μετά αναχωρούν
παίρνοντας μαζί τους πολλές ελληνικές αναμνήσεις,
κάποια χρήματα ή μερικούς μήνες φυλακή....
Κινούνται συνήθως δύο-δύο, σαν επιβάτες, μέσα
στα λεωφορεία, τα τρένα, τα τρόλεϊ και τον «ηλεκτρι
κό» ή περιμένουν τα συγκοινωνιακά μέσα στις
στάσεις που παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός ή
συχνάζουν στα γήπεδα και σε άλλα μέρη που
συγκεντρώνεται κόσμος.
Ο ένας απ' τους δύο χρησιμοποιεί συνήθως μια
_ εφημερίδα, μιαοανοιγμένη σαν παραβάν, για να
κρύβει τις κινήσεις του, που είναι επιδέξιες και
ταχυδακτυλουργικές.
Ό ταν αφαιρέσει το πορτοφόλι το πασάρει αμέσως
στο συνοδό του που σπεύδει να εξαφανιστεί για να
μην βρεθεί πάνω του σε περίπτωση που θα γίνουν
αντιληπτές οι κινήσεις τους.
Στο προσκήνιο εμφανίζονται και οι ντόπιοι πορτο
φολάδες, πολλοί απ' τους οποίους, αφού αυλληφθούν, καταδικαστούν και εκτίσουν την ποινή τους
συνεχίζουν την κακοποιό δράση τους μέχρι που
ξανασυλλαμβάνονται να κλέβουν πορτοφόλια.
Οι πιο μαέστροι πορτοφολάδες όμως είναι οι
Κολομβιανοί, οιΧ ιλια νοί και οι Γιουγκοσλάβοι.

Στην περιοχή της πρωτεύουσας με τους μεγάλους
συνωστισμούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αστυνο
μικοί της ασφάλειας, παρακολουθούν κάθε ύποπτη
κίνηση, επίδοξου πορτοφολά και ταυτόχρονα επιση
μαίνουν και παρακολουθούν και τους σεσημασμέ
νους πορτοφολάδες.
Απ' τα διάφορα περιστατικά με ήρωες κάποιους
πορτοφολάόές και θύματα ανύποπτους επιβάτες,
σχηματίσαμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο
δράσης τους και το συγκεκριμένο χώρο που επεμβαί
νουν για να ξαφρίσουν τα πορτοφόλια.
Επιλέξαμε και παρουσιάζουμε κάποια παρελθόντα
συμβάντα για να ξαναθυμηθούμε την πλοκή και την
ιδιαιτερότητά τους προκειμένου να εκμαιεύσουμε
χρήσιμα συμπεράσματα για την προστασία των δικών
μας πορτοφολιών.
• Δύο Χιλιανοί πορτοφολάδες συνελήφθησαν απ’ την
ασφάλεια Αττικής, στην περιοχή της Ομόνοιας, τη στιγμή
που «ξάφριζαν» πορτοφόλια.
Ο ένας είναι ο 57χρονος Κάρλος Ρότσα που πιάστηκε
επ' αυτοφώρω σε στάση λεωφορείων στην πλατεία
Ομόνοιας, να έχει αφαιρέσει το πορτοφόλι του Π.Β. με
3.400 δραχμές και ο άλλος είναι ο Ρικάρντο Περέζ, 22
χρόνων, που πιάστηκε σε τρόλεϊ στην οδό Αγίου
Κωνσταντίνου, επειδή έκλεψε το πορτοφόλι του Ν .Μ. με
1.400 δραχμές.
• Η 25χρονη Εριάχι Τζέμιλα απ' την Τυνησία έκλεψε
μέσα σε σουπερμάρκετ το πορτοφόλι της Α.1. Το
πορτοφόλι η ποθούσα το είχε σ’ ένα τσεπάκι με
φερμουάρ, στην τσάντα που κράταγε στο χέρι της. Σε
χρόνο μηδέν η κλέφτρα άνοιξε το φερμουάρ και της το
πήρε...
• Πιάστηκε στην πίστα του Δυτ. Αερολιμένα Ελληνι
κού, καθώς προσπαθούσε να κλέψει το πορτοφόλι του
Μ.Κ., που περιείχε 115.000 δραχμές, ο Περουβιανός
Γουίλ Ρόμπλες.
• Συνελήφθη η Λατινοαμερικάνο Λουίζ Γκσυεβάρα, σε
κατάστημα καλλυντικών ενώ ετοιμαζόταν να κλέψει το
πορτοφόλι της Ε.Φ. την ώρα που αυτή βρισκόταν στο
ταμείο για να πληρώσει τα καλλυντικά.
• Ένας Ιβχρονος Γιουγκοσλάβος πορτοφολάς άρπαξε
το πορτοφόλι της Α.Κ. που περίμενε στη στάση των
τρόλεϊ στην οδό Σταδίου και τόβαλε στα πόδια.
«Πιάστε τον, πιάστε τον», φώναζε ο κόσμος που
άρχισε να τον κυνηγάει. Μπροστά τους έτρεχε ο νεαρός
κλέφτης που φώναζε κ ι αυτός «πιάστε τον, πιάστε τον»,
για να ξεγελάσει τους διώκτες του. Τελικά συνελήφθη
από αστυφύλακα-αθλητή που πήρε μέρος στο... κυνη
γητό.
• Αγνωστος πορτοφολάς, στο συνωστισμό που είχε
δημιουργηθεί, μέσα στο λεωφορείο της γραμμής Αθήνας-Λιοσίων, βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει την τσάντα

της Ε.Μ., 69 χρόνων και να της αρπάξει το πορτοφόλι.
• Στη στάση της λεωφορειακής γραμμής Γκύζη, της
πλατείας Κάνιγγος, δύο Γιουγκοσλάβοι, ο 28χρονος
Ζακούπ ' Ιλσεν και ο 32χρονος Πρεστίνα Ιζέτ, συνεργαζόμενοι και «αλληλοκαλυπτόμενοι» αφαίρεσαν απ’ την
τσέπη του παντελονιού του Κ.Χ., 36.000 δραχμές και
τράπηκαν σε φυγή. Δεν πρόλαβαν όμως να χαρούν για
πολύ την επιτυχία τους αυτή αφού καταδιώχτηκαν από
αστυφύλακα και συνελήφθησαν.
• Εκείνος έκλεψε το πορτοφόλι και εκείνη προσπάθησε
να το ξαναβάλει στην τσέπη του κατόχου του.
Πρόκειται για τον 37χρονο Χιλιανό Γκονζάλες Αμίγκο
και την 30χρονη Κολομβιανή Γκράσια Πουλίντο που
στην πλατεία Ιπποδάμειας, στον Πειραιά, προσπάθησαν
να κλέψουν το πορτοφόλι του Γ.Κ.
Ο Αμίγκο αφού βούτηξε το πορτοφόλι, το έδωσε στην
Πουλίντα που άρχισε να απομακρύνεται βιαστικά. Το
θύμα όμως που είχε αντιληφθεί τις κινήσεις άρχισε να
καλεί σε βοήθεια. Η γυναίκα συνειδητοποιώντας ότι
έχασαν το παιχνίδι ξαναγύρισε και προσπάθησε να βάλει
το πορτοφόλι, με τρόπο, στην τσέπη του Γ.Κ. Ηταν
όμως πλέον αργά και για τους δυο τους....

Κ α τ η γ ο ρ ίε ς π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ω ν
Στο κεφάλαιο «διάλεκτος των λωποδυτών» ειδικής
έκδοσης για τους μαδητές των αστυνομικών σχολών,
της Δ/ναης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης (επιμέλεια Δ. Σκλάβου, αστυνόμου α '), οι
λωποδύτες-πορτοφολάδες ταξινομούνται σε τρεις
κατηγορίες.
«Σ’ αυτούς που μεταχειρίζονται τη μέθοδο της
«ψαλίδας» χρησιμοποιώντας προκάλυμμα «μπουζουριέρα» και που είναι οι περισσότεροι, σ’ αυτούς που
κλέβουν με τη μέθοδο της «εγχείρησης» και σ’ αυτούς
που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της σύγκρουσης (τρακα
δόροι)».
Ενδιαφέρουσα είναι η διάλεκτος που μεταχειρίζονται
οι πορτοφολάδες για να συνεννοούνται μεταξύ τους.
Το πορτοφόλι το ονομάζουν «παντόφλα» «λάχανο»,
«πράσο», «πετσί». Αν το πορτοφόλι που αφαιρέθηκε
είναι γεμάτο με χρήματα το λένε γκαστρωμένο, αντίθετα
το άδειο το λένε «τζούφιο».
Οι χώροι που δρουν οι κλέφτες αυτοί ονομάζονται
«μπούκες» και το θύμα «κορόίδο». Το αντικείμενο που
φέρει ο κλέφτης για να αποκρύψει τις κινήσεις του κατά
την αφαίρεση του πορτοφολιού λέγεται «μπουζσυριέρα».
692

Η α σ φ ά λ ε ια μ α ς ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι
«Ο ι κλέφτες της πρώτης κατηγορί ας, μας πληροφο ρεί το τμήμα «εγκλημάτων ιδιοκτησίας» της Δ/νσης
Ασφάλειας Αττικής, συνήθως χρησιμοποιούν σύνεργό
και συχνάζουν στις αφετηρίες των μέσων μαζικής
μεταφοράς ή επιβαίνουν σε λεωφορεία αστικών συγκοι
νωνιών ή σε βαγόνια των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων που
παρατηρείται συνωστισμός.
Σε κάποια ευκαιρία, ο κλέφτης, ακουμπά ελαφρά το
υποψήφιο θύμα του για να εντοπίσει το πορτοφόλι,
καλύπτοντας τις κινήσεις του με κάποια εφημερίδα ή
κάποιο σακάκι. Στη συνέχεια, σε άλλη ευκαιρία, με τα
δύο δάχτυλα (ψαλίδα) αφαιρεί επιδέξια το πορτοφόλι.
Ο συνεργός, αν υπάρχει, αναλαμβάνει να αποσπάσει
την προσοχή του θύματος προς την αντίθετη κατεύθυν
ση απ’ αυτή που βρίσκεται ο πορτοφολάς και ο οποίος
βρίσκει την ευκαιρία να αφαιρέσει το πορτοφόλι.
Οι κλέφτες της δεύτερης κατηγορίας «ξαφρίζουν» το
πορτοφόλι αφού σκίσουν με κάποιο ξυραφάκιτο σακάκι
του θύματος, στη μεριά της τσέπης. Η μέθοδος όμως
αυτή σήμερα είναι σχεδόν ξεπερασμένη.
Μ ε τη μέθοδο της «σύγκρουσης» ο λωποδύτης έχει την
ευκαιρία να αφαιρέσει το πορτοφόλι την ώρα που
δίνονται οι απαραίτητες εξηγήσεις και ζητά.... συγνώμη
απ’ το θύμα του.
Το χρόνο που πέρασε, η υπηρεσία μας συνέλαβε 350
κλέφτες πορτοφολιών, απ’ τους οποίους οι320 περίπου
ήσαν αλλοδαποί.
Τούτο σημαίνει πως το 92% περίπου των πορτοφολά
δων είναι αλλοδαποί, Κολομβιανοί, Χιλιανοί, Γιουγκο
σλάβοι, κά.».
Ο αστυφύλακας Κ.Π., ανήκει σε μια απ’ τις ομάδες
παρακολούθησης των πορτοφολάδων της ασφάλειας
Αττικής και δέχτηκε να μας αποκαλύψει τα... μυστικά
της δουλειάς του.

«Στο μυαλό μας υπάρχουν αποτυπωμένα τα χαρα
κτηριστικά αυτών που μας είχαν ξαναπααχολήσει.
Ό ταν τους εντοπίσουμε, τους παρακολουδούμε και
τους ξανασυλλαμβάνουμε «επ’ αυτοφώρω».
Βέβαια, η πείρα που έχουμε αποκτήσει, μας οδηγεί
και σε νέες... αποκαλύψεις. Έλληνες και αλλοδαποί
πορτοφολάδες πέφτουν καδημερινά στο δόκανο που
τους στήνουμε.
Κάδε ασυνήδιστη κίνηση πορτοφολά, ενώ για τον
ανυποψίαστο επιβάτη, σίγουρα περνά απαρατήρητη,
για μας σημαίνει «ξάφριαμα» πορτοφολιού και μας
προετοιμάζει για να επέμβουμε».

Χ ρ ή σ ιμ ε ς σ υ μ β ο υ λ έ ς
Απαριθμήσαμε μερικές συμβουλές που δεν πρέπει να
λησμονείτε για να μην πέσετε θύματα κάποιου πορτοφο
λά.

Να έχετε μαζί σας μόνο όσα χρήματα σας
χρειάζονται.
Στις καθημερινές συναλλαγές, αποφεύγετε να
δείχνετε όλα τα χρήματα.
Δείχνετε μεγάλη προσοχή όταν βρεθείτε σε συνω
στισμό.
Οι εσωτερικές τσέπες του σακακιού είναι περισ
σότερο ασφαλείς απ' τις εξωτερικές. Αν η τσέπη
κουμπώνει είναι ακόμα καλύτερα για το πορτοφόλι
σας. Η πίσω τσέπη του παντελονιού διευκολύνει
την κλοπή του...
Οι γυναίκες θα πρέπει να μην ξεχνάτε το
φερμουάρ της τσάντας σας ανοιχτό και το πορτοφό
λι να το ασφαλίζετε σε κάποια τσέπη σας.
Κοιτάζετε προσεχτικά γύρω σας και θεωρείστε ότι
και ο καλοντυμένος κύριος που στέκεται δίπλα σας
με την εφημερίδα στο χέρι, μπορεί να είναι κάποιος
«πορτοφολάς».
Αντιδράστε έγκαιρα όταν αντιληφθείτε κάποιον
πορτοφολά να προσπαθεί να σας αφαιρέσει το
πορτοφόλι και καλέστε σε βοήθεια. Η αστραπιαία
αντίδρασή σας σίγουρα σώζει το πορτοφόλι σας,
όπως έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ας
ξαναθνμηθούμε δύο-τρεις απ’ αυτές:
• Η Ε.Π. ενώ περίμενε στη σειρά, στο Ταχυδρομείο
Πειραιά, ο Κολομβιανός Ρ. Χενάο έκλεψε το πορτοφόλι
της. Η ποθούσα αντέδρασε αμέσως, έβαλε τις φωνές και
του ξανάρπαξε το πορτοφόλι μέσα από τα χέρια. Ο
κλέφτης προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά πιάστηκε απ’
τον κόσμο.

• Ο Α.Μ. ενώ βάδιζε στην πλατεία Καραϊσκάκη, στον
Πειραιά, αισθάνθηκε ένα ξένο χέρι στην τσέπη του...
Αντέδρασε αστραπιαία και συνέλαβε ο ίδιος τον
πορτοφολά Γ ιουγκοσλάβο Ούκα Τζέτ.
• Ο Γιουγκοσλάβος Μάνικ Σλοβόνταν μέσα στον
ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, μεταξύ «Ομόνοιας» και πλα
τείας Αττικής, αφού δημιούργησε τεχνικό συνωστισμό,
αφαίρεσε απ’ την τσάντα της Κ.Ε. το πορτοφόλι της με
3.250 δραχμές.
Ο δράστης έγινε αντιληπτός απ' την ποθούσα η οποία
τον άρπαξε απ' το χέρι προτού προλάβει να κατέβει στο
σταθμό.
Οι επιβάτες τηλεφώνησαν στην άμεση δράση και
άνδρες περιπολικού αυτοκινήτου το συνέλαβαν. Στο χέρι
του, που είχε καλύψει με ένα μπουφάν, κρατούσε ακόμα
το πορτοφόλι...
Για τους «διεθνείς» και ντόπιους πορτοφολάδες που
δρουν στη χώρα μας, ο ορίζοντας δράσης τους έχει πολλά
μελανά σημεία γιατί, συγκριτικά με άλλους... συναδέλ
φους τους (κλέφτες οχημάτων, «ποντικούς» ξενοδο
χείων-οικιών κ.λπ.), η καριέρα τους τελειώνει πιο
γρήγορα αφού οι περισσότερο συλλαμβάνονται απ' τις
αρχές ασφάλειας που παρακολουθούν τις κινήσεις τους
χωρίς σταματημό.
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Θόρυβος;
Μιά αόρατη απειλή
για τη ζωή μας
Ρεπορτάζ: Αγγελική Ρήγα
Έ να από τα σοβαρότερα προβλήματα που απει
λούν σήμερα τη συνέχεια της κοινωνικής ζωής του
ανθρώπου, είναι η ηχορύπανση που καθημερινά
παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.
Ο περιβαλλοντικός θόρυβος ανέκαθεν αποτελού
σε μια ανεπιθύμητη κατάσταση. Ποτέ όμως αυτή η
κατάσταση δεν είχε πάρει τις διαστάσεις και τη ση
μασία που έχ ει στην εποχή μας. Σήμερα οι πηγές θο
ρύβου πολλαπλασιάζονται με ιλ ιγγιώδη ταχύτητα. Η
βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη με τη συνε
χώς αυξανόμενη παραγωγή των προϊόντων της μπο
ρεί μέσα σε μηδαμινό χρόνο να μεταστρέψει μια α
γροτική, ήσυχη περιοχή σε μια θορυβώδη βιομηχανι
κή ή μια υποφερτή από πλευράς θορύβου γειτο νιά σε
μια ανυπόφορη θορυθούπολη, ενώ οι άνθρωποι όλο
και λιγότερο είναι σε θέση να βρουν ένα ήσυχο κα
ταφύγιο, ικανό να τους προσφέρει την απαραίτητη
καθημερινή τους ανανέωση. Ο τόπος της δουλειάς
τους είναι συνήθως το μεγάλο κοινό γραφείο με τα
τεράστια ανοίγματα πάνω στη λεωφόρο, όπου ο κα
θένας μόνος του και όλοι μαζί, υφίστανται, εκτός από
τον κυκλοφοριακό και δικό τους θόρυβο, το θόρυβο
από τα σύγχρονα μηχανήματα γραφείου ή τις επικοι
νωνίες.
Αν ο τόπος δουλειάς τους είναι το εργοστάσιο, ό
που ακόμα και η ηχητική συνεννόηση -με το συνά
δελφό τους είναι δύσκολη, τό τε τα πράγματα είναι
ακόμα χειρότερα. Τέλος, αν ο τόπος δουλειάς τους
είνα ι το ναυπηγείο, η οικοδομή, ο δρόμος, η κατά
στασή τους είναι το ίδιο δύσκολη. Η κατοικία τους
επίσης, κάτω από τις σημερινές συνθήκες απέχει πο
λύ από το χαρακτηρισμό «γαλήνιο καταφύγιο», μια
και τα πάντα μέσα κι έξω απ’ αυτή, με το θόρυβο που
προκαλούν, φαίνεται σα να μην έχουν άλλο σκοπό
παρά να καταστρέφουν αυτή τη «γαλήνη». Η διάρκεια
της «νύχτας» στις πόλεις όλο και μικραίνει, μια και οι
διάφορες εργασίες, είτε για οικονομία χρόνου, είτε
γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, ξεκινούν όλο και πιο
νωρίς ή συνεχίζονται όλο και πιο αργά. Τέλος ο τόπος
και ο τρόπος διασκέδασης του σημερινού ανθρώπου,
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στάθμες που μπορεί κανείς να συναντήσει.
Το Μάιο του 1980 ο Ο.Ο.Σ.Α. οργάνωσε στο Παρίσι
διεθνή σύσκεψη με θέμα την αντιθορυβική πολιτική
στα κράτη - μέλη του, στην οποία πήρε μέρος και η
χώρα μας. Η εικόνα που παρουσιάστηκε εκ εί ήταν
ζοφερή. Το 50% των κατοίκων των χωρών του οργα
νισμού (πάνω από 33 εκ.) ζουν σε περιοχές όπου η
στάθμη θορύβου ξεπερνάει το όριο ενόχλησης και
ένα 15% ακόμη (πάνω από 100 έκ.) σε περιοχές με
στάθμη θορύβου που ξεπερνάει το μέγιστο ανεκτό.
Με τις σημερινές προοπτικές και με βάση τη σημερι-

μαντώνη επιστήμονα φυσικο-ακουστικής και υπεύθυ
νο rou Τμήματος Ελέγχου Θορύβων του ΠΕΡΠΑ.
Ποια είναι τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου το ξεπέρα
σμα των οποίων βάζει σε κίνδυνο την υγεία του αν
θρώπου;
- Η απάντηση είναι πολύ δύσκολο να δοθεί με έ

ναν αριθμό για δυο λόγους: α) Η επίδραση γενικότε
ρα από το θόρυβο και η ενόχληση ειδικότερα είναι
κυρίως υποκειμενικό θέμα και β) ότι ο θόρυβος ε
πεμβαίνει σε πάρα πολλές δραστηριότητες του αν
θρώπου όπου τα όρια ασφαλείας ή ανοχής είναι δια
φορετικά ανάλογα μ ε τη δραστηριότητα. Για παρά
δειγμα η διασκέδαση και η μελέτη είναι τελείως δια
φορετικές δραστηριότητες και τελείως διαφορετικές
θα έπρεπε να είναι και οι στάθμες - ανώτατα επιτρε
πόμενα όρια θορύβου. Ξαναγυρίζοντας στον πρώτο
λόγο, επαναλαμβάνω ότι η ενόχληση από το θόρυβο
είναι υποκειμενικό θέμα. Μ’ αυτή την έννοια δεν
μπορεί παρά η σχέση θόρυβος - ενόχληση να είναι
καθαρά στατιστική. Μια στάθμη θορύβου που είναι
λογικά αποδεκτή από την πλειοψηφία ενός πληθυ
σμού μπορεί να θεωρείται ανυπόφορη από μια αριθ
μητικά μεγάλη μειοψηφία του ίδιου πληθυσμού. Από
την άλλη μεριά υπάρχει πάντα ένα ποσοστό ανθρώ
πων που δεν επηρεάζεται από οσοδήποτε ψηλές
στάθμες θορύβου. Αυτά σημαίνουν ότι η θέσπιση α
νώτατων ορίων αστικού θορύβου έχει σκοπό να ανα
κουφίσει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και όχι
να εξαλείψει το πρόβλημα.
Πόσο επικίνδυνη για τον άνθρωπο είνα ι η ηχορύπαν
ση και ποιές οι επιπτώσεις του θορύβου στη ζωή μας;
- Αποδεδειγμένα η έκθεση σε θόρυβο ικανής έν

νή πολιτική που εφαρμόζουν τα κράτη - μέλη στο θέμα
θορύβου, η τελευτα ία κατηγορία θα φτάσει το 25%
μέχρι το έτος 2000.
Στην Αθήνα σύμφωνα με στοιχεία μετρήσεων που
έγιναν σε διάφορες περιοχές τη ς πόλης αποδεικνύεται ό τι οι στάθμες του θορύβου σε σύγκριση με διε
θνή και ξένα εθνικά πρότυπα και όρια είναι από σχε
τικά μέχρι σαφώς απαράδεκτες.
Εμείς θέλοντας να δώσουμε μια πλήρη εικόνα της
ηχορύπανσης σήμερα και κυρίως να δούμε τ ι μας
στοιχίζει και τ ι κάνει το κράτος για την αντιμετώπιση
του προβλήματος, συζητήσαμε με τον κ. Γιάννη Ση-

τασης και διάρκειας μπορεί να προκαλέσει: Μόνιμη
βλάβη του εσωτερικού μέρους του αυτιού, με αποτέ
λεσμα μόνιμη απώλεια ακουστικής οξύτητας που
μπορεί να κλιμακωθεί από ελαφριά αναπηρία έως
σχεδόν ολοκληρωτική κώφωση, παροδική απώλεια
ακουστικής οξύτητας ενώ επαναλαμβανόμενη έκθεση
στο θόρυβο μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια απώλεια
ακουστικής οξύτητας. Ο θόρυβος επεμβαίνει στην
επικοινωνία των ανθρώπων μέσω της ομιλίας και στην
αντίληψη άλλων ακουστικών σημάτων. Μπορεί να πα
ρενοχλεί τον ύπνο. Μπορεί να γίνει πηγή ενόχλησης.
Να επιδράσει στην απόδοση των ασχολούμενων με
σύνθετες εργασίες. Ο θόρυβος και άλλες ακουστικές
καταστάσεις που τον συνοδεύουν μπορούν να μειώ
σουν την ικανότητα για αυτοαπομόνωση και μυστικό
τητα. Τέλος ο θόρυβος μπορεί να έχει κακή επίδραση
στην ψυχική διάθεση και στην ανάπαυση.
Πέρα απ’ όλα αυτά, σήμερα επικρατεί η άποψη ότι
ο θόρυβος προκαλεί ή συνεισφέρει σε σωματικές φυσιολογικές - επιδράσεις τυπικές των λεγάμενων
ασθενειών του στρες - υπέρταση, έλκος, πονοκέφα
λοι κλπ. - με τη διέγερση του κεντρικού και του αυ
τόματου νευρικού συστήματος.
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- Ποιές είναι οι κύριες πηγές ηχορύπανσης και στην
Αθήνα ποιές περιοχές έχουν τις υψηλότερες στάθ
μες θορύβου;
- Οι κυριότερες πηγές παραγωγής αστικού θορύ

βου είναι τα μέσα κυκλοφορίας και κυρίως τα αυτοκί
νητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες και αεροπλάνα, οι
βιομηχανίες και βιοτεχνίες (που συνήθως λειτουρ
γούν σε κατοικίσιμες περιοχές), τα δομικά μηχανήμα
τα καθώς και τα κέντρα διασκέδασης. Οι περιοχές της
Αθήνας και γενικότερα των πόλεων που αντιμετωπί
ζουν ιδιαίτερο πρόβλημα θορύβου είναι εκείνες οι
συνοικίες που συνορεύουν με οδικές αρτηρίες και
αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς
σταθμούς κλπ. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα
συνοικιών της Αθήνας που κυριολεκτικά υποφέρουν
από τις υψηλές στάθμες του θορύβου είναι: Η Γλυ
φάδα και το Καλαμάκι εξ αιτίας του αεροδρομίου. Η
περιοχή στις Τρεις Γέφυρες και το Μπογιάτι όπου ο
θόρυβος λόγω της Εθν. Οδού φτάνει τα 80 dB καθώς
και όλες οι αστ. αρτηρίες με μεγάλη κίνηση. Στην Ποσειδώνος και την Πατησίων η διαμονή είναι πλέον α
νυπόφορη. Η περιοχή της Καστέλας αντιμετωπίζει
σοβαρό πρόβλημα λόγω του ανοικτού θεάτρου (Δελφινάριο) που λειτουργεί ενώ στο Κερατσίνι το πρό
βλημα πηγάζει από την λειτουργία του υδροηλεκτρι
κού σταθμού.
Τέλος θα θέλαμε να μας π είτε τ ι έχ ει κάνει το κρά
τος μέχρι σήμερα για να αντιμετωπίσει την κατάστα
ση. Ποιά δηλ. τα μέτρα και οι ενέρ γειες που βοηθούν
ώστε να μειωθεί η ηχορύπανση;
- Στην περίπτωση αυτή της μόλυνσης του περι

-

βάλλοντος από το θόρυβο η Πολιτεία έχει προβεί σε
ενέργειες νομοθεσίας κύρια.
'Οσον αφορά το κυκλοφοριακό υπάρχει ο Ν.
1220/79 ο οποίος καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπόμενα
όρια στάθμης θορύβου για τα κυκλοφορούντο αυτο
κίνητα οχήματα, μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα τα
οποία καθορίζονται ως εξής:
α) 100 dB (Α) για επιβατηγό αυτοκίνητα και δίτρο
χα μοτοποδήλατα.
β) 105 dB (Α) για φορτηγά, λεωφορεία, τρίτροχα
μοτοποδήλατα και τρίτροχες μοτοσυκλέτες.
Στην περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπόμενων
ανώτατων ορίων στάθμης θορύβου, επιβάλονται τα
Ποινικά και Διοικητικά μέτρα που προβλέπονται από
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και που' είναι χρη
ματική ποινή μέχρι και τριάντα χιλιάδες (30.000)
δραχμές ή και ακινητοποίηση του οχήματος.
Σχετικά με το θόρυβο τον προερχόμενο από τη
λειτουργία βιομηχανιών και βιοτεχνιών σύμφωνα με
το 1.180/81 Προεδρικό διάταγμα «Περί ρυθμίσεως
θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λει
τουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πόσης φύσεως
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της
εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», οι
ανώτατες επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου που μπο
ρούν να εκπέμπουν οι πηγές αυτές είναι:
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Περιοχές

™ dBA

α. Νομοθετημένες Βιομηχανικές

β. Περιοχές στις οποίες επικρατέστερο στοιχείο είναι
το βιομηχανικό
65 dBA
y. Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιομηχα
νικό και αστικό στοιχείο
55 dBA
δ. Περιοχές αστικές
50 dBA
Στη διενέργεια ελέγχου των εγκαταστάσεων, προ
βαίνει μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών το Υπουργείο
Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας προκειμένου
να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας των
βιομηχανικών εγκαταστάσεων ώστε αυτή να μη γίνε
ται ζημιογόνος για το περιβάλλον.
Για τα κέντρα διασκέδασης πάρθηκε το 1985 η
45/3010 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας
Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Μέτρα προστασίας
της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των
κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων»
σύμφωνα με την οποία η ηχομόνωση ενός στεγα
σμένου κέντρου διασκέδασης θεωρείται ικανοποιητι
κή όταν:
- Σ ε περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό
στοιχείο αλλά υπάρχουν και κατοικίες δεν ξεπερνά
τα 45 dB.
- Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιομηχα
νικό και αστικό στοιχείο 40 dB.
-Π ερ ιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο
αλλά υπάρχουν βιομηχανίες 35 dB και
- Περιοχές καθαρά κατοικιών (αστικές, προαστικές ή
αγροτικές) και περιοχές ειδικής προστασίας (νοσο
κομείων, γηροκομείων, σανατορίων κλπ.) 30 dB.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών
των κέντρων με την παραπάνω Απόφαση και εφ ’ όσον
κατά την κρίση της Υγειονομικής Υπηρεσίας δημιουργείται κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία μπορεί ακόμη
και να αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας του κέντρου.
Τέλος, κλείνοντας το θέμα ηχορύπανση έχουμε
να παρατηρήσουμε πως για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης εκτός από τη νομοθεσία, την τε
χνολογία και τον έλεγχο, χρειάζεται η σύμπραξη ό
λων των πολιτών που με την ατομική τους συμπερι
φορά θα βοηθήσουν στη δημιουργία κοινωνικής συ
νείδησης.

άθε κίνηση του αυτοκινήτου συνδυάζεται και
από μια στάθμευση.
Η έλλειψη πρόβλεψης όμως των πολεοδομικών
υπηρεσιών δημιούργησε το πρόβλημα στενότητας
και έλλειψης χώρων στάθμευσης. Έ τσ ι ο οδηγός
φτάνοντας στον τόπο εργασίας βρίσκεται προ αδιε
ξόδου για τί ούτε χώρο βρίσκει να σταθμεύσει, ούτε
άλλον οδηγό δια θέτει για ν ’ απομακρύνει το αυτοκί
νητό του. Έ τσ ι στην απελπισία του για μια θέση παρκαρίσματος αναγκάζεται να σταθμεύσει μπροστά από
απαγορευτικές πινακίδες, παραβλέποντάς τες. Στην
επιστροφή του όμως για να παραλάβει το αυτοκίνητο
βρίσκει και κλήση της Τροχαίας.
Περίπου 30.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στάση
και στάθμευση σημειώνονται κάθε μήνα μόνο στην
πρωτεύουσα. Ένα ποσοστό απ’ αυτές είναι για παρά
βαση της πληροφοριακής πινακίδας ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟ
ΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Κ

Για το πότε απαγορεύεται η στάση και στάθμευση
οχήματος μπροστά από είσοδο - έξοδο γκαράζ και για
άλλα ερωτήματα απάντηση μας δίνει ο τμηματάρχης
συντονισμού της Τροχαίας Αττικής αστυνόμος Α'
Σάββας Καβαζίδης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.

614/77 (Κ.Ο.Κ.) βασική προϋπόθεση αν μη και απο
κλειστική για την απαγόρευση της στάσης ή στάθμευ
σης οχήματος σε ορισμένη θέση, είναι η παρεμπόδιση της εισόδου ή εξόδου άλλου οχήματος κανονικά
σταθμεύοντος. Σαν κανονικά σταθμευμένο θεωρείται
το όχημα όταν βρίσκεται σε κανονικό χώρο στάθμευ
σης ο οποίος έχει επισημανθεί ειδικά με πληροφο
ριακή πινακίδα: ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘ
ΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
Κριτήριο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ε ί
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ναι αν το όχημα του οποίου περιορίζεται η είσοδος έξοδος είναι ή όχι κανονικά σταθμευμένο, χωρίς να
ερευνάται η νόμιμη κατοχή και χρήση του συγκεκρι
μένου χώρου στάθμευσης.
Ο Κ.Ο.Κ. δεν θέτει σαν προϋπόθεση της κανονικής
στάθμευσης του οχήματος σε ιδιωτικό χώρο την ά
δεια αρχής, αλλά και δεν βλέπουμε το λόγο για τον
οποίο θα έπρεπε να τεθεί τέτοια προϋπόθεση, η ο
ποία θα περιόριζε κατά πολύ την έκταση εφαρμογής
της αναφερόμενης διάταξης χωρίς μάλιστα ουσιαστι
κό όφελος για την κυκλοφορία.
- Η Τροχαία πώς επεμβαίνει στις συγκεκριμένες πε
ριπτώσεις;

Τα αστυνομικά όργανα όταν καλούνται να βεβαιώ
σουν παράβαση για παράνομη στάση ή στάΓ ιευση
οχήματος που εμποδίζει είσοδο - έξοδο άλλου οχή
ματος, πρέπει να εξετάζουν: α) αν το εμποδιζόμενο
όχημα σταθμεύει κανονικά, χωρίς να ερευνούν τη
νόμιμη κατοχή και χρήση του χώρου στάθμευσης και
χωρίς να απαιτούν σχετική άδεια ή έγκριση οποιοσδή
ποτε αρχής για τη νομιμοποίηση της χρήσης του χώ
ρου και β) αν ήταν αμέσως ορατή η παρεμπόδιση π.χ.
λόγω κατάλληλης επισήμανσης του χώρου ή εμφα
νούς στάθμευσης του εγκλωβισμένου οχήματος. Ο εκ
μέρους του παραβάτη ισχυρισμός ότι δεν αντελήφθη
την ύπαρξη πινακίδας ή οχήματος δεν αναιρεί την
ουσία της παράβασης, η οποία τιμωρείται ακόμη και
όταν έχει γίνει από αμέλεια, επειδή είναι πταισματική.
Αν προβληθεί από τον υπαίτιο οδηγό ο ισχυρισμός
ότι το παρεμποδιζόμενο όχημα χρησιμοποιεί το χώρο
στάθμευσης κατά κατάχρηση δικαιώματος ή χωρίς
αυτό, του υποδεικνύεται να προσφύγει στα αρμόδια
δικαστήρια για τον αποκλεισμό της χρήσης του χώ-

ρου για την στάθμευση ή τον προσδιορισμό της θεμι
τής χρήσης του. Τα αστυνομικά όργανα δεν μπορούν
να αποφανθούν επί της βασιμότητας τέτοιων αντιρ
ρήσεων, χωρίς τον κίνδυνο αντιποίησης έργων του
Προέδρου Πρωτοδικών ή Ειρηνοδίκου, κατά περίπτω
ση.
Σχετικά με την επισήμανση των ιδιωτικών χώρων
στάθμευσης οχημάτων, ποιές οι διατάξεις που απαι
τούνται;

—

Στο άρθρο 4 του Κ.Ο.Κ. προσδιορίζονται οι κατη
γορίες των πινακίδων οδικής σήμανσης, το σχήμα, η
μορφή και τα χρώματα αυτών.
Κατά το άρθρο 10 %1 του Κ.Ο.Κ. αρμόδιες Υπηρε
σίες για την εγκατάσταση και συντήρηση των πινακί
δων σήμανσης των οδών είναι κατά περίπτωση οι Δη
μόσιες, Δημοτικές ή κοινοτικές αρχές.
Σύμφωνα με τις §6 και 7 του ίδιου άρθρου απαγο
ρεύεται η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης διαφορε
τικών των οριζομένων από τον Κ.Ο.Κ., από ιδιώτες ή
άλλες αρχές, πλην των παραπάνω Υπηρεσιών, καθώς
και η εγκατάσταση οποιοσδήποτε πινακίδας ή οδη
γίας η οποία μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με πι
νακίδα οδικής σήμανσης κλπ.
Απαγορεύεται στους ιδιώτες αλλά και σε άλλους,
πλην των αναφερόμενων στο νόμο φορεωννα προβαί
νουν στη σήμανση οδών, δια της τοποθέτησης πινα
κίδων όμοιων ή και διαφορετικών από κείνων του
Κ.Ο.Κ.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ε
νός έτους (%8 άρθρου 10). Είναι προφανές ότι ο νό
μος παρά την ευρεία διατύπωσή του απαγορεύει μόνο
την τοποθέτηση πινακίδων που διακανονίζουν τα της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων (αναγγελίας κινδύ

νου, ρυθμιστικών της κυκλοφορίας και πληροφορια
κών), ενώ για τις οποιεσδήποτε άλλες πινακίδες η
απαγόρευση ισχύει μόνον αν αυτές δύνανται να δη
μιουργήσουν σύγχυση με πινακίδα σήμανσης ή άλλη
συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να καταστή
σουν αυτές λιγότερο ορατές ή αποτελεσματικές ή να
προκαλέσουν θάμβωση στους χρήστες 7ων οδών και
γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο
που να επιδράσει στην ασφάλεια της κυκλοφορίας (§
7 άρθρου 10).
Εξ αντιδιαστολής των παρατεθεισών διατάξεων
του Κ.Ο.Κ. επιτρέπεται η αναγραφή, επί ιδιωτικού ακι
νήτου, ένδειξης δηλωτικής ότι ο συγκεκριμένος χώ
ρος χρησιμοποιείται για την είσοδο - έξοδο οχημά
των, με ή χωρίς ανάλογη παραστατική απεικόνιση,
ακόμα δε και η τοποθέτηση σχετικής πινακίδας πα
ράλληλα και σε επαφή προς την πόρτα εισόδου - εξό
δου του χώρου στάθμευσης (όχι κατακόρυφα στο πε
ζοδρόμιο ή στο δρόμο).
Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το αναντίρρητο
γεγονός ότι οι παραπάνω σημάνσεις δεν επιβάλλουν
κανόνες κυκλοφορίας σε οδηγούς ή πεζούς, αλλά
απλά υποδηλώνουν τη χρήση του συγκεκριμένου χώ
ρου, η δε απαγόρευση της στάθμευσης άλλου οχήμα
τος προ αυτού εκπηγάζει αμέσως από το νόμο (άρθρο
34). Γι’ αυτό και κατά τη βεβαίωση σχετικής παράβα
σης δεν πρέπει αυτή να θεμελιώνεται σε παραβίαση
πινακίδας απαγορευτικής της στάθμευσης, αλλά σε
στάθμευση μπροστά σε χώρο από τον οποίο παρε
μποδίζεται η είσοδος ή έξοδος κανονικά σταθμεύοντος οχήματος.

Προσοχή λοιπ όν πού σταθμεύετε...
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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ
Ενδείξεις, υπολογισμός
Ένας όμως αστυνομικός με αρκετή εμπειρία στη
διερεύνηαη περιπτώσεων θανάτου, θα πρέπει μόνος
του να κρίνει αν η πλήρης ακαμψία πρέπει να
θεωρηθεί σίγουρο ή όχι σημάδι θανάτου. Αν τα μόνα
Απόδοση στα ελληνικά
σημάδια είναι η χαμηλή θερμοκρασία του σώματος
ανθ/μος Γιώργος Λεκάκης
και οι παρατηρούμενες αλλαγές στα μάτια, δεν θα
πρέπει ο αστυνομικός να τα θεωρήσει σαν σίγουρες
ενδείξεις θανάτου, αλλά το υποτιθέμενο νεκρό άτομο,
θα
πρέπει να τύχει της ίδιας μεταχείρισης, όπως ένας
ε περ απώσεις φόνου, αυτοκτονίας ή ύποπτου
άρρωστος
ή ένας τραυματισμένος. Για παράδειγμα
θανάτου, σπουδαιότατο ρόλο παίζει ο προσ
αναφέρεται
ότι σε πολλές περιπτώσεις ηλεκτροπλη
διορισμός του χρόνου που συνέβη ο θάνατος,
για την εξεχνίαση, την ανακάλυψη του δράστη της ξίας και σοκ, το άτομο εξακολουθεί να είναι ζωντανά.
Κάτω από όλες τις περιστάσεις, ο αστυνομικός που
εγκληματικής πράξης και την αποκάλυψη των συνθη
έρχεται αντιμέτωπος με έναν νεκρό, θα πρέπει να
κών κάτω από τις οποίες έγινε αυτή. Η πιο αξιόπιστη
θυμάται
πάντοτε ότι η διερεύνηαη της όλης υπόθε 
πληροφορία για το χρόνο, προέρχεται συνήθως από
σης
μπορεί
να αποβεί άκαρπη, αν επιτρέψει να
τις έρευνες της αστυνομίας, αλλά το αποτέλεσμα
μετακινηθεί το πτώμα, σε περίπτωση που πραγματικά
αυτών των ερευνών, πρέπει να είναι ολοκληρωμένο
όεν έχει επέλθει ο θάνατος.
και συμπληρωμένο απαραίτητα από ιατρική έκθεση
και από τις παρατηρήσεις που έγιναν στον τόπο του
εγκλήματος. Ωστόσο συχνά συμβαίνει, ο χρόνος που
Μ ετα β ο λ ές σ τα μάτια:
επήλθε ο θάνατος, να καθορίζεται αποκλειστικά από
τα αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης και της
Μετά το θάνατο επέρχεται μια μείωση των υγρών
διερεύνηαης της σκηνής του εγκλήματος.
στο σώμα, που γίνεται αισθητή στα μάτια. Ο κερατοειΣαν γενικός κανόνας πιστεύεται, ότι ο θάνατος
δής χιτώνας γίνεται θολός και σκοτεινός, ενώ οι
συμβαίνει όταν σταματά η αναπνοή, δεν χτυπά η
βολβοί των ματιών γίνονται λιγότερο σταθεροί και
καρδιά και ο σφυγμός δεν μπορεί να ανιχνευθεί.
βυθίζονται στις κόγχες τους. Αν γιατρός αργήσει να
Αυτές οι αλλαγές στις ζωτικές λειτουργίες, δεν
φτάσει σε εύλογο χρόνο και είναι ανάγκη ο αστυνομι
μπορούν να θεωρηθούν στην πραγματικότητα σαν
κός μόνος του να ερευνήσει κατά πόσο οι ζωτικές
σίγουρα σημάδια θανάτου, αλλά αυτά που αναφέρου
λειτουργίες ενός υποτιθέμενου νεκρού ατόμου έχουν
με παρακάτω είναι αναντίρρητα τα σπουδαιότερα:
σταματήσει, μπορεί να το προσδιορίσει με τη βοήθεια
α) αλλαγές που παρατηρούνται στα μάτια, β) χαμηλή
των αντανακλάσεων του κερατοειδή χιτώνα. Αν ο
θερμοκρασία του σώματος, γ) ακαμψία του σώματος,
κερατοειδής χιτώνας πειραχτεί και δεν παρατηρηθεί
δ) μαυροκίτρινες κηλίδες στο σώμα και ε) σημάδια
τρεμούλιασμα, τότε μπορεί να δηλωθεί με βεβαιότητα,
σήψης.
ότι έχει επέλθει ο θάνατος.
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια καθυστέρηση
στην άμεση άφιξη και φροντίδα του γιατρού, ο
αστυνομικός από μόνος του μπορεί να αποδείξει ότι
Χ αμηλή θ ερ μ ο κ ρ α σ ία τ ο υ σώ ματος:
το άτομο είναι νεκρό, χωρίς τον κίνδυνο να κάνει ένα
Αυτή φαίνεται από μια απότομη πτώση της θερμο
μοιραίο λάθος. Οι μαυροκίτρινες κηλίδες και τα
κρασίας στο σώμα, που γίνεται κρύο μετά από 8-12
σημάδια σήψης στο σώμα, είναι σίγουρες ενδείξεις
ώρες. Η μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα του
που πιστοποιούν το θάνατο και είναι απίθανο να είναι
περιβάλλοντος, του νερού ή άλλης ύλης, μπορεί να
λανθασμένες. Αν όμως λάβουμε υπόψη μόνο την
πραγματοποιηθεί μετά από πάροδο 18-20 ωρών. Το
ακαμψία μελών του σώματος, τότε υπάρχει μια
πόσο παχύς είναι κανείς καθώς και η όλη κάλυψη του
πιθανότητα αμφιβολίας.

Τω ν A rn e S v e n s e o n
κα ι O tto W en d el

Σ
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σώματος, επιταχύνουν την ανάπτυξη της χαμηλής
θερμοκρασίας. Σ ε περιπτώσεις θανάτου από κτυπή
ματα, από βλάβη του εγκεφάλου, από στραγγαλισμό
και θερμοπληξία, υπάρχει πιθανότητα να προηγηθεί
μια σύντομη αύξηση της θερμοκρασίας και να
επηρεάσει το ρυθμό πτώσης της θερμοκρασίας στο
σώμα. Ο αστυνομικός διαπιστώνει καλύτερα τη
θερμοκρασία στις μασχάλες του σώματος.Σημαντικό
τερο ρόλο παίζει αναμφισβήτητα η μέτρηση της
θερμοκρασίας στις περιπτώσεις αυτές. Στη νεκροψία,
η μέτρηση πρέπει να γίνει στον υπογάστριο χώρο. Τα
ρούχα του θύματος, δεν πρέπει να ανακατευθούν, ή
να πειραχθούν πολύ, όταν μετράμε τη θερμοκρασία
του σώματος, στον τόπο του εγκλήματος.

Α καμψ ία τ ο υ σώ ματος:
Αυτή προέρχεται από μια διαδικασία πήξης στους
μυς, η οποία τους σφίγγει και τους σκληραίνει, έτσι
ώστε το σώμα να γίνεται άκαμπτο και τα μέλη του,
μόνο με τη χρήση βίαιων κινήσεων να μπορούν να
μετακινηθούν. Γενικά η ακαμψία παρατηρείται αρχι
κά στους μυς του αυχένα και του σαγονιού, όπου
εμφανίζεται σταδιακά, μισή ώρα μετά το θάνατο.
Κατόπιν δε, κατευθύνεται προς το κάτω μέρος του
σώματος, εμφανιζόμενη γενικά νωρίτερα στα πόδια
απ ό,τι στους ώμους. Μπορεί να υπολογιστεί, ότι η
ακαμψία ολοκληρώνεται 6 με 7 ώρες μετά το θάνατο

και συνήθως διατηρείται 2-3 μέρες και ύστερα
εξαφανίζεται.
Αν ο χρόνος, που έχει περάσει από το θάνατο, δεν
είναι μεγάλος και ο γιατρός έχει την ευκαιρία να
παρατηρήσει την έναρξη της ακαμψίας, χρήσιμες
πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν από τον
υπολογισμό του χρόνου του θανάτου. Αν ο γιατρός
λύσει την ακαμψία σε ένα μέρος του σώματος και μετά
αυτή ξαναεμφανιατεί, αυτό το γεγονός μπορεί να
εκληφθεί σαν απόδειξη, του ότι δεν έχουν περάσει
πάνω από 7 ώρες, αφότου επήλθε ο θάνατος. Σ ε
περιπτώσεις που ο γιατρός δεν μπορεί να φτάσει
έγκαιρα, ο αστυνομικός μπορεί να κάνει το τεστ
μόνος του, αλλά το αποτέλεσμα πρέπει να αναφερθεί
με το σωστό τρόπο. Σ ε περίπτωση θανάτου από
τραύμα στο νωτιαίο μυελό, από θερμοπληξία, από
δηλητηρίαση με στρυχνίνη και διοξείδιο του άνθρακα
και από κάψιμο, η ακαμψία μπορεί να εμφανιστεί
νωρίς και να είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Ό ταν ένα άτομο,
έχει πεθάνει κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, το σώμα
φαίνεται κατά περίεργο τρόπο κυρτωμένο, πράγμα το
οποίο ονομάζεται γενικά «πυγμαχική στάση». Σ ε
περιπτώσεις θανάτου στη διάρκεια μυϊκής έντασης,
όπως π.χ. σε περιπτώσεις κράμπας, η ακαμψία του
σώματος ίσως φανεί πολύ γρήγορα και μπορεί να είναι
πολύ ισχυρή. Σ ε παιδιά και άτομα που ζουν με
καλοπέραση, η ακαμψία παρουσιάζεται πολύ αργά
και δεν είναι τόσο έντονη.

Διάγραμμα
Μεταβολών πτώματος ανθρώπου σε σχέση με τον
χρόνο που παρέρχεται (Α: θερμοκρασία, Β: ακαμψία,
Γ: εμφάνιση πτωμαπκών υποστάσεων, και Δ: σήψη).
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Π τω μ α τικ ές υ π ο σ τ ά σ εις:
Σ ε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτό για έναν ειδικό
γιατρό να εξετάσει αμέσως ένα πτώμα, ο αστυνομικός
μπορεί να του δώσει σπουδαίες και πιθανόν αποφα
σιστικές ενδείξεις από τις δικές του παρατηρήσεις,
για την ύπαρξη πτωματικών υποστάσεων στο σώμα
του ατόμου. Η ύπαρξη αυτών των κηλίδων, είναι η
πρώτη ένδειξη ότι η λειτουργία της καρδιάς έχει
σταματήσει.
Μετά το θάνατο, το αίμα κατεβαίνει στα χαμηλότε
ρα σημεία του σώματος, όπου σχηματίζει μπλε ή
κοκκινωπά-βιολετί σημάδια πάνω στο δέρμα. Σ ε
περιπτώσεις δηλητηρίασης με διοξείδιο του άνθρακα
ή υδροκυανικό οξύ τα σημάδια έχουν χρώμα ανοιχτό
κόκκινο και σε δηλητηριάσεις με χλωρική ποτάσα a
ανοιχτό καφέ. Πριν την εκδήλωση της σήψης, οι
πτωματικές υποστάσεις αποκτούν ένα είδος χρωματισμοίιπρος το καστανό. Τα μαύρα και μπλε σημάδια
που προέρχονται από κτυπήματα, μπορούν εύκολα
μπερδευτούν με αυτές και μόνον η νεκροψία μπορεί
να αναγνωρίσει τέτοιες αποχρώσεις του δέρματος.
Η πρώτη παρουσία των πτωματικών υποστάσεων,
μπορεί να εμφανιστεί μισή ώρα μετά το θάνατο. Μετά
από 3-4 ώρες, είναι πλήρης ανεπτυγμένες και απ’ εκεί
και πέρα γίνονται προοδευτικά περισσότερο εμφα
νείς. Κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να
μετατοπιστούν, αν το σώμα έχει μετακινηθεί, αλλά δεν
παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο αν το σώμα κολυμ
πάει στο νερό. Οικηλίδες δεν σχηματίζονται στα μέρη
του σώματος, που είναι εκτεθειμένα σε μεγαλύτερη
πίεση. Αν η θέση του σώματος ή η θέση των
αντικειμένων του ρουχισμού που το πιέζει, έχει
αλλάξει σε χρονικό διάστημα 3 ωρών περίπου μετά το
χρόνο του θανάτου, οι αρχικές κηλίδες μπορεί
σταδιακά να εξαφανιστούν και ίσως σχηματιστούν
νέες. Αν έχει χαθεί πολύ αίμα από το σώμα, οι κηλίδες
είναι γενικά ασθενείς. Σαν κανόνα τώρα, μπορούμε
να πούμε ότι καινούργιες πτωματικές υποστάσεις δε
σχηματίζονται από την αλλαγή θέσης 12 ώρες μετά το
θάνατο.

Σ η μ ά δια σήψης:
Το πιο σίγουρο σημάδι θανάτου, που δεν μπορεί να
παρερμηνευθεί από κανέναν, είναι η έναρξη της
σήψης. Ό ταν επέρχεται ο θάνατος, οι ιστοί του
σώματος αρχίζουν να αποσυντίθενται και αυτή η
αλλαγή βοηθείται από την ενέργεια της σήψης και
άλλα μικρόβια από τα έντερα και τα κέντρα της
ασθένειας στο σώμα, που πολλαπλααιάζονται χωρίς
να συναντούν καμιά αντίσταση. Η σήψη προχωρά
κυρίως γρήγορα με την παρουσία υγρασίας και
οξυγόνου σε μια θερμοκρασία 20-30°C· Κάτω από
ορισμένες συνθήκες τα μικρόβια, γίνονται λιγότερο
ενεργητικά, ενώ σε μια θερμοκρασία +2°C περίπου, η
δραστηριότητά τους σταματά, αν και επανεμφανίζβται
όταν η θερμοκρασία αυξηθεί ξανά. Σαν κανόνα
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μπορούμε να πούμε, ότι τα μικρόβια σκοτώνονται σε
θερμοκρασία κάτω από -15°C. Η δραστηριότητα των
μικροβίων της σήψης, εξαρτάται κατά μεγάλο ποβύστό
από την είσοδο νερού και οξυγόνου και ο ' ένα πτώμα
που είναι θαμμένο, ή βρίσκεται κάτω από το νερό, η
δραστηριότητά τους εμποδίζεται κατά μεγάλο ποσο
στό από την έλλειψη οξυγόνου.
Το πρώτο ορατό σημάδι της σήψης είναι ένας
πρααινοκόκκινος αποχρωματισμός, πάνω στο δέρμα
της κοιλιάς και στην περιοχή των γεννητικών οργά
νων. Η δράση των μικροβίων, παράγει αέρια που
προκαλούν το φούσκωμα του σώματος, ενώ μια
δυσάρεστη οσμή πτώματος αρχίζει να αναδίδεται.
Φουσκάλές γεμάτες νερό και αέριο εμφανίζονται στο
δέρμα, το οποίο βαθμηδόν γίνεται μαύρο. Τά περιε
χόμενα του στομαχιού, μπορούν να βγουν βίαια προς
τα έξω μέσω του στόματος και η μήτρα της εγκύου
πιθανόν να εκβάλλει τον εμβρυϊκό σάκο.
Τα πτώματα που βρίσκονται στο νερό, παρουσιά
ζουν φυσιολογικά ορισμένες αλλαγές, που μετρούν σε
ευνοϊκές περιπτώσεις να μας οδηγήσουν στην αποκά
λυψη του χρόνου που συνέβη ο θάνατος. Αν το νερό
είναι ελαφρά ζεστό, το δέρμα των δακτύλων των
χεριών και σε χρονικό διάστημα σχεδόν-άσπρο και
σφιχτά ζαρωμένο, ακόμα και σε χρονικό διάστημα 2
ωρών. Μετά από 1-2 μέρες αυτή η μεταβολή επεκτείνεται σ ' όλο το μήκος των χεριών και στα πέλματα των
ποδιών. Αυτές οι αλλαγές είναι το αποτέλεσμα της
χαλαρότητας του δέρματος στο νερό και ονομάζεται
εμβροχή. Σ ε κρύο νερό, η παραπάνω μεταβολή
καθυστερεί και το χειμώνα αρχίζει από 4-5 μέρες και
ίσως δεν αναπτυχθεί πλήρως, πριν να περάσει μια
ολόκληρη βδομάδα.
Έ να πτώμα στο νερό αποσυντίθεται γενικά αργά,
ανάλογα με το κρύο και την έλλειψη οξυγόνου. Συχνά
βυθίζεται στον πυθμένα του νερού και παραμένει εκεί
μέχρις ότου ο σχηματισμός αερίων, το βγάλει στην
επιφάνεια. Μ ετά από λίγο χρονικό διάστημα, το
δέρμα και οι ιστοί σκάνε, έτσι ώστε τα αέρια φεύγουν
και το πτώμα βυθίζεται ξανά στον ττυθμένα. Ο
σχηματισμός καινούργιων αερίων, μπορεί να το
επαναφέρει ξανά στην επιφάνεια. Σ ε μερικές περι
πτώσεις ένα πτώμα μπορεί να παραμείνει στον
πυθμένα του νερού μέχρι και δύο μήνες προτού
αναδυθεί (2 μέρες για το καλοκαίρι, 4-5 για την άνοιξη
ή το φθινόπωρο, 8-10 μέρες στο κρύο, βδομάδες ή
μήνες στο παγωμένο νερό).
Η μορφή του πτώματος θα έχει αλλάξει σημαντικά,
όταν θα βγει έξω από το νερό. Συχνά, σ ' αυτά τα
πτώματα υπάρχει ένα γλυατερό στρώμα μικροοργανι
σμών, όπως π.χ. θαλάσσια φύκια, τα οποία επιταχύ
νουν τις αλλαγές. Ό ταν ένα πτώμα είναι θαμμένο σε
αβαθϊς μέρος, σε μαλακό έδαφος, τότε αποσυντίθεται
σχεδόν γρήγορα και μετά από 1-3 χρόνια, όλα τα
μαλακά μέρη του, έχουν συνήθως εξαφανιστεί. Ο
σκελετός παραμένει ακόμα περισσότερο, αλλά το
μεγαλύτερο τμήμα του γενικά, αποσυντίθεται μετά
από ΙΟχρόνια.Σε έλη, μέρη από τα κόκκαλα, μπορούν
να διατηρηθούν για χιλιάδες χρόνια.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα πτώμα μπορεί

σχετικά να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση με τη
μου μιοποίηση. Κάτω από πολύ ξηρές συνθήκες, η
σήψη καθυστερεί και ίσως αρχίσει η μουμιοποίηση
και μπορεί να είναι απόλυτη σε ζεστό αέρα, ή όταν το
πτώμα θάβεται σε ξηρό πορώδες έδαφος με μικρό
περιεχόμενο μικροβίων. Σ ε συνθήκες χαμηλής θερ
μοκρασίας, η μουμιοποίηση είναι μερική, έτσι ώστε
μερικά μόνο μέρη από τα μαλακότερα καταστρέφονται με τη σήψη, ενώ άλλα ξεραίνονται.
Αν το έδαφος περιέχει ασβέστη, η εμφάνιση του
νεκρού ατόμου, ίσως να είναι τέτοια ώστε να
αναγνωρίζεται. Ό ταν ένα πτώμα βρίσκεται σε ένα
υπόγειο ή άλλο υγρό μέρος, μπορεί να είναι τελείως
σκεπασμένο με ένα παχύ στρώμα μούχλας, που
αφήνει μαύρα σημάδια στο σώμα. Η μούχλα μπορεί
επίσης να παρουσιαστεί και σε θαμμένα πτώματα. Ο
βαθμός ανάπτυξης των αυγών, της κάμπιας και της
χρυσαλλίδας των εντόμων που βρίσκονται σ ' ένα
πτώμα, μπορούν να δώσουν μια καλή ένδειξη για το
χρόνο του θανάτου.

Υ πολογισ μός τ ο ν χ ρ ό ν ο ν θ α νά τ ο ν:
Σ ε ευνοϊκές περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να
σχηματίσει σίγουρα συμπεράσματα στη διάρκεια της
νεκροψίας και νεκροτομής από το είδος των περιεχο
μένων του στομαχιού και των εντέρων, παίρνοντας
υπόψη του το χρόνο του τελευταίου γεύματος, την
ποσότητά του και τη σύνθεση. Ο βαθμός πληρότητας
της κύστης μπορεί να μας δώσει πληροφορίες, για το
αν ο θάνατος συνέβη νωρίτερα ή αργότερα, από τότε
που το άτομο πήγε στο κρεβάτι, ή για το αν ο θάνατος
συνέβη μετά από μια μικρή ή μεγάλη περίοδο
αναισθησίας. Θα ήταν επομένως σημαντικό, αν ο
αστυνομικός εξετάζοντας τον τόπο του εγκλήματος,
μπορούσε να εκτιμήσει το πόσο φρέσκες είναι οι
κηλίδες ούρων που βρέθηκαν κοντά ή κάτω από το
νεκρό άτομο. Επιτραπέζια ρολόγια και ρολόγια
χεριού ίσως αποδειχτούν χρήσιμοι οδηγοί για την
πιστοποίηση του χρόνου του θανάτου. Ένα επιτρα
πέζιο ή ένα ρολόι τοίχου, μπορούν να δεχτούν ένα
χτύπημα από τη θέση τους, όπως συμβαίνει με μια
έκρηξη ή ένα πυροβολισμό. Δ ιερευνώντας επομένως
ένα ύποπτο θάνατο, θα πρέπει ο αστυνομικός να δίνει
μεγάλη προσοχή στα ρολόγια που βρίσκονται στον
τόπο του εγκλήματος και στη σχετική αναφοράτου, θα
πρέπει να σημειώσει τη θέση των δεικτών του
ρολογιού και να παρατηρήσει αν έχουν σταματήσει
από εξωτερική επέμβαση. Αν τα ρολόγια λειτουργούν,
θα πρέπει να προσεχτεί αν δείχνουν τη σωστή ώρα.Σε
περίπτωση που έχουμε ξυπνητήρια, θα πρέπει να
σημειωθεί στην αναφορά, η ώρα για την οποία είχαν
ρυθμιστεί να χτυπήσουν καθώς επίσης αν ο μηχανι
σμός αφύπνισης έχει ξεκουρδιστείή έχει απομονωθεί.
Αν χρειάζεται περισσότερο λεπτομερής έρευνα, τότε
θα πρέπει να κληθεί ένας τεχνικός ρολογιών, ειδικός
πάνω a ' αυτά τα θέματα.
Τα ρολόγια τσέπης παλιών μοντέλων σταματούν
αμέσως ή μετά από λίγο, αν έλθουν σε επαφή με το
νερό, ενώ τα μοντέρνα είναι πιο ανθεκτικά και

μπορούν να διατηρηθούν για αρκετό χρόνο μέσα a '
αυτό. Αν ένα ρολόι τσέπης ή χεριού βρεθεί στο σώμα
του νεκρού, σε περαπέρα εξέτασή του, ή να κάνει
πειράματα μ ’ αυτό, αλλά θα πρέπει να ασχοληθείτε
την περίπτωση ειδικός, εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο
χρειάζεται.
Χρήσιμα στοιχεία που μπορούν να προσδιορίσουν
περίπου το χρόνο θανάτου ενός ατόμου, είναι
διάφορα έγγραφα και γράμματα στο γραμματοκιβώ
τιο, αποδείξεις εργασίας με ημερομηνία. Το καθημε
ρινό γάλα, η κατάσταση αποσύνθεσης των υλικών της
τροφής, η υγρασία της μπουγάδας που είναι απλωμέ
νη έξω, η σκόνη των επίπλων, ιστοί αραχνών, η
εξάτμιση του υγρού σ ’ ένα ποτήρι, φλυτζάνι ή άλλο
σκεύος, τα μαραμένα λουλούδια, η ξηρότητα του
χώματος στις γλάστρες, κ. ά.
Ό ταν ένα πτώμα βρεθεί στο ύπαιθρο, η ανάπτυξη
της βλάστησης κάτω απ' αυτό, μπορεί να αποδειχτεί
ένας καλός οδηγός στο καθορισμό του χρόνου που
τοποθετήθηκε εκεί. Η χρωστική ουσία του (ρυτού
επιδρά κάτω από το πτώμα, που υφίσταται ορισμένες
μεταβολές' έτσι η χλωροφύλη γενικά, εξαφανίζεται
μετά από μια βδομάδα. Αλλη μια καλή ένδειξη,
μπορεί να παρατηρηθεί, από τη σύγκριση μεταξύ του
βαθμού ανάπτυξης των φυτών κάτω από το σώμα και
παρόμοιων φυτών δίπλα του. Ό ταν ένα πτώμα
βρίσκεται σε ένα μέρος για αρκετό χρονικό διάστημα,
τότε σε ευνοϊκές περιπτώσεις η μαραμένη βλάστηση
κάτω από αυτά μπορεί να δείξει την εποχή του χρόνου
που τοποθετήθηκε εκεί.
Ό ταν ο καιρός είναι ευμετάβλητος, το ποσοστό
υγρασίας κάτω από το σώμα, συγκρινόμενο μ ’ αυτό
του περιβάλλοντος χώρου, μπορεί να δώσει κάποιο
χρήσιμο στοιχείο. Ό ταν ένα πτώμα βρεθεί ατοχιόνι, η
Θ'-Ίη του σε συνδυασμό με το στρώμα του χιονιού με
ακρίβεια. Πληροφορίες μπορούμε να αποκτήσουμε
επίσης από την έκταση της φθοράς των ρούχων. Τα
βαμβακερά υφάσματα σαπίζουν μετά από 4-5 χρόνια,
τα μάλλινα μετά από 8-10 χρόνια και τα μεταξωτά και
δερμάτινα μετά από 20 χρόνια ή ακόμα και παραπά
νω.
Επίμετρο:

Βλέπουμε λοιπόν, ότι μια σειρά από γεγονότα και
ενδείξεις, μας οδηγούν στο κρίσιμο συμπέρασμα για
το πότε ένας θάνατος επήλθε από οποιαδήποτε αιτία.
Χρειάζεται επομένως προσοχή, επιμέλεια, αρκετή
εμπειρία και ικανότητα αξιολόγησης των περιστατι
κών, τόσο από τον αρμόδιο γιατρό, όσο και από τον
αστυνομικό που θα βρεθεί στον τόπο του εγκλήμα
τος. Έτσι μόνο θα μπορέσει μεθοδικά και αποτελε
σματικά, να δώσει την κατάλληλη απάντηση σε μια
σειρά από κρίσιμα ερωτήματα που προβάλλουν μπρο
στά του και συνθέτουν το πάνθεο μιας εγκληματικής
ενέργειας.

Α π ό το βιβλίο τ ο νς: " C rim e d e t e c t io n ”
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Α.Τ. ΘΗΡΑΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΗΝ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Γράφει ο Φώτης Μακροζαχόπουλος
επίσκεψη στη Σαντορίνη αρχίζει με μια σπάνια
εμπειρία για τον επισκέπτη. Οι ψηλές και από
κρημνες ακτές σ’ όλο το δυτικό μέρος του νησιού, ο
οικισμός των Φηρών - πρωτεύουσα του νησιού - που
στην κυριολεξία κρέμεται πάνω στους βράχους, ο
σκαμμένος σαν κορδέλλα δρόμος πάνω στον απότο
μο ηφαιστειογενή γκρεμό, ο σκούρος βυθός της θά
λασσας με την μαύρη άμμο, το γυμνό και άνυδρο η
φαιστειογενές έδαφος - Θηραϊκή γη - , και ο σ κοτει
νός όγκος του ηφαιστείου με την μεγάλη τρύπα στην
μέση, μάτι γίγαντα θαρείς που κοιτάζει απειλητικά
γύρω του, συνθέτουν μια εικόνα επιβλητική, σπάνιας
άγριας ομορφιάς που δημιουργεί πρωτόγνωρα συναι
σθήματα και δέος. Ό λη αυτή η ιδιόρρυθμη ομορφιά
είναι αρμονικά δεμένη με την γλυκιά τοπική αρχιτε
κτονική με τα λευκά σπίτια, τα στενά σοκάκια και
τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών.
Η Σαντορίνη προϊστορικά θεω ρείται ό τι ήταν τ ε 
ράστια πεδιάδα που βρισκόταν στο κεντρικό Αιγαίο
και η οποία ένωνε την Ελλάδα με την Αφρική και την
Ασία και συνέπεια της δράσης του ηφαίστειου απέμειναν μόνο οι ψηλότερες κορφές των βουνών της.
Στα 1500 π.Χ. μια ακόμα τρομερή έκρηξη του η
φαίστειου καταβύθισε ένα μεγάλο τμήμα του νησιού
και άφησε στην επιφάνεια τη Θήρα και το Ασπρονήσι,
ένα μικρό νησάκι μέσα στον κόλπο. Το παλιρροίκό
κύμα, που ακολούθησε την έκρηξη, προκάλεσε την
καταστροφή των παραλιακών πόλεων της Κρήτης και
έφ ερε το τέλος του μινωϊκού πολιτισμού. Το 236 π.Χ.
από νέα έκρηξη, αποκολλήθηκε άλλο τμήμα της Θή
ρας και έτσι σχηματίστηκε το νησάκι Θηρασία στο
βορειοδυτικό μέρος. Το 196 π.Χ. εμφανίστηκε στην
επιφάνεια της θάλασσας το νησάκι Παλιά Καμένη,
ακριβώς στο μέσο του κόλπου. Το 1570 το νότιο άκρο
της Θήρας, όπου βρισκόταν το λιμάνι Ελευσίνα, χά
θηκε κάτω από τα νερά. Το 1711 - 12 «παρουσιάστη
κε» η Νέα ή Μεγάλη Καμένη, πλάι στην Παλιά.
Το ηφαίστειο όμως δεν ησύχασε. Μ εγάλες εκρή
ξεις έγιναν το 1866, το καλοκαίρι του 1925, την ά
νοιξη του 1926, και το 1928. Τελευταία το 1956 σει
σμός προξένησε μεγάλες καταστροφές - έπεσαν τα
μισά σ π ίτια - στην δυτική μεριά.

Σαντορίνη: Δύση στο ηφαίστειο.

Η
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Κάθοδος προς το λιμένα.

Ο κρατήρας του ηφαιστείου.

Πολλοί υποστηρίζουν ό τι η βιβλική καταπόντηση
της Θήρας κρύβει το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας. Ό λες αυτές οι γεω λογικές ανακατατάξεις έχουν
αφήσει έντονα την σφραγίδα τους στη σημερινή όψη
του νησιού.
Το δυτικό μέρος είνα ι ένας κατακόρυφος γκρεμός
που τα τοιχώματά του παρουσιάζουν διάφορες απο
χρώσεις. Αντίθετα, η ανατολική πλευρά καταλήγει
ομαλά στη θάλασσα σχηματίζοντας απέραντες παρα
λίες.
Η Σαντορίνη κατοικήθηκε πριν από το 2000 π.Χ.

διέφυγε την εκδίκηση των Αθηναίων όταν αργότερα
απορροφήθηκε από το κράτος της Αθηναϊκής ηγεμο
νίας. Στους Ελληνιστικούς χρόνους χρησιμοποιήθηκε
από τους Πτολεμαίους ως ναυτική βάση στις εξορμή
σεις του εναντίον τμ ν Μακεδόνων. Περιήλθε στους
Ενετούς το 1207 και μέχρι το 1537 αποτέλεσε μέρος
του δουκάτου της Νάξου. Στην τουρκική κυριαρχία
παρέμεινε από τον 16ο αιώνα μέχρι το 1821.
Σήμερα το νοτιότερο αυτό νησί των Κυκλάδων με
τα 16 χωριά και τους 7.000 κατοίκους του είνα ι ένα
από τα μεγαλύτερα τουριστικά κέντρα της χώρας
μας. Τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός του νησιού
υπολογίζεται σε 50.000 περίπου, αριθμός βέβαια που
σε σύγκριση με τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων
αφήνει να εννοηθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τους μήνες αυτούς.
Για τα προβλήματα αυτά που έχουν σχέση με την
τάξη και ήρεμη διαβίωση των επισκεπτών συζητήσαμε
με τον διοικητή του Α.Τ.Τ. Θήρας υπαστυνόμο Α Δ η -

μήτριο Ανδρικόπουλο.
*Το Α/ΤΣαντορίνης είναι μικτό Αστυνομικό Τμήμα,
δηλαδή Τάξης - Ασφάλειας και Τροχαίας. Εδρεύει στα
Φηρά και εποπτεύει 14 κοινότητες, από Οία μέχρι Πε
ρισσά, Εμπορία. Έτσι το έργο των αστυνομικών γίνε
ται αρκετά δύσκολο λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής-

Άποψη προς Άνω πόλη.

Όπως απέδειξαν οι πρόσφατες ανασκαφές κοντά στο
χωριό Ακρωτήρι αναπτύχθηκε ένας σημαντικός προϊ
στορικός οικισμός που παρουσιάζει μεγάλες ομοιό
τη τες με τον πολιτισμό της Μινωϊκής Κρήτης.
Το νησί γνωστό στην αρχαιότητα και ως Καλλίστη
ή Στρογγύλη, μετονομάσθηκε σε Θήρα από τους Δω
ριείς που εγκαταστάθηκαν εκ εί από την Σπάρτη. Οι
απόγονοί τους φέρονται ως ιδρυτές της πόλης Κυρήνης στην Αφρική jo 630 π.Χ.
Στον Πελοποννησιακό πόλεμο η Θήρα, όπως και η
Μήλος εντάχθηκε με το μέρος της Σπάρτης αλλά

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην περιο
χή παρουσιάζονται, κυρίως τους καλοκαιρινούς μή
νες και ιδίως Ιούλιο - Αύγουστο που το νησί σφίζει
από τουρισμό. Ο πληθυσμός ο οποίος αυξάνεται αρ
κετά το καλοκαίρι είναι ανομοιογενής και τα κάθε
μορφής αδικήματα που παρουσιάζονται, γίνονται συ
νήθως από τους τουρίστες και σπάνια από τους ντό
πιους, τους οποίους ως επί το πλείστον τους ξέρουμε
όλους γιατί όπως προαναφέραμε το νησί αριθμεί πο
λύ λίγους κατοίκους το χειμώνα.
Τα προβλήματα συνήθως είναι ναρκωτικά για τα
οποία το αστυνομικό μας Τμήμα επαγρυπνεί κάνοντας
κάθε προσπάθεια ώστε να τα χτυπήσει στη ρίζα τους,
τα αυθαίρετα κτίσματα που το χειμώνα ιδίως αυξάνο
νται και ένα ποσοστό παραβάσεων αγορανομίας, τρο
χαίας και τάξης για τις οποίες κάνουμε κάθε προσπά
θεια να εξαλειφθούν.
Ακόμη δύναμη από 13 - 14 αστυνομικούς ημερησίως βρίσκονται στο αεροδρόμιο και κάνουν έλεγχο
στα διαβατήρια. Έλεγχος επίσης γίνεται και στα
κρουαζιερόπλοια.
Για την πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική α
στυνόμευση του νησιού ιδίως το καλοκαίρι υπάρχει
συνεργασία με τα Α.Τ. Κυκλάδων απ’ όπου έρχονται
και ενισχύσεις περιορίζοντας στο ελάχιστο τις κλο
πές, τις τροχαίες παραβάσεις και τα άλλα αδικήματα.
Οι σχέσεις μας με τον πολίτη είναι πολύ καλές
όπως επίσης άψογη σ’ όλους τους τομείς είναι η συ
νεργασία μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους
άλλους φορείς της περιοχής όπου η βοήθεια και συ
μπαράστασή τους συντελεί αποτελεσματικά στην ά
μεση και σωστή επίλυση των προβλημάτων».
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PC»QS>
Εκεί που η αστυνόμευση σημαίνει
διάλογο, συνεργασία, συναδέλφωση
με τον πολίτη
Η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου.

Νησί με ποικιλία τοπίου, πλούσιο σε
ιστορία και αξιοθέατα. Αρχοντική και
κοσμοπολίτικη, με μαγευτικές αμμου
διές και πλούσια βλάστηση, θέλγει τους
τουρίστες κάθε εθνικότητας και τους
καλεί να απολαύσουν εδώ το μακρύ
ηλιόλουστο καλοκαίρι.
Εχει έκταση 1400 τ. χλμ. και μήκος
ακτών 220 χλμ. Πέρα από τις κάθε
λογής αρχαιότητες και τα βυζαντινά
μνημεία που συναντάει κανείς στο νησί,
ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παλιά
μεσαιωνική πόλη με το επιβλητικό
κάστρο, έμπνευση των Ιπποτών και
δημούργημα των Ρόδιων υπόδουλων
που το έχτισαν μετά από σκληρή
δουλειά χρόνων, μνημείο που μέσα από
τη μορφή και τεχνοτροπία του σκιαγρα
φεί το πέρασμα από το νησί καταχτητών
(Ενετών, Τούρκων) αλλά και την επί
δραση της κουλτούρας τους στη κοινω
νική και πολιτιστική του πορεία.
Σήμερα όλ' αυτά φαντάζουν ψεύτικα
αφού η ορμητική τουριστική καταιγίδα
μοιάζει να τα έχει σαρώσει. Δύσκολα
ψάχνει κανείς την ουσιαστική λεπτομέ
ρεια, βήμα-βήμα στο νησί. Αντίθετα,
όλα υποτάσσονται στο τυποποιημένο
φολκλόρ, ακόμα και οι πεταλούδες
μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα, που
μαζεύονται κάθε χρόνο στη κοιλάδα
τους να αναπαραχθούν.
Κάθε καλοκαίρι η Ρόδος μοιάζει με
αποικία μια που οι ντόπιοι είναι λιγότεροι από τους τουρίστες.
Εδώ είναι η έδρα της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Δωδεκανήσου και πράγμα
τι η περιοχή αντιμετωπίζει ιδιαίτερα
προβλήματα, κύρια την εποχή της
τουριστικής αιχμής.
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Για τις ιδιαιτερότητες της Ρόδου
αλλά και τα γενικότερα προβλήματα
αστυνόμευσης της Δωδεκανήσου μας
μιλάει ο αστυνομικός δ/ντής Ιωάννης
Υφαντής.

Ο αστυν. δ /ντή ς Ιωάννης Υφαντής.
«Βρίσκομαι στη Ρόδο από τον Αύγου
στο του 1985 σαν αστυνομικός διευθυ
ντής. Η περιοχή των Δωδεκανήσων
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση
με άλλους νομούς της χώρας. Κι αυτό,
γιατί τα νησιά που την αποτελούν είναι
πολλά και διάσπαρτα και δυσκολεύουν
αφάνταστα την αστυνόμευση. Η εποπτεία του χώρου δεν γίνεται πάντα με
ομοιογένεια γιατί ο δ/ντής και οι βοηθοί
του είναι υποχρεωμένοι να κινούνται με
τα συνήθη συγκοινωνικά μέσα (καράβι).
Για θέματα σοβαρά που πρέπει εγώ ο
ίδιος να επιληφθώ σε κάποιο νησί εκτός
της Ρόδου, πρέπει να λείψω από την
έδρα μου τουλάχιστον τρεις μέρες.

Ο πληθυσμός διπλασιάζεται σ' όλα
τα νησιά από το Μάρτιο μέχρι και τον
Οκτώβριο. Ειδικότερα η Ρόδος με
πληθυσμό 40.000 κατοίκους φθάνει τις
100.000 τους μήνες αυτούς. Φυσικά ο
πληθυσμός αυτός είναι έντονα ανομοιογενής με εναλλασόμενους τουρί
στες που έχουν μέσο όρο χρόνου
παραμονής, τις 10 ημέρες. Ο ξένος
πληθυσμός δημιουργεί προβλήματα
που αναφέρονται κύρια στους τομείς
της δημόσιας τάξης, της αγορανομίας,
του τουρισμού και της τροχαίας.
Η εγκληματικότητα δεν έχει πάρει
εδώ την οργανωμένη της μορφή ώστε
να φθάνουμε σε αδικήματα βαθμού
κακουργήματος. Δεν συναντάμε, του
λάχιστον με την συχνότητα που θα
περίμενε κανείς, αδικήματα κατά της
ιδιοκτησίας, ληστείες και κλοπές. Και
όσα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
συμβαίνουν εξιχνιάζονται αμέσως και
συλλαμβάνονται επίσης πολύ γρήγορα
οι αλλοδαποί δράστες.
Πέρυσι είχαμε συνεχώς κλοπές σε
σπίτια της Ρόδου με Κολομβιανούς
δράστες. Οι ίδιοι κλέφτες είχαν ανα
πτύξει πριν, έντονη «δραστηριότητα»
και στη Κρητη, κλέβοντας χρυσαφικά
αξίας 100 εκατομμυρίων δραχμών πε
ρίπου. Στο νησί μας όμως συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω. Επίσης έγιναν δύο
κλοπές σε χρυσοχοεία τον τελευταίο
χρόνο που εξιχνιάσθηκαν αμέσως και
βρέθηκαν τα χρυσαφικά στην Αθήνα.
' Ενα σοβαρό πρόβλημα που αντιμε
τωπίζαμε, ήταν αυτό της ηχορύπανσης,
κυρίως από την πλευρά των μηχανό
βιων Και με τη προσπάθεια της Αστυ
νομίας λύθηκε, αφού εφαρμόσαμε
αυστηρά τη νομοθεσία, παραπέμψαμε

■

τους παραβάτες στο αυτόφωρο και
κατασχέσαμε πολλά δίκυκλα. Στην
Τροχαία υπάρχουν αυτή τη στιγμή
περίπου 100 μηχανές μεγάλου κυβι
σμού.
Η λειτουργία κέντρων διασκέδασης
και μπαρ ήταν επίσης πηγή προβλημά
των. Στην περίπτωση αυτή, ο διευθυ
ντής της αστυνομίας κάλεσε σε διάλο
γο δύο φορές πέρυσι και φέτος τους
ιδιοκτήτες των μπαρ και τους γνωστο
ποίησε τις νομικές διατάξεις και τις
υποχρεώσεις τους. Με τη μέθοδο του
αλληλοσεβασμού και του δημοκρατικού
διαλόγου, με τη προϋπόθεση ότι τα
κέντρα θα σεβαστούν το αγαθό της
ησυχίας των περίοικων, με την ένταση
των αστυνομικών ελέγχων η Αστυνομία
κατάφερε να διασφαλίσει την ησυχία
στο νησί μετά τις 12 το βράδυ χωρίς να
προχωρήσει στη λήψη ακραίων μέτρων
όπως το σφράγισμα των κέντρων κ.λπ.
Σε περιοδικά, τακτικά διαστήματα,
γίνονται «επιχειρήσεις αρετής» με
προληπτικό χαρακτήρα. Αυτός είναι

ουσιαστικά και ο στόχος του αστυνομι
κού έργου, η πρόληψη. Και με τον
τρόπο αυτό οφελείται ο λαός και η
πολιτεία.
Θα ήθελα, με έντονη συγκίνηση να
αναφερθώ στη συμπαράσταση και αγά
πη που δείχνουν προς το αστυνομικό
έργο οι δωδεκανήσιοι. Πρώτη φορά στη
θητεία μου έχω συναντήσει τόσο ωραίο
κόσμο. Η συνεργασία της Αστυνομίας
με τους δημοτικούς άρχοντες και την
τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι απλά
αγαστή, αλλά πολύ ζεστή.
Και οι επιτυχίες της Αστυνομίας
οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην
αγάπη του λαού και την μεγάλη βοήθεια
των τοπικών αρχών.
Με απλά λόγια, κανείς δεν εμποδίζει
την αστυνομία στο έργο της.
Η αστυνομία της Ρόδου έχει κάνει
πολύ σοβαρά βήματα στο τομέα της
συναδέλφωσης και σύσφιγξης των
σχέσεων με το πολίτη. Διοργανώνει
χοροευιερίδες, ψυχαγωγκές εκδηλώ
σεις και πολλές ακόμα επαφές μικρές και

μεγάλες με όλους τους κατοίκους της
πόλης ανεξάρτητα από κοινωνκές τά
ξεις. Τους τελευταίους δέκα μήνες
έγιναν με πρωτοβουλία της δύο συνε
στιάσεις και συμμετείχαν εκτός από
τους απλούς πολίτες εκπρόσωποι των
αρχών, υπηρεσιών και κοινωνικών φο
ρέων».

Το καράβι της επιστροφής σχίζει
ανάλαφρα τα καταγάλανα νερά. Η
πολύβουη νησιωτική πολιτεία χάνεται
αργά στο βάθος του ορίζοντα. Η Ρόδος,
το «αστέρι» των δώδεκα νησιών, μ ’
όλες τις ομορφιές και τις αντιφάσεις,
τα προβλήματα και τις λύσεις τους
αρχίζει να ξεμακραίνει απ ’ το νου μας.
Τη συνοδεύει μια ελπίδα. Να κατα

φέρνει πάντα να βρίσκει το δικό της
δρόμο, την ξεχωριστή της φυσιογνωμία
μέσα στον κυκαιώνα των πολιτισμών και
των επιδράσεων που καθημερινά την
κατακλύζουν.
Φ ρ ειδ ερ ίκ η Τσ ίρου
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Ο ορθός τρόπος χρήσης
φορητών πυροσβεστήρων

άθε χρόνο πυρκαγιές και εκρή
ξεις στοιχίζουν τη ζωή 12.000
ανθρώπων και προκαλούν σο
βαρές ζημιές σε παραπάνω από 1.250
κτίρια στην Αμερική. Πολλές από
αυτές τις πυρκαγιές, εάν είχαν ανακα
λυφθεί αρκετά νωρίς, θα μπορούσαν να
είχαν σβηστεί από φορητούς πυροσβε
στήρες. Τα πιο πολλά δημόσια κτίρια
είναι εξοπλισμένα με πυροσβεστήρες,
πολλές φορές μαζί με άλλα συστήματα
πυροπροστασίας όπως τα συστήματα
καταιονισμού και τους ανιχνευτές κα

Κ
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πνού και θερμότητας. Αντίθετα όμως με
τα συστήματα σπρίνκλερ η αποτελε
σματική χρήση φορητών πυροσβεστή
ρων απαιτεί γνώσεις από τους ανθρώ
πους που ζουν και εργάζονται σ ' αυτά
τα κτίρια. Σε γραφεία π.χ. είναι συνη
θισμένο να βρεις έναν πυροσβεστήρα
νερού για χρήση σε κοινά εύφλεκτα
υλικά, όπως το χαρτί, η ξυλεία, το
ύφασμα και τα ελαστικά. Αυτά τα υλικά
ανήκουν στην κατηγορία «Α».
Σ ’ ένα εργοστάσιο μπορεί να βρεις
έναν πυροσβεστήρα διοξειδίου του

άνθρακα για χρήση σε πυρκαγιές
εύφλεκτων υγρών ή πυρκαγιές σε
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Εύφλεκτα
υγρά ανήκουν στην κατηγορία «Β», ενώ
πυρκαγιές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ανήκουν στην κατηγορία «Γ».
Στο σπίτι ο πιο συνηθισμένο πυρο
σβεστήρας είναι ο τύπος «ΑΒΓ» ξερής
σκόνης που είναι αποτελεσματικός σε
όλες τις κοινές πυρκαγιές συνηθισμέ
νων εύφλεκτων υλικών, εύφλεκτων
υγρών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Για να διαλέξουμε και να χρησιμο
ποιήσουμε ένα πυροσβεστήρα σωστά
είναι αναγκαίο να ξέρουμε κάτι για την
φωτιά. Οι αρχές είναι απλές. Τρεις
παράγοντες είναι αναγκαίοι για τη
χημική αλυσιδωτή αντίδραση που λέ
γεται φωτιά: Ύπαρξη αρκετής ποσότη
τας οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα,
καύσιμη ύλη και μια πηγή θερμότητας.
Μαζί με το οξυγόνο, η καύσιμη ύλη και
η θερμότητα δημιουργούν μια σχέση
που λέγεται το τρίγωνο της φωτιάς. Εάν
αφαιρέσουμε οποιοδήποτε από τα τρία
στοιχεία του τριγώνου ή σταματήσουμε
την χημική αντίδραση, η φωτιά σβήνει.
Για ευκολία επιλογής οι πυροσβε
στήρες αναγνωρίζονται σύμφωνα με
την κατάταξη «ΑΒΓ» κινδύνων πυρκα
γιάς. Η κατηγορία πυρκαγιών «Α»
αφορά κοινά εύφλεκτα υλικά. Ο πιο
συνηθισμένος
πυροσβεστήρας για
χρήση αποκλειστικά στην κατηγορία
αυτή είναι ο πυροσβεστήρας νερού. Η
μέθοδος χειρισμού του πυροσβεστήρα
αυτού είναι αρκετά απλή: κρατήστε τον
πυροσβεστήρα όρθιο, τραβήξτε την πε
ρόνη ασφαλείας και πιέστε τον μοχλό.
Σκοπεύσατε τον σωλήνα στη βάση ή
εστία της πυρκαγιάς. Το νερό σβήνει τη
φωτιά ψύχοντας την καύσιμη ύλη.
Είναι βασικό να διαποτισθεί η καύσιμη
ύλη πολύ καλά ακόμη και μετά την
κατάσβεση. Κομμάτια της ύλης που
σιγοκαίγονται μπορούν να δημιουργή
σουν επανάφλεξη.
Το νερό σ ' αυτόν τον πυροσβεστήρα
των 2 1/2 γαλλονιών έχει διάρκεια 60
περίπου δευτερολέπτων αν και η βολή
μπορεί να διακοπεί ή να ξαναρχίσει. Το
βεληνεκές της βολής είναι περίπου 12
μέτρα. Ό π ω ς με όλους τους πυροσβε
στήρες, ο πυροσβεστήρας νερού πρέπει
ν ’ αναγομώνεται αμέσως μετά τη χρή
ση άσχετα πόσο νερό έχει μείνει.
Πυρκαγιές «Β» κατηγορίας αφορούν
εύφλεκτα υλικά, αέρια και λίπη.
Οι περισσότεροι των πυροσβεστή
ρων για χρήση σε πυρκαγιές εύφλεκτων
υγρών προορίζονται για χρήση σε
παραπανω από ένα τύπο πυρκαγιάς. Σε
μια πυρκαγιά εύφλεκτων υγρών είναι
πολύ σπουδαίο πως πλησιάζουμε και
σκοπεύουμε τον πυροσβεστήρα.
Το μέγιστο βεληνεκές για ένα πυρο
σβεστήρα ξερής σκόνης είναι 4-8
μέτρα, πολύ μικρότερο του πυροσβε
στήρα νερού. Μόλις τραβήξετε την
περόνη σκοπεύσατε στην βάση της
πυρκαγιάς και πιέσατε το μοχλό. Σαρώ
στε με τον πυροσβεστήρα αρχίζοντας

από την μπροστινή άκρη της πυρκαγιάς.
Η εκκένωση θα διαρκέσει από 8-25
δευτερόλεπτα ανάλογα με το μέγεθος
του πυροσβεστήρα. Ο πυροσβεστήρας
τύπου «ΑΒΓ» καλύπτει την καύσιμη
ύλη και διακόπτει την χημική αντίδρα
ση στην επιφάνεια του καυσίμου.
Μόλις σβήσει η φωτιά συνεχίσατε να
καλύπτετε την επιφάνεια για να εμπο
δίσετε την επανάφλεξη της φωτιάς.
Πυρκαγιές «Γ» κατηγορίας αφορούν
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που διαρρεονται από ρεύμα. Εδώ υπάρχει το
ειδικό πρόβλημα του κινδύνου ηλε
κτροπληξίας καθώς γίνεται η κατάσβε
ση. Τα κατασβεστικά υλικά δεν πρέπει
να είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού και
δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε νερό
σε μια πυρκαγιά που έχει σχέση ή είναι
κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
που διαρρέονται από ρεύμα. Ο συνηθι
σμένος πυροσβεστήραδγια χρήση σε
πυρκαγιές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
είναι ο συνδυασμένος τύπος «ΒΓ» και
διοξειδίου του άνθρακα. Εύκολα ανα
γνωρίζεται από την χοάνη στο άκρο του
σωλήνα.
Για να χρησιμοποιήσετε αποτελε
σματικά έναν πυροσβεστήρα διοξει
δίου του άνθρακα είναι αναγκαίο να
πλησιάσετε όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πυρκαγιά από ότι με
πυροσβεστήρες άλλου τύπου. Μία
απόσταση 1-2 1/2 μέτρων. Ο λόγος
είναι γιατί το διοξείδιο του άνθρακα
εκτοξεύεται με μορφή αερίου και δια
λύεται γρήγορα. Ό πω ς και με άλλους
πυροσβεστήρες ο πιο αποτελεσματικός
τρόπος χειρισμού είναι να σαρώσετε με
τον πυροσβεστήρα από άκρη σε άκρη
σκοπεύοντας στη βάση της πυρκαγιάς.
Το διοξείδιο του άνθρακα καλύπτει
την καύσιμη ύλη εμποδίζοντας την
επαφή της με το οξυγόνο του ατμο
σφαιρικού αέρα. Στην κυριολεξία κα
ταπνίγει την πυρκαγιά.
Ό τα ν οι πυροσβεστήρες χρησιμο
ποιηθούν σωστά η πυρόσβεση μπορεί
να φανεί απλή. Αλλά μη σας γελάει
αυτό. Κάνοντας χρήση του πυροσβε
στήρα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα είναι εύκολο μόνο αν καταλα
βαίνετε μερικά βασικά πράγματα. Το
κυριότερο, ποτέ μην προσπαθήσετε να
σβήσετε μια πυρκαγιά εάν είναι πολύ
μεγάλη ή εξαπλωμένη. Η αποτελεσματικότητα του πυροσβεστήρα περιορί
ζεται από το μέγεθός του, το βεληνεκές
του και την ανθεκτικότητά του κατά
την προσέγγιση μιας πυρκαγιάς. Πρό

σθετα στο πρόβλημα της υπερβολικής
θερμότητας, οι περισσότερες των πυρ
καγιών παράγουν τοξικούς καπνούς
που σ ’ έναν περιορισμένο χώρο μπο
ρούν να σας καταβάλουν.
Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιείσετε τον πυροσβεστήρα προσέξτε πως
πλησιάζετε την πυρκαγιά, προσέξτε τα
μαλλιά σας και τον ρουχισμό σας. Οι
φλόγες μπορούν να γυρίσουν απότομα
και η δύναμη της βολής του πυροσβε
στήρα μπορεί να εξαπλώσει την πυρκα
γιά. Σιγουρευτείτε ότι ο πυροσβεστήρα?
είναι πλήρως αναγομωμένος και λει
τουργεί καλά.
Για να εξασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα ενός πυροσβεστήρα πρέ
πει να είστε ικανοί να εκτοξεύσετε μία
διαρκή και συμπαγή ποσότητα κατα
σβεστικού υλικού στη βάση της φω
τιάς. Έ νας μη πλήρης ή απρόσεκτα
χρησιμοποιούμενος πυροσβεστήρας
δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μη
γέρνετε τον πυροσβεστήρα. Μερικοί
πυροσβεστήρες παλαιότερου τύπου
πρέπει να αναποδογυρισθούν για να
λειτουργήσουν. Οι νεώτεροι όμως πυ
ροσβεστήρες και ιδιαίτερα του τύπου
ξερής σκόνης σταματάνε να εκτο
ξεύουν κατασβεστικό υλικό εάν γερ
θούν ή αναποδογυρισθούν.
Τελικά θυμηθείτε ότι οι πυροσβε
στήρες λειτουργούν μόνο όταν τους
έχετε πρόχειρους και τους χρησιμο
ποιήσετε αποτελεσματικά και όσο η
πυρκαγιά δεν έχει πάρει μεγάλες δια
στάσεις.
Ο χρόνος που σπαταλάται σε αναζή
τηση πυροσβεστήρα και η εκμάθηση
λειτουργίας του μπορεί να σημαίνει τη
διαφορά μεταξύ ενός μικρού συμβάντος
και μιας καταστροφής. Παρά τις περιο
ρισμένες δυνατότητες που έχουν οι
πυροσβεστήρες είναι αποτελεσματικοί
για μικρές πυρκαγιές όταν χρησιμο
ποιούνται σωστά. Εξοικειωθείτε με την
τοποθεσία και τον χειρισμό του πυρο
σβεστήρα πριν γίνει κάτι. Διαβάστε τις
οδηγίες. Εξετάστε πιθανούς κινδύνους
πυρκαγιάς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς
θυμηθείτε ότι ο πυροσβεστήρας δεν
αντικαθιστά την Πυροσβεστική Υπη
ρεσία. Χτυπήστε τον συναγερμό και αν
είναι δυνατόν εκκενώστε τον χώρο πριν
χρησιμοποιήσετε τον πυροσβεστήρα.
Μετάφραση από το εγχειρίδιο του
N.F.P.A.
Πυρονόμος: Ευστάθιος Βιτουλαδίτης
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ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΠ Ο ΤΟΝ ΠΥΡΑΓΟ: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ

Το αεροπορικό υλικό είναι μέγιστης σημασίας, τόσο για
τη συγκοινωνία, όοο και για την άμυνα των χωρών. Η
ασφάλεια των αεροσκαφών είναι αποτέλεσμα εφαρμογής
έρευνας και τεχνολογίας υψηλού επιπέδου.
Για την κατασκευή ή αγορά αεροσκαφών δαπανούνται
υψηλά ποσά. Για την ασφάλεια προσώπων και αεροπορικού
υλικού, απαιτείται τόοο καλή οργάνωση, όσο και πυροσβε
στικό υλικό που να ανταποκρίνεται στις συνθήκες και στο
είδος της κατάσβεσης.
Η τεχνολογία στην κατάσβεση πυρκαγιών αυτού του
είδους είναι υψηλή, μπορεί όμως να βελτιωθεί τόσο σε
οργανωτικά θέματα, όσο και σε εγκαταστάσεις σταθερές ή
κινητές.

■ Τρόποι και μέθοδοι
Οι μέθοδοι και οι τρόποι αυτοί αναφέρονται:
Στην πυροπροστασία αεροσκαφών που βρίσκο
νται μέσα σε κλειστούς χώρους ή μονάδες συντήρη
σης και επισκευής.
Στην πυροπροστασία αεροσκαφών που βρίσκο
νται σε ακάλυπτους χώρους πολιτικών αερολιμένων
και στρατιωτικών αεροδρομίων, όπως σε διαδρόμους
και σε χώρους στάθμευσης ή αναμονής και
Στην πυροπροστασία αεροσκαφών που βρίσκο
νται σε πτήση ή στην διαδικασία προσγείωσης ή
απογείωσης.
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■ Ορισμός χώρων εφαρμογής της
πυροπροστασίας
Ο τρόπος και η μέθοδος πυροπροστασίας που
περιγράφονται στις επ όμενες παραγράφους, α ναφέρονται στους π ολιτκούς αερολιμένες και πολεμικά
αεροδρόμια, που περιληπτικά ορίζονται ως εξής:

Πολιτικοί αερολιμένες είναι οι χώροι και οι
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την προσ γείωση και απογείωση αεροσκαφών μαζικής μ ε τ α 
φοράς επιβατών ή και εμπορευμάτω ν. Στις εγ κ α τα 
στάσεις α υτές περιλαμβάνονται και οι χώροι σ τά θ 
μευσης, ανεφοδιασμού, συντήρησης ή επισκευής
αεροσκαφών καθώς επίσης και χώροι εργασίας
προσωπικού, αναμονής επιβατώ ν και επισκεπτών.

Πολεμικά αεροδρόμια είναι οι χώροι και οι
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την προσ γείωση και απογείωση πολεμικών αεροσκαφών
καθώς και αποθήκευσης πολεμικού υλικού.
Τα πολεμικά αεροσκάφη έχουν
κύριο προορι
σμό την θωράκι ση της χώρας από αέρος.
Ο προορισμός τω ν πολεμικών αεροσκαφών δεν
περιορίζεται μόνο οτον το μ έα της άμυνας της χώρας,
αλλά επ εκ τείνετα ι και σε άλλους χώρους δράσης,
ειδικότερα σε περίοδο ειρήνης, όπως είναι η προσφο -

ρά βοήθειας σε έκταΚτβδή απ ρόβλεπ τες ανάγκες
πολιτών ή και περιοχών της χώρας, που η πολιτική
αεροπορία για τεχνικούς λόγους δεν είναι σε θέση
πολλές φορές να προσφέρει.

■ Πυροπροστασία
Παρά το γεγονός ότι το αεροπορικό υλικό είναι
αξιόπιστο, δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθούν ή να
προβλεφθούν συμβάντα πυρκαγιάς τόσο κατά την
πτήση, όσο και κα τά την διαδικασία προσγείωσης και
απογείωσης τω ν αεροσκαφών καθώς και κα τά την
στάθμευση και αναμονή αυτών στους χώρους τω ν
αεροδρομίων.
Οι συνθήκες λειτουργίας τω ν πολύπλοκων εξα ρ 
τημάτω ν και συγκροτημάτων τω ν αεροσκαφών, ο
ανθρώπινος παράγοντας που συμβάλει στην σ υ ντή
ρηση και τη χρήση, δεν αποκλείουν με βεβαιότητα τα
συμβάντα ή ατυχήμα τα από πυρκαγιά. Τούτο έχει
αποδειχθεί πολλές φορές στην ιστορία τω ν α ερ ο π ο
ρ ιώ ν πτήσεων, με απ οτέλεσμα καταστροφικού
χαρακτήρα, ε ίτε με τη μορφή ανθρώπινων θυμάτων
μεγάλου αριθμού, ε ίτ ε με τη μορφή απώλειας
αεροσκαφών.
Η προστασία ανθρώπων και αεροπορικού υλικού
είναι καθήκον μεγάλης σημασίας τόσο σε καιρό
ειρήνης, όσο και σε καιρό πολέμου, με π ρ ο τερ α ιό τη 
τα π ά ν το τε τη διάσωση της ζωής επιβατών και
προσωπικού, αγαθό ανεκτίμητης και α να ντικα τά 
στατης αξίας.
Η πυροπροστασία παίρνει επομένως στην π ροκει
μένη περίπτωση την πρώτη θέση.

«Πυροπροστασία» π αρέχει σήμερα μοντέρνα μέσα
και αξιόλογες, αξιόπιστες εγκατα σ τά σ εις πυροπρο στασίας. Ο κυριότερες ενό τη τες πυροπροστασίας
συνοψίζονται στα εξής:

Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης.
Πυρανίχνευση είναι σύστημα μόνιμα εγκα τεσ τη μ έ νο τόσο στους χώρους στάθμευσης, επισκευής και
συντήρησης αεροσκαφών καθώς και μέσα στο ίδιο το
αεροσκάφος, όσο και στους χώρους εργασίας π ρο
σωπικού και αναμονής επιβατών και επισκεπτών.
Σκοπός του συστήματος πυρανίχνευσης είναι η
έγκαιρη προειδοποίηση για επικείμενη πυρκαγιά ή
αναγνώριση και εκτίμηση καταστάσεω ν και συνθη
κών που συντρέχουν στην εκδήλωση αυτής.
Το σήμα φ ω τεινό ή ακουστικό δίνεται από ειδικούς
για το σκοπό αυτό ανιχνευτές που αντιδρούν στη
μεταβολή της ατμόσφαιρας του χώρου π.χ. δημιουρ
γία καπνού ή φλόγας, άνοδο της θερμοκρασίας κλπ.
και που μεταδίδεται με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά
κυκλώματα στο χώρο ελέγχου.
Μ ε βάση προκαθορισμένους κώδικες ή συνδεσμο
λογίες, αναγνω ρίζεται ο χώρος που οι συνθήκες
εκδήλωσης πυρκαγιάς συγκλίνουν. Το προσωπικό
πυρασφάλειας επεμβαίνει άμεσα για την κατάσβεση
ή πρόληψη, εφαρμόζοντας τους κανόνες της π υρο
σβεστικής τέχνης και στρατηγικής χρησιμοποιόντας
και τα ανάλογα πυροσβεστικά μέσα.

Αυτόματη κατάσβεση πυρκαγιάς

μένων και πολεμικών αεροδρομίων είναι η προστασία
προσώπων και αεροπορικού υλικού από συμβάντα
πυρκαγιάς. Συμβάντα, που όπως είναι γνωστό,
μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφ ές
και απώλειες πολιτικές ή και εδαφικές μεγάλης
έκτασης, ειδικότερα σε περίοδο πολέμου.

Η αυτόματη εγκατάσταση κατάσβεσης πυρκαγιών
είναι επίσης μόνιμη (Sprinkler) που ενεργοπ οιείται
ε ίτε μετά από χρήση διακόπτη (δια χειρός), ε ίτε με
εντολή που δίδεται από το σύστημα πυρανίχνευσης.
Μ ετά την ενεργοποίηση α υτής εκ το ξεύ ετα ι α νάλο
γο πυρανασταλτικό ή πυροσβεστικό υλικό στο χώρο
που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Η εντολή ενεργοποίησης της εγκατάστασης α υτό ματης κατάσβεσης μπορεί να δοθεί και με ασύρματο
εντολοδόχο συσκευή.

Μέσα πυροπροστασίας διακρίνονται σε δύο κύρια

Κινητές εγκαταστάσεις πυροπροστασίας

μέρη.
Στις εγκαταστάσεις και στο κατασβεστικό ή πυρά να σ τα λτκό υλικό. Οι εγκαταστάσεις, σταθερές ή
κινητές, είναι οι ενό τη τες αποθήκευσης, μεταφοράς
και εκτόξευσης το υ κατασβεστικού υλικού στην
εσ τία της πυρκαγιάς.
Το κατασβεστικό υλικό είναι στερεάς, υγράς ή
αέριας κατάστασης που επιδρά στην απομόνωση ή
ψύξη και κατάσβεση της εστίας, αφού προκαλέσει
ανεπάρκεια ή έλλειψη οξυγόνου και θερμότητας που
είναι α π αραίτητα για την καύση.

Κινητές εγκαταστάσεις ή μονάδες πυροπροστα
σίας είναι αυτόνομες ενό τη τες που μπορούν να
μεταφερθούν σε διάφορα σημεία ή χώρους και να
ενεργοποιηθούν για την κατάσβεση πυρκαγιών κατά
βούληση.
Οι εγκαταστάσεις α υ τές διακρίνονται κυρίως σε
απλούς φορητούς πυροσβεστήρες κόνεως, HALLON,
COi ή αφρού,
τροχήλατους πυροσβεστήρες κόνεως, HALLON, CO2
ή αφρού,
πυροσβεστικά οχήματα κόνεως, HALLON, CO? ή
αφρού, νερού
πυροσβεστικά αεροσκάφη, HALLON, CO2 ή αφρού,
νερού και
πυροσβεστικά θαλάσσια σκάφη HALLON, CO? ή
αφρού, νερού.

Σκοπός της πυροπροστασίας πολιτικών αερολι

■ Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας
Η έρευνα και η τεχνολογία πάνω στο θέμα
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■

επ ιτρ έπ ει την επέμβαση κατάσβεσης της πυρκαγιάς
ευθύς αμέσως όταν το αεροσκάφος βρεθεί στην
αρχή του διαδρόμου προσγείωσης.

Π υ ρ ο π ρ ο σ τ α σ ία π ο λ ιτ ικ ώ ν α ε ρ ο λ ι

μ ένω ν
Η πυροπροστασία πολιτικών αερολιμένων είναι
μεγάλης σημασίας τόσο από κοινωνκής, όσο και από
οικονομικής άποψης.
Καθήκον της π ολιτείας και της πυροσβεστικής
Υπηρεσίας είναι η προστασία της ζωής και της
σωματικής ακεραιότητας ανθρώπων, αεροπορικών
γενικά εγκαταστάσεω ν και αεροσκαφών.
Η προστασία πολιτικών αερολιμένων είναι δυνατόν
να επ ιτευχθ εί με τους τρόπους και μεθόδους που
περιγράφονται στις επ όμενες παραγράφους.

Περιγραφή της εγκατάστασης
πυροπροστασίας
Η εγκατάσταση πυροπροστασίας πολιτικών αερο λιμένων που π ρ οτείνεται είναι σταθερή και α π ο τελείται κύρια από τα εξής μέρη:
— Αποθήκη ή δεξαμενή κατασβεστικού υλικού κ α 
τάλληλη και ικανής χω ρητικότητας κα τα σ κ ευ α 
σμένη από μπετόν, λαμαρίνα ή κατάλληλο π λ α 
στικό με όλα τα παρελκόμενα δηλαδή σωλήνας
πλήρωσης, σωλήνας εξαέρωσης, όργανα ελέγχου
πληρότητας κ,λπ.
Η αποθήκη α υτή είναι εγκα τεσ τημένη υπ όγεια
και πλησίον τω ν διαδρόμων προσγείωσης ή α π ο 
γείωσης τω ν πολπικών αερολιμένων, σύμφωνα με
το συνημμένο σχέδιο.
— Σύστημα-συγκρότημα άντλησης και πίεσης του
κατασβεστικού υλικού, εγκα τεσ τημένο επίσης
υπ όγεια και πλησίον της δεξαμενής και του
διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης.
Για τους λόγους ασφάλειας και αξιοπιστίας, το
συγκρότημα α υτό είναι δίδυμο, ώ στε σε π ερ ίπ τω 
ση βλάβης μιας μονάδας να υπάρχει η δεύτερη για
την εξυπηρέτηση της εγκατάσ τασ ης πυροπρο
στασίας.
— Δίκτυο σωληνώσεων τοπ οθετημ ένο και αυτό
υπ όγεια και κα τά μήκος των διαδρόμων προσγείω σης-απογείω σης και από τις δύο πλευρές.

Πυροπροστασία αεροσκαφών που βρίσκο
νται στην διαδικασία της προσγείωσης
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε α ερ ο 
σκάφος της πολιτικής αεροπορίας, που βρίσκεται σε
πτήση, ο πιλότος αφού ειδοποιήσει τον πύργο
ελέγχου, κατευθύνει το αεροσκάφος στον πλησιέστερο αερολιμένα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ή η
ομάδα πυρασφάλειας ενεργοπ οιείται και διαθέτει
όλα τα πυροσβεστικά μέσα για την κατάσβεση.
Η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αρχίζει
φυσικά, όταν το αεροσκάφος ακινητοποιηθεί στο
έδαφος. Ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την ακίνητο ποίησή του είναι δυνατόν να αποβεί μοιραίος, τόσο
για τους επ ιβάτες όσο και για το αεροσκάφος.
Επίσης είναι δυνατόν η πιθανή αστοχία του
προσωπικού ή των κατασβεστικών μέσων να φέρουν
επίσης μοιραία απ οτελέσματα.
Για την απ οτελεσματική κατάσβεση π ροτείνεται
ένας νέος τρόπος ή μέθοδος. Η μέθοδος αυτή
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Κατά περίπτωση οι σωληνώσεις α υτές μπορούν
να τοπ οθετηθούν και κάτω του διαδρόμου.
Τα άκρα τω ν σωληνώσεων καταλήγουν σε
ειδικά στόμια-αυλούς εκτόξευσης κατασβεστικού
υλικού προς προκαθορισμένες ή ρυθμιζόμενες
κατευθύνσεις.
Στην αρχή και το τέλος τω ν διαδρόμων προσ
γείωσης και απογείωσης το π ο θ ετο ύντα ι π ερισ
σότεροι αυλοί εκτόξευσης κατασβεστικού υλικού,
για τί στα σημεία α υτά π ρέπ ει να εντα θ εί η
κατάσβεση της πυρκαγιάς, αφού το αεροσκάφος
θα έχ ει ακινητοποιηθεί.
- Πίνακας λειτουργίας-ενεργοποίησης. Ο πίνακας
αυτός το π ο θ ετείτα ι σε ειδικό χώρο σε υπερυψ ω 
μένο επίπεδο, ώ στε να ελ έγ χ ετα ι ο π τκ ά από το
χειριστή ολόκληρο το μήκος του διαδρόμου. Ο
πίνακας φ έρει όλα τα όργανα χειρισμού και
ελέγχου το υ συστήματος.
Για την α π οτελεσματικότερη επέμβαση, υπ άρ
χει ασύρματο δίδυμο χειριστήριο τοπ οθετημένο
σε ειδικό πυροσβεστικό όχημα που κινείται και
ελέγχει από κοντά την εξέλιξη το υ συμβάντος και
κατευθύνει τους αυλούς κατάσβεσης προς την
κατεύθυνση που οι συνθήκες το επιβάλλουν.
— Κατασβεστικό υλικό στερεάς, υγράς ή αέριας
μορφής αποθηκευμένο στην απ οθήκη-δεξαμενή
που αναφέρθηκε.Το κατασβεστικό υλικό (νερό,
HALLON, CG> ή αφρός) δεν π ρέπ ει να επιδρά
α ρ νη τκά στο συντελεστή τριβής μ ετα ξύ των
ελαστκώ ν το υ αεροσκάφους και το υ καταστρώ 
ματος του διαδρόμου. Η μείωση το υ συντελεστή
τριβής έχ ει σαν απ οτέλεσμα τη μείωση της
πρόσφησης του αεροσκάφους στο έδαφος και την
αύξηση της τροχιοδρόμησης.

Ενεργοποίηση και χρήση της εγκατάστασης
πυροπροστασίας
Ό τ α ν το αεροσκάφος βρεθεί στη διαδικασία
καθόδου για προσγείωση και πριν ακόμη έρθει σε
επ α φ ή με το έδαφος, ενεργοπ οιείται η εγκατάσταση
από το χώρο ελέγχου ή από τον επικεφαλής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που βρίσκεται στο ειδικό
πυροσβεστικό όχημα συντονισμού τη ς επιχείρησης
κατάσβεσης.
Η όλη εγκατάσταση τίθ ετα ι σε λειτουργία και το
κατασβεστικό υλικό εκ το ξεύ ετα ι από τους αυλούς,
που βρίσκονται υπ όγεια δεξιά και αριστερά του
διαδρόμου προσγείωσης και σε όλο το μήκος αυτού.
Το αεροσκάφος καλύ π τετα ι σχεδόν ολόκληρο από
το κατασβεστικό υλικό σε όλη την διάρκεια της
τροχιοδρόμησης.
Στη συνέχεια οδηγείται από τον κύριο διάδρομο
στο βοηθητικό και ταυτόχρονα ενεργοπ οιείται η
μονάδα κατάσβεσης α υτού του βοηθητικού διαδρό
μου.
Εκεί παραμένει κάτω από τη συνεχή βολή των
κατασβεστικών μέσων. Στο σημείο α υτό επεμβαίνει
και η κινητή μονάδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
τόσο για την τελική κατάσβεση, όσο και για την
διάσωση τω ν επιβατώ ν και το υ προσω πκού του
αεροσκάφους.
Η κύρια μονάδα κατάσβεσης κα τά μήκος του
διαδρόμου τίθ ετα ι εκτός λεπουργίας, όταν το α ερ ο 
σκάφος εισέλθει στον βοηθητικό διάδρομο.
Αν οι συνθήκες του συμβάντος, δεν επιτρέψουν την
έξοδο του αεροσκάφους από το ν κύριο διάδρομο,
τ ό τ ε αυτό παραμένει στο τέλος α υτού κάτω από τη
συνεχή βολή της πλησιέστερης κατασβεστικής μονά -
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δας του διαδρόμου και δεν ενεργοπ οιείται η μονάδα
κατάσβεσης το υ βοηθητκού διαδρόμου.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο α υ τό συμμε τ έ χ ε ι ενεργά στην κατάσβεση με πυροσβεστκά
οχήματα και επ εμβαίνει για τη διάσωση τω ν επ ιβ α 
τών και το υ προσωπικού το υ αεροσκάφους. Ετσι
επ ιτυ γχ ά νετα ι ο επιδκοκόμενος σκοπός.

Πυροπροστασία με ειδικά πυροσβεστικά
ελικόπτερα
'Ενας άλλος τρόπος που π ρ οτείνεται για την
κατάσβεση αεροσκαφών που βρίσκονται στο διάδρο μο προσγείωσης-απογείωσης, είναι η χρησιμοποίη
ση ειδκώ ν πυροσβεσπκών ελκοπ τέρω ν. Τα ε λ κ ό π τερ α α υ τά είναι διασκευασμένα να φέρουν διάφορα
κατάλληλα κα τα σ β εσ τκά υλικά.
' Ο ταν τ ο αεροσκάφος ακινητοποιηθεί στο διάδρο μο προσγείωσης-απογείωσης, τ ό τ ε αρχίζει η κ α τ ά 
σβεση της πυρκαγιάς από το πυροσβεσπκό ε λ κ ό τττερο, το οποίο έχ ει ήδη λάβει θέση πάνω απ ό το
σημείο που αναμένεται να ακινητοποιηθεί το α ερ ο 
σκάφος.
Σε περίπτωση που το αεροσκάφος εξέλθ ει από
το ν κύριο διάδρομο ή υπερβεί το όριο του χώρου του
αεροδρομίου π έρα απ ό την προτεινόμενη α υτόμα τη
εγκατάσταση, τ ό τ ε η κατάσβεση π ραγματοπ οιείται
από α υ τό το ειδκό πυροσβεσπκό ελικόπτερο.

Πυροπροστασία αεροσκαφών που
βρίσκονται σε κλειστούς χώρους
Γκχ την πυροπροστασία αεροσκαφών που βρίσκο νται ο ε κλειστούς χώρους, όπως χώρους επισκευής,
συντήρησης και αναμονής, π ρ οτείνεται η ε γ κ α τά 
σταση κεντρκής μονάδας πυρόσβεσης που α π ο τελείται απ ό της εξής ενότητες:
- Σύστημα συσκευών πυρανίχνευσης εγ κ α τεσ τη 
μένων σε κατάλληλα σημεία μέσα στους χώρους,
όπως στην οροφή, στους τοίχους και επικίνδυνες
θέσεις εργασίας καθώς επίσης και σε σημεία
ύπαρξης, αποθήκευσης ή χρήσης εύφ λεκτω ν
υλκών.
Οι συσκευές α υτές πυρανίχνευσης αντιδρούν
και ενεργοποιούνται σε περιπτώ σεις μεταβολής
της σύνθεσης της ατμόσφαιρας του χώρου, της
ανόδου της θερμοκρασίας, της ύπαρξης ή της
δημιουργίας σπινθήρων ή ανοικτής φλόγας.
Οι συσκευές πυρανίχνευσης δίνουν σήμα ακουσ τκ ό ή φω τεινό τόσο μέσα στον ίδιο το χώρο, όσο
και στον χώρο ελέγχου π.χ. στο γραφείο του
υπεύθυνου πυρασφάλειας, για επ ικείμενες συν
θήκες πρόκλησης πυρκαγιάς.
- Σύστημα αυτομάτου κατεωνισμού καταλλήλου
πυροσβεστικού υλικού απ ό δίκτυο εγ κ α τεσ τη μ έ
νο στην οροφή του χώρου ή και π ρόσθετα στους
τοίχους αυτού. Η π υκνότητα των σημείων κατεω νισμού π ροτείνεται να είναι ένα σημείο για κάθε 10
τετραγω νικά μέτρα της επ ιφ άνειας του χώρου. Τα
σημεία κατεωνισμού στους κάθετους τοίχους του
χώρου π ροτείνεται να είναι τοπ ο θ ετη μ ένα σε
ύψος 5-6 μέτρων και σε απόσταση 5-6 μέτρων και
σε όλη την π εριφ έρεια το υ χώρου.
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- Αποθήκη ή δεξαμενή πυροσβεστικού υλικού (νε
ρό, HALLON, διοξείδιο του άνθρακα, αφρό κ.λπ.) με
όλα τα α π αραίτητα συγκροτήματα και δίκτυα
σωληνώσεων και σύγχρονα όργανα ελέγχου και
χειρισμού, όπως συγκροτήματα αντλιών, μόνιμο
καθώς και τηλεχειριζόμενο χειριστήριο κινητό.

Λειτουργία της εγκατάστασης
Σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης της
ατμόσφαιρας του χώρου με τη δημιουργία καπνού,
την άνοδο της θερμοκρασίας, την ύπαρξη σπινθήρων
ή ανοικτής φλόγας, οι συσκευές πυρανίχνευσης
ενεργοποιούνται και δίνουν σήμα οπτικό ή ακουστικό
μέσα στο χώρο καθώς και στο χώρο ελέγχου της
ομάδας πυρασφάλειας.
Μ ετά την αναγγελία του σήματος και τη ν π α ρ έ
λευση ορισμένου χρόνου π.χ. 30-60 δευτερολέπτω ν,
που μπορεί να ρυθμιστεί κα τά περίπτωση, και αφού
δεν δοθεί ακύρωση το υ σήματος από τ ο προσωπικό
ασφάλειας, τ ό τ ε ενεργοπ οιείται το α υτόμα το σ ύ 
στημα κατεωνισμού κατασβεστικού υλικού στο χώρο
από τον οποίο προήλθε το σήμα.
Η ακύρωση του σήματος, δηλαδή της εντολής της
ενεργοποίησης του συστήματος α υτόμα του κα τεω νισμού μ ετά από τον προκαθωρισμένο χρόνο, δίνεται
από τον υπεύθυνο του συγκεκριμμένου χώρου, από
τον οποίο προήλθε το σήμα, ή από τον υπεύθυνο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφού προηγουμένω ς
ερευνηθεί ο χώρος αυτός και διαπιστωθεί ότι η
ενεργοποίηση του συστήματος κατεω νισμού δεν
είναι αναγκαία.
Αν το σήμα επικείμενης πυρκαγιάς δεν ακυρωθεί με
την διαδικασία που αναφέρθηκε, μ ετά την π α ρ έλευ 
ση του προκαθορισμένου χρόνου, το α υτόμα το
σύστημα κατεωνισμού τίθ ετα ι σε πλήρη λειτουργία
για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Μ ετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς το σύστημα
τίθετα ι εκτός λειτουργίας από το προσωπικό της
Πυρασφάλειας του αερολιμένα.

Χρήση και αποτελεσματικότητα της
εγκατάστασης
Η εγκατάσταση α υτή κατεω νισμού του πυροσβε
στικού υλικού είναι α υτόμα τη και δεν α π αιτούνται
ιδιαίτερες γνώσεις ή επιδόσεις για τ η χρήση.
Σημαντικό σημείο είναι, ότι επ ιβάλλεται να γίνετα ι
ανάλογη συντήρηση που να εξασφ αλίζει την έτοιμό τη τά της.
Εκτιμάται, ότι α υτή η εγκατά σ τα σ η είναι σε θέση να
εξασφαλίσει απόλυτη πυροπροστασία σ τα α ερ ο 
σκάφη που βρίσκονται μέσα σε κλειστούς χώρους
καθώς επίσης και τις εγκατα σ τά σ εις επισκευής ή
συντήρησης τω ν ίδιων τω ν χώρων.

Πυροπροστασία χώρων και αιθουσών
πολιτικών αερολιμένων
Το αναφερόμενο σχήμα του τρόπου πυροπρο
στασίας που π εριγράφ ετα ι περιληπτικά π αρακάτω
μπορεί να εφαρμοσθεί και για την πυροπροστασία
χώρων και αιθουσών πολιτικών αερολιμένων.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ
ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Πυροπροστασία πολεμικών
αεροδρομίων
Τα πολεμικά αεροδρόμια είναι χώροι και ε γ κ α τα 
στάσεις, στοιχεία απ α ρα ίτητα και αναγκαία για την
άμυνα της χώρας.
Στους χώρους αυτούς εξυπ ηρ ετούντα ι πολεμικά
αεροσκάφη υψηλής τεχνολογίας, τα οποία π ρέπ ει
να βρίσκονται π ά ντα σε ετοιμότητα . Επίσης το
πολεμικό υλικό απ οθηκεύετα ι και συντηρείται στους
χώρους αυτούς.
Το κόστος του αεροπορικού αυτού υλικού είναι
σημαντικό και βαραίνει οικονομικά τη χώρα σε
μεγάλο βαθμό.
Υποχρέωση και καθήκον του προσωπικού του
πολεμικού αεροδρομίου και της Πυροσβεστικής Υ π η
ρεσίας είναι η προστασία αυτού από συμβάντα
πυρκαγιάς. Εκτός από το οικονομκό θέμα, η κ α τα 
στροφή πολεμικών αεροσκαφών έχ ει σαν α π ο τέλ ε
σμα και τη μείωση της αμυντικής δύναμης σε
περίπτωση πολέμου.
Για την πυροπροστασία τω ν πολεμικών αεροσκα
φών και τω ν εγκαταστάσεω ν τω ν βάσεων, π ροτείνε ται ένας νέος τρόπος που π εριγράφ ετα ι παρακάτω.

Πυροπροστασία αεροσκαφών που
βρίσκονται στην διαδικασία προσγείωσης
Σε προηγούμενο πρόγραμμα π ροτάθηκε ένας
νέος τρόπος πυροπροστασίας για τα αεροσκάφη της
πολιτικής αεροπορίας.
Το σύστημα αυτό βρίσκει απ όλυτη εφαρμογή και
στην προκειμένη περίπτωση προστασίας πολεμικών
αεροσκαφών και εγκαταστάσεω ν.

Πυροπροστασία πολεμικών αεροσκαφών
που βρίσκονται μέσα σε κλειστούς χώρους
Μ ε την εκδοχή, ότι τα πολεμικά αεροσκάφη
βρίσκονται κα τά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα
στους χώρους αναμονής, συντήρησης και επισκευής
σε σχέση με τα πολπικά αεροσκάφη, π ρ οτείνεται
ένας ακόμη πρόσθετος τρόπος πυροπροστασίας
από αυτόν που π ροτάθηκε για τα πολπικά α ερ ο 
σκάφη.

α: υπόστεγο
β: πολεμικό αεροσκάφος
γ: ειβικό πέλμα
β: τύμπανο περιτύλιξης συρματόσχοινου
ε: συρματόσχοινο έλξης

Ο πρώτος τρόπος αφορά τις ίδιες εγκατα σ τά σ εις
πυροπροστασίας και διαδικασίες που αντιστοιχούν
για τους πολπικούς αερολιμένες και που περιγράφο νται παραπάνω.
Ο δεύτερος τρόπος είναι η σε ελάχιστο χρόνο
απομάκρυνση τω ν αεροσκαφών από το χώρο
στάθμευσης στον οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Για το σκοπό α υτό απ απούνται μόνιμες ε γ κ α τα 
στάσεις, οι οποίες περιληπτικά π εριγράφονται ως
εξής:
Οι χώροι στάθμευσης ή αναμονής τω ν πολεμικών
αεροσκαφών φέρουν για κάθε αεροσκάφος ειδικό
πέλμα, πάνω στο οποίο στηρίζονται οι μπροστινοί
τροχοί. Η ειδική κατασκευή των πελμάτω ν αυτώ ν
επ ιτρέπ ει την τοπ οθέτησ η τω ν εμπρόσθιων τροχών,
όταν το αεροσκάφος έχει λάβει την τ ε λ κ ή θέση
στάθμευσης, έτσι ώ στε το βάρος του αεροσκάφους
να στηρίζεται πάνω στο πέλμα.
Το ειδικό αυτό πέλμα φ έρει τέσσ ερες τροχούς
μκρής διαμέτρου καθώς και άγκυστρο ρυμούλκησης.
Συρματόσχοινο ανάλογης διατομής προσδένεται
με το ένα του άκρο στο άγκυστρο σε τροχαλία ή
τύμπανο που π εριστρέφ εται με ηλεκτρικό κινητήρα.
Το τύμπανο περιτύλιξης του συρματόσχοινου είναι
υπ όγειο και σε απόσταση από το χώρο στάθμευσης,
κανή και ασφαλή σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσα στο
χώρο αυτό.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσα στο χώρο σ τά θ 
μευσης πολεμικών αεροσκαφών και αφού εκπληρω 
θούν οι απαιτήσεις που αναφέρθηκαν για τα
πολπικά αεροσκάφη, δηλαδή κεντρική εγκατάσταση
πυρανύχνευσης, αυτόματου κατεωνισμού κα τα σ β ε
στικού υλικού κΛπ. ενεργοπ οιείται α υτόμα το σ ύστη
μα για το άνοιγμα των θυρών, αν υπάρχουν, καθώς
επίσης και το σύστημα έλξης τω ν αεροσκαφών εκτός
του χώρου και σε ικανή και ασφαλή απόσταση.
Μ ε α υ τό τον τρόπο εξασφ αλίζεται με απόλυτη
βεβαιότητα το αεροπορικό υλικό σε περίπτωση
πυρκαγιάς.
Η πυροπροστασία π ολιτκώ ν αερολιμένων και
πολεμικών αεροδρομίων είναι επ ιτακτική ανάγκη για
τη διαφύλαξη της ασφάλειας προσώπων και α ερ ο 
πορικού υλικού.
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Ηλεκτρονικός
υπολογιστής
Με τη λογική του ανθρώπου στην
υπηρεσία της υψηλής τεχνολογίας
στοιχείων και των πληροφοριών. Αφού λοιπόν ο Η.Υ. είναι
τόσο χρήσιμος θα μπορούσε άνετα να μπει και στα
αστυνομικά τμήματα, εξυπηρετώντας όχι μόνο τους
αστυνομικούς υπαλλήλους αλλά και το κοινό. Και αυτό
γιατί ο Η.Υ. έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:
— Μεγάλη ταχύτητα Έ νας μέσου μεγέθους Η.Υ. μπορεί
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) λειτουργεί με
σε ένα πρώτο λεπτό να διαβάσει περίπου από50.000 έως
η λογική του ανθρώπου (προγραμματιστή), με
20.000.000 χαρακτήρες, όπως επίσης να προσθέσει
βάση μια σειρά εντολών (πρόγραμμα) και μπορεί
να εκτελέσει αριθμητικές και λογικές πράξεις. Η ικανότητα περίπου 500.000 πενταψήφιους αριθμούς.
— Απόλυτη ακρίβεια
να εκτελεί αριθμητικές και λογικές πράξεις με μεγάλη
— Μεγάλη μνήμη.
ταχύτητα και ακρίβεια, επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών
— Συνεχή λειτουργία
υψηλής στάθμης.
— Εκτέλεση απλών πράξεων.
Ο Η.Υ. θεωρείται σαν η τρίτη επανάσταση στην ιστορία
— Μικρό όγκο.
της επεξεργασίας στοιχείων. Πρώτη ήταν ο λόγος, η γραφή
— Επεκτασιμότητα
και τα διάφορα μαθηματικά σύμβολα. Δεύτερη ήταν η
— Τηλεπεξεργασία Μπορεί να συνδεθεί με περιφερειατυπογραφία που μηχανοποίησε την καταγραφή των

Του Δημήτρη Πλά
αστυφύλακα-προγραμματιστή Η/Υ

Ο
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κές μονάδες που βρίσκονται μακριά και να δίνει ή να
παίρνει στοιχεία.
— Ειδική μεταχείριση. Χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια με
σταθερή τάση, σταθερή θερμοκρασία και καθαριότητα.

— Εξειδικευμένο προσωπικό.
— Προετοιμασία στοιχείων.
Έ να σύστημα Η.Υ. αποτελείται βασικά από τα ακόλου
θα μέρη:
• Κ ε ν τ ρ ι κ ή μ ν ή μ η (central memory).
Στη μνήμη αποθηκεύονται προσωρινά το πρόγραμμα,
τα στοιχεία που θα τύχουν επεξεργασίας και τα
αποτελέσματα της επεξεργασίας.
• Κ εντρ ική μονάδα επεξεργασίας
(central
processing unh ή C.P.U.)
Είναι το τμήμα στο οποίο γίνεται η επεξεργασία των
στοιχείων που έχουν μεταφερθεί στη μνήμη και
αποτελείται από:
α. Την αριθμητική μονάδα (Arithmetic unit) στην οποία
εκτελούνται οι αριθμητικές και λογικές πράξεις,
β. Την μονάδα ελέγχου (control unit) που συντονίζει τις
ενέργειες όλων των τμημάτων του Η.Υ. και φροντίζει
για την εκτέλεση των εντολών του προγράμματος.
• Περιφερειακές μονάδες εισόδου-εξόδου (Peripheral
unit). Είναι τα μηχανήματα στα οποία τοποθετούνται τα
μέσα κσταχώρησης στοιχείων (αρχεία) για να γίνει
σχετική επεξεργασία από τον Η.Υ.
Κάθε τι που έχει υλικό χαρακτήρα στον Η.Υ., όπως
μηχανήματα, λογικά κυκλώματα κ.λπ. ονομάζεται Hard
ware. Ό τ ι δεν έχει υλικό χαρακτήρα όπως το σύνολο των
προγραμμάτων ονομάζεται Software. Μερικές από τις πιο
συνηθισμένες εφαρμογές μηχανογράφησης σε ορισμένους
τομείς είναι:

Επιστημονικός Τομέας
Οικονομικός Τομέας
Διοικητικός Τομέας
Εκπαιδευτικός Τομέας

Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Η.Υ. δεν είναι καθόλου
έξυπνο μηχάνημα και αυτό γιατί ότι του δίνουμε αυτό
ακριβώς εκτελεί και τίποτα παραπάνω.
Η μνήμη του είναι το αντίστοιχο του χαρτιού που
χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας εργασία για την
καταχώρηση στοιχείων και πληροφοριών. Ο άνθρωπος
γράφει στο χαρτί στοιχεία και πληροφορίες και τα
ξαναδιαβάζει όταν χρειαστεί. Η μνήμη του Η.Υ. έχει την
ίδια δυνατότητα, δηλαδή δέχεται στοιχεία που μπορεί να τα
διατηρήσει και μετά να τα ξαναδώσει.
Ο άνθρωπος γράφει τα στοιχεία σε μια θέση ενός χαρτιού
ή σε μια σελίδα ενός σημειωματαρίου. Για να ξαναδιαβάσει,
πρέπει πρώτα να εντοπίσει τη θέση τους. Το ίδιο γίνεται και
με τη μνήμη του Η.Υ. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις
και έτσι μπορούν να εντοπισθούν στοιχεία που έχουν
τοποθετηθεί στη μνήμη αρκεί να είναι γνωστή η θέση τους.
Το μέγεθος και η ταχύτητα της μνήμης παίζουν σοβαρό
ρόλο στις δυνατότητες του Η.Υ. Η μνήμη είναι διαθέσιμη
στον προγραμματιστή, εκτός από ορισμένες περιοχές που
χρησιμοποιούνται από το σύστημα του Η.Υ.
' Ολα τα στοιχεία που έχει ο άνθρωπος για επεξεργασία
αποτελούνται από τους ακόλουθους χαρακτήρες:
Αριθμητικούς από 0 -9

Αλφαβητικούς από Α έως Ω και το κενό
Διάφορα σύμβολα (22 τον αριθμό), +, -, *, /, > , <■, =, # , £, %,
β ,& .
Ό λ ο ι αυτοί οι χαρακτήρες μπορεί να υπάρχουν στο
πληκτρολόγιο του Η.Υ. αλλά δεν εισάγονται έτσι στη
μνήμη του. Στη μνήμη αποθηκεύονται μόνο ψηφία του
δυαδικού συστήματος 0 και 1 και ονομάζονται Bits από
Binary Digit. Για να γίνει πιο κατανοητό θα αναφέρουμε ένα
παράδειγμα:
Έστω ότι πληκτρολογούμε τη λέξη ΕΛ.ΑΣ. στο
computer. Στην οθόνη θα εμφανισθεί όπως ακριβώς το
γράψαμε αλλά μέσα στη μνήμη του υπολογιστή θα γραφτεί
όπως δείχνει το σχήμα.
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Οι αρχαιοκάπηλοι
της Δυτικής Μακεδονίας
Ποιός στ’ αλήθεια θα υποπτευό
ταν ένα σεβάσμιο βΟχρονο συντα
ξιούχο παπά και δύο νοικοκυρές
σαν εγκέφαλους οργανωμένου δι
κτύου αρχαιοκαπήλων, που είχε
εξαπλωθεί διακριτικά σ’ ολόκληρη
τη Δυτική Μακεδονία;
Την συγκλονιστική αποκάλυψη
της δράσης τους έκαναν μετά από
συντονισμένη παρακολούθηση όρ
γανα της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης και της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ημαθίας.
Συγκεκριμένα στην Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης έφθασε η πληροφο
ρία ότι μια γυναίκα μέντιουμ είναι
«ανακατεμένη» σε παράνομες αγο
ραπωλησίες αρχαίων αντικειμένων.
Το πρόσωπο αυτό εντοπίστηκε γρή
γορα. Ήταν η Αλεξάνδρα Παπανικολάου 52 χρόνων, κάτοικος Νέας
Κρήνης Θεσσαλονίκης. Σ’ αυτήν
παρουσιάστηκε αστυνομικός σαν
υποψήφιος αγοραστής αρχαιοτή
των κι εκείνη έπεσε στην παγίδα
και ανέλαβε να τον φέρει σ’ επαφή
με το «κατάλληλο άτομο».
Η ίδια οδήγησε τον «υποψήφιο
πελάτη» στο σπίτι της 32χρονης
νοικοκυράς Δέσποινας Κουρπαγιαννίδου στη Βέροια και η τελευ
ταία του έδειξε τρεις εικόνες και
ένα επιστήθιο ασημένιο σταυρό. Τα
παζαρέματα είχαν φουντώσει όταν
οι αστυνομικοί που από ώρα είχαν
κυκλώσει αθέατοι το σπίτι όρμησαν
ξαφνικά και συνέλαβαν τις δύο γυ
ναίκες με τα κειμήλια στα χέρια
τους.

Η Καραγιαννίδου ανακρίθηκε
αμέσως και δεν άργησε καθόλου να
αποκαλύψει τον ·εγκέφαλο» που
ήταν ο... ΘΟχρονος συνταξιούχος
παπάς Ανδρέας Κύρκος, από τη
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Βέροια. Ύστερα από εντολή των
αστυνομικών του έκλεισε τηλεφω
νικό ραντεβού, στο οποίο πήγε όχι
μόνη της αλλά με συνοδεία.
Αφωνος έμεινε ο παπάς όταν
αντίκρυσε μπρος του τους αστυνο
μικούς κι έσπευσε με τη σειρά του
να εμφανίσει όλα τα κειμήλια που
κατείχε: οκτώ βιβλία τυπωμένα πριν
πάρα πολλά χρόνια, λυτά φύλλα
πρωτότυπων εκδόσεων του 1852
και του 1764, εκατοντάδες έγγραφα
χειρόγραφα, ένα χάλκινο νόμισμα
της προρωμαίκής εποχής, δύο χάλ
κινα τούρκικα νομίσματα, η εικόνα
του Αγίου Γεωργίου (πανάρχαιο
κειμήλιο), ένα λινό ύφασμα με ζω
γραφιά του Επιταφίου, μια εικόνα
με χαλκογραφική παράσταση της
Αποκαθήλωσης και διάφορα άλλα
μικρότερα αντικείμενα.
Ο παπα - Αντρέας αποκάλυψε
πως διαπραγματευόταν την πώληση
της εικόνας του Αγ. Γεωργίου ένα
ντι 8.000.000 δραχμών.
Τα περισσότερα από τα αντικεί
μενα είναι αμύθητης αξίας και
προέρχονται από τα μοναστήρια
του Αγίου Όρους.
Η αστυνομία ερευνά για την α
νακάλυψη και σύλληψη των συνερ
γατών των τριών αρχαιοκαπήλων
ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
ήδη στον εισαγγελέα.

Κρεοπώλες χασισοκαλλιεργητές
Φαίνεται πως ο γεωργοκτηνοτρόφος Αναστάσιος Παλαιοχωρίτης, 60 χρόνων και οι κρεοπώλες
Χαρίλαος και Γεώργιος Παλαιοχωρίτης, 36 και 38 χρονών κάτοικοι
Καρδίτσας δεν τα βγάζαν πέρα μό
νο με το κυρίως επάγγελμά τους.
Σε αγροτική έκταση στην Τσιαπόγα καλλιεργούσαν δενδρύλλια

ινδικής κάνναβης, 650 τον αριθμό
σε χώρο 110 στρεμμάτων.
Η δραστηριότητά τους αυτή ό
μως δεν ξέφυγε από το άγρυπνο
μάτι της Αστυνομίας και το μεση
μέρι της 1ης Αυγούστου συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στην αυτο
σχέδια φυτεία τους και οδηγήθη
καν στον εισαγγελέα.

Το σέτερ
έσωσε τα παιδιά
Φλόγες τύλιξαν διαμέρισμα στο
Παλιό Φάληρο, γύρω στα μεσάνυ
χτα και άρχισαν να κινούνται απει
λητικά προς το υπνοδωμάτιο των
τριών παιδιών του Δημήτρη Μετζελόπουλου που κοιμόνταν. Ευτυχώς
το μεγαλύτερο η 15χρονη Μαριέλα
δεν είχε προλάβει να ξαπλώσει ό
ταν άκουσε τα αγωνιώδη γαυγίσματα του σκύλου τους, ενός κοκκινω
πού σέτερ. Αναυδη έμεινε όταν
ανοίγοντας την πόρτα του υπνοδω
ματίου βρέθηκε αντιμέτωπη με τη
φωτιά που υψώνονταν στα δύο μέ
τρα.
Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία
της ξύπνησε τα αδέλφια της και τα
πήγε στη σκάλα. Αμέσως μετά τη
λεφώνησε στην Πυροσβεστική και
αφού την ειδοποίησε άρχισε να καλεί σε βοήθεια τους γείτονες.
Πέντε περιπολικά με πλήρωμα
13 ανδρών έφθασαν σε χρόνο - ρε
κόρ και με υπεράνθρωπες προσπά
θειες κατάφεραν να τη σβήσουν. Η
φωτιά οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα
και προξένησε ζημιές 2.500.000
δραχμών.
Φαντασθήτε τα συναισθήματα
αγωνίας και ανακούφισης στη συ
νέχεια που ένοιωσαν οι γονείς των
παιδιών όταν έφτασαν λίγο μετά το
σβήσιμο της πυρκαγιάς, στο σπίτι
τους.

Η πάσα κατέληξε... άουτ
Δυο κλεφτρόνια προσπάθησαν
να πασάρουν ο ένας στον άλλο
ναρκωτικά για να τα κρύψουν από
την αστυνομία. Ό λ’ αυτά είναι, μέ
χρι ς εδώ, φυσικά. Διάλεξαν όμως
ακατάλληλο τόπο για να το κάνουν
αφού εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν
μέσα σε περιπολικό της Ασφάλειας
που τους οδηγούσε στο Τμήμα για
κλοπές και παράβαση του νόμου
περί ναρκωτικών.
Ο Ελευθέριος Χριστοφυλογιάννης προσπάθησε να δώσει στον
Κων/νο Ντούνη 5 φακελλάκια η
ρωίνη και κοκκαίνη κι ο τελευταίος
θέλησε να τα κρύψει στο στόμα του
χωρίς όμως να το πετύχει.
ί*·*Οι αστυνομικοί που τους συνό
δευαν τους είδαν και η διαδικασία
που ακολούθησε αποκάλυψε πέρα
από την κατοχή και χρήση ναρκωτι
κών πολλές κλοπές σε σπίτια και
γραφεία απ’ όπου αφαιρεοαν αντι
κείμενα αξίας.

Το περιπολικό
τουμπάρησε

Σύμφωνα με την μαρτυρία του
τελευταίου ένα αυτοκίνητο του έ
κλεισε ξαφνικά το δρόμο από δεξιά
και στην προσπάθειά του ν’ αποφύγει τη σύγκρουση έχασε τον έλεγ
χο του αυτοκινήτου του και μπήκε
στο αντίθετο ρεύμα.

Τίποτα δεν
εξαιρεί
η πυρκαγιά!
Σοκοφρέτες και άλλα σακχαρώ
δη έφαγε αυτή τη φορά η φωτιά,
όταν από άγνωστη αιτία ξέσπασε
στο εργοστάσιο της «ΤΥΠΟΧΡΩΜ»
στο Νέο Ηράκλειο.
Η επέμβαση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας που ήταν άμεση, μας
δήλωσαν οι περίοικοι, έσβησε την
φωτιά μέσα σε λίγες ώοες πριν πά
ρει διαστάσεις, διασώζοντας έτσι
περιουσία 63 εκατ. δραχμών.
Η επιχείρηση ΤΥΠΟΧΡΩΜ είναι
ασφαλισμένη για 80 εκατ. δραχμές.
Έ ρευνα για τα αίτια της πυρκα
γιάς διενερ γεί το Ανακριτικό Τμήμα
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Υπηρεσία εκτελούσε περιπολικό
Εμπρηστής
της Αμεσης Δράσης όταν ξαφνικά
στα 16 του
βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυ
κλοφορίας, σηκώθηκε στις δύο ρό
δες, τουμπάρισε και ακινητοποιήΓια να εκδικηθεί τον βοσκό πα
θηκε πάνω σ’ ένα ανάχωμα.
τέρα του, ο Ιβχρονος γιός έβαλε
Συνέβη στη λεωφόρο Βουλιαγ φωτιά σε περιοχή της Ριτσώνας
μένης, έξω από την αμερικανική όπου έβοσκαν τα πρόβατά τους και
προκάλεσε πυρκαγιά.
βάση, στις 3.25' τα ξημερώματα.
Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό
Από το ατύχημα τραυματίστηκε
σοβαρά ο αρχιφύλακας Νίκος Μή έλεγχο και σθήστηκε αφού έκαψε
λος 26 χρόνων και ελαφρά ο συνο- 15 στρέμματα πευκοδάσους.
μίληκός του αστυφύλακας Ανδρέας
Ο νεαρός συνελήφθη και ομο
Δημητριάδης οδηγός του περιπολι λόγησε ότι έθαλε τη φωτιά γ ια τί εί
χε διαφορές με τον πατέρα του.
κού.

Τραυματίστηκαν
από τη βόμβα
Ελαφρά τραυματίστηκε αστυνο
μικός από την έκρηξη βόμβας στα
γραφεία των επιχειρήσεων Σκαλιστήρη στην οδό Καλλιρρόης. Ο α
στυφύλακας Γιώργος Πουλύκης
τραυματίστηκε στο πόδι από γυαλιά
την ώρα που έψαχνε για υπολείμ
ματα των μηχανισμών της έκρηξης,
ενώ ένας ακόμη αστυνομικός δέ
χτηκε τα αέρια της έκρηξης στην
πλάτη χωρίς ευτυχώς σοβαρές συ
νέπειες.

Ναρκωτικών... συνέχεια
Πλούσια η... συγκομιδή ναρκω
τικών από τα όργανα του νόμου,
τον τελευταίο καιρό. Έτσι, αξίζει να
αναφέρουμε την ανακάλυψη και
κατάσχεση 11,5 γραμμαρίων ηρωί
νης, αρκετών συριγγών, 127.000
δραχμών και 100 μάρκων Δ. Γερμανίας (από πώληση ναρκωτικών), στα
χέρια του 22χρονου Αρτέμη Κασιμάτη. Η επιτυχία χρεώνεται στο ε
νεργητικό της Α. Δ. Θεσσαλονίκης.
Επίίσης συνελήφθησαν:
• Στρατιώτης από τη Νάουσα που
είχε κρύψει στην τσέπη του 1,82
γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής
κάνναβης και
·42χρονος σιδηρουργός από την
Ξηροκρήνη γιατί είχε κλέψει από
κλινική 380 αμπούλες πεθιδίνης και
200 αμπούλες μορφίνης, για δική
του χρήση.
Πολύ εξυπνότερη ήταν η ιδέα
του 24χρονου Γερμανού που μετέ
φερε από τη Βομβάη μισό κιλό χασίς... μέσα στο στομάχι του. Το είχε
συσκευάσει σε 6 σακουλάκια και το
είχε καταπιεί για να περάσει σώο
και απαρατήρητο από τις αστυνομι
κές αρχές.
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Στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών οι
επιτυχίες της Αστυνομίας δεν περιορί
ζονται στη Λάρισα Μόλις δύο μέρες
μετά την ανακάλυψη της χασισοφυ
τείας στο Ομορφοχώρι, αρκετά χιλιό
μετρα βορειότερα στη Δράμα, το Τμή
μα Ασφάλειας εντόπισε και συνέλαβε
τον έμπορο ναρκωτικών Στέργιο Μιχαηλίδη 48 χρονών και τη γυναίκα του
Σταυρούλα 44 χρόνων. Στην κατοχή
του ζευγαριού βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν 325 γραμ. καθαρή κοκαΐνη ειδικά
συσκευαρμένη σε τρεις δέσμες, 400
γραμ. μείγμα κοκαΐνης, ένα φακελάκι
(μιας δόσης) καθαρής κοκαΐνης, 17,5
γραμ. ινδικής κάνναβης σε τρίμματα,
και δύο δέσμες τσιγαρόχαρτα. Επίσης
ανακαλύφθηκε και κατασχέθηκε ποσό
1.500.000 δραχμών (σε δραχμές και
συνάλλαγμα) προϊόν συναλλαγής ναρ
κωτικών.

ΛΑΡΙΣΑ
Μια μεγάλη επιτυχία καταγράφτηκε
στ ενεργητικό του Τμήματος Ασφά
λειας Λάρισας στο τέλος του Ιουνίου.
Επιτυχία που απαίτησε, όχι μόνο για
τους αστυνομικούς του τμήματος αλλά
και για όλη την ηγεσία της Α.Δ.
Λάρισας, αρκετά ξενύχτια, συντονι
σμένες προσπάθειες και πολλή υπομο
νή. Πρόκειται για την ανακάλυψη και
καταστροφή της μεγαλύτερης χασισο
φυτείας που καλλιεργήθηκε ποτέ στο
νομό, αποτελούμενης από 853 δεν
δρύλλια ύψους από 50 εκατοστά ως
2,50 μέτρα.
Η φυτεία εκτείνονταν κατά μήκος
ποτιστικού καναλιού μέσα σε αγρόκτη
μα βαμβακοκαλλιέργειας στην περιοχή
Ομορφοχωρίου, προφυλαγμένη καλά
από «αδιάκριτα*> βλέμματα. Η επιλογή
της περιοχής ήταν αρκετά πρωτότυπη
και έξυπνη ταυτόχρονα, αφού ήταν
απομακρυσμένη και σπάνια περνούσαν
διαβάτες. Οι αστυνομικοί όμως, που
γνωρίζουν σε ποιές αγροτικές περιο
χές είναι προσφορότερη η χασισοκαλλιέργεια, την εντόπισαν.
Από τη στιγμή εκείνη άρχισε η
διακριτική και παράλληλα εξαντλητική
παρακολούθηση.
Ωρες ολόκληρες
έρποντας έμεναν στο χωράφι και η
αγωνία τους έφτανε συχνά στο κατακόρυφο. Ωσπου εμφανίστηκαν οι καλ
λιεργητές για να περιποιηθούν τα
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Οι συλληφθέντες χασισοκαλλιεργητές με τους αστυνομικούς, που
τους ανακάλυψαν και μέρος του
«θησαυρού» τους, που καταστράφηκε-

«δημιουργήματά» τους. Ο Βασίλης
Βάϊος 67 χρόνων και ο Ανδρέας
Βαφειάδης 61, βρέθηκαν πρόσωπο με
πρόσωπο με τα όργανα της τάξης, όταν
πήγαν το πρωί να ποτίσουν τα «δεντράκια».
Δεν μπορούσαν να επικαλεστούν
καμιά σοβαρή δικαιολογία για την πα
ρουσία τους εκεί. Και τελικά ομολόγη
σαν. Πέρα από τα 812 φυτά που βρήκαν
και ξερίζωσαν οι αστυνομικοί, οι δρά
στες τους υπέδειξαν άλλα 41 κατά την
ομολογία τους. Επίσης αποκάλυψαν
πως «καθοδηγητής» τους σ ’ αυτή την
προσπάθεια ήταν ένας * ειδικός» της
δουλειάς, ο 74χρονος Αθανάσιος Δημητρίου, με πλούσιο ποινικό παρελθόν.
Αυτός τους είχε προμηθεύσει -όπως
είπαν- τους σπόρους και τους καθοδή
γησε ως προς την καλλιέργεια
Φτηνό το όνειρο των δύο γεωργών,
να διοχετεύσουν το χασίς στην παρά
νομη αγορά. Πανάκριβα όμως εξαγορα
ζόμενο απ’ όσους νέους ανθρώπους
πέφτουν στην παγίδα των ναρκωτικών
καθημερινά.

Νόθευε γνήσιο ελαιόλαδο με βαμβα
κέλαιο και ηλιέλαιο. Στη συνέχει τοπο
θετούσε το μίγμα σε κενά δοχεία που
έφεραν εξωτερικά ενδείξεις γνωστών
εταιριών παραγωγής και τυποποίησης
ελαιόλαδου (Αλτις-Σπιτικό-ΚρυστάλΛιοτρίβι), τα σφράγιζε με προσοχή και
τα διέθετε στην κατανάλωση σαν γνή
σιο ελαιόλαδο. Ο Ιωσήφ Αθανασιάδης
61 χρόνων έμπορος, κάτοικος Δράμας
φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη για τη
νοθεία που έκανε συστηματικά.
Οι αστυνομικοί τον παρακολούθησαν
και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλα
βαν και ανακάλυψαν το παράνομο
εργαστήριο νοθείας που διέθετε: 468
δοχεία των 10 λίτρων με ηλιέλαιο και
βαμβακέλαιο, 4 βαρέλια με ελαιόλαδο
των 190 λίτρων το καθένα, 20 δοχεία
των 16 λίτρων και 24 δοχεία των 5
λίτρων με νοθευμένο ελαιόλαδο, 280
πώματα που χρησιμοποιούσε για να
σφραγίζει τα δοχεία και 2 σπρέι με
ασήμι χρώμα που χρησιμοποιούσε για
να χρωματίζει τη βάση των δοχείων
ώστε να φαίνονται κανούργια.

«Η βία στην
οικογένεια»
Ο «Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Κοινω

Γ

νικής Αμύνης» συμβάλλοντας στην έρευνα των κοι
νωνικών φαινομένων, που έχουν σχέση με το έγκλημα,
οργάνωσε συζήτηση με το πολύ ενδιαφέρον και πάντα
επίκαιρο δέμα «Βία στην οικογένεια» (δηλ. στις σχέσεις
των συζύγων, γονέων και παιδιών, αδελφών και νεωτέρων με ηλικιωμένα μέλη της). Το δέμα εξετάστηκε από
ιατροδικαστική ψυχιατρική, κοινωνιολογική, ποινική
και δικαστηριακή άποψη. Εμείς παρουσιάζουμε την
ιατροδικαστική και ψυχιατρική άποψη.

Ιατροδικαστική άποψη
τον
Παναγιώτη Επιβατιανον
Καθηγητή Ιατροδικαστικής
στο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Η βία στην οικογένεια είναι το φαινό
μενο που σήμερα μας απασχολεί, γιατί
πιστεύουμε ότι η οικογένεια είναι ο κυριότερος συντελεστής όχι μόνο της διά
πλασης και διαμόρφωσης του χαρακτή
ρα, αλλά και της καθημερινής ψυχικής
κατάστασης και επομένως συμπεριφο
ράς των ανθρώπων. ' Οταν η βία γεμίσει
ένα σπίτι, τότε βγαίνει και προς τα έξω.
Εκδηλώνεται δε τόσο μέσα στην οικο
γένεια όσο και έξω στην κοινωνία, είτε
με λόγια (βρισιές, απειλές κλπ.) είτε με

έργα, όπως είναι η πρόκληση κακώ
σεων με διάφορη μέλη του σώματος
καθώς και με πόσης φύσης αντικείμενα
ή όργανα.
Οι κακώσεις αυτές, όσον αφορά τη
βαρύτητά τους, μπορεί να είναι από
ελαφρές μέχρι και θανατηφόρες.
Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε
και να κατανοήσουμε καλύτερα το πρό
βλημα της εκδήλωσης της βίας μέσα
στην οικογένεια από ιατροδικαστικής
πλευράς, θα αναφερθούμε σε τέσσερις
κυρίως μορφές εκδηλώσεώς της:

Το σύνδρομο τον χτυπη μ ένου
παιδιού
Είναι η όχι τυχαία πρόκληση κακώ
σεων, ελαφρών μέχρι και θανατηφό
ρων, σε παιδιά, από πρόσωπα που
ασχολούνται με τη φροντίδα τους.
Κατά στατιστικές χωρών με καλύτε

ρη κοινωνική οργάνωση, 3 από τα 1000
παιδιά υφίστανται σοβαρές κακώσεις
από τους γονείς τους. Παρ' όλα αυτά,
πολύ σπάνια τέτοιες περιπτώσεις απο
καλύπτονται και φθάνουν μέχρι τη Δι
καιοσύνη.
Σε σχέση με το φύλο, πιο συχνά χτυ
πιούνται τα αγόρια, ενώ, σε σχέση με
την ηλικία, ένα 25% είναι κάτω ταυ
έτους, 55% μέχρι 5 χρονών και 20% άνω
των 5 ετών. Οι περισσότερες θανατηφό
ρες περιπτώσεις παρατηρούνται σε
παιδιά ηλικίας περίπου 2 χρονών.
Οι κακώσεις που προκαλούνται αφο
ρούν πολλές φορές την εξωτερική
επιφάνεια και παρουσιάζονται σαν
εκχυμώσεις, εκδορές, τσιμπήματα και
τραύματα. Μερικές φορές παρατηρού
νται και εγκαύματα, που γίνονται ή με
ζεστό νερό ή με τσιγάρα.
Στο κεφάλι προκαλούνται κατάγμα
τα οστών, λύση των επιφύσεων, καθώς
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στό, στο γεγονός ότι η Ελληνίδα ακόμα
δεν είναι πολύ χειραφετημένη, φοβάται
τον τίτλο της ζωντοχήρας και οικονομι
κά δεν είναι τόσο πολύ ανεξαρτητοποιημένη, έτσι ώστε να μην έχει την
οικονομική ανάγκη του συζύγου.
Ευχάριστο είναι το γεγονός, ότι σε
καμιά περίπτωση ο 'Ελληνας σύζυγος
δεν χτυπά και τα παιδιά, όπως συμβαί
νει σε άλλες χώρες, ενώ το ότι οι περι
πτώσεις που η γυναίκα είχε χτυπηθεί
πολλές φορές, οφείλεται, κατά τη γνώ
μη μας, όχι στο ότι δεν υπάρχουν
τέτοιες περιπτώσεις και μάλιστα πολ
λές, αλλά στο ότι η γυναίκα σπάνια φθά
νει να προχωρήσει σε νομικές διαδικα
σίες, επειδή χτυπήθηκε μια φορά από
το σύζυγό της.
Στο διάστημα 2 μέχρι 5 χρόνια από το
γάμο, τόσο για τις γυναίκες όσο και για
τους άνδρες, έχουμε τα περισσότερα
περιστατικά, που σημαίνει ότι, εφόσον
ο άνδρας έχει τη συνήθεια να την χτυπά,
η γυναίκα μετά μία αναμονή 1-2 χρόνων,
αντιδρά καταφεύγοντας στο νόμο και
λύνει το γάμο ή παίρνει απόφαση κατά
κάποιον τρόπο και προσαρμόζεται σ ’
αυτήν την κατάσταση.
Ό σ ον αφορά την ηλικία τόσο του
άνδρα όσο και της γυναίκας, τα ευρήματά μας συμπίπτουν με αυτά άλλων
χωρών.
' Ετσι, οι γυναίκες χτυπιούνται από
τους άνδρες τους σε ηλικία 20-30 ετών,
με μεγαλύτερο ποσοστό στην πενταετία
26-30 ετών, ενώ οι άνδρες χτυπούν τις
γυναίκες τους σε ηλικία 25-40 ετών, με
μεγαλύτερο ποσοστό στη δεκαετία 2535 ετών.
Το φαινόμενο δε της χτυπημένης
συζύγου είναι πιο συχνό σε ζευγάρια με
χαμηλό πνευματικό και οικονομικό επί
πεδο κυρίως, ενώ φαίνεται ότι κάποιο
σχετικό ρόλο παίζει και η έλλειψη
Το σύνδρομο της χτυπημένης
παιδιών, όπως και η πνευματική και
συζύγου
μορφωτική υπεροχή της γυναίκας.
Οι λόγοι που οι άνδρες χτυπούν τις
Αυτό είναι το συχνότερο φαινόμενο
γυναίκες τους, όπως τουλάχιστον δηλώ
εκδήλωσης βίας στην οικογένεια.
νουν αυτές, είναι τα «νεύρα», που δε
Εν τούτοις, το γεγονός ότι στη Θεσ
φθάνουν όμως σε επίσημες ψυχικές
σαλονίκη και σε έναν πληθυσμό 600.000
διαταραχές, οι οποίες όπως είναι
περίπου κατοίκων μέσα σ ’ ένα χρόνο
γνωστό οδηγούν πολλές φορές στο
εξετάσαμε μόνο 100 περιπτώσεις χτυ
έγκλημα, ο αλκοολισμός, η χαρτοπαιξία
πημένων από τους συζύγους των
και η ανεργία, ενώ σημαντικός παράγων
γυναικών, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστη
είναι οι εξωσυζυγικές σχέσεις του συζύ
μα στην Ουαλλία και σε περίπου αντί
γου και κατά δεύτερο λόγο η ζήλεια του
στοιχο πληθυσμό, είχαν 5.000 περιπτώ
για τη σύζυγο, αλλά και η «πεθερά»,
σεις, δείχνει α φ ’ ενός μεν ότι ο 'Ελλη
που δεν αναφέρεται σε καμιά σχετική
νας, παρόλο που θεωρείται πιο αυταρ
έρευνα της αλλοδαπής, πράγμα που
χικός και καταπιεστικός σαν σύζυγος
κατά τη γνώμη μας οφείλεται στην κοι
σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους, δε
νωνική μας δομή, όπου τα ζευγάρια δεν
χτυπά τη γυναίκα του τόσο πολύ, α φ ’
είναι τελείως ανεξαρτητοποιημένα και
ετέρου δε, ότι η Ελληνίδα είναι πιο
απομακρυσμένα από τους γονείς, αν
ανεκτική σαν σύζυγος και δεν φθάνει
και το φαινόμενο παρατηρείται - ως
τόσο συχνά μέχρι τα άκρα, που είναι να
γνωστόν - μεταξύ νύφης - πεθεράς και
καταγγείλει το σύζυγό της και να
όχι μεταξύ γαμπρού - πεθεράς ή
φθάσει στο διαζύγιο.
γαμπρού - πεθερού, που σημαίνει ότι
Αυτό πάλι οφείλεται, όπως είναι γνω

και υποσκληρίδια αιματώματα ή υπαραχνοειδείς αιμορραγίες, ενώ από τον
εγκέφαλο θλάσεις ή αιμορραγίες της
εγκεφαλικής ουσίας. Πολύ συχνοί είναι
οι τραυματισμοί των χειλιών, του στό
ματος και του βλεννογόνου τους,
καθώς και αιμορραγίες στα μάτια και τα
βλέφαρα, ενώ χαρακτηριστική είναι και
η ανεύρεση καταγμάτων των πλευρών,
πολλές φορές σε επούλωση και διαφο
ρετικής ηλικίας, καθώς και των επιφύ
σεων των μακρών οστών (άνω και κάτω
άκρων). Κακώσεις εσωτερικών οργά
νων είναι επίσης συχνές και κυρίως του
ήπατος, του μεσεντερίου και των εντερικών ελίκων, που πολλές φορές οδη
γούν σε λανθασμένες κλινικές διαγνώ
σεις.
Υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου
αυτό το σύνδρομο εκδηλώνεται με την
ασιτία ή την αφυδάτωση του παιδιού
που παραμελείται, την επιβράδυνση της
ανάπτυξής του, την αναιμία, ακόμη δε
και τη δηλητηρίαση του με διάφορους
τρόπους. Μερικά από τα άτομα που
χτυπούν μπορεί να είναι «ανώριμα»,
«παρορμητικά», «απαιτητικά» ή και με
τάσεις σαδομαζοχισμού, ακόμη και
σχιζοφρενικά. Τα περισσότερα όμως
μπορούν να θεωρηθούν σαν ψυχικώς
όχι παθολογικά άτομα, που βρίσκονται
όμως κάτω από ένα συναισθηματικό,
οικογενειακό ή και οικονομικό στρες, ή
και υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή
ναρκωτικών, είναι δε ηλικίας μεταξύ 20
και 30 ετών κυρίως.
Αυτή που χτυπά είναι συχνότερα η
μητέρα παρά ο πατέρας, αν και μπορεί
να είναι.ακόμη η γιαγιά, ο παππούς, το
αδέλφι ή και η συνοδός.
Συνήθως δε, όταν ένας από τους
γονείς χτυπά το παιδί, αυτό είναι σε
γνώση και του άλλου.
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εδώ υπεισέρχεται και ο παράγων «γυ
ναικεία φύση».
' Ελληνες και ξένοι ερευνητές παραδέ
χονται, ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν
σε σπίτια όπου ο πατέρας χτυπά τη
μητέρα, όταν μεγαλώσουν, θα γίνουν
σύζυγοι που θ α χτυπούν τη γυναίκα
τους, γιατί θα το θεωρούν κάτι φυσικό.
' Οσον αφορά τη βαρύτητα των προκαλουμένων από τον σύζυγο κακώ
σεων, αυτές είναι κυρίως ελαφρές,
σπανιότατα δε βαριές, γεγονός που
αποδεικνύει ότι τελικά οι ' Ελληνες σύ
ζυγοι συγκροτούνται, ενώ δεν χρησιμο
ποιούν όπλα, μαχαίρια ή άλλα φονικά
όργανα, όπως γίνεται σε άλλα κράτη,
αλλά προκαλούν τις κακώσεις με τα
χέρια, τα πόδια ή και διάφορα οικιακά
σκεύη, χτυπώντας κυρίως στο κεφάλι
και κατά δεύτερο λόγο στο λαιμό, το
σώμα και τα άκρα.

Το σύνδρομο του χτυπη μένου
συζύγου
Τα περισσότερα περιστατικά συζύ
γων με κακώσεις, που εξετάζουμε,
ανήκουν σε περιπτώσεις αμοιβαίας
πρόκλησης κακώσεων και απ ’ τις δύο
πλευρές.
Πραγματικά περιστατικά χτυπημέ
νου συζύγου από τη γυναίκα του, του
λάχιστον από αυτά που φθάνουν μέχρι
τη δικαιοσύνη, είναι πολύ λίγα και αυτό
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι αυτό
το φαινόμενο δεν είναι συνηθισμένο
στην ελληνική οικογένεια, αλλά και εν
μέρει στο γεγονός, ότι προφανώς
πολλοί σύζυγοι δεν θέλουν να το ομολο
γήσουν και να το κοινολογήσουν, για
λόγους γοήτρου.
Οι χτυπημένοι σύζυγοι φέρουν - συ
νήθως ελαφρές - κακώσεις, κυρίως στο
κεφάλι (εκχυμώσεις, εκδορές, τραύμα
τα), κατά δεύτερο δε λόγο στα χέρια, το
λαιμό και τα πόδια.
Το σύνδρομο του χτυπημένου συζύ
γου παρατηρείται κυρίως σε οικογέ
νειες, όπου ο σύζυγος είναι άνεργος,
αλκοολικός, σωματικά ή ψυχικά άρρω
στος, ή και μειωμένης σωματικής
δύναμης.
Οι γυναίκες που χτυπούν το σύζυγό
τους έχουν παιδιά, είναι ως επί το πλείστον εύρωστες, με χαμηλό πνευματικό
επίπεδο και τις περισσότερες φορές οι
κονομικά ανεξάρτητες, συνεισφέρουν
δηλαδή ή συντηρούν την οικογένεια
δουλεύοντας.
Θα πρέπει δε να σημειωθεί, ότι σ’
αυτές τις οικογένειες παρατηρούνται
συχνότερα περιστατικά παιδιών με
ομοφυλοφιλικές τάσεις.

Οι χτυπη μένοι υπ ερή λικ ες
Πολλοί υπερήλικες, που ζουν στην
ίδια οικογένεια με τα ενήλικα παιδιά
τους, είναι πιο αδύναμοι και τρωτοί στη

•βία, . όπως και τα μικρά παιδιά. Η
παρουσία τους στο σπίτι μερικές φορές
προκαλεί δυσφορία, φθάνει δε να γίνει
ανυπόφορη, όταν οι γέροντες έχουν κά
ποια ασθένεια ή είναι προβληματικοί,
ακόμη δε περισσότερο όταν αποτελούν
οικονομική επιβάρυνση στην οικογέ
νεια και δεν συνεισφέρουν και αυτοί με
οποιοδήποτε τρόπο.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ξεχωρί
σουν οι κακώσεις που γίνονται τυχαία,
από αυτές που προκαλούνται στους
υπερήλικες, δεδομένου ότι πολλές φο
ρές συνυπάρχουν και παθολογικές

καταστάσεις, που τις κάνουν πιο εύκο
λες στην πρόκληση, αλλά και πιο βαριές
στην κλινική εκδήλωση. Είναι γνωστό
πόσο εύκολα σπάζουν τα κόκκαλα
στους υπερήλικες, έστω και με μια απλή
θλάση.
Ευτυχώς, αυτό το φαινόμενο δεν
είναι συχνό στην Ελληνική οικογένεια,
λόγω συναισθηματισμού των Ελλήνων,
ενώ δεν μπορούν ακόμη να αξιολογη
θούν τα αποτελέσματα (αν είναι θετικά
ή αρνητικά) πάνω σ ' αυτό το φαινό
μενο από την ευρεία διάδοση και χρησι
μοποίηση των οίκων ευγηρίας κατά τα
τελευταία χρόνια.

Συμπερασματικά από όλα τα παρα
πάνω, θα μπορούσε κανείς να πει, ότι η
βία, όταν εκδηλώνεται, δεν μπορεί να
αποτελεί ένα και μόνο φαινόμενο για
ένα άτομο τελείως ξεκομμένο από τον
οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο.
Η βία ενός ατόμου μέσα στην οικογέ
νεια συνήθως προκαλεί την εκδήλωση
βίας και από άλλα άτομα, σαν μία αλυ
σιδωτή αντίδραση, που οπωσδήποτε
επεκτείνεται και προς τα έξω. Ό π ω ς
επίσης και η εξωτερική βία (της κοι
νωνίας γενικά) είναι αδύνατο να μη με
ταδίδεται και μέσα στην οικογένεια.
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τους.
Ο αλκοολικός πατέρας,
ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης,
χτυπά το παιδί του, χωρίς καμμιά σο
βαρή αιτία, γιατί υπό την επήρειαν του
οινοπνεύματος δεν ελέγχονται καλά οι
βουλητικές του κινήσεις από τη λογική.
Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη μητέ
ρα.
Λεύτερη αιτία, που είναι η συχνότερη: η
περίπτωση αυτή που οι γονείς προσπα
θούν με τον ξυλοδαρμό να επιβληθούν
στο παιδί τους, για να διαβάσει και να
αποδώσει στα μαθήματά του. Έχουμε
όμως τα αντίθετα αποτελέσματα. Το
παιδί δεν διαβάζει, από αντίδραση, για
να εκδικηθεί τους γονείς του, και επί
πλέον μισεί τους γονείς του, και αυτό το
μίσος τον ακολουθεί στην μετέπειτα
ζωή, με επέκταση πολλές φορές προς
τους συνανθρώπους του, οπότε λέμε
ότι «αυτός έχει τα απωθημένα του, ή τα
βιώματά του».
Τρίτη αιτία. ' Οταν το παιδί έχει κακές
συναναστροφές, οι γονείς χρησιμοποι
ούν βία. Προτιμότερες εδώ είναι οι συ
στάσεις και ο συνετής διάλογος.
Τέταρτη αιτία: 'Οταν οι γονείς συνα
ντούν αντιξοότητες στην εργασία τους,
στην κοινωνία, τότε, αντί να αντιδράσουν στο χώρο αυτό, αντιδρούν στο οι
κογενειακό τους περιβάλλον, χτυπώ
ντας το παιδί τους. Λέει τότε χαρακτη
ριστικά το παιδί προς τον πατέρα του:
«Πατέρα, επειδή έχεις στενοχώριες στη
δουλειά σου, ξεσπάς σε μένα;».
Π έμ π τη αιτία: 'Οταν οι γονείς έχουν
ψυχοπαθητική προσωπικότητα, δηλα
δή έχουν διαταραχές του συναισθήμα
τος και της βούλησης. Ο νόμος αυτούς
τους τιμωρεί, γιατί δεν έχουν διαταρα
χές της σκέψης, όπως συμβαίνει να
έχουν οι ψυχωσικοί ασθενείς. Δηλαδή,
αυτοί, ε φ ’ όσον έχουν διαταραχές του
συναισθήματος, κάνουν πράξεις βίας,
χωρίς να έχουν το συναίσθημα της ντρο
πής. Διαβάζουμε τακτικά στον καθη
μερινό Τύπο ότι οι γονείς χτυπούν και
δένουν με αλυσίδες τα παιδιά τους, για
να μη βγουν έξω, μέχρι που τους προκαλούν σοβαρα τραύματα.
Έ κ τ η αιτία: Ο αιμομίκτης πατέρας
χρησιμοποιεί βία, για να μπορέσει να
έλθει σε σεξουαλική επαφή με το παιδί
του. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέ
πει να έχουμε διαστροφή του πατέρα με
ψυχοπαθητική προσωπικότητα, γιατί
αν ήταν ο πατέρας διεστραμμένος χωρίς
να έχει ψυχοπαθητική προσωπικότητα,
θα εκδήλωνε τη διαστροφή του σε ξένο
παιδί.
Δεύτερη περίπτωση. Βία κατά της
συζύγου. Η κυριότερη αιτία είναι η
παλιά σύνθεση της οικογένειας. Ο
σύζυγος είναι δεσπότης και άρχοντας
της οικογένειας- πρέπει να χρησιμο
ποιήσει το ξύλο κατά της συζύγου, για
Π ρώ τη αιτία:

Ψυχιατρική άποψη
τον Ζήση Δάφφα
Νευρολόγον Ψυχίατρου
-

Κατά το διάστημα που εξασκεί βία ο
άνθρωπος, όπως σε ένα ξυλοδαρμό,
γίνονται βουλητικές κινήσεις, σκόπιμες
και συνειδητές. Οι κινήσεις αυτές του
ανθρώπου χαρακτηρίζονται ως πρωτο
γονικές, διότι ο αρχαίος άνθρωπος ή ο
άνθρωπος των σπηλαίων, επειδή δεν
υπήρχε ο λόγος, εξασκούσε βία, χρησι
μοποιώντας τα χέρια του, τις πέτρες και
τα ρόπαλα. Η βία στην αρχαιότητα είναι
συχνότερη στους βαρβάρους λαούς
παρα τους πολιτισμένους.
Βία είναι η πράξη του ανθρώπου, που
προσπαθεί να επιβάλει τις απόψεις του
και τις ιδέες του, καθώς και τις σωματι
κές του απαιτήσεις στους συνανθρώ
πους του. Ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα
στην κοινωνία, βλέπουν συνεχώς οι
συνάνθρωποί του τις πράξεις του και
έτσι προσπαθεί να συμφεριφέρεται και
να εργάζεται, κάνοντας λογικές πρά
ξεις, κινητοποιώντας συγχρόνως και το
συναίσθημα της ντροπής του. Κάνει
πράξεις βάσει των κειμένων νόμων. Ενώ
ο άνθρωπος που βρίσκεται στην οικογένειά του, σ ’ ένα χώρο που διακόπτε
ται η επικοινωνία με την κοινωνία των
ανθρώπων, συμπεριφέρεται διαφορε
τικά. Σ ' αυτό το χώρο πολλές φορές δεν
επικρατούν οι νόμοι της Κοινωνίας,
αλλά οι νόμοι του ισχυρότερου. Αν ο
ισχυρότερος της οικογένειας είναι εφο
διασμένος με κοινωνική μόρφωση και
με αρετές που έχουν σχέση με την ποιό
τητα του χαρακτήρα του, τότε δεν
εμφανίζεται βία μέσα στην οικογένεια.
Η βία μέσα στην οικογένεια, όταν υφίσταται, κληρονομείται σαν κακή συνή
θεια από τον πατέρα στο παιδί, από το
παιδί στον πατέρα, όταν αυτός χάνει τις
σωματικές του δυνάμεις και από το
παιδί προς τα παιδιά του. Επομένως,
αυτού του είδους η βία είναι ένας
κύκλος χωρίς να έχει άκρη.
Έχουμε τις εξής περιπτώσεις βίας
μέσα στην οικογένεια:
Πρώτη περίπτωση. ’ Οταν οι γονείς
χρησιμοποιούν βία κατά του παιδιού
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να τη συμμορφώσει. Οι σωματικές δια
στάσεις του συζύγου, επειδή πολλές
φορές υπερτερούν από της συζύγου,
δίνουν το δικαίωμα να κάνει χρήση βίας
κατ’ αυτής.
Δεύτερη αιτία: Ο αλκοολικός σύζυγος.
Τρίτη αιτία: Ο σύζυγος με την ψυχο
παθητική προσωπικότητα.
Τέταρτη αιτία: Ο σύζυγος με τη νευρω
τική προσωπικότητα.
Τρίτη περίπτωση. Βία κατά των
ανήμπορων μελών της οικογένειας,
όπως σε ανάπηρο σωματικά και ψυχικά
παιδί ή σε γέρο, ο οποίος έχασε τις
σωματικές δυνάμεις του και δεν μπορεί
να αντιδράσει όταν τον χτυπάνε. Στην
αιτία αυτή έχουμε ένα συχνότερο και
ανησυχαστικό φαινόμενο. Το παιδί
κακομεταχειρίζεται ή χτυπά τον πατέ
ρα του, για να τον εξαναγκάσει να του
δώσει τα χρήματα της σύνταξης, να τον
εισαγάγει σε ένα άσυλο γερόντων, να
του αποσπάσει την κληρονομιά του,
κλπ. Στην εισαγωγή σε Ιδρύματα γερό
ντων, η αιτία πάντοτε είναι, ότι ο γέρος ή
το ανάπηρο παιδί τους αποτελούν
εμπόδιο για τις καθημερινές απολαύ
σεις της συγχρόνου ζωής. Το αποτέλε
σμα είναι ότι οι γονείς πεθαίνουν
γρήγορα από γεροντικό μαρασμό, γιατί
χάνουν την ψυχική επαφή με τα παιδιά
τους.
Τέταρτη περίπτωση. Βία της συζύγου κατά του συζύγου.
Η αιτία είναι η σωματική διάπλαση
της συζύγου, που υπερτερεί μερικές
φορές από το σύζυγο. Στην περίπτωση
αυτή, έχουμε και ένα άλλο παράδοξο
φαινόμενο, που βρίσκουμε στη σύγχρο
νη ζωή μας, το ότι δηλαδή πολλές φορές
η μικρόσωμη σύζυγος χτυπά το μεγαλό
σωμο σύζυγο. Σ ’ αυτή την περίπτωση,
σαν γιατρός που είμαι, αποδίδω ότι η
σύζυγος, εκτός του επαγγέλματος που
ασκεί, ασκεί και οικογενειακά καθήκο
ντα, δηλαδή εργάζεται υπερβολικά, έχο
ντας και τις φροντίδες των παιδιών της.
Παθαίνει υπερκόπωση και γίνεται νευ
ρωτική και το αποτέλεσμα είναι ότι
χτυπά το σύζυγο όταν βρίσκεται σε
κατάσταση εκρηκτική. Αυτό όμως είναι
απίστευτο και δεν το πιστεύει ο κόσμος,
το επιβεβαιώνουν όμως οι μαρτυρίες
των γειτόνων.
Περίπτωση πέμπτη. Η βία μεταξύ
των αδελφών. Η κυριότερη αιτία ξεκινά
από τη φανερή και άνιση μεταχείριση
και στοργή των γονέων προς τα παιδιά.
Ο μεγαλύτερος χτυπά το μικρότερο, με
κίνητρο το μίσος.
Γενικά, κατά την εξάσκηση βίας μέσα
στην οικογένεια, η παλαιό παροιμία «το
ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» είναι
λανθασμένη στις σύγχρονες κοινωνίες
και επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα,
διόλου ευχάριστα για όσους τα υφίστανται.

Μ
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κτίριο. Παίρνεται δείγμα του αέρα
που υπάρχει μέσα σε εμπορευμα
τοκιβώτιο που μεταφέρει κάποιο
φορτίο με τη βοήθεια εύκαμπτου
σωλήνα και το δείγμα αναλύεται
αυτόματα.
Η όλη διαδικασία γίνεται μέσα
σε δύο μόνο λεπτά και υπολογίζε
ται ότι ένα μόνο σύστημα είναι σε
θέση να ελέγξει όλα τα εμπορευ
ματοκιβώτια που περνάνε από ένα
λιμάνι μεσαίου μεγέθους. Η βρετ
τανική βιομηχανία αεροδιαστημι
κής και οι βρεττανικές αερογραμ
μές διερευνούν από κοινού τη δυ
νατότητα επέκτασης του συστήμα
τος Κόντορ ώστε να εντοπίζονται
εκρηκτικές ύλες στις αποσκευές
επιβατών.

Η άσκηση βίας κατά
των γυναικών

«Κ ό ντο ρ » εναντίον
ναρκωτικών και
εκρηκτικών υλών
Η βρεττανική βιομηχανία αερο
διαστημικής τελειοποίησε ένα και
νούριο όπλο, στα πλαίσια του αγώ
να εναντίον των τρομοκρατών και
των λαθρεμπόρων ναρκωτικών.
Πρόκειται για ένα σύστημα που
στην κυριολεξία «μυρίζεται· τις ε
κρηκτικές ύλες και τα ναρκωτικά.
Ονομάζεται Κόντορ και χρησιμο
ποιεί μια μέθοδο που ονομάζεται
φασματομετρία μάζας, για να εντο
πίσει τους ατμούς και τα σωματίδια
που αναδίδονται από μια μεγάλη
ποικιλία εκρηκτικών υλών και ναρ
κωτικών, ακόμα και στην περίπτωση
που αυτά είναι τυλιγμένα σε φύλλα
πολυαιθυλενίου. Οι ουσίες σαν αυ
τές έχουν τα δικά τους ιδιάζοντα

χαρακτηριστικά δηλαδή κάτι σαν
δακτυλικά αποτυπώματα που επιπτρέπουν στο Κόντορ να τις εντο
πίσει. Είναι μάταιο να προσπαθήσει
να καλύψει κανείς την οσμή τους
με άλλες ουσίες που έχουν έντονη
οσμή, γιατί το Κόντορ δεν «ξεγελιέ
ται». Το σύστημα αναγνωρίζει ολό
κληρο το φάσμα των εκρηκτικών
υλών από απλά εκρηκτικά του ε
μπορίου που χρησιμοποιούνται για
ανατινάξεις μέχρι τις σύγχρονες
πλαστικές εκρηκτικές ύλες προηγ
μένης τεχνολογίας.
Η ηρωίνη, η κοκκαΐνη, οι αμφε
ταμίνες και η κάνναβις καθώς και
τα παράγωγά τους εντοπίζονται πο
λύ εύκολα. Μπορούν να εντοπισθούν 64 χημικές ουσίες και το σύ
στημα μπορεί επίσης να αναζητήσει
και να βρει αλκοόλ και καπνό. Το
Κόντορ μπορεί να εγκατασταθεί
πάνω σε τυποποιημένο όχημα ε
μπορευματοκιβωτίων ή μέσα σε

Βία, βιασμοί, κακοποιήσεις κατά
γυναικών, ένα φαινόμενο που αυ
ξάνεται ανησυχητικά στην Ευρώπη.
Το επιαήμανε σε συζήτησή του το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμ
φώνησαν οι εκπρόσωποι όλων των
πολιτικών ομάδων που εκπροσω
πούνται σ’ αυτό, στηλιτεύοντάς το
ταυτόχρονα.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι η
πραγματική έκταση του φαινόμενου
που εκφράζεται άμεσα με βιασμούς
- κακοποιήσεις και έμμεσα με ανε
πιθύμητες οικειότητες - σεξουαλι
κούς εκβιασμούς στον τόπο εργα
σίας, έχει υποτιμηθεί.
Σήμερα προβάλλει ιδιαίτερα
επιτακτική η ανάγκη για την αποτε
λεσματική προστασία γυναικών και
κοριτσιών μέσα και έξω από την οι
κογένεια. Οι εκπρόσωποι των πολι
τικών ομάδων της Ε.Ο.Κ. αξίωσαν
τη λήψη οικονομικών, νομικών και
κοινωνικών μέτρων σε εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο, για την εκπλή
ρωση των στόχων αυτών.
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Σεβαομός
στα σήματα
της τροχαίας
Σκεφτήκαμε, το μήνα αυτό, μέσα α π ’ τη «σελίδα
αυτοκινήτου» να περάσουμε κάποιο μήνυμα, χωρίς τη
σύνταξη μακροσκελών-κουραστικών κειμένων αλλά με
εικόνες-ερωτήσεις πάνω στις οποίες όλοι οι οδηγοί
αυτοκινήτων διαγωνίστηκαν κάποτε για να πάρουν το
δίπλωμά τους.
Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε σε όλους τους
αναγνώστες μας είναι:

«Σεβασμός στη σημασία των σημάτων και των
πινακίδων της τροχαίας».
Εξάλλου, η ιδέα μας αυτή με τη μορφή «φωτοκσυίζ»,
θ α σας διασκεδάσει και θ α γίνει αφορμή να φρεσκάρετε
τις γνώσεις σας ή και να προβληματιστείτε σοβαρά σε
περίπτωση που κάπου δεν απαντήσετε σωστά...
Δ.Κ.

Ποιά είναι η σημασία των πιο κάτω σημάτων;

εικόνα 1

εικόνα 2

εικόνα 5

Ποιό όχημα και γιατί π ρέπ ει να περιμένει να
περάσει το άλλο;
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εικόνα 3

εικόνα 4

εικόνα 6

Ποιό όχημα πρέπει να περιμένει;

εικόνα 7

Ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει πράσινο φως.
Ποιό α π ’ τα τρία οχήματα πρέπει να περιμένει να
περάσουν τα άλλα δύο;

εικόνα 8

Ποιό όχημα επιτρέπεται να ξεκινήσει πρώτο;

εικόνα 9

Μ ε ποιά σειρά πρέπει να περάσουν τη διασταύ
ρωση τα οχήματα;
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των Ελλήνων
της Μικρός Ασίας και του Πόντου
ήταν το τέλος ενός πολιτισμού
30 αιώνων
Ο ξεριζω μός

Αρχαία Έφεσσος: η άνθιση του πα·
νάρχαιου Μικρασιατικού πολιτι
σμού.
« ...Α π ό το 1914 ω ς το 1924, κ ι α κ ό μ α m o π έρ α , π ή ρ α ν να
κ α τα φ θ ά νο υ ν μ εμ ο ν ω μ έν ο ι ή σ ε μ ικ ρ έ ς ο μ ά δ ες σ τ η ν α ρ χή ,
κ ο π α δ ια σ τά κ α ι ά τα κ τα α ρ γό τερ α , μ ε α ρ α μ π ά δ ες, ζώ α , βάρ
κ ες , κ α ΐκ ια , β α πόρια , α κ ό μ α κ α ι μ ε τα π ό δ ια , σ ε χ ά λ ι κ α κ ό ,
β ρ ω μ ισ μ έν ο ι μ α α π ο κ α θ α ρ μ έν ο ι, λο υ σ μ ένο ι μ ε ς σ τ ο α ίμα
το υ ς, α πό τις ε λ λ η ν ικ έ ς π α τρ ίδ ες τ η ς Α ν α το λ ή ς , τη ν Ε λ λ ά δ α
μ ά λ λ ο ν τη ς Α ν α τ ο λ ή ς , χ ιλ ιά δ ε ς τω ν χ ιλ ιά δ ω ν κ υ ν η γη μ έν ο ι,
λ η σ τεμ έν ο ι, β ια σ μ ένο ι, α π ο ρ φ α ν ισ μ έν ο ι ά ν θ ρ ω π ο ί μ α ς , α να ζη
τώ ν τα ς μ ια νέα γω νιά μ ε ς σ τ η ν ελεύ θ ερ η π α τρ ίδ α ...»

γου Ιωάννου «Το δικό μας αίμα»).

(Γιώρ

Η Σμύρνη στη φωτιά
έρασαν κι όλας εξήντα τέσσερα χρόνια από την α
ποφράδα μέρα που οι τελευταίες πύρινες γλώσσες
έγλυψαν με μανία τους τοίχους των σπιτιών, των μαγα
ζιών, των σχολείων και των εκκλησιών της Σμύρνης, επί
λογος στον αφανισμό ενός μεγάλου κομματιού του ελλη
νισμού της Μικρασίας και του Πόντου και στον ξεριζωμό
του υπόλοιπου.
Τα αποκαΐδια της θρυλικής από την αρχαιότητα ακό
μα μικρασιατικής πόλης (της «Γκιαούρ Ιζμίρ» - Σμύρνης
των άπιστων όπως την αποκαλούσαν οι ίδιοι οι Τούρκοι,
για την γνήσια ελληνικότητά της) σκόρπισαν στην τε
λευταία σελίδα του αιματοβαμμένου βιβλίου με τίτλο
«εκκαθαριστική επιχείρηση της Τουρκίας από όλες τις
επικίνδυνες γ ι’ αυτήν ξένες εθνότητες». Συγγραφείς: οι
ηγέτες του κινήματος των Νεότουρκων και τελικός εκτε
λεστής ο Κεμάλ Ατατούρκ.
Πώς όμως αναπτύχθηκε ο ελληνισμός στην Ανατολή
και γιατί οι Τούρκοι τον θεωρούσαν «επικίνδυνο αντίπα
λο»; Μ ια σύντομη αναδρομή στην ιστορική του πορεία
θα μας διαφωτίσει γ ι’ αυτό.

Π

Τον 5ο π.Χ. αιώνα οι μικρασιατικές πόλεις υποτάσονται στους Πέρσες αλλά γρήγορα απελευθερώνονται από
τον Μέγα Αλέξανδρο. Κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου (αυτής των διαδόχων του μεγάλου στρατη
λάτη) νέες πόλεις δημιουργούνται: Αντιόχεια, Πέργαμος,
Δορύλαιο, θυάτειρα, Φιλαδέλφεια, Σάρδεις.
Ακολουθούν οι περίοδοι της ρωμαιοκρατίας και του
Βυζαντίου. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους χτίζονται η
Νικομήδεια, η Αφροδίσιός, η Νίκαια, η Προύσσα, οι
Τεμενόβυραι, το Αμόριο, η Άγκυρα, η Νίγδη και η
Καισαρεία.
Σ’ ολόκληρη τη Δυτική και Κεντρική Μικρασία κα
τοικεί ομοιογενής ελληνικός πληθυσμός με διάχυτη την
χριστιανική φιλοσοφία. Η Μικρασία είναι η αστείρευτη
πηγή που τροφοδοτεί με στελέχη την κρατςαίθυζαντινή
αυτοκρατορία.
Σύμφωνα με στοιχεία του ιστορικού J. C. Russel ο
πληθυσμός της στα μέσα της βυζαντινής εποχής φθάνει
τα 8.000.000.
Ολοι οι ιστορικοί μελετητές διαπιστώνουν στα έργα
τους ότι η περιοχή διακρίνεται για την οικονομική ευμά
ρεια και την πλήρη κυριαρχία και ακμή του ελληνοχρισΐιανικού στοιχείου, μέχρι τον 11ο μ.Χ. αιώνα.

Το ανθρώπινο πνεύμα αγωνίζεται
για την αλήθεια
ριάντα ολόκληρους αιώνες ζούσε και αναπτυσσόταν
δημιουργικά ο ελληνισμός της Μ ικρασίας στα χώ
ματά της. Αιολείς, Ίωνες και Δωριείς μετανάστευσαν εκεί
πολύ πριν το 2000 π.Χ. και την εποίκησαν. Με μεγάλη τα
χύτητα προοδέυσαν, απόχτησαν πλούτο και δύναμη και έ
χτισαν δεκάδες πόλεις που αναδείχτηκαν σε κέντρα πνευ
ματικής ακτινοβολίας: Φώκαια, Σμύρνη, Κλαζομεναί,
Πριήνη, Μ ίλητος, Αλικαρνασσός, Ερυθραί, Κνίδος,
Χαλκηδών. Εξίσου ονομαστές και οι ελληνικές αποικίες
στις ακτές του Εύξεινου Πόντου: Αμισός, Κοτύωρα, Κερασούς, Τραπεζούς, Σινώπη, Ηράκλεια.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας εδώ,
στα παράλια της Μικρασίας, το ανθρώπινο πνεύμα αγωνί
ζεται για την αλήθεια. Θεμελιώνεται η Επιστήμη, η Φ ι
λοσοφία και η Τέχνη αγγίζει τα όρια της τελειότητας.
Στην Ιωνία βρίσκονται οι ρίζες του κλασικού ελληνικού
πολιτισμού που μεταλαμπαδεύτηκε αργότερα στη Δύση
και αποτέλεσε τη βάση του δυτικοευρωπαϊκού πολιτι
σμού. Όμηρος, Θαλής ο Μιλήσιος, Βίας ο Πριηνεύς,
Ξενοφάνης, Ηράκλειτος, Αναξαγόρας, Αναξιμένης, Εκαταίος και πλήθος άλλοι σημάδεψαν με τη δημιουργία
τους την πορεία του κόσμου, μέχρι τις μέρες μας.

Τ

Η εμφάνιση των Τούρκων
ότε, περίπου, πρωτοεμφανίζονται οι Τούρκοι στο
ιστορικό σκηνικό. Μια φυλή τους, οι θύννοι, με
αρχηγό τον Αττίλα επιτίθενται κατά του Βυζαντίου και
της Δύσης και προξενούν καταστροφές από το 433 - 453
μ.Χ., μέχρι το θάνατο του ηγέτη και την οριστική τους
ήττα.
Δύο αιώνες μετά εμφανίζεται η τουρκική φυλή των
Ογιούζων. Γνωρίζουν για ένα διάστημα επιτυχίες, με
την... βοήθεια Περσών και Αράβων αλλά στις αρχές του
12ου αιώνα παρακμάζουν και εκφυλίζονται. Αφήνουν πί
σω τους, όμως, ένα μικρό τμήμα, που προωθείται στο ε
σωτερικό της Μικρασίας και δημιουργεί ισχυρό σουλτα
νάτο με έδρα το Ικόνιο. Είναι οι «πρόγονοι» των Οθωμα
νών Τούρκων που έμελλε να οικοδομήσουν την Οθωμανι
κή αυτοκρατορία, ν’ απλώσουν την κυριαρχία τους σε τε
ράστια έκταση, να υποδουλώσουν πολλούς λαούς, να κα
τακτήσουν το Βυζάντιο και να απειλήσουν την γειτονική
Ευρώπη.
Για να επιταχύνουν την εκπλήρωση των σκοπών τους
αυτών οι Οθωμανοί, πέρα από την ανάπτυξη και τον εξο
πλισμό της πολεμικής τους μηχανής χρησιμοποίησαν την
τακτική των διωγμών των «εχθρικών» πληθυσμών.

Τ
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Η είσοδος του λιμανιού της Σμύρ
νης πριν την καταστροφή.
Ή δη από το 1326 εφάρμοσαν συστηματικά το παιδο
μάζωμα και συγκρότησαν επίλεκτα σώματα, τους γενί
τσαρους, αρπάζοντας τα μικρά και υγιή αρσενικά παιδιά
των ελληνικών οικογενειών.
Παράλληλα επιχειρήθηκε ο εξισλαμισμός των υπό
δουλων πληθυσμών με βία και φοβερή καταπίεση. Είναι
χαρακτηριστικά όσα αναφέρει ο Γλάδστων, ένας από
τους επιφανέστερους ευρωπαίους πολιτικούς και τέσσερις
φορές πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, γύρω στο
τέλος του περασμένου αιώνα: «...Ή ταν στο σύνολό τους
(οι Τούρκοι), από την πρώτη μέρα που μπήκαν στην Ευ
ρώπη, το μόνο δείγμα της ανθρωπότητας που έδειξε τη
μεγαλύτερη έλλειψη ανθρωπισμού. Οπουδήποτε και αν
πήγαν, μια πλατιά κηλίδα αίματος έδειχνε τα ίχνη του πε
ράσματος τους και σε όλη την έκταση της κυριαρχίας
τους ο πολιτισμός εξαφανιζόταν». Ο Κλεμανσώ, πρωθυ
πουργός της Γαλλίας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο συ
μπληρώνει το 1919: « σ ε ό π ο ια χ ώ ρ α εγκ α θ ιδ ρ ύ θ η κ ε το υ ρ κ ι
κή κυ ρ ια ρ χ ία σ η μ ειώ θ η κ ε μ ε ίω σ η τη ς υ λ ικ ή ς ευη μ ερ ία ς και
υ π ο β ά θ μ ισ η το υ π ο λ ιτισ μ ο ύ ...» .

Ο ελληνικός πληθυσμός
έσα σ ’ αυτό το κλίμα διωγμών και έντονης καταπίε
σης ο ελληνικός πληθυσμός από τον 1Ιο μ.Χ. αιώνα
αρχίζει βαθμιαία να συρρικνώνεται. Στις αρχές του 16ου
αιώνα μόλις φθάνει τα 5.000.000 (από 8.000.000 που ήταν
στις αρχές του 11ου αιώνα).
Γύρω στο 19ο αιώνα όμως αρχίζει εντυπωσιακά να ε
πανακτά το χαμένο έδαφος.
Φορέας ενός ανώτερου πολιτισμού, που συντήρησε τις
πανάρχαιες ρίζες του, φιλόπονος και δημιουργικός και με
πολύ μεγαλύτερη οικονομική πείρα από τους δυνάστες
του, κατακτά όλο και πιο σημαντική θέση στην οικονο
μική και κοινωνική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Στα χέρια του περνάει το εισαγωγικό και εξαγωγικό ε
μπόριο, με οικονομική πρωτεύουσα τη Σμύρνη. Οι έλληνες του Πόντου αναδεικνύονται μοναδικοί στην εξόρυξη
μεταλλευμάτων, στη γεωργία, στις τέχνες και όλα γενικά
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τα επαγγέλματα. Οι πόλεις που κατοικούνται στην πλειοψηφία από έλληνες, γίνονται κέντρα εκπαίδευσης και
διαφωτισμού του ελληνικού στοιχείου.
Στις αρχές του 20ού αιώνα η αναγέννηση του ελληνι
κού στοιχείου επισφραγίζεται από αισθητή δημογραφική
ανάκαμψη. Μέσα από ένα αντίξοο πλαίσιο ζωής κατα
φέρνουν οι έλληνες, να βελτιώνουν αδιάκοπα τη θέση
τους και να ασκούν τις ικανότητές τους.
Σταθμός όχι μόνο για την τύχη τους αλλά και για την
μελλοντική εξέλιξη των Τούρκων αποτελεί η Επανάστα
ση των Νεοτούρκων στις 19.7.1908. Στην αρχή οι έλληνες
πίστεψαν πως θα καλυτέρευε η ζωή τους, μια και οι «επα
ναστάτες» θέλησαν να ταυτίσουν την κίνησή τους με τα
ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης. Πολύ γρήγορα θα
διαψευχθούν με τραγικό τρόπο.
Οι ηγέτες του κινήματος των Νεότουρκων διαβλέπουν
από την πρώτη κιόλας στιγμή τον «κίνδυνο» που διατρέ
χει το έθνος τους από δύο κυρίως εθνότητες: τους Έ λλη 
νες και τους Αρμένιους. Φοβούνται ότι σε συνθήκες ελεύ
θερου και ισότιμου ανταγωνισμού δεν θα μπορέσουν ποτέ
να ξεπεράσουν το οικονομικό κοινωνικό και μορφωτικό
επίπεδο των υπόδουλων, που ίσως αργότερα διεκδικούσαν
και την εθνική τους αυτονομία.
Τριάντα χρόνια πριν από τον Χίτλερ οι Νεότουρκοι
καταρτίζουν με κάθε λεπτομέρεια το σχέδιο εξόντωσης
των υπόδουλων πληθυσμών, ανοίγοντας ένα δρόμο γεμάτο
αίμα, δάκρυα και κραυγές απόγνωσης.

«Οι κηφήνες θάλθηκαν να εξοντώσουν
τις εργάτιδες μέλισσες φονεύοντάς τες»
Τζωρτζ Χόρτον, πρόξενος των ΗΠΑ
στην Εγγύς Ανατολή
Ο διωγμός των Ελλήνων και Αρμενίων αρχίζει αμέσως
με ιδιαίτερο ζήλο. Ο Τζωρτζ Χόρτον, γενικός πρόξενος
των ΗΠΑ στην Εγγύς Ανατολή έζησε από κοντά τα γεγο
νότα και τα περιγράφει γλαφυρά στο βιβλίο του «Η μά•οτιγα της Ασίας - The blight of Asia» έκδοση 1926.
« ...Έ ν α ς γεν ικ ό ς δ ιω γ μ ό ς τ έ θ η κ ε σ ’ ενέργεια κ α ι ε κ δ η λ ώ -

Πρόσφυγες που γλύτωσαν τη σφα
γή καταφεύγουν στη Μυτιλήνη.
θ η κ ε μ ε τη μ ο ρ φ ή σ π ο ρ α δ ικ ώ ν δ ο λ ο φ ο ν ιώ ν πο υ είχα ν τρ ο μ α 
κ τ ικ ή σ υ χ ν ό τ η τ α μ έ σ α σ ' ο λ ό κ λ η ρ η τη Μ α κ εδ ο ν ία μ ε θ ύμ α τα
σ τ η ν α ρ χή π ρ ο κ ρ ίτο υ ς κ α ι α ρ γό τερ α α π λ ο ύ ς α νθ ρώ π ο υ ς

των

χ ρ ισ τ ια ν ικ ώ ν κ ο ιν ο τ ή τω ν . Οι π ρ ό κ ρ ιτο ι σ υ ν ή θ ω ς δ ο λο φ ο νο ύ
ν τα ν έξ ω από τα σ π ίτια το υ ς εν ώ οι α π λ ο ί π ο λ ίτ ε ς εξα φ α ν ίζο 
ντα ν...
...Η α λή θ εια δ εν μ π ο ρ ο ύ σ ε να μ είνει κ ρ υ μ μ έν η για π ο λ ύ , γ ια τ ί
σ ε λ ίγ ο κ α ιρ ό β ο σ κ ο ί κα ι ά λ λ ο ι α νέφ ερα ν π ω ς είχα ν βρει π τ ώ 
μ α τα σ ε ρ ε μ α τιέ ς κ α ι σ ε χ α ρ ά δ ρ ες μ έσ α σ τ α βουνά κα ι σ τα
δ ά σ η ...» .

Στα 1912 ξεσπούν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, σε μια
προσπάθεια της Ελλάδας, Βουλγαρίας και Σερβίας να α
ντιμετωπίσουν την πρωτοφανή τουρκική αγριότητα σε
βάρος των πληθυσμών τους. Κατά τη διάρκειά τους οι
Τούρκοι εφαρμόζουν πρωτοφανείς μεθόδους εξόντωσης
σε βάρος των αμάχων και μεταφέρουν πληθυσμούς σε ό
σες περιοχές ερημώνουν με φωτιά και μαχαίρι.
Μετά τους βαλκανικούς πολέμους ο αγώνας εξόντω
σης «επισημοποιείται». Δεν κρύβεται το επίσημο κράτος
πίσω από «συμμορίες ατάκτων». Με απόρρητα τηλεγρα
φήματα προς όλους τους πολιτικούς και στρατιωτικούς
διοικητές των νομών της χώρας, ο Μεχμέτ Ταλαάτ, υ
πουργός Εσωτερικών και εμπνευστής της επιχείρησης γε
νοκτονίας διατάζει στις 14.5.1914, «...οι έλληνες Οθωμα
νοί υπήκοοι της περιφέρειάς σας αποτελούν πλειονότητα
η οποία δυνατόν να αποβεί επικίνδυνη. Γενικότερα, όλοι
όσοι ζουν στα παράλια της Μικρασίας συμπεριλαμβανο
μένων και αυτών της Νομαρχίας σας πρέπει να εξαναγκασθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μεταφερ
θούν στους νομούς Ερζερούμ, Ερζιτάν και αλλού. Τούτο
επιβάλλουν πολιτικοί και στρατιωτικοί λόγοι. Αν αρνηθούν να εκκενώσουν τις περιοχές τους, δώστε οδηγίες
στους μουσουλμάνους αδελφούς μας, να τους εξαναγκά
σουν μεταχειριζόμενοι προς τούτο κάθε μέσον και κάθε
είδους έκτροπα. Οι έλληνες πρέπει ακόμα να υποχρεω
θούν να υπογράψουν βεβαίωση στην οποία να δηλώνουν
ότι φεύγουν και εγκαταλείπουν τις εστίες τους με δική
τους θέληση και πρωτοβουλία. Η βεβαίωση αυτή είναι
αναγκαία για να μη δημιουργηθούν αργότερα πολιτικά
ζητήματα». Το τηλεγράφημα αυτό προς το διοικητή της

Σμύρνης ανακάλυψε και δημοσίευσε στις 29.7.1916 η
γαλλική εφημερίδα «Le temps».
Την άνοιξη του 1914 απελαύνονται μέσα σε μια νύχτα
στη γειτονική Μυτιλήνη οι έλληνες της Περγάμου. Λίγο
αργότερα πάλι κάτω από τη σκοτεινιά της νύχτας «συμ
μορίες» με γκράδες και τουφέκια του ιππικού σφάζουν και
λεηλατούν στη Φώκαια. Όσοι σώζονται καταφεύγουν
στη Λέσβο και Χίο. Την ίδια τύχη επιφυλάσσουν οι
τούρκοι για την Πέργαμο, το Δικελί, τις Κυδωνιές και
την Ερυθραία ενώ στα βάθη της Ανατολής εκτοπίζονται
284.172 έλληνες από τη Θράκη και τη Μικρασία. Απ’ αυ
τούς επέζησε ποσοστό μικρότερο από το 10%.
Μέσα στους ορυμαγδούς του Α ' Παγκόσμιου Πολέμου
οι Νεότουρκοι κατορθώνουν ανενόχλητοι να συνεχίσουν
το απάνθρωπο έργο τους περνώντας απαρατήρητοι. Η Ευ
ρώπη έχει άλλα προβλήματα να επιλύσει με τον πόλεμο
«προ των πυλών».
Το 1915 εξοντώνονται από τους Τούρκους με τους α
γριότερους τρόπους που μπορεί κανείς να διανοηθεί
1.500.000 Αρμένιοι. Και έρχεται η σειρά των Ελλήνων.
Οι κάθε μορφής πιέσεις σε βάρος τους εντείνονται.
Όλες σχεδόν οι κωμοπόλεις και τα ελλήνικά χωριά λεη
λατούνται από συμμορίες ατάκτων με την ενθάρρυνση και
την καθοδήγηση των επίσημων αρχών. Οι μαζικές εκτο
πίσεις πληθυσμών και τα «τάγματα εργασίας» ολοκληρώ
νουν την εικόνα της εξόντωσης. Στα τελευταία ήταν υπο
χρεωμένοι να καταταγούν για εκπλήρωση της στρατιωτι
κής τους θητείας οι υπόδουλοι. Αντί να τους δίνουν όπλο
τους ανάθεταν την εκτέλεση έργων, μακρυά από κατοικημένες περιοχές. Στην κρίσιμη αυτή φάση τα «τάγματα ερ
γασίας» έγιναν ο σιωπηλός τάφος των νέων, που υπέστη
σαν βασανιστήρια, πείνα και άθλιες συνθήκες σκληρής
δουλειάς.
Το Δεκέμβριο του 1916 απογυμνώθηκε με το σύστημα
ττ1ζ μαζικής εκτόπισης προς την χιονοσκέπαστη ενδοχώρα ο πληθυσμός της Αμισού (Σαμψούντα). Περιγραφές
αυτόπτων μαρτύρων μιλούν για την «αγέλη» γέρων, παι
διών, έγκυων γυναικών και ανδρών που χωρίς δεύτερο
ρούχο, νερό, ψωμί, οδοιπορούσαν ασταμάτητα μέχρι την
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Μια βδομάδα μετά την καταστροφή
μαύροι καπνοί βγαίνουν απ’ τα ε
ρείπια της ελληνικής Σμύρνης.
τελική πτώση και το θάνατο. Τα σπαθιά του ιππικού ανα
λάμβαναν να απαλλάξουν από τις φωνές των νεογέννητων
τις δυστυχισμένες τους μανάδες.
Οι εκτοπίσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του Α ' Πα
γκόσμιου Πολέμου μαζί με τις αντίστοιχες μέχρι τότε
φθάνουν τις 774.235 έλληνες, σύμφωνα με στοιχεία που
καταγράφτηκαν, αλλά είναι σίγουρο πως ήταν πολύ πε
ρισσότερες γιατί η καταγραφή δυσκολεύονταν πολύ συ
χνά από ένα σωρό παράγοντες. Οι πιο τυχεροί απ αυτούς,
ήταν όσοι πήγαν στην Ελλάδα, περίπου 400.000.

Η τραγωδία πλησιάζει στο τέλος της

και τα έκ τρ ο π α ... Ε π ί π έ ν τ ε ο λ ό κ λ η ρ ε ς μ έ ρ ε ς οι Τ ο ύ ρ κ ο ι έ
σφ α ζα ν, βίαζαν, β α σ ά νιζα ν, κ α τά σ τρ ε φ α ν σ π ίτια κα ι μ α γα ζιά
και λ εη λ α το ύ σ α ν π ερ ιο υ σ ίες . Τ ελ ικ ά π α ρ έδ ω σ α ν τη ν π ό λη
σ τ ις φ λ ό γες πο υ ο λ ο κ λ ή ρ ω σ α ν το έ ρ γ ο τ η ς κ α τα σ τρ ο φ ή ς ...
Τ ο ύ ρ κ ο ι σ τ ρ α τ ιώ τ ε ς έβ α λα ν φ ω τιά σ τ ο κ α λ ο χ τ ισ μ έ ν ο σ ύ γ χ ρ ο 
νο ελ λ η ν ικ ό κα ι ευ ρ ω π α ϊκ ό τμ ή μ α τη ς Σ μ ύ ρ ν η ς β ρ έ χ ο ν τα ς
το υ ς σ τεν ο ύ ς δ ρ ό μ ο υ ς μ ε π ε τρ έλ α ιο κα ι ά λ λ ε ς ε ύ φ λ ε κ τε ς ύ
λ ες ...» .

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος αρνιέται να φυγαδευθεί από τα προξενεία των ΗΠΑ και της Γαλλίας. Στα χέ
ρια των Τούρκων που τον συλλαμβάνουν λίγο αργότερα
προπηλακίζεται και κατακρεουργείται διαπομπευόμενος
στους δρόμους της Σμύρνης.
Παραθέτοντας πέρα από τις προσωπικές του μαρτυρίες
και άλλες, ξένων υπηκόων που βρέθηκαν στη Σμύρνη, ο
Τζωρτζ Χόρτον αναφέρει ακόμα ανάμεσα στα τόσα άλλα:
« Σ η μ α ίν ω ν ο λ λ α ν δ ό ς έ μ π ο ρ ο ς τη ς Σ μ ύ ρ ν η ς πο υ είχε κα-

Το 1919 η Ελλάδα ζητά από τους συμμάχους της την
εντολή να αποβιβάσει στρατεύματα στη Μικρά Ασία για
να προστατεύσει τους ελληνικούς πληθυσμούς και να
επιβάλλει τον σεβασμό των όρων της συνθήκης των Σε
βρών που στόχευε στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων
των εθνοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Μ ι
κρασιατική Εκστρατεία απότυχε για την Ελλάδα - που
αντιμετώπιζε στο εσωτερικό της αντιξοότητες και προ
βλήματα αλλά πρόσθετα εγκαταλείφθηκε και από τους
«συμμάχους» της.
Την ίδια περίοδο ο τουρκικός στρατός κάτω από την
αρχηγία του Κεμάλ Ατατούρκ αναδιοργανώνεται και κα
ταφέρνει τη χαριστική θολή που ολοκληρώνει τη νίκη
των τουρκικών δυνάμεων.
Ο επίλογος της τραγωδίας γράφτηκε στη Σμύρνη κάτω
από τα απαθή βλέμματα των «συμμάχων» που μπόρεσαν
από τα πλοία τους τα αγκυροβολημένα στο λιμάνι της να
δουν σ’ όλη του τη μεγαλοπρέπεια τον βιασμό της αν
θρώπινης αξιοπρέπειας, χωρίς να επέμθουν.
Γράφει ο Τζωρτζ Χόρτον για τη σφαγή της Σμύρνης:

τα φ ύ γει σ τ η θ α λα μ η γό το υ ό σ ο δ ια ρ κ ο ύ σ ε η π υ ρ κ α γιά , μ ο υ
δ ιη γή θ η κ ε σ τ η ν Α θ ή ν α ό τι ό λη τη ν ύ χτα τη ς τρ ο μ ερ ή ς 18ης
Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ ά κ ο υ γε φ ρ ιχ τέ ς κ ρ α υ γές α πό τη ν πα ρ α λία πο υ
ξ α φ ν ικ ά σ τα μ α το ύ σ α ν μ ’ ένα π α ρ ά ξεν ο π α φ λ α σ μ ό το υ νερού.
Τ ο ά λ λ ο π ρ ω ί έμ α θ ε ό τι είχ ε α π ο κ ε φ α λ ισ τε ί ένα ς σ ω ρ ό ς αν
θ ρώ π ω ν» .

Φεύγοντας οι 1.500.000 έλληνες α π ό τη γη που έζησαν
γενεές προγόνων τους άφησαν πίσω τους πλήθος τα μνη
μεία του κλασικού, του ελληνιστικού και του βυζαντινού
πολιτισμού τους. Άφησαν επίσης αμέτρητα πνευματικά
ιδρύματα και τα έργα του σύγχρονου πολιτισμού τους.
Αλλ’ άφησαν κι ένα τεράστιο κενό που μέχρι σήμερα δεν
κατάφεραν ν’ αναπληρώσουν οι διώκτες τους. Το ελληνικό στοιχείο ήταν ένας ισχυρός παράγοντας προόδου στην
Τουρκία. Σε όσες περιοχές επικρατούσε έφερνε τον πλού
το και την ευημερία από την οποία επωφελούνταν και οι
γύρω τουρκικοί πληθυσμοί. Ο δημιουργικός αυτός παρά
γοντας καταστράφηκε χωρίς ν’ αντί κατασταθεί.
___________________________________________ * 1

κα ι η σ φ α γή . Τ ο σ χ έ δ ιο το υ Κ εμ ά λ ή τα ν να π α ρ α δο θ εί η π ό λη
σ τ η σ φ α γή κα ι τη ν α κ ο λα σ ία , αν κα ι θα μ π ο ρ ο ύ σ ε π ο λ ύ εύ κ ο 

• Στοιχεία πάρθηκαν από την έκδοση του Ινστιτούτου Ιστορικών
Μελετών με τίτλο «Ο Ξεριζωμός», το βιβλίο «Η μάστιγα της
Ασίας» του Τζωρτζ Χόρτον, την ιστορία του Φοίβου Γρηγοριάδη, και το βιβλίο του Γ. Λαμψίδη «Οι πρόσφυγες του

λα μ ε το ν π ειθ α ρ χικ ό σ τρ α τό το υ να α π ο τρ έψ ει τ ις θ η ριω δ ίες

1922».

« Τ ο β ρά δυ τ η ς 9ης Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ 1922 ά ρ χ ισ ε η λεη λα σ ία
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Έ νας βασικός και άμεσος στό
χος
του είναι να ευαισθητοποιήσει
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ km
αυτούς, που είναι αρμόδιοι για τη
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
λήψη αποφάσεων, γύρω από τα θέ
ματα και τους προβληματισμούς
που ανακύπτουν αναφορικά με τις
επιλογές και το στρατηγικό σχε
δίασμά συστημάτων και μηχανι
ΣΤΡΑΤΗ ΓΙΚΗ
•θ
Θ Ε Ω ΡΗ ΣΗ ΤΩΝ
σμών παροχής υπηρεσιών, κυρίως
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΝ
Ψ.
αστικών υπηρεσιών. Αναπτύσσο
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩΝ
νται και διατυπώνονται προβλημα
τισμοί και διλήμματα που, ενώ ανα
<*
γνωρίζονται από τους αρμόδιους
ως καίρια, ελάχιστα τους έχουν
απασχολήσει - λόγω παράδοσης. Η
Δ. X. IIαναγιωτακόπονλου
διαπίστωση ό τι η έννοια της κοινω
νικής δικαιοσύνης και της ισοπολιΕ κ δο ση ς Ο μλς
τείας φ αίνεται να διαφοροποιείται
έντονα από δήμο σε δήμο, για την
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ίδια υπηρεσία, ή και μέσα στον ίδιο
ΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ»
δήμο για παρόμοιες υπηρεσίες,
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ξαφνιάζει αλλά και δυναμώνει τη
ΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
θέληση για διερεύνηση και βελτίω
ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ση της κατάστασης.
Συγγραφ έας: Δ . X. Παναγιω τακόπουλος
Δεν θα μπορούσε ίσως να υπάρ
Εκδόσεις: Ο Μ Α Σ
ξει καλλίτερη συγκυρία για να γί
Σελίδ ες : 210
νουν κατανοητά τα μηνύματα του
Ό τα ν φ τάνει κανείς σε κρίση βιβλίου. Έ το ς Αποκέντρωσης και
αρχίζει να προβληματίζεται όχι μό Παραγωγικότητας το 1986. Έ τος
νο για τους στόχους του αλλά και Γκ>ογών, έτος συζητήσεων, αντε.ήσεων, τοποθετήσεων. Τώρα
για την τακτική του. Σε περίοδέ
κονομικής κρίσης, όταν οι μεν κρα μπαίνουν τα διλήμματα, ανακύ
τικές χρηματοδοτήσεις περιορίζο πτουν οι προβληματισμοί. Το βιβλίο
νται οι δε πιέσεις για αυξημένες δεν δίνει λύσεις. Υπενθυμίζει όμως
παροχές υπηρεσιών εντείνονται, κάποιες κρυφές πτυχές των προ
καθίσταται αναγκαία η επανεξέτα βλημάτων. Και «οριοθετεί» τη δια
ση των παρεχομένων υπηρεσιών δικασία για αποκάλυψη κάποιων
(ποιές; γιατί; σε τ ι επίπεδο; σε αυθαιρεσιών, κάποιων «κενών θέ
ποιόν;) καθώς και των διαδικασιών σεων» .
παροχής τους.
Το βιβλίο του καθηγητή στο
Παν/μιο Θράκης Δ. X. Παναγιωτα«ΞΕΡΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ» ΠΟΙΗΣΗ
κόπουλου έρχεται σε μια τέτο ια
Α ΔΑΜ Ο ΠΟ ΥΛΟ Σ ΠΑΝ.
περίοδο και φιλοδοξεί να βοηθήσει
(έστω να προβληματίσει) τα στελέ
Με ιδιαίτερη ευαισθησία, ο συ
χη του δημόσιου τομέα, και κυρίως
νάδελφος Παναγιώτης Αδαμόπουτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς
λος (αστυφύλακας που υπηρετεί
την κατεύθυνση παρόμοιων επανε στην Ασφάλεια Αττικής) αποτύπωσε
ξετάσεων. Ξεκινώντας από μια γ ε στο βιβλίο του τα αισθήματα και τις
νική θεώρηση των υπηρεσιών και απόψεις του για όλες σχεδόν τις
των μηχανισμών παροχής τους, ο πτυχές της ζωής που τον συγκισυγγραφέας προχωρεί στην ανα
νούν.
γνώριση διαδικασιών αξιολόγησης
Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
των μηχανισμών.
αναζήτηση του ανθρώπου για το

ΞΕΡΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Ποιήματα

ΑΘ ΗΝ Α ΙΊβΛ

καλύτερο αύριο τα ποιήματά του
είναι σίγουρα μια νότα ανθρωπιάς
στις «μηχανιστικές» μέρες μας.

ΛΜΛΛΙΛΕ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣMUTEPH

—

Ο Χάρτινος
κόσμος μου

______________

ΚΑΡΑΝΑΣΙΙΣ

«Ο ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΥ» >
ΠΟΙΗΣΗ
Αμαλίας - Ελευθερίας Φωστέρη
Εκβάσεις: Κ Α Ρ Α Ν Α Σ Η

Η μελαγχολία και ο λυρισμός, η
κριτική αποτίμηση και ο σαρκασμός
διαδέχονται αρμονικά το ένα τ ’ άλ
λο στη συλλογή με ποιήματα της
Αμαλίας Φωστέρη. Βρίσκει μ’ αυτά
την ευκαιρία να μιλήσει «έξω απ’ τα
δόντια» για ζητήματα που αφορούν
όλους μας, σήμερα.
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Ένα θέατρο γεννιέται
στην καρδιά της Αθήνας
Ένα ακόμη υπαίθριο θέατρο,
που μπορεί να στεγάσει ποικιλό
μορφες δραστηριότητες κοινωνικές
και πολιτιστικές ταυτόχρονα δη
μιούργησε στο κέντρο της Αθήνας
ο Δήμος Αθηναίων.
Πρόκειται για ένα κτιριακό
πλέγμα, σχεδόν έτοιμο για χρήση,
τεραστίων δυνατοτήτων, στο χώρο
του 5ου Διαμερίσματος της Αθή
νας, παραπλεύρως του σχολικού
συγκροτήματος Γκράβας στα Πατή
σια. Το θέατρο είναι χωρητικότητας
600 θεατών, πλήρως εξοπλισμένο,
με χώρο πάρκινγκ και άνετη προσ
πέλαση των θεατών σ’ αυτό.
Η αξιοποίησή του από το Πνευ
ματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
σε συνεργασία με το 5ο Διαμέρισμα
έγινε με άμεσο στόχο την αποσυγκέντρωση των πολιτιστικών δρα
στηριοτήτων στις συνοικίες.
Το Σεπτέμβριο το νέο θέατρο
άρχισε να λειτουργεί με ένα πρό
γραμμα εκδηλώσεων που περιλαμ
βάνει μουσική, τραγούδι και χορό.
Βασική επιδίωξη του Πνευματικού
Κέντρου σχετικά με το θέατρο της
Γκράβα είναι να προσελκύαει
νέους καλλιτέχνες ώστε ο χώρος
αυτός να μεταμορφωθεί σύντομα
σε χώρο ελεύθερης καλλιτεχνικής
έκφρασης και κέντρο πρωτοβου
λίας για ευρύτερες πολιτιστικές
συσπειρώσεις ώστε να υπάρξει κά
ποια αντιστοιχία με τις ανάγκες
ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων σή
μερα.

Εκθέσεις
του Οκτώβρη
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Αθηναίων έχ ει προγραμματίσει για
τον Οκτώβριο τις ακόλουθες εκδη
λώσεις στο χώρο των εικαστικών
τεχνών.
• ατομική έκθεση Μπατίκ, της Όλ

γας Παπαντώ νίου στο περιφε
ρειακό πνευματικό Κέντρο - Γουδί
1 - 1 3 Οκτωβρίου
• έκθεση Χαρακτικής - ομαδική
των σπουδαστών της Ανώτατης
Σχολής Καλών Τεχνών με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 150
χρόνων λειτουργίας της, στο
Πνευματικό Κέντρο (Ακαδημίας
50) - αίθουσες Παπαλουκά - Κόντογλου
10 - 26 Οκτωβρίου
• ατομική έκθεση Ζωγραφικής, της
Barbara Drucker, στην αίθουσα
Μπουζιάνη (Σύνταγμα)
13 - 25 Οκτωβρίου
• ομαδική έκθεση Αρμενίων ζω
γράφων, με τη συνεργασία της
Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγα
θοεργίας, στο Πνευματικό Κέ
ντρο (Ακαδημίας 50) - αίθουσα
Τσίλλερ
7 - 1 9 Οκτωβρίου
• ομαδική έκθεση των εργαζομέ
νων στην ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ στο
Πνευματικό Κέντρο (Ακαδημίας
50) - αίθουσα Τσίλλερ
21 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου
• ατομική έκθεση Ζωγραφικής της
Βάνας Ελευθεριάδου στο πνευ
ματικό κέντρο (Ακαδημίας 50) αίθουσα Τσίλλερ
30 Οκτωβρίου - 11 Νοεμβρίου

Ελληνική
βουνίσια
πέρδικα
1—1

ελληνική βουνίσια πέρδικα
A (Alectoris G raeca-Γκρέκαγκρέκα η γνησία ή Αλέκτορις-αλέκτορις) είναι είδος μοναδικό για την
ελληνικότητά του στην παγκόσμια
πανίδα και χλωρίδα.
Είναι χαρακτηριστικό πω ς ενώ υ
πάρχουν πέρδικες και στην Ευρώπη
και σε άλλες ηπείρους καμμιά δεν
συναγωνίζεται σε λεβεντιά και ομορ
φιά την ελληνική βουνίσια πέρδικα.
Πλησιέστερο είδος προς τη βουνί
σια είναι και η νησιωτική πέρδικα, η
τσούκαρ-τσσύκαρ που ζει στα ελλη
νικά νησιά και την Τ συρκία.
Η ελληνική βουνίσια πέρδικα είναι
ορνιθοειδές εδαφόβιο, πανέμορφο σε
χρώματα και ωραίο θήραμα. Τ ο βάρος
της ξεκινά από τα 400 γραμμάρια και
Ις— φ θάνει το 1 κιλό. Είναι ενδημικό
θήραμα και ζει σε κοπάδια. Διακρινεται για την πολυτοκία του.
Ζει στα βουνά και ίσως γι’ αυτό δεν
έχει ακόμα εξαφανισθεί σαν είδος. Τ'
απάτητα λημέρια είναι το κάστρο της
και η άμυνά της απέναντι στον
διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των κυ
νηγών.
Κ άθε πρωί με το χάραμα οι πέρδι
κες αρχίζουν το κελάηδημα από
ψηλά, απ ' τα βράχια που κουρνιά
ζουν. Πρώτος ξεκινάει ο αρσενικός, ο
κότσος όπως λέγεται και μετά όλες οι
θηλυκές· μαζί με φωνές μεταλλικές
που ακούγονται μακριά. Μ ετά από
λίγο «παίρνουν φτερό» και πάνε για
βοσκή. Συνήθως τρώνε σπόρους,
m__σαλλιγγάρια, χορτάρι κι άλλα. Μ ετά τη
\ βοσκή πηγαίνουν για νερό, όλες μαζί
με μπροστάρι τον αρσενικό, τον
κότσο. Κρατούν το στήθος τους
ψηλά, και προχωρούν καμαρωτές. Το
απόγευμα ξαναπηγαίνουν για βοσκή.
' Εχουν πόδια γερά και γρήγορα γι’
αυτό σπάνια πετάνε. Συνήθως βό
σκουν στα πλάγια των βουνών επειδή
είναι βαριές και πετάνε πάντα τον
κατήφορο.
Τ ο πέταμα είναι πολύ γρήγορο και
γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο
θήραμα.

Το κυνήγι της είναι δύσκολο και
κουραστικό. Ό τ α ν το κοπάδι ξεση
κωθεί κάνει τέτοιο θόρυβο που ξα
φνιάζει και τον πιο ψύχραιμο κυνηγό.
Απαραίτητος είναι και ο καλός
σκύλος φέρμας που μπορεί να οσμί
ζεται το πέρασμά της από μακριά.
Σε κάθε κυνηγό η πέρδικα ασκεί
σαν θήραμα αλλά και σαν ζωντανή,
λαϊκή, ρομαντική και ιστορική π α
ρουσία μια ιδιαίτερη γοητεία.

Μ .

«Δ άσκαλος»
Κι όταν η πέρδικα φ θάσει στην
κατσαρόλα σας μαγειρέψτε τη σύμ
φωνα με την συνταγή που σας δίνου
με.

Το όνειρο
κάθε κυνηγού
Είναι πολύ καθαρό πουλί, αποφ εύ
γει τη λάσπη και γενικά τους υγρότοπους. Ανάλογα την εξυμνεί και η
λαϊκή μούσα:

«Πέτρα την πέτρα περπατεί
λιθάρι το λιθάρι....»
Είναι έξυπνο και περήφανο πουλί.

«Πέρδικα, μωρ’ πέρδικα
που περπατείς λεβέντικα»
Γ ια τις κοπέλες με το προτεταμένο
στήθος είναι γνωστός ο χαρακτηρι
σμός «περδικοστηθη».
Της αρέσουν πολύ τα σταφύλια και
η λαϊκή μούσα λέει:

«Που ήσουν πέρδικα καημένη
και ήρθες το πρωί βρεγμένη
ήμουνα ψηλά στα πλάγια
στις δροσιές και στα χορτάρια
κι έτρωγα το Μάη τριφύλλι
και τον Αύγουστο σταφύλι»
Τ ο κυνήγι της αρχίζει στη χώρα μας
στις 15 Σεπτέμβρη και τελειώνει στις
30 Νοέμβρη. Ε πιτρέπεται τρεις φορές
την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και
Κυριακή). Σε κάθε ημερήσια έξοδό
του ο κυνηγός επιτρέπεται να χτυπή
σει μέχρι τέσσερα πουλιά.

Π έρδικες με άσπρη σάλτσα
Για 6 άτομα
3 πέρδικες
100 γρ. φυτίνη
1 /1 0 λίτρου κρασί άπρο ξηρό
125 γρ. κρέμα γάλακτος
1 μπόλια αρνιού
αλάτι, πιπέρι
Ζητήστε από τον προμηθευτή σας
να «ντύσει» με τη μπόλια τις πέρδι
κες.
Μέσα σε ευρύχωρη κατσαρόλα
λιώνετε τη φυτίνη. Αφού ζεσταθεί,
ροδοκοκκινίζετε τις πέρδικες γύ
ρω-γύρω. Αλατοπίπερώνετε, χαμη
λώνετε τη φωτιά και αφήνετε να
ψήνονται για 30 λεπτά.
Λίγο πριν τελειώσουν το ψήσιμό
τους, βγάζετε τις πέρδικες από την
κατσαρόλα. Χύνετε το κρασί, ανα
κατεύετε να ξεκολλήσουν οι νοστι
μιές από την κατσαρόλα και προ
σθέτετε την κρέμα γάλακτος. Έχετε
τώρα μια νοστιμότατη σάλτσα. Ξα
ναβάζετε τις πέρδικες μέσα στην
κατσαρόλα και συνεχίζετε το ψήσι
μό τους για 10-15 λεπτά, ποτίζοντάς
τες με τη σάλτσα τους πότε, πότε.
Τις σερβίρετε σε πιατέλα, κομμένες
στα δύο και τις γαρνίρετε με μήλα
ψητά ή τηγανισμένα με βούτυρο
( κομμένα σε φέτες).
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1986 - 87
( Π ο δ ό σ φ α ιρ ο - Μ π ά σ κ ε τ )
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Τα επεισόδια, τα υβριστικά συν
θήματα και η ωμή βία από ορισμέ
νους «φιλάθλους» τραυματίζουν το
ποδόσφαιρο συνεχώς, με συνέπεια
οι αγνοί φίλαθλοι ν ’ απομακρύνο
νται από τα γήπεδα, το θέαμα να
φτωχαίνει και το άθλημα να κινδυ
νεύει να πεθάνει.
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★ Π ο δ ό σ φ α ιρ ο : «Πρωταθλητής
στις φ ετειν ές μεταγραφές μπορεί
να θεωρηθεί ο Ολυμπιακός, που
ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα
για ενίσχυση στο έμψυχο υλικό
του. Έ τσ ι στο 8ο Επαγγελματικό
πρωτάθλημα, που άρχισε στις 7 Σε
πτέμβρη, η Πειραιώτικη Ομάδα φι
λοδοξεί να απαλύνει τις εντυπώ
σεις προς τους φιλάθλους της, από
την κακή πορεία στο περσινό πρω
τάθλημα και τη ν βαριά ήττα της
από τον Παναθηναϊκό στον τελικό
του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Παναθηναϊκός έφ ερε στην
Ο
Ολυμπιακός
ξόδεψε ομάδα του τον, αγορασθέντα από
120.000. 000 δραχμές περίπου και πέρσι ικανότατο αριστεροπόδαρο
αγόρασε παίκτες από την επαρχία χαφ, Πάρι Γεωργακόπουλο και τον
(Καλαμαριά - Παναχαϊκή - Γιάννινα ομογενή τερματοφύλακα Μέγγο
και Τρίκαλα) ικανούς να βοηθήσουν ξοδεύοντας και για τους δύο
την ομάδα στο καινούργιο πρωτά 34.000.000 δραχμές.
θλημα.
Σαν πιο ικανοί σ’ αυτή την
Ο ΟΦΗ έκανε τις πιο φθηνές,
προσπάθεια φέρονται οι Κωστίκος, ίσως, μεταγραφές
αποκτώντας
Μπονόβας και Αλεξίου.
τους Χαραλαμπίδη, Μιχαλίτσιο και
Όμως την πιο εντυπωσιακή με Αθανασιάδη πληρώνοντας μόνο για
ταγραφή πέτυχε ο ΠΑΟΚ με την τον δεύτερο 8.000.000 δραχμές.
λήξη των μεταγραφών, αγοράζο
Ο «νεοφώτιστος» Διαγόρας Ρό
ντας τον Λάκη Παπαϊωάννου από δου ξόδεψ ε και αυτός αρκετά χρή
τον Ηρακλή α ντί του ποσού των ματα αγοράζοντας παίκτες «ψημέ
42.000. 000 δραχμών που αποτελεί νους» στα πρωταθλήματα της Α'
ρεκόρ για τα... μεταγραφικά δεδο Εθνικής κατηγορίας και με πιο ικα
μένα της ομάδας του δικέφαλου.
νούς τους Χριστοφή και Δοντά.

ΠΑΕ
ΠΑΟ

Πήρε
Γεωργακόπουλος (Παναχ.)

Μάγγος (ομογενής)
ΟΦΗ

ΑΕΚ

ΗΡΑΚΛΗΣ

Χαραλαμπίδης (ΠΑΟ)
Μιχαλίτσιος (ΑΡΗΣ)
Αθανασιάδης (Απόλλωνος)
Βασιλόπουλος (Παναχαϊκή)
Γεωργόπουλος (ελεύθερος)
Μαυροδήμος(Κοζάνη)
Γεωργιάδης (Αρτα)

Ποσό

Τέλος ο Πανιώνιος ξόδεψε πάνω
από 20.000.000 δραχμές καί αγόρα
σε δύο Αγγλους ενώ ισχνή παρου
σία στο «μεταγραφικό παζάρι» ε ί
χαν η ΑΕΚ, ο ΑΡΗΣ, ο Ηρακλής, η
Καλαμαριά, η Δόξα, τα Γιάννινα, ο
Απόλλων και η Λάρισα.
Γενικά οι φ ετεινές μεταγραφές
έδειξαν ότι λίγες ΠΑΕ διέθεταν
χρήματα, με αποτέλεσμα να μην
έχουμε «θεαματικές » αλλαγές
παικτών και αστρονομικά ποσά, με
εξαίρεση ίσως την μεταγραφή ε 
κείνη του ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά τώρα οι «αγορές» και
οι «πωλήσεις» των 16 ομάδων, τα
έξοδα και τα έσοδα που είχαν στην
«αγορά» των μεταγραφών έχουν
ως εξής:

Έδωσε

32.000. 000 Χαραλαμπίδη (ΟΦΗ)
2.000. 000 Δοντάς (Διαγόρας)

8.000.000

Τσιριμώκος (Απόλλωνος)
Χριστοφής (Διαγόρας)

Ποσό

3.500.000

3.500.000

12.000.000
5.000. 000
10.000. 000
Παπαϊωάννου (ΠΑΟΚ)

42.000.000
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Κουσουλάκης(Καλαμαριά)
Θεοδώρου (Καλαμαριά)
Μουκέας
9.000. 000
26.000. 000
8.000.000
19.000.000
5.500.000

Αλεξίου (Καλαμαριά)
Σκούνας (Καλαμαριά)
Ζελελίδης (Άρης)
Μπονόβας (Γιάννινα)
Κωστίκος (ελεύθερος)
Χαρδαλιάς (Παναχ.)
Γκένας (Τρίκαλα)

26.000.000
26.000.000

Κιουράν (Χάντερσφιλντ)
Όουεν (Γ. Μπρομ. Αλμπιον)

10.000.000
10.000.000

Παπαίωάννου (Ηρακλής)
Καραγεωργίου (Καβάλα)

42.000.000
6.000.000

ΛΑΡΙΣΑ

Σκούτας (Άρης)
Ρόνμπεργκ (Σουηδία)

6.000.000
5.000.000

ΕΘΝΙΚΟΣ

Μπατίστα (Πορτογαλία)
Παπούλιας (Γιάννινα)
Μίσσας (ΠΑΟ)
Γραμμένος (Αιγάλεω)

ΠΑΟΚ

ΔΟΞΑ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Τζήκας (Περιστέρι)

Σκούτας (Λάρισα)
Μιχαλίτσιος (ΟΦΗ)
Ζελελίδης (Ολυμπιακός)

ΑΡΗΣ

Τασόπουλος (Παναχαϊκή)
Γκαμπέτας (Τρίκαλα)
Χατζηελευθερίου (Γ ιάννινα)
Καστανός (Απόλλωνος)
Στογιάνοβιτσ (ελεύθερος)
Χριστοφής (ΟΦΗ)
Δοντάς (ΠΑΟ)
Βέλιος (Εδεσσαϊκός)
Λαμπίδης (Παναιτωλ.)
Βέρκοφ (Βουλγαρία)

-

-

6.000.000
8.000.000
—
—

Παντέλης (ελεύθερος)
Στεργιούδας (ελεύθερος)

3.000.000
-

—
-

—

11.000.000
3.000.000
3.500.000
3.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000

Παπούλιας (Εθνικός)
Παπαδημητρίου (ελεύθερος)
Χατζηελευθερίου (ελεύθερος)

—

ΒΕΡΟΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
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Ντέλμπο (Δανός)
Πιττός (Αιολικός)
Δέρρας(Καβάλα)
Στόίος (Εδεσσαϊκός)
Τσιριμώκος (ΟΦΗ)

Σιμεούνοβιτς (ελεύθερος)
Θεοδώρου (Ολυμπιακός)
Κουσουλάκης (Ολυμπιακός)

-

7.000.000
-

—

3.500.000

—

-

Καστανός (Διαγόρας)
Αθανασιάδης (ΟΦΗ)
Αλεξίου (Ολυμπιακός)
Σκούνας (Ολυμπιακός)

7.500.000
—

26.000.000
26.000.000

★ Μπάοκετ: Α ρκετές μετακινή
σεις και στις φ ετειν ές μεταγραφές
στο χώρο του μπάσκετ με πιο εν 
τυπωσιακές ίσως εκείνες του Τάκη
Κορωναίου που πήγε στον Πανιώ
νιο, του Κυριάκου Βίδα στον Ηλυσιακό και του Κώστα Μίσσα στον
Παναθηναϊκό.
Οι πιο κερδισμένοι πάντως στις
μεταγραφές θεωρούνται οι σύλλο
γοι της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και

του Πανιώνιου που ενισχύθηκαν με
παίκτες που οπωσδήποτε θα τονώ
σουν σημαντικά τις ομάδες τους,
στο φεχεινό δύσκολο πρωτάθλημα
που θα διεξαχθεί με το καινούργιο
σύστημα των δύο κατηγοριών (Αι

Σύλλογοι

πήρε

Άρης

Παπαχρήστου (Εθνικού Αλεξ/λης)
Κασμφίδη (Αγίου Θωμά)
Μπαίρακτάρη (Ελληνοαμερικανός)
Σούμποτης (Ελληνογιουγκοσ λάθος)

Ολυμπιακός

και Α2).
Τα χρήματα που δαπάνησαν οι
σύλλογοι γενικά στις φ ετεινές με
ταγραφές ξεπέρασαν τα 60 εκα
τομμύρια (όσα ζητούσε ο Ά ρ ης για
την παραχώρηση του Παναγιώτη
Γιαννάκη).
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε
να δ είτε τους παίκτες που έδωσε ή
πήρε ο κάθε σύλλογος στις φ ετεινές μεταγραφές.

έδωσε

-

-

Πανιώνιος

Κορωναίο (ΠΑΟΚ) 5.000.000
Μποτζιος (Ελληνοαμερικανός)
Μποσδανά (Χαραυγιακού)

Μίσσα (ΠΑΟ)

ΠΑΟ

Πεδουλάκη (Περιστεριού) 13 εκατ.
Μίσσα (Πανιωνίου) 5 εκατ.
Δημακόπουλο (Εσπέρου)

Βίδα (Ηλυσιακός)

ΠΑΟΚ

Μακαρά (Α.Ε. Σερρών)
Πέτση

Κορωναίο (Πανιώνιος)
Κουμανσιώτη (Ηρακλής)

-

Απόλλων
Ηρακλής

Κουμανσιώτη (ΠΑΟΚ)
Χολόπουλο (Κοζάνης)

Ιωνικός

Σιάσιο (Σιάτιστας)

ΑΕΚ

Γιαννόπουλο (Ολυμπιάδα) 13 εκατ.
Αριδά (Νήαρ Ήστ) 12 εκατ.
Νάσου (Μαρκό) 800.000

Ηλυσιακός

Βίδα (ΠΑΟ)
Φώτση (ΑΕΚ)

—

-

Φώτση (Ηλυσιακός)

-
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10. Αντίστροφα, θριαμβευτικές κραυ
γές - Ήσυχα, ήπια.
11. Σωματική δύναμη (αντίστροφα) Το ίδιο με το 6β- οριζόντια.
12. Ο «μακάβριος χορός» δημιούργη
μά του (το δεύτερο συνθετικό του
ονόματος) - Στολίζουν και φορέ
ματα (ξενικά).
«Δάσκαλος»

ΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Προνομιακή μεταχείριση κατά μία
έννοια (γενική).
2. Παιχνίδι της τράπουλας - Σύμβο
λο βασιλιάδων (μία γραφή)
3. Μουσικό μέτρο της αρχαιότητας
χωρίς... το τέταρτο γράμμα του! Σε τέτοια κυκλοφορεί και το
περιοδικό μας (γενική).
4. Ξύλο... για μωρά όταν διπλασιαστεί
- Στρατιωτικό εμβατήριο.
5. Οπτικά δοκάρια - Ατελείωτη...
σωματική δύναμη (αντίστροφα).
6. Σ' αυτόν γίνονταν θυσίες (γενική)
- Προτρέπει.
7. Σχήμα προσώπου (ξεν.) - Ασφαλί
ζει πολλούς.
8. Μουσική νότα - Αρχαίο ρήμα με τη
σημασία του στέκομαι.
9. Στηρίζουν το ανθρώπινο σώμα Πολλές φορές δύσκολη η λύση
του.
10. Αιτιολογεί (αρχ.) - Ηρωίδα του
' Ιψεν.
11. Το υπάρχον - Αναφορική αντωνυ
μία - Αντίστροφα, τοπικό επίρρη
μα.
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12. Αλλοιώς η φασαρία (γενική) - Η
διαστημική υπηρεσία των Η.Π.Α.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ειδικός επιστήμονας του νομικού
κλάδου.
2. Ποιητικά το άλογο - Πάντα έχει η
ζωή (πληθ.)
3. «Γλυκειά...» μεγάλη επιτυχία της
αξέχαστης ' Ελλης Λαμπέτη Συνεχόμενα στο αλφάβητο (αντιστρ.) - Τα χωρίζει το..; ο.
4. .Ηγέτης της Κίνας στο παρελθόν Σπίτι πουλιών - Εξασφαλίζει «ελ
ληνικά» ταξίδια (αρχικά).
5. Ξύλο άμαξας (αντίστρ. αιτιατική) Και έτσι το 16.
6. Αρχικά... δημοσίων υπαλλήλων Προστακτική για... τα μάτια.
7. Άγριο ζώο (θηλυκό).
8. Το πρώτο συνθετικό του ονόματος
μεγάλου επαναστάτη - Συμβολικό
όνομα του Χριστού (αιτιατ.).
9. Έ χει και το μολύβι (αντιστρ.) Μετοχή του ρήματος σηκώνω
(αρχ.)·

1. Φ Ω ΝΑΣΚΙΕΣ-ΣΜ
2. ΩΚΕΑΝΙΑ-ΑΝΤΙ
3. ΤΕΦΡΑ - ΠΑΝΤΕΣ
4. ΟΑΡ - ΚΛΩΣΤΙΚΗ
5. Η Ν ΙΑ - ΟΝΤΑ - ΕΤ
6. Λ Ο Κ Ρ ΙΣ -Α -Α Σ Ο
7. ΕΣΟΧΗ - ΕΤΟΣ - I
8. Κ - ΣΕΣΚΛΟ -Τ Π
9. Τ Ι- ΙΟ Ι- Σ Π Ο Ρ Α
10. ΡΕΓΟΥΛΑ - ΟΣΟΣ
11. ΙΡ Α -ΙΑ Ν Ο Σ -Υ Τ
12. ΣΕ -Α Τ -Ο Λ Ο Υ Θ Ε
13. Μ ΙΛ Τ ΙΑ Δ Η Σ-Ο Ι
14. Ο Α -Ε Κ Τ Ο -Τ Ο Σ Ο
15. Σ ΙΑ - Α ΙΣ ΙΟ Σ - Σ
ΚΑΘΕΤΑ
1. ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
2. ΩΚΕΑΝΟΣ - ΙΕΡΕΙΑΙ
3. ΝΕΦΡΙΚΟΣ - ΓΑ-Λ-Α
4. Α Α Ρ - ΑΡΧΕΙΟ - ΑΤΕ
5. ΣΝΑΚ - ΙΗΣΟΥ1ΤΙΚΑ
6! ΚΙ-ΛΟΣ - ΚΙΛΑ-ΑΤΙ
7. ΙΑΠΩΝ - ΕΛ - ΑΝΟΔΟΣ
8. Ε - ΑΣΤΑΤΟΣ - ΟΛΗ - I
9. ΣΑΝΤΑ - Ο - ΠΟΣΟΣΤΟ
10. ΝΤΙ - ΑΣΤΟΣ - Υ - ΟΣ
11. ΣΤΕΚΕΣ-ΠΡΟΥΘΟΣ
12. ΜΙΣΗΤΟΙ - ΑΣΤΕΙΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν:
• Η ΠΑΕ ΠΑΣ «ΓΙΑΝΝΙΝΑ» προς την Αστυνομική Διεύ

θυνση Ιωαννίνων και ιδιαίτερα στους επί κεφαλής επί
μέρους τμημάτων κ.κ. Γ. Βεργανελάκη (αστ. δ/ντή), 1.
Μπαλατσό και Ν. Χριστοδούλου (αστ. υποδ/ντές), Αν.
Ζαμπακόλα και Ν. Χασιώτη (δ! τή και υποδ/τή τμημ.
τάξης), Ν. Κίσσα (δ/τή Τροχ.) και Γ. Πουλόπουλο (δ/τή
Ασφ.) για την αρμονική συνεργασία τους στην ομαλή
διεξαγωγή των αγώνων της ποδοσφαιρικής ομάδας.
• Το διοικητικό συμβούλιο συνδέσμου διαιτητών πο
δοσφαίρου Θεσ/νίκης προς τον επικεφαλής των μέ
τρων τάξης, στον αγώνα της 23/2/86 των ομάδων Α
ναγέννηση Καρδίτσας - Ξάνθη που έγινε στο εθνικό
γήπεδο Καρδίτσας, Γεώργιο Μπάδα.
• Η ΠΑΕ ΟΦΗ προς τον αστυνόμο κ. Γεωργίου και τον
υπαστυνόμο κ. Γιαμμαδάκη δ/τη τμήματος ΟΑΚΑ γιατί
τους βοήθησαν να αποφύγουν βέβαιο λιντζάρισμα.
• Οι διαιτητές του αγώνα της 23/2/86 μεταξύ Νίκης
Σητείας και Ολυμπιακού Λιοσίων προς τους άνδρες
του τμήματος Σητείας και τον υπαστυνόμο Βασίλειο
Λουράκη για την υψηλή συναίσθηση ευθύνης κατά
την εκτέλεση του καθήκοντός τους.
• Ο Βρετανός πρεσβευτής SIR GEOFFREY HOWE
προς τον αστυνομικό διευθυντή Σωκράτη Κατσίφα
διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανιών και
τους άνδρες της υπηρεσίας του για τη βοήθεια που
του παρείχαν κατά την επίσκεψή του στα Χανιά.
• Ο Αθλητικός Σύλλογος «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ»
προς τους άνδρες της Αστυνομίας Φιλιππιάδας για τα
μέτρα τάξης, τροχαίας και ασφάλειας που πήραν κατά
την τέλεση αγώνων ποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδας
τους «ΕΘΝΙΚΟΣ» και άλλων ομάδων από διάφορες
πόλεις της Ελλάδας.
• Η κ. Μάτα Σεβαστοπούλου προς την Αστυνομική
Διεύθυνση Εύβοιας για τον άψογο τρόπο και την ευ
γένεια του προσωπικού του Αστυνομικού Σταθμού
Ερέτριας που αποτελούν οι αστυνομικοί Γεώργιος
Παπαντώνης, αρχιφύλακας, διοικητής, Σπυρίδων
Μπόνος αρχιφύλακας, Λεωνίδας Βουτσέλας αστυφύ
λακας, Στέργιος Καρτέλιας αστυφύλακας, Δημοσθέ
νης Καπερώνης αστυφύλακας, Δημήτριος Μανώλης
αστυφύλακας.
• Ο υποπτέραρχος Ρ. Pattee βοηθός επιτελάρχης,
δ/ντής πληροφοριών του ανωτάτου επιτελείου συμ
μαχικών δυνάμεων Ευρώπης προς τον αστυνομικό
δ/ντή Χανιών και το προσωπικό της υπηρεσίας του για
τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας τα οποία πάρθηκαν κατά την επίσκεψή του στη Κρήτη.
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• Η Βρετανική πρεσβεία εκ μέρους του Πρέσβη προς τον
κ. Ε. Μυριδάσκη Αστυνομικό Διευθυντή Χανιών για το
εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που πρόσφεραν οι άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανιών
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην
Κρήτη.
• Ο κ. Δ. Απλακίδης προς τον υπαστυνόμο Ευάγγελο
Νέλλα και τους βοηθούς του που υπηρετούν στον Αγιο
Στέφανο Αττικής για τον υπηεσιακό ζήλο που επέδειξαν
και την άμεση επέμβαση τους κατά τη διευθέτηση
διαφοράς του με τον γείτονα οικοπέδου του.
• Ο κ. Νίκος Γεωργουσόπουλος προς τη διοίκηση

Τροχαίας Βοιωτίας για τη βοήθεια που του έδωσε
περιπολικό της περιοχής Αράχωβας σε κάποιο τροχαίο
ατύχημα στην παραπάνω περιοχή.
• Η Δ/νση Βιομηχανίας «Αιγαίον Κλωστ/ρια Α.Ε.» Λαύριον
προς την Τροχαία Λειβαδιάς και ιδιαίτερα προς το
διοικητή της ο οποίος επέδειξε δραστηριότητα, ενδια
φέρον και ζήλο για την εξυπηρέτηση της βιομηχανίας,
σε τροχαίο ατύχημα.
• Ο γυμνασιάρχης και ο σύλλογος των καθηγητών του 1ου
Γυμνασίου Λειβαδιάς προς το διοικητή της τροχαίας

Λειβαδιάς και προς τα αστυνομικά όργανα της υπηρε
σίας για τη συμβολή με ομιλία και προβολή διαφανειών
στην ενημέρωση των μαθητών του σχολείου σε θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής κατά την εκδήλωση της 21 -41986 στο Πνευματικό Κέντρο Λιβαδειάς.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Γονέων και

Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς
προς το τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς για την ενημέρωση
πάνω σε θέματα του Κ Ο Κ. κατά τη συγκέντρωση της
23-4-1986.
• Η Ιερά Μητρόπολις Λευκάδος και Ιθάκης προς τον

αστυνόμο a ' Απόστολο Αλεξόπουλο για τις φιλότιμες
προσπάθειες που κατέβαλε μαζί με τους άνδρες του, να
τηρηθεί η τάξη άψογα κατά την εορτή της Παναγίας
Φανερωμένης στις 23 Ιουνίου.
• Ο αστυνόμος a ' Δημήτριος-Στυλιανός Παίδάς προϊστά

μενος Α.Τ.Τ. Πρέβεζας στον αριθμό κ. Καλαμία διοικητή
του Α.Σ.Τ. Ισθμού Κορίνθου και στον αστυφύλακα κ.
Λάμπρο Φάντη, για τη βοήθεια που του πρόσφεραν όταν
ακινητοποιήθηκε από βλάβη το αυτοκίνητό του.

ΟΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
Ολοκληρώθηκαν στις αρχές Αυγούστου οι διαδικασίες
συζήτησης και ψήφισης από τη Βουλή του νομοσχεδίου
•μισθολογικές ρυθμίσεις στρατιωτικών των Ενόπλων Δυ
νάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος».
Το δημοσιεύουμε ολόκληρο επισημα/νόντας πως:
Ο με τροπολογία του υφυπουργού Οικονομικών αυξήθη
κε το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών για τους οπλίτες
που χουν αποδοχές μονίμου και τους δεκανείς από
2.500 σε 6.000 δραχμές (άρα ισχύει το ποσόν που
αναγράφεται στο τελικό κείμενο τού νόμου και όχι το
αντίστοιχο της εισηγητικής έκθεσης).
Ο οι αυξήσεις που προβλέπει ο νόμος θα δοθούν και στους
συνταξιούχους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυρο
σβέστες και λιμενικούς από 1ης Ιουλίου 1986.

Ε ΙΣ Η Γ Η Τ ΙΚ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η
Στο σχέδιο νόμου μισθολογικές ρυθμίσεις στρατιωτικών
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής
Αστυνομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενι
κού Σώματος.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εναρμονίζεται το
μισθολόγιο των στρατιωτικών των Ε.Δ. και των αντίστοι
χων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
Σώματος και του Λιμενικού Σώματος με το νέο ενιαίο
μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων του Ν. 1505/1984
και αποκαθίστανται οι αντίστοιχες που υπήρχαν μέχρι την
ψήφιση του Νόμου αυτού, στις αποδοχές των Δημοσίων
Υπαλλήλων και Στρατιωτικών.
Ειδικότερα:
1.
Με το άρθρο 1 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί, με
ενσωμάτωση σε αυτούς της Α.Τ.Α. μέχρι 30.4.1984 και
των άλλων επιδομάτων που καταργούνται κατά το ίδιο
περίπου ποσοστό που αυξήθηκαν και οι βασικοί μισθοί των

δημοσίων υπαλλήλων και διατηρήθηκαν έτσι οι παλιές
αντιστοιχίες. Επειδή όμως δε θεωρήθηκε σκόπιμο να
καθιερωθούν μισθολογικά κλιμάκια και για τους στρατιω
τικούς και να αποδεσμευθεί ο μισθός από το βαθμό τους,
εναρμονίσθηκαν οι βασικοί μισθοί Δημοσίων Υπαλλήλων
και Στρατιωτικών ως εξής:
Για τους Αξιωματικούς:
1) Παλαιός βασικός μισθός εισαγωγικού βαθμού Υπαλ
λήλου Κλάδου AT δρχ. 18.160 — Νέος βασικός μισθός
εισαγωγικού βαθμού υπαλλήλου AT (4ετούς φοιτήσεως)
δρχ. 37.000 — Αύξηση 103,7%.
2) Ισχύων βασικός μισθός εισαγωγικού βαθμού στο
σώμα των Αξιωματικών (Ανθυπολοχαγός) δρχ. 20.690 —
Νέος βασικός μισθός Ανθυπολοχαγού δρχ. 41.000 —
Αύξηση 98,2% (όση περίπου και των αντίστοιχων
Δημοσίων Υπαλλήλων).
Για τους Υπαξιωματικούς:
3) Παλαιός βασικός μισθός εισαγωγικού βαθμού Υπαλλή
λων Κλάδων ΜΕ δρχ. 13.880 — Νέος δρχ. 29.000 —
Αύξηση 108,9%.
4) Παλαιός βασικός μισθός εισαγωγικού βαθμού στο
σώμα των Υπαξ/κών (Λοχίου) δρχ. 13.880 — Νέος δρχ.
29.000 — Αύξηση 108,9% (όση και των αντίστοιχων
δημοσίων υπαλλήλων).
5) Στη συνέχεια, με βάση τους ως άνω βασικούς μισθούς
Ανθυπολοχαγού και Λοχία, καθορίστηκαν αναλογικά οι
λοιποί βασικοί μισθοί Αξ/κών και Υπαξ/κών. Ειδικά για τον
καθορισμό των βασικών μισθών των Ανωτάτων Αξιωματι
κών λήφθηκαν υπόψη και οι νέοι βασικοί μισθοί των
Δικαστικών Λειτουργών και οι μεταξύ τους παλιές
αντιστοιχίες.
2.
Με το άρθρο 2 ορίζονται ρητά τα επιδόματα που θα
χορηγούνται πέρα από τους ανωτέρω βασικούς μισθούς ως

«ξής:
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1505/1984, όπως
είναι τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας, οικογενειακών
βαρών, εορτών, άδειας και ανθυγιεινής εργασίας.
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β) Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.
1505/1984, όπως είναι τα επιδόματα στολής και ευδοκίμου παραμονής.
γ) Παγιοποιούμενα στο δραχμικό ύψος που έχουν
διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου
λοιπά γενικά ή ειδικά επιδόματα όπως είναι τα πτητικά
επιδόματα, το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας κ.λπ.
Επίσης με το ίδιο άρθρο καθιερώνεται επίδομα εξομά
λυνσης του μισθολογίου στους βαθμούς των οπλιτών με
αποδοχές μονίμου Ανθυπασπιστή 2.500 δραχμές και
Ανθυπολοχαγού 2.000 δραχμές.
3. Στο άρθρο 3 αναφέρονται ρητά τα επιδόματα που
καταργούνται με το Νόμο αυτό σε αντιστοιχία με τους
δημοσίους υπαλλήλους και τα οποία είναι:
α) Προσωρινό
β) Προσωρινό Προσωπικό
γ) Διορθωτικό ποσό
δ) Η ΑΤΑ που χορηγήθηκε μέχρι την 30.4.1984
ε) Διαχειριστικών Λαθών και
στ) Σπουδών
ζ) Ειδικό Επιχειρηματικό Επίδομα επικίνδυνης και Ανθυ
γιεινής Εργασίας Διοικητού ΕΜΥ και
η) Προσωρινό Εξόδων Κινήσεως Διοικητού ΕΜΥ.
4. Με το άρθρο 4 εφαρμόζονται και στους στρατιωτι
κούς τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 1505/1984,
αναφορικά με τη χορήγηση αποζημιώσεως για συμμετοχή
τους σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας.
5. Με το άρθρο 5 ρυθμίζεται το θέμα χορήγησης της
ΑΤΑ, για το μετά την 30.4.1984 χρονικό διάστημα.
6. Με το άρθρο 6 διασφαλίζεται το ύψος των
καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών όλων των βαθμών
των στρατιωτικών και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνο
μίας, όπως οι αποδοχές τους αυτές έχουν διαμορφωθεί
κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντα νόμου, ώστε να
αποτραπεί ακόμα και οριακή περίπτωση μείωσής τους, από
τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
7. Με το άρθρο 7 ορίζεται ο τρόπος καταβολής της
διαφοράς αποδοχών.
8. Τέλος, με τα άρθρα 8 και 9 καταργούνται ορισμένες
διατάξεις που είναι αντίθετες με τις νέες ρυθμίσεις και
ορίζεται η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού.
Αθήνα, 20 Μαϊου 1986
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας
Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΟΥΛΟΣ
Δημόσιας Τάξης
Α. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Οικονομικών
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ
Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΥΣΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α
Που ανήκει στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου
«Μισθολογικές ρυθμίσεις στρατιωτικών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του
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Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος» και
περιέχει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπου
αναφέρονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού.
1. Άρθρο 9 Ν. 1505/1984 (φΕΚ 194/Α/1984).
Επίδομα χρόνου υπηρεσίας
Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας ορίζεται σε ποσοστό 4%
με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας, προσαυξανόμε
νο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού
αυτού και για δεκατέσσερις (14) διετίες, κατά τέσσερις
ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι συνολικού ποσοστού 60%.
Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο βασικό μισθό του
μισθολογικού κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος.
2. Άρθρο 11 Ν. 1505/1984.
Επίδομα οικογενειακών βαρών.
1. Το επίδομα οικογενειακών βαρών ορίζεται για όλους
τους υπαλλήλους σε ποσοστό επί του βασικού μισθού του
μισθολογικού κλιμακίου 24 ως εξής:
α) Έγγαμος χωρίς παιδιά 10%
β) Για κάθε παιδί το επίδομα αυτό προσαυξάνεται:
αα) Για τα δύο πρώτα 5% για το καθένα
ββ) Για το τρίτο παιδί 7%
γγ) Για το τέταρτο παιδί 10%
δδ) Για καθένα από πέντε παιδιά και πάνω 15%.
2. Το επίδομα αυτό χορηγείται για παιδιά προερχόμενα
από νόμιμο γάμο, φυσικά, θετά νομιμοποιηθέντα και
αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν
το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Η καταβολή του επιδόματος μετά το 18ο έτος της ηλικίας
δικαιολογείται μόνο για παιδιά που είναι σωματικά ή
πνευματικά ανίκανα γιά άσκηση βιοποριστικού επαγγέλμα
τος.
3. Ειδικά για παιδιά που φοιτούν σε ανώτερες ή
ανώτατες σχολές το επίδομα παρέχεται και κατά το χρόνο
φοίτησής τους, όπως αυτός προβλέπεται από τον οργανι
σμό κάθε σχολής και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση
του 24ου έτους της ηλικίας τους.
4. Για συνέχιση της φοίτησης στη μέση εκπαίδευση, το
επίδομα καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου
έτους της ηλικίας τους.
5. Για τη διακοπή του επιδόματος αυτού, λόγω
συμπλήρωσης των ανωτέρω κατά περίπτωση ορίων
ηλικίας, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται πάντοτε
η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.
6. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι
υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή συντα
ξιούχοι των υπηρεσιών αυτών, ο καθένας θα παίρνει το
μισό από το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, επίδομα στην
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
Αν ο ένας από τους συζύγους είναι υπάλληλος ή
συνταξιούχος των υπηρεσιών του προηγουμένου εδαφίου
και ο άλλος υπάλληλος ή συνταξιούχος του υπόλοιπου
δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη
της παραγράφου 6 του άρθρου 1 τουΝ. 1256/1982 (φΕΚ
65), το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται στον έναν από
αυτούς, κατεπιλογή τους.
7. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, λόγω θανάτου ή
διαζυγίου, ο επιζών σύζυγος ή αυτός που ασκεί νόμιμα ή με

δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα, παίρνει μόνο το
ποοστό του €πιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού που αντιστοιχεί στα παιδιά, ανάλογα με τον αριθμό
τους, εφόσον είναι δικαιούχος του επιδόματος αυτού.
8.
Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζεται και στην περίπτωση διάστασης. Στην περίπτωση
αυτή, εφόσον ο ένας των συζύγων δεν είναι συνδικαιούχος
επιδόματος οικογενειακών βαρών κατά την παράγραφο 6,
ο δικαιούχος παίρνει ολόκληρο το επίδομα.
3.

Αρθρο 13. Ν. 1505/1984
Επίδομα εορτών κάι άδειας
1. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ορίζεται ίσο με το
μηνιαίο βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που έχει
κάθε φορά ο υπάλληλος μετά του επιδόματος χρόνου
υπηρεσίας. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο ακέραιο,
εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό
διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε
έτους και καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου κάθ* έτους.
2. Το επίδομα εορτών Πάσχα ορίζεται ίσο με το μισό των
μηνιαίων ποσών του βασικού μισθού του μισθολογικού
κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος και του
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και καταβάλλεται στο
ακέραιο εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το
χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15
Απριλίου του επόμενου έτους. Το επίδομα αυτό καταβάλ
λεται δέκα μέρες πριν από το Πάσχα.
3. Το επίδομα άδειας ορίζεται ίσο προς το μισό των
μηνιαίων ποσών του βασικού μισθού του μισθολογικού
κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος και του
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και καταβάλλεται στο
ακέραιο εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το
χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του
επόμενου έτους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται την 1η
Ιουλίου.
4. Τα παραπάνω επιδόματα υπολογίζονται στο μισθό
που
έχει ο υπάλληλος κατά τις οριζόμενες στις
προηγούμενες παραγράφους ημερομηνίες.
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος
μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα
οριζόμενα τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού
καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο προς αυτό που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.

4. Άρθρο 14. Ν. 1505/1984
Επιδόματα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας
1. Τα επιδόματα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας,
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 904/1978
(ΦΕΚ.217), του άρθρου 2 του Ν. 1160/1981 (φΕΚ 147) ή
άλλες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος,
εξακολουθούν να καταβάλλονται με τις ίδιες προϋποθέσεις
και στο ποσό που είχαν διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση
του νόμου αυτού.
2. Τα επιδόματα της προηγούμενης παραγράφου
παύουν να καταβάλλονται εφόσον και για όσο χρονικό
διάστημα ο δικαιούχος δεν ασχολείται στο αντικείμενο ή
στο χώρο που κατά τις οικίες διατάξεις δικαιολογούν την
καταβολή τους, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις αποχής

λόγω ασθενείας μέχρι τριών μηνών το χρόνο, λόγω άδειας
κυήσεως και τοκετού και λόγω νόμιμης απαλλαγής του
υπαλλήλου από τα καθήκοντά του για την άσκηση
συνδικαλιστικών του υποχρεώσεων, για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η απαλλαγή του αυτή.
Η διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 1284/1982 (φΕΚ 114),
κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου εξακολουθεί να ισχύει.
3.
Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί μέσα σε ένα
χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, έπειτα από
γνώμη ειδικής επιτροπής που θα συσταθεί με απόφαση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών
στην οποία θα συμμετέχουν και δύο (2) εκπρόσωποι της
ΑΔΕΔΥ, θα θεσπίσουν άλλα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων σε ανθυγιεινές ή επικίνδυνες απασχολήσεις ή
χώρους, ανεξάρτητα του αν είναι ή όχι δικαιούχοι των
επιδομάτων της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Από την έναρξη της ισχύος των νέων αυτών μέτρων τα
επιδόματα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας θα
παύσουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους αυτών.
Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα θα καθορισθεί και
η τύχη του ποσού που καταβάλλεται στους δικαιούχους
του επιδόματος αυτού.
5. Άρθρο 3 Π.Δ. 904/1978
Τρόπος υπολογισμού επιδομάτων στρατιωτικών
εν γένει — Δικαιούχοι τούτων — Περιορισμοί
1.
Επίδομα στολής: Το επίδομα τούτο ορίζεται εις
πσσοστόν επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού του
Ανθυπολοχαγού, ως ακολούθως:
α. Ποσοστόν 7% δια τους Αξιωματικούς
β. Ποσοστόν 5% δια τους λοιπούς.
Οι εθελονταί και ανακατατεταγμένοι οπλίται δικαιούνται
του επιδόματος εφόσον λαμβάνουν αποδοχάς μονίμου,
άπαντες δε οι λοιποί από της ονομασίας των ως μονίμων
Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών.
Οι έφεδροι, εν γένει, Αξιωματικοί εφόσον δεν υπηρετούν
θητείαν (κανονικήν ή παρατεταμένην), δικαιούνται του
επιδόματος, οι μεν μόνιμοι εξ εφεδρείας από της
ανακλήσεώς των, οι δε λοιποί από της συμπληρώσεως του
χρόνου θητείας των.
Το επίδομα τούτο συνδέεται αρρήκτως και αναποσπάστως με την ενεργόν άσκησιν καθηκόντων, παύει δε
καταβαλλόμενον εν περιπτώσει καθ' ην ο στρατιωτικός,
δεν προσφέρει υπηρεσίαν δΓ οιονδήποτε λόγον, έστω και
αν κατά τον χρόνον αυτόν εξακολουθεί καταβαλλόμενος ο
μισθός ενεργείας.
6. Άρθρο 7 Ν. 1135/1981
Εις άπαντας τους Συνταγματάρχας και τους αντιστοίχους
βαθμούς των λοιπών Κλάδων, ως και της Ελληνικής
Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβε
στικού κάι Λιμενικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένων και
των προάγομένων βάσει της διστάξεως του άρθρου 1
παράγρ. 2 του Ν. 988/1979, χορηγείται επίδομα
ευδοκίμου παραμονής 10% επί του βασικού μισθού των.
Του επιδόματος τούτου δεν δικαιούνται οι μισθολογικώς
προαγόμενοι Αντισυνταγματάρχαι, ως και οι τούτοις
εξομοιούμενοι.

7. Άρθρο 6 Ν. 754/1978.
1. Τα κάτωθι επιδόματα των Δημοσίων Πολιτικών και
Στρατιωτικών Υπαλλήλων ενοποιούνται όια πράξεως της
Διοικήσεως «ις εν ενιαίον ποσόν, διατηρούμενα υπό
μορφήν προσωρινού προσωπικού επιδόματος, το οποίον
θα μειούται σταδιακώς από 1ης ΙανουαρΙου 1978 και
εφεξής, κατά τα εν τη παραγράφω 3 του παρόντος
οριζόμενα:
α) Το πέραν των εν εδαφίοις θ και ι της περιπτώσεως I της
παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου ποσόν Επιδο
μάτων.
β) Το πέραν των υπό της περιπτώσεως II της παραγρά
φου 1 του προηγουμένου άρθρου ποσόν των περί ων η
διάταξις αύτη Επιδομάτων.
γ) Τα υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενα δια
τους εμπίπτοντας εις τα διατάξεις του παρόντος νόμου
Δημοσίους Πολιτικούς και Στρατιωτικούς Υπαλλήλους
λοιπά Επιδόματα, τα μη ρητώς αναφερόμενα εις τας
διατάξεις του προηγουμένου άρθρου.
2. Εις την ρύθμιση της προηγουμένης παραγράφου
υπάγονται και αι κατά μήναΖέκέμβριον 1977 καταβληθείσαι εις έκαστον υπάλληλον αμοιβαΙ λόγω υπερωριακής
εργασίας, και πάντως ουχ( πέραν των ενενήκοντα πέντε
(95) ωρών, και χορηγηθείσαι βάσει αποφάσεων εκδοθεισών κατ' εξουσιοδότησιν των διατάξεων του άρθρου 5 του
Ν.Δ. 4548/1966, των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του
Ν. 283/1976, της παραγράφου 21 του άρθρου 31 του Ν.
419/1976, των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 5 του Ν.
38/1975 «Περί ρυθμίσεως εξοφλήσεως οφειλών εκ
καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ.» και της
παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 458/1976 «Περί
αναδιοργανώσεως των υπηρεσιών και των θέσων του
πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤ κ.λπ.» ως και αι τοιαύται
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 216/1974
«Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
του άρθρου 10 του Ν.Δ. 217/1974 «Περί συστάσεως
Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού», της παρ. 3 του
άρθρου 7 του Ν.Δ. 78/1974 «Περί συστάσεως Κεντρικής
Επιτροπής Νομοθετικής Εργασίας κ.λπ.» και του άρθρου
14 του Ν. 161/1975 «Περί συστάσεως, οργανώσεως και
λειτουργίας των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρα
τίας».
Δια τους υπαλλήλους τους μη συμμετασχόντας εις τα
συνεργεία υπερωριακής υπηρεσίας του μηνός Δεκεμβρίου
1977 και εφ' όσον αποδεδειγμένως συντρέχουν λόγοι
δικαιολογούντες τη μη συμμετοχήν των εις τα εν λόγω
συνεργεία, δια την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης
λαμβάνεται υπ' όψιν η καταβληθείσα αυτοίς εξ υπερωριακής εργασίας αμοιβή κατά το μήνα Νοέμβριον ή κατά τον
προηγούμενον ή τον προπροηγούμενον μήνα.
3. Η μείωσις υπό της παραγράφου 1 του παρόντος
προβλεπομένου προσωρινού προσωπικού Επιδόματος
ορίζεται εις ποσοστόν της εκάστοτε, χορηγούμενης
αυξήσεως του βασικού μισθού των υπαλλήλων ως
ακολούθως:
α. Δια τους επί βαθμοίς 12ω έως και 10ω πολιτικούς
υπαλλήλους εις είκοσι τοις εκατόν (20%).
β. Δια τους επί βαθμοίς 9ω έως και 7ω πολιτικούς
υπαλλήλους εις πεντήκοντα τοις εκατόν (50%).
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γ. Για πάντας τους λοιπούς δημοσίους πολιτικούς και
στρατιωτικούς εν γένει υπαλλήλους, εις εβδομήκοντα πέντε
τοις εκατόν (75%).
4. Εις την ρύθμισιν της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου δεν υπάγονται:
α. Αποζημιώσεις δΓ εργασίαν νόμω εξαιρεσίμων ημε
ρών και νυκτερινών ωρών.
β. Αποζημιώσεις εξ υπερωριακής εργασίας δια τα
Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών και Χημικών Εργα
σιών (ΔΕΤΕ και ΔΕΧΕ) αι οποίαι θα ρυθμισθούν ομοιομόρφως δΓ άπαντας τους υπαλλήλους της Τελωνειακής
Υπηρεσίας και του Γενικού Χημείου του Κράτους, δια
Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου τη εισηγήσει του
Υπουργού των Οικονομικών. Εις τους υπαλλήλους τούτους
δε θα καταβάλλεται επίδομα κατ' εφαρμογήν της ανωτέρω
παρ. 2.
γ. Αποζημιώσεις δΓ υπερωριακήν εργασίαν, χορηγηθείσαι από 1ης Αυγούστου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1977
προς αντιμετώπισιν όλως εκτάκτων ή εξαιρετικών περιστα
τικών, ως πλημμύραι, επιδημίαι, εκλογαί.
δ. Επιδόματα, αμοιβαΙ και αποζημιώσεις, έχουσαι το
χαρακτήρα του επιδόματος θέσεως, άτινα εξακολουθούν
καταβαλλόμενα κατά τας περί τούτων κειμένας διατάξεις.
5. Το κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου
διατηρούμενον προσωρινόν προσωπικόν Επίδομα παρα
μένει αμετάβλητον εις περίπτωσιν μεταθέσεως ή οιασδήποτε ετέρας μεταβολής της υπηρεσιακής καταστάσεως του
υπαλλήλου.
6. Η διατάξις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν έχει
εφαρμογήν δια τους Γενικούς Διευθυντάς και τους
Αναπληρωτάς Γενικούς Διευθυντάς.
7. Ά ρθρο 4 Ν. 1041/1980.
1. Το μηνιαίον ποσόν του προσωρινού προσωπικού
επιδόματος των Δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. το προερχόμενον εκ μετατροπής των αποζημιώ
σεων υπερωριακής εργασίας, περί ου αι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 754/78 ως
ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρους,
εξισούται από της ισχύος του παρόντος κατά βαθμόν και
κλάδον δΓ όλους τους εις την αυτήν Διεύθυνσιν ή
Υπηρεσίαν Υπουργείου υπηρετούντας υπαλλήλους κατά
την 1ην Ιανουρίου 1978, εφ' όσον κατά την ημερομηνίαν
αυτήν το επίδομα ή υπελογίσθη βάσει μειωμένου αριθμού
ωρών υπερωριακής εργασίας έναντι των λοιπών συναδέλ
φων των, ή δεν υπελογίσθη καθόλου, επί τω λόγω ότι οι
υπάλληλοι κατά την 1.1.1978 υπηρετούσαν εις την
αλλοδαπήν.
2. Εις τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
τους διορισθέντας ή μονιμοποιηθέντας και διορισθησομένους ή μονιμοποιηθησομένους ως και τους μεταταγέντας
εις μονίμους θέσεις μετά την 1ην Ιανουαρίου 1978,
χορηγείται από της ισχύος του παρόντος το προσωρινόν
προσωπικόν επίδομα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
6 του Ν. 754/1978 και εις ο ποσόν ελάμβανον τούτο οι
ομοιόβαθμοί των της αυτής υπηρεσίας και κλάδου μόνιμοι
υπάλληλοι, οι διορισθέντες προ της 1ης Ιανουαρίου 1978,
κατά την 1ην Ιανουαρίου 1979, ως τούτο διαμορφώνεται
με τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

3.
Το εξ υπερωριών προσωρινόν προσωπικόν επίδομα
των μηχανικών του Υπουργείου Γεωργίας δε δύναται να
είναι κατώτερον του ύψους του αντιστοίχου εξ υπερωριών
προσωρινού προσωπικού επιδόματος των ομοιοβάθμων
των γεωτεχνικών υπαλλήλων του ιδίου Υπουργείου.
9. Άρθρο 55 Ν. 1249/1982.
Κύρωση υπουργικών αποφάσεων.
Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι ακόλουθες
αποφάσεις:
Α) .........................
Γ) Από τότε που ίσχυσε η 9019/295/25.1.1982
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Για χορήγηση
διορθωτικού ποσού και καθιέρωση αυτόματης τιμαριθμηκής αναπροσαρμογής, στις αποδοχές των Δικαστικών
Λειτουργών, των Δημοσίων Πολιτικών και Στρατιωτικών
Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου», η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Την αδυναμία κατάθεσης στη Βουλή των Ελλήνων για
ψήφιση σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση των αποδοχών των
δημοσίων υπαλλήλων κατά το έτος 1982, εξαιτίας του
γεγονότος ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα ο Κρατικός
Προϋπολογισμός.
β) Την ανάγκη της ενίσχυσης των χαμηλών και μεσαίων
εισοδημάτων, που η αγοραστική τους δύναμη μειώθηκε
από την προηγούμενη εισοδηματική πολιτική.
γ) Την ανάγκη κάλυψης της μετάδοσης από το παλαιό
σύστημα αύξησης των αποδοχών στο νέο σύστημα της
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, χωρίς διαφο
ροποίηση των βασικών αποδοχών υπαλλήλων με τον ίδιο
βαθμό και τα Ιδια χρόνια υπηρεσίας και
δ) Την ανάγκη προστασίας του εισοδήματος των
εργαζομένων από τον πληθωρισμό, αποφασίζουμε:

I. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
1)
Στους δικαστικούς λειτουργούς, στους τακτικούς
πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ.Α., στους
στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων
Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος καθώς και στους
υπαλλήλους που εξομοιώνονται προς τους παραπάνω
βαθμολογικά ή μισθολογικά, χορηγείται από 1.1.1982
διορθωτικό ποσό, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών της
31.12.1981, ως εξής:
δραχ.
δραχ.
— Για αποδοχές μέχρι 20 000 διορθωτικό ποσό 5.000
»
»
» 4.500
—
25.000
»
» 4.000
—
»
30.000
»
»
» 3.500
—
35.000
»
»
» 3.000
—
40.000
»
» 2.500
»
—
45.000
»
» 2.000
—
»
50.000
2. Για υπαλλήλους με υποδοχές από 20.000 μέχρι
20.500 δρχ„ από 25.000 μέχρι 25.500 δρχ., από 30.000

μέχρι 30.500 δρχ., από 35.000 μέχρι 35.500, από40.000
μέχρι 40.500 δρχ., από 45.000 μέχρι 45.500 δρχ. και από
50.000 μέχρι 52.000, χορηγείται διορθωτικό ποσό τόσο,
ώστε μαζί με αυτό, οι αποδοχές τους να φτάνουν το ποσό
των 25.000 δραχμών, 29.500 δρχ., 34.000 δρχ., 38.500
δρχ., 43.000 δρχ., 47.500 δρχ. και 52.000 δρχ. αντίτοιχα.
3. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό των διορθωτικού
ποσού των προηγούμενων παραγράφων παίρνονται υπόψη:
Ο βασικός μισθός.
Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας.
Το επίδομα σπουδών (μαζί με τις προσαυξήσεις λόγω
μεταπτυχιακών σπουδών).
Το προσωρινό επίδομα των 1.000 δρχ.
Πέρα από τα παραπάνω, για τους στρατιωτικούς
παίρνονται υπόψη και τα επιδόματα Ειδικών Συνθηκών
Εργασίας και Στολής, ενώ για τους διπλωματικούς
υπαλλήλους ή τους υπαλλήλους της Ειδικής Νομικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, παίρνεται υπόψη
και το Επίδομα Ξενίας και Παραστάσεως ή το Επίδομα
Βιβλιοθήκης αντίστοιχα.
4. Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών της προη
γούμενης παραγράφου από οποιαδήποτε αιτία, θα γίνεται
νέος προσδιορισμός του διορθωτικού ποσού, σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2, από τη χρονολογία που επέρχεται
η μεταβολή.

II. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ
1. Από το έτος 1982 καθιερώνεται η αρχή της
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) των
αποδοχών της παρακάτω παραγράφου 3, η οποία θα
γίνεται στην αρχή του επόμενου τετραμήνου σύμφωνα με
το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, του
προηγούμενου τετραμήνου που θα καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών,
έπειτα από γνώμη Ειδικής Επιτροπής.
2. Για τον υπολογισμό της Α.Τ.Α. το κατά την
προηγούμενη παράγραφο ποσοστό μεταβολής του δείκτη
τιμών καταναλωτή θα κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος
των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων ως εξής:
α) Για αποδοχές ή τμήμα αποδοχών μέχρι 35.000 δρχ.
θα υπολογίζεται ολόκληρο το ποσοστό μεταβολής του
δείκτη.
β) Για τμήμα αποδοχών από 35.000 μέχρι 55.000 δρχ.
θα υπολογίζεται το μισό του ποσοστού μεταβολής του
δείκτη.
γ) Για τμήμα αποδοχών από 55.000 μέχρι 80.000 δρχ.,
θα υπολογίζεται το ένα τέταρτο (1/4) του ποσοστού
μεταβολής του δείκτη.
δ) Για το τμήμα των αποδοχών πέρα από τις 80.000
δρχ., δε θα δίνεται καμιά τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
3. α) Κατά την πρώτη εφαρμογή της προηγούμενης
παραγράφου, η οποία θα αρχίσει αυτόματα την 1η Μαϊου
1982, θα παρθούν υπόψη οι αποδοχές της 30 Απριλίου
1982, όπως καθορίζονται παραπάνω στην παράγραφο 3
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του Κεφαλαίου I (αποδοχές για τον υπολογισμό του
διορθωτικού ποσού), καθώς και το διορθωτικό ποσό και το
ποσό του οικογενειακού επιδόματος, που καταβάλλονται
την 30 Απριλίου 1982.
β) Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου 2 για
το δεύτερο τετράμηνο του 1982 θα πορθούν υπόψη οι
αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου μαζί με το ποσό της
Α.Τ.Α., όπως θα διαμορφωθούν την 31 Αυγούστου 1982.
γ) Με τον Ιδιο τρόπο θα εφαρμόζεται η παράγρ. 2 και για
τα επόμενα τετράμηνα.
4.
Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών της προη
γούμενης παραγράφου από οποιαδήποτε αιτία, θα γίνεται
νέος προσδιορισμός του ποσού της Α.Τ.Α., σύμφωνα με
την παραπάνω παράγρ. 2, από τη χρονολογία που
επέρχεται η μεταβολή.

III. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Το διορθωτικό ποσό και το ποσό της Α.Τ.Α. δεν θα
ενσωματώνονται στους βασικούς μισθούς, αλλά θα
εμφανίζονται σε ειδική στήλη της μισθολογικής κατάστα
σης, σαν ξεχωριστές παροχές και θα παίρνονται υπόψη για
τον υπολογισμό των επιδομάτων των Εορτών Χριστουγέν
νων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος άδειας.
2. Στο διορθωτικό ποσό θα γίνονται οι ίδιες κρατήσεις
που γίνονται και στο προσωρινό επίδομα των 1.000
δραχμών και στο ποσό της Α.Τ.Α. οι κρατήσεις των
τακτικών συνταξίμων αποδοχών.
3. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
1982, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και
να κυρωθεί με νόμο.
Ο Υπουργός
10. Άρθρο 9 του Ν. 1135/1981
1.
Εις τους Αξιωματικούς Ανθυπασπιστάς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτας των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής
Χωροφυλακής, του Λιμενικού Σώματος και τους τούτοις
αντιστοιχούντας της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυρο
σβεστικού Σώματος, πλην των υπηρετούντων θητείαν
κανονικήν ή παρατεταμένην, χορηγείται επίδομα σπουδών
ως ακολούθως:
σπουδών ποσοστόν 5%
α. Δια 1
έτος
»
»
10%
β.
» 2
έτη
»
»
15%
γ.
» 3
»
»
»
20%
δ.
» 4
»
25%
και
άνω
ε.
» 5
»
2. Το επίδομα τούτο υπολογίζεται, ανεξαρτήτως
μού, επί του εκάστοτε βασικού μισθού:
α) Ανθυπολοχαγού, δια τους Αξιωματικούς και τους
τούτοις αντιστοιχούντας.
β) Λοχίου 0-8 ετών δια τους Ανθυπασπιστάς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτας, ως και τους τούτους αντιστοιχούντας.
3. Ως έτη σπουδών δια την κατά τ ' ανωτέρω χορήγησιν
του επιδόματος τούτου λαμβάνονται υπ' όψιν:
α. Δια τους αποφοίτους των Παραγωγικών Σχολών
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Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής
Χωροφυλακής, του Λιμενικού Σώματος και τους τούτοις
αντιστοιχούντας της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυρο
σβεστικού Σώματος, τα υπό της κείμενης νομοθεσίας
προβλεπόμενα δΓ εκάστην Σχολήν έτη σπουδών κατά την
έναρξιν ισχύον του παρόντος νόμου.
β. Δια τους έχοντας πτυχίον ανεγνωρισμένης Ανωτάτης
ή Ανωτέρας Σχολής, τα υπό της κειμένης νομοθεσίας
προβλεπόμενα δι' εκάστην Σχολήν έτη σπουδών, κατά την
έναρξιν ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Δια τους αποφοίτους των Παραγωγικών Σχολών,
τους κατέχοντας πτυχίον ανεγνωρισμένης Ανωτάτης ή
Ανωτέρας Σχολής, ως και τους κατέχοντας πλείονα του
ενός Πτυχία, δια την χορήγησιν του επιδόματος τούτου
λαμβάνεται υπ' όψιν ο χρόνος των περισσοτέρων ετών
φοιτήσεως εις την Παραγωγικήν Σχολήν ή εις μίαν των
Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών.
5. Δια τους αποφοίτους Παραγωγικών Σχολών ΑνθυπασΠιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
της Ελληνικής Χωροφυλακής, του Λιμενικού Σώματος και
τους τούτοις αντιστοιχούντας της Αστυνομίας Πόλεων και
του Πυροσβεστικού Σώματος, ως και τους τούτοις
εξομοιουμένους, αναγνωρίζονται μέχρι δύο (2) έτη σπου
δών.
11. Άρθρο 18 Ν. 1505/1984.
Αποζημιώσεις Συμβουλίων και Επιτροπών.
1. Απαγορεύεται η καταβολή οποιοσδήποτε αμοιβής ή
αποζημίωσης σε υπαλλήλους ή μισθωτούς του δημόσιου
τομέα για συμμετοχή τους σε κάθε είδους μόνιμα και
ευκαιριακά συλλογικά όργανα (Συμβούλια, επιτροπές και
ομάδες εργασίας) που λειτουργούν στο χώρο του τομέα
αυτού μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας τους.
2. Για κάθε ώρα εργασίας των υπαλλήλων και μισθωτών
του δημόσιου τομέα, πέραν από το κανονικό τους ωράριο,
στα συλλογικά όργανα της προηγούμενης παραγράφου,
περέχεται αποζημίωση Ιση με το ένα εκατοστό (1 / 1 00) του
βασικού μισθού του κλιμακίου 23.
Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από την υπηρεσία
στην οποία λειτουργεί το συλλογικό όργανο, η οποία
υποχρεούται να αποστέλλει κάθε μήνα αντίγραφο της
κατάστασης πληρωμής της αποζημίωσης στην υπηρεσία
που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.
3. Σε ιδιώτες μέλη των παραπάνω συλλογικών οργάνων
καταβάλλεται από την υπηρεσία που λειτουργεί το
συλλογικό όργανο αποζημίωση μέχρι χίλιες πεντακόσιες
(1.500) δραχμές κατά συνεδρίαση, ανεξάρτητα από το
χρόνο πραγματοποίησης της συνεδρίασης και τη διάρκειά
της, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 3 του Ν.
1256/1982. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να αναπροσαρ
μόζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
4. Ο αριθμός των συνεδριάσεων των παραπάνω
συλλογικών οργάνων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα
κατά μήνα και η διάρκεια της κάθε συνεδρίασης τις πέντε
ώρες, με εξαίρεση τις επιτροπές κληρώσεως κρατικών
λαχείων.
5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει
από την πρώτη του μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού μήνα.

12.
Αριθ. Πρωτ. 185834/3295/17.8.1966 Απόφαση
ΘΕΜΑ: «Περί Παροχής Ειδικού Επιχειρησιακού Επιδόμα
τος Επικινδύνου και Ανθυγιεινής εργασίας και τοιούτου
εξειδικευμένου Μετεωρολογικού Έργου».
ΑΠΟφΑΣΙΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
' Εχοντες υπόψιν:
1) Τας διατάξεις του Α.Ν. 970/1946 (Α'59).
2) Τας διατάξεις του Ν. Διατάγματος 634/47 και του
άρθρου μόνου του Νομ. Δ /τος 2900/54 (A' 153).
3) Τας διατάξεις του Ν.Δ. 3001/54.
4) Τας διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 4242/62
«Περί τροποποιήσεως φορολογικών και άλλων τινών
διατάξεων Υπαλληλικού Κωδικός κ.λπ.».
5) Την ειδικήν επιχειρησιακήν εξειδίκευσιν του προσω
πικού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Υπουρ
γείου Εθνικής Αμύνης και την υπ- αυτού εκτελουμένην
υπηρεσίαν υπό συνθήκας ιδιαζούσης ευαισθησίας εν τη
εκτελέσει έργου, συνδεομένου ευθέως με την ασφάλειαν
των πτήσεων, και το εκτελούμενον εξειδικευμένον μετεω
ρολογικόν έργον υπό προσωπικού ετέρων κατηγοριών,
αποφασίζουμε:
1) Παρέχομεν εις το Μόνιμον και επί συμβάσει προσω
πικόν της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας το προβλεπόμενον υπό του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3728/1957 ως και εις
τον Διευθυντήν αυτής φέροντα τον τίτλον Γενικού
Διευθυντού (στρατιωτικόν ή πολιτικόν) ειδικόν επιχειρη
σιακόν επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας,
ανερχόμενον εις ποσοστό 30% επί του βασικού αυτού
μισθού.
2) Καθορίζομεν όπως η προκύπτουσα δαπάνη εκ των
ανωτέρω βαρύνη τον Κωδικόν αριθμόν 0259 και τον
φορέα 80750.
3) Η καταβολή του επιδόματος τούτου εντέλλεται δια
μισθοδοτικών καταστάσεων.
4) Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της 1ης Ιουνίου
1966.
5) Μερίμνη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να
προωθηθή το κατά Νόμον Β. Διάταγμα.
Οι Υπουργοί
Επί των Οικονομικών
Επί της Εθνικής Αμύνης

13.

Άρθρο 25 Ν. 4548/1966

I.......................
II. Κυρούνται αφ- ης ίσχυσαν οι κάτωθι αποφάσεις:

D ................
6) Υπ' αριθ. 185834/3295/17.8.66 των Υπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης «Περί χορηγήσεως
ειδικού επιχειρησιακού επιδόματος εις το προσωπικόν της
ΕΜΥ».
14.
Αριθ. Πρωτ. 250705/26.11.1965 Απόφαση
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός κατ' Αποκοπήν Μηνιαίας Αποζημιώ-

σεως δ ι' Έξοδα Κινήσεως Υπαλλήλων της ΕΜΥ Υπουρ
γείου Εθνικής Αμύνης»
ΑΠΟφΑΣΙΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Έχοντες υπ’ όψιν:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 5258/1931
«Περί Μετεωρολογικής Υπηρεσίας», δΓ ων καθορίζεται ότι
λόγω της φύσεως της Υπηρεσίας, δέον όπως παρέχεται υπό
του προσωπικού της ΕΜΥ και νυκτερινή εργασία ως και
τοιαύτη κατά τας Κυριάκός και λοιπός εξαιρεσίμους ημέρας
και καθ' όλον το 24ωρον.
2. Το άρθρον 7 του από 22.6.1934 Δ /τος «περί
οδοιπορικών εξόδων κ.λπ.».
3. Τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 και τας παρ. 4
και 5 του άρθρου 10 του Ν. Δ /τος 634/1948, εις ας
υπάγονται άπαντες οι Ραδιοτηλεγραφηταί ΕΜΥ και ΥΠΑ.
4. Τας διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Α.Ν.
1502/1950 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών των τακτικών
δημοσίων υπαλλήλων πολιτικών και στρατιωτικών».
5. Τας διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 1811/1951
«Περί Κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών
Υπαλλήλων».
6. Τας διατάξεις του Ν.Δ. 3728/1957 (άρθρον 1ον)
«περί τεχνικού μισθολογίου του προσωπικού των Τεχνικών
Κλάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων», εχουσών
εφαρμογήν και δια τον μόνιμον και επί συμβάσει τεχνικόν
προσωπικόν της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
(άρθρον 7).
7. Τας ειδικός συνθήκας εργασίας του προσωπικού της
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εκ της αποδόσεως
της οποίας εξαρτάται η ασφάλεια των άνωθεν της Χώρας
και των αεροδρομίων διερχομένων ημεδαπών και αλλοδα
πών αεροσκαφών, τας μεγάλας αποστάσεις των εν τοις
αεροδρομίοις λειτουργούντων Μετεωρολογικών Σταθμών
από τα Αστικά Κέντρα, τας συνθήκας λειτουργείας των ως
άνω Σταθμών εις τας Επαρχιακός πόλεις, ως και το γεγονός
ότι το πόσης κατηγορίας προσωπικόν της ΕΜΥ μετακινείται
και κατά τας μεταμεσονυκτίους ώρας από τα Αστικά
Κέντρα προς τα Αεροδρόμια (Πολιτικά και Στρατιωτικά)
υποβαλλόμενον ούτω εις σημαντικός δαπάνας.
8. Τας υπ' αριθ. 90100/30.6.1964,123596/22.5.1963
και 29606/7.2.1964 Αποφάσεις ημών, δΓ ων παρέχεται
κατ' αποκοπήν μηνιαία αποζημίωσις δΓ έξοδα κινήσεως
και δΓ υπηρεσίαν κατά τας νυκτερινός ώρας, ως. και κατά
τας Κυριάκός και λοιπός εξαιρεσίμους ημέρας εις το
προσωπικόν της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, και
9. Την υπ' αριθ. 221038/2.9.1965 κοινήν Απόφασιν
των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών δΓ ης
καθορίζεται ηυξημένη από 1ης Σεπτεμβρίου 1965 η κατ'
αποκοπήν παρεχομένη μηνιαία αποζημίωσις δΓ έξοδα
κινήσεως εις το προσωπικόν της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας Υπουργείου Συγκοινωνιών, απόφασίζομεν:
Καθορίζομεν από 1ης Σεπτεμβρίου 1965, την κατ'
αποκοπήν και άνευ αποδόσεως λογαριασμού παρεχομένην
μηνιαίαν αποζημίωσιν δΓ έξοδα κινήσεως εις το προσωπι-
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κόν της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ως ακολού
θως:
Α'ΜΟΝΙΜΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
1. Εις δραχμάς δύο χιλιάδας(2.000) δια τον Διευθυντήν
της Εθνικής Μ€Τ€ωρολογικής ΥπηρίσΙας (Πολιτικόν ή
Στρατιωτικόν).
2. Δια το μόνιμον τεχνικόν και μη προσωπικόν των
Κλάδων:
Μετίωρολόγων, Λογιστικού Προσωπικού, Παρατηρη
τών (Σταθμών ΕπιφανεΙας και Ανωτέρας Ατμοσφα(ρας),
Συντακτών Χαρτών (Βοηθών Μετεωρολόγων), Υπολογι
στών (Μετεωρολογικών Δελτίων), Ραδιοτηλεγραφητών και
Ραδιοηλεκτρολόγου.
α) εις δραχμάς χιλίας τετρακοσίας (1.400) δια τους επί
βαθμώ 3ω ή 2ω.
β) εις δραχμάς χιλίας (1.000) δια τους επί βαθμώ 5ω ή
4ω.
γ) εις δραχμάς οκτακοσίας δια τους μέχρι και του 6ου
βαθμού.
Β ' ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Δια τους επί ουμβάσει Μετεωρολόγους, Λεπτομηχανι
κόν. Ειδικευμένον Τεχνίτην Λιθογράφον και Παρατηρητάς
τους εργαζομένους εις Μ.Κ. Αερολιμένων ή υπηρετούντας
εις Μ.Σ. Αερολιμένων, Αεροδρομίων και Επαρχιακών
Πόλεων.
α) εις δραχμάς (1.000) δια τους επί μηνιαία αντιμισθία
5ου ή 4ου βαθμού.
β) εις δραχμάς οκτακοσίας (800) δια τους επί μηνιαία
αντιμισθία μέχρι και του 6ου βαθμού.
Γ ΈΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ Ν. 5121/31 ΚΑΙ
ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΕΜΥ ΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΚΕΑ
1. Εις δραχμάς χιλίας (1.000) δια τους ΑρχιτεχνΙτας Α '
και Β ' κατηγορίας ΚΕΑ.
2. Εις δραχμάς οκτακοσίας (800) δια τους Βοηθούς Α '
και Β' ΤεχνΙτας Α ' και Β ' Κατηγορίας ΚΕΑ και το έκτακτον
προσωπικόν Ν. 5121/31 το μετακινούμενον εκ των
αστικών κέντρων εις τα διάφορα πολιτικά και στρατιωτικά
αεροδρόμια, ως και το υπηρετούν εις Μ.Σ. Επαρχιακών
Πόλεων.
Η δια της παρούσης καταβαλλομένη αποζημίωσης εις το
Προσωπικόν των ανωτέρω A ', Β ' και Γ' Κατηγοριών, θα
περικόπτεται καθ' ας περιπτώσεις περικόπτονται και αι
τακτικοί αποδοχαί του προσωπικού αυτών.
Από της ισχύος της παρούση (1.9.1965) καταργείται η
υπ' αριθμόν 92100/30.6.1964 ημετέρα κοινή απόφασις.
Οι Υπουργοί
Επί των Οικονομικών

οριζόμενα. Ως επιδόματα νοούνται και οι αμοιβαί λόγω
υπερωριακής εργασίας ως και οι αποζημιώσεις λόγω
εξόδων κινήσως, σι καταβαλλόμενοι εις τους υπαλλήλους
δια την εντός των εργασίμων ωρών ή καθ' υπερωρίαν
εκτέλεσιν των κυρίων αυτών καθηκόντων.
16. Άρθρο 9 Ν. 4548/1966
1. Τα δυνάμει των παρ. 2 και 3 του αρθρ. 1 του
παρόντος προσωρινώς διατηρούμενα επιδόματα θα μειώ
νονται κατ' έτος κατά τα ορισθησόμενα δια Β. Δ/των
εκδιδομένων εις την αρχήν εκάστου έτους. Η μείωσις των
προσωρινών τούτων επιδομάτων δεν δύναται να ορισθή
κατά ποσόν κατωτέρας των τριών τετάρτων της κατ' έτος
αυξήσεως του βασικού μισθού του υπαλλήλου, της
προερχομένης εκ της εφαρμογής του υπό των αρθ. 1 και 2
του παρόντος προβλεπομένου μισθολογίου. Επιτρέπεται
όπως εις το προσωπικόν κλάδων, ως τα προσωρινά
επιδόματα δεν ήθελον συμψηφισθή εξ ολοκλήρου εις τας
μέχρι τέλους του έτους 1970 αυξήσεις του βασικού
μισθού, παρασχεθή από 1ης Ιαν. 1971 δια Β. Δ /τος εφ'
άπαξ εκδοθησομένου πάγιον επίδομα.
2. Αι εκ των αμοιβών λόγω υπερωριακής εργασίας και
των αποζημιώσεων λόγω εξόδων κινήσεως καταβαλλόμε
νοι εις το σύνολον του προσωπικού εκάστου κλάδου,
υπάγονται εις την ρύθμισιν της προηγουμένης παραγρά
φου.
Αι αμοιβαί και αποζημιώσεις, εξαιρέσει των εχουσών τον
χαρακτήρα του επιδόματος θέσεως, αι μη καταβαλλόμενοι
εις το σύνολον του προσωπικού εκάστου κλάδου δύνανται
να διανεμηθώσιν εις το σύνολον των υπαλλήλων του
κλάδου, αναλόγως περιοριζόμεναι και να χαρακτηρισθώσιν ως προσωρινά επιδόματα. 0 χαρακτηρισμός των
αμοιβών τούτων ως προσωρινών επιδομάτων και το ποσόν
του επιδόματος ορισθήσεται δ ι' αποφάσεων των Υπουρ
γών Συντονισμού και Οικονομικών, εκδιδομένων μετά
σύμφωνον γνώμην της εν άρθρ. 4 Επιτροπής. Η καταβολή
των εν λόγω αμοιβών και αποζημιώσεων συνεχίζεται μέχρις
εκδόσεως των οικείων Υπουργικών αποφάσεων και πάντως
ουχί πέραν του διμήνου από της δημοσιεύσεως του
παρόντος.
Η ισχύς των μετά την λήξιν του διμήνου από της
δημοσιεύσεως του παρόντος εκδιδομένων Υπουργικών
Αποφάσεων ανατρέχει από της λήξεως του διμήνου αυτού.
3. Τα επιδόματα, αμοιβαί και αποζημιώσεις αι έχουσαι
τον χαρακτήρα του επιδόματος θέσεως υπάγονται εις την
ρύθμισιν της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλο
νται εις τους εκάστοτε κατέχοντας τας θέσεις δι' ας αύται
παρέχονται.
4. Οι διοριζόμενοι και οι προαγόμενοι υπάλληλοι
λαμβάνουν τον μισθόν και τα προσωρινά επιδόματα τα
καταβαλόμενα εις τους ομοιοβάθμους των του κλάδου εις
ον ανήκουν.

Επί της Εθνικής Αμύνης
15. Αρθρο 4 Ν. 4548/1966
1 ...................................
2. Τα υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενα λοιπά
επιδόματα των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων καταργούνται τμηματικώς κατά τα εν άρθρ. 9 του παρόντος
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17. Άρθρο 7 — Α Ν. 274/1968.
1. Δια του παρόντος Α.Ν. δεν θίγονται τα υπό της
παραγράφου I και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου
II του άρθρου 4 του υπ' αριθ. 4548/1966 (11) Ν. Δ /τος
προβλεπόμενα γενικά και ειδικά επιδόματα, ως και τα υπό
της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενα επιδόματα των

δικαστικών ev γένει λειτουργών και των τούτοις εξομοιουμένων, εξαιρέσει του δια του άρθρου 5 του παρόντος
καταργουμένου επιδόματος ακριβείας.
2. Διατηρούνται τα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των
παρ. 2 και 3 (εδάφιον πρώτον) του άρθρου 4 εν
συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 9 του υπ'
αριθ. 4348/1966 Ν. Δ /τος προσωρινά επιδόματα ως
ταύτα έχουσι διαμορφωθή κατά την 31 ην Δεκεμβρίου
1967, μειούμενα κατά τα 3 /4 της διαφοράς μεταξύ των δια
του παρόντος καθοριζομένων νέων βασικών μισθών και
των βασικών μισθών της 31 ης Δεκεμβρίου 1967 προσηυξημένων κατά το επίδομα ακριβείας.
Ειδικώς το προσωρινόν επίδομα του προσωπικού της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της Εθνικής Μετεω
ρολογικής Υπηρεσίας, πέραν της υπό της προηγουμένης
παραγράφου προβλεπομένης μειώσως, μειούται από 1ης
Μαρτίου 1968 και κατά το περιλαμβανόμενον εις τούτο
επίδομα υψηλού βαθμού, ευθύνης και επιπόνου εργασίας,
περί ού αι υπ' αριθ. 221037/2.9.65, 147876/19.7.66
(12) 278008/30.12.65 και 185835/17.8.66 (13) κοιναί
αποφάσεις κυρωθείσαι δια του άρθρου 25 του Ν.Δ.
4548/1966.
4.
Εις τους εκπαιδευτικούς συμβούλους εξακουλουθεί
παρεχόμενον το εκ δραχμών 2350 μηνιαίον επίδομα
βιβλιοθήκης.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜ ΟΥ
Μισθολογικές ρυθμίσεις στρατιωτικών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος και
άλλες διατάξεις.
Άρθρο 1.
Βασικός μισθός
0 βασικός μηνιαίος μισθός των στρατιωτικών των
Ενόπλων δυνάμεων και των αντίστοιχων προς αυτούς της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και
του Λιμενικού Σώματος καθορίζεται, κατά βαθμό, ως εξής:
1) Δόκιμου Αστυφύλακα και αντίστοιχων
4.000
2) Προτάκτου Π.Ν.
10.000
3) Μόνιμου στρατιώτη και αντίστοιχων
14.000
4) Αστυφύλακα μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις και μόνιμου μαθητευόμενου τεχνίτη
Π.Σ.
16.000
5) Δεκανέα και αντίστοιχων
20.000
6) Λοχία και αντίστοιχων
0-8 ετών
29.000
8-12 ετών
29.500
12-16 ετών
30.000
16-20 ετών
30.500
20-24 ετών
31.000
24 και άνω ετών
31.500
7) Επιλοχία και αντίστοιχων
0-8 ετών
31.000
8-12 ετών
31.500
12-16 ετών
32.000
16-20 ετών
32.500

20-24 ετών
24 και άνω ετών
8) Αρχιλοχία και αντίστοιχων
0-8 ετών
8-12 ετών
12-16 ετών
16-20 ετών
20-24 ετών
24 και άνω ετών
9) Ανθυπασπιστή και αντίστοιχων
0-8 ετών
8-12 ετών
12-16 ετών
16-20 ετών
20-24 ετών
24 και άνω ετών
10) Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων
11) Υπολοχαγού και αντίστοιχων
12) Λοχαγού και αντίστοιχων
13) Ταγματάρχη και αντίστοιχων
14) Αντισυνταγματάρχη και αντίστοιχων
15) Συνταγματάρχη και αντίστοιχων
16) Ταξίαρχου και αντίστοιχων
17) Υποστράτηγου και αντίστοιχων
18) Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
19) Αντιστράτηγου και αντίστοιχων
20) Αντιστράτηγου — Αρχηγού Γενικού
Επιτελείου και αντίστοιχων
21) Στρατηγού

33.000
33.500
33.000
33.500
34.000
34.500
35.000
35.500
35.000
35.500
36.000
36.500
37.000
37.500
41.000
43.000
46.000
50.000
55.000
63.000
80.000
90.000
95.000
102.000
107.000
117.000

Άρθρο 2.
Επιδόματα
ι ιέρα του κατά το προηγούμενο άρθρο βασικού μηνιαίου
μισθού, παρέχονται και τα εξής επιδόματα:
1) Χρόνου υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9
του ν. 1505/1984 (φΕΚ 194/Α/1984).
2) Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου, ορι
ζόμενο κατά μήνα και βαθμό, ως εξής:
(α) Για τους οπλίτες που λαμβάνουν αποδοχές μονίμου
και τους δεκανείς δραχμές 6.000.
(β) Για τους λοιπούς. Υπαξιωματικούς, τους Ανθυπασπιστές, τους Δόκιμους Αστυφύλακες και αντίστοιχους
δραχμές 2.500.
(γ) Για τους Αξιωματικούς βαθμού Ανθυπολοχαγού
μόνο και αντίστοιχων δρχ. 2.000.
3) Οικογενειακών βαρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
11 του ν. 1505/1984, υπολογιζόμενα στο βασικό μισθό
του Μ.Κ. 24 του ίδιου νόμου.
4) Εορτών και άδειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13
του ν. 1505/1984.
5) Ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας (στους δι
καιούχους αυτών), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.
1505/1984.
6) Στολής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Π.Δ.
904/1978.
7) Ευδόκιμης παραμονής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
7 του ν. 1135/1981.
8) Κινδύνου (πτητικό, πτώσεως Αλεξιπτωτιστών, Υπο
βρυχίων Καταστροφέων, καταδυτικό, Δυτών και εκκαθά-
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ρισης ναρκοπεδίων), στους δικαιούχους αυτών και στο
ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, μέχρι νεώτερης ρύθμισής τους με κοινή
απόφαση των υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομι
κών.
9)
Λοιπά γενικά ή ειδικά επιδόματα, πλην των αναφερομένων στο επόμενο άρθρο 3, που χορηγούνται στους
στρατιωτικούς βάσει του ν. 754/1978, του ν. 875/1979
και του ν. 1160/1981, στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί
για τους δικαιούχους αυτών, κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου.
Αρθρο 3.
Καταργούμενα επιδόματα.
Καταργούνται τα εξής επιδόματα:
1) Προσωρινό χιλίων (1.000) δραχμών.
2) Προσωρινό προσωπικού του άρθρου 6 του ν.
754/1978 και του άρθρου 4 του ν. 1041/1980.
3) Το διορθωτικό ποσό της αριθ. 9019/295/25.1.1982
απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, που κυρώθηκε
με το άρθρο 55 του ν. 1249/1982.
4) Το ποσό της Α Τ Α. που έχει χορηγηθεί μέχρι 30
Απριλίου 1984.
5) Διαχειριστικών λαθών.
6) Ειδικό επιχειρησιακό επίδομα επικίνδυνης και ανθυ
γιεινής εργασίας της αριθ. 185834/3295/17.8.66 Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής
Άμυνας που κυρώθηκε με το άρθρο 25 του Ν.
4548/1966.
8) Προσωρινό εξόδων κίνησης της αριθ. 250705/
26.11.65 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και
Εθνικής Άμυνας, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.Δ.
4548/1966 και ΑΝ. 274/1968.
Άρθρο 4.
Αποζημιώσεις Συμβουλίων και Επιτροπών.
Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1505/1984 έχουν
εφαρμογή, από τότε που Ισχυσαν και στους στρατιωτικούς
που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 5.
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.
1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος η Αυτόματη
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.) της 1ηςΜαϊου 1984
και μετά, χορηγείται κανονικά και υπολογίζεται στις νέες
αποδοχές, συμπεριλαμβανόμενου και του επιδόματος
εξομάλυνσης, σύμφωνα με την αριθ. 9019/295/25.1.1982
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποιήθηκε
με την αριθ. 8418/231/25.1.1984 όμοια.
2. Τα ποσά της Α.Τ.Α. λαμβόνονται υπόψη για τον
υπολογισμό των επιδομάτων εορτών και άδειας.
Άρθρο 6.
Διασφάλιση καταβαλλομένων αποδοχών.
Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του
παρόντος νόμου προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές
μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους,
κατά την έναρξη της ισχύος του, η τυχόν διαφορά
διατηρείται ως προσωπική, μέχρι την κάλυψή της από
βαθμολογική, και μισθολογική προαγωγή ή από τη
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χορήγηση χρονοεπιδόματος.
Άρθρο 7.
Σταδιακή εφαρμογή.
Η διαφορά αποδοχών που θα προκύψει από την
εφαρμογή του παρόντος νόμου θα καταβληθεί σταδιακά
ως εξής:
α) Το 55% της διαφοράς από 1.7.1986, και
β) Το σύνολο της διαφοράς από 1.1.1987.
Άρθρο 8.
Καταργούμενες διατάξεις.
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις
του νόμου αυτού ή κστά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που
διέποντυι από αυτόν, καταργείται.
*

Άρθρο 13.
1. Οι θέσεις του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος
αυξάνονται ως εξής:
α. Των Αξιωματικών κατά είκοσι (20) από τις οποίες μία
(1) θέση Αρχιπλοιάρχου ΛΣ (Τ), μία (1) Αρχιπλοιάρχου ΛΣ
(Ιατρού), μία (1) Πλοιάρχου ΛΣ (ΓΥ), μία (1) Ανθυπο
πλοίαρχου ΛΣ (Ιατρού), τέσσερις (4) Υποπλοιάρχων ΛΣ
(ΕΥ), δώδεκα (12) Ανθυποπλοιάρχων-Σημαιοφόρων ΛΣ
(ΕΥ).
β. Των Υπαξιωματικών κατά εκατό τριάντα (130).
γ. Των Λιμενοφυλάκων κατά διακόσιες (200).
2. Οι Αξιωματικοί ΛΣ Τεχνικοί και Ιατροί προάγονται στο
βαθμό του Αρχιπλοιάρχου προς κατάληψη κενών οργανι
κών θέσεων, εάν έχουν συνολική υπηρεσία Αξ/κού ΛΣ (Τ)
και Ιατρού είκοσι δύο (22) ετών, από τα οποία ένα χρόνο
στο βαθμό του Πλοιάρχου.
3. Οι ειδικότητες των Αξ/κών ΛΣ (Τ) και Ιατρών
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας.
Άρθρο 14.
Ισχύς.
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 1ης Ιουλίου
1986 εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους
διατάξεις του.
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Οικονομικών
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ
Δημόσιας Τάξης
ΑΝΤ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Εμπ. Ναυτιλίας
ΕΥΣΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

* Τα άρθρα 9 ως και 12 αφορούν θέματα φορολογικά
και 6ev έχουν σχέση pe το νομοσχέδιο αυτό.

« Νόμιζα ότι δεν είχα
τίποτα για κλέψιμο...»
Λάθος: Θυμήσου ότι στις περισσό
τερ ες περιπτώσεις προτού ο διαρ
ρήκτης μπει σ’ ένα σπίτι, δεν γνωρί
ζει τ ι θα βρει για να κλέψει.

Μερικά αντικείμενα προτίμησής του
Χρήματα
Τηλεοράσεις
Στερεοφωνικά συγκροτήματα
Κοσμήματα
Ασημικά
Φωτογραφικές μηχανές
Αντίκες
Video
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές οικιακής
χρήσης
Μπλοκ επιταγών και πιστωτικές
κάρτες

—

—

