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ΟΚΤΏΒΡΌΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986
Προς

Το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Στον ορίζοντα της εθνικής μνή
μης έντονα προβάλλει ξανά τούτες 
τις ημέρες η ιστορική επέτειος της 
28ης Οκτωβρίου 1940.

Πρόσωπο με πρόσωπο στάθηκαν 
οι Έλληνες με την ιστορία εκείνο 
το πρωινό του Σαράντα και σε κεί
νη τη μεγάλη στιγμή της ιστορίας 
τους παρουσίασαν για ακόμα μια 
φορά τον καλύτερο εαυτό τους, 
δείχνοντας όλτ το σφρίγος της 
φυλετικής τους αντοχής.

Το «ΟΧΙ» που θροντοφώναξε 
σύσσωμος ο Ελληνικός Λαός δεν 
ήταν «άφρων ηρωισμός», όπως θέ
λησαν να τον παρουσιάσουν στην 
αρχή οι αντίπαλοι. Δεν ήταν η α
πελπισμένη τόλμη ενός Δαβίδ απέ
ναντι σε δύο Γολιάθ. Ήταν η συνέ
πεια της πίστης των Ελλήνων στα 
αιώνια ιδανικά της ειρήνης και της 
ελευθερίας, αλλά και η συνέχεια 
των ακατάλυτων αξιών για τις ο
ποίες αγωνίστηκε πάντα ο Λαός 
αυτής της Χώρας.

Τη στιγμή που ο κόσμος ολό
κληρος με δέος παρακολουθούσε 
τις σιδερόφρακτες στρατιές των 
δυνάμεων της ωμής βίας να σαρώ
νουν την Ευρώπη και να σπέρνουν 
τον όλεθρο και την καταστροφή,

έλαμψε στα πέρατα της οικουμέ
νης ο παράτολμος Ελληνικός ηρωι
σμός για να δώσει έτσι κουράγιο 
στους λαούς και να αναθερμάνει 
την ελπίδα.

Ευλαβείς προσκυνητές του έ
πους εκείνου και συνεχιστές της 
βαριάς ιστορικής κληρονομιάς, α
κολουθούμε με την ίδια υπερηφά
νεια τις παρακαταθήκες της φυλής. 
Όπως τότε έτσι και σήμερα αγωνι
ζόμαστε σε άλλα μέτωπα, για τα 
ίδια όμως ιδανικά, της ειρήνης, της 
αξιοπρέπειας και της εθνικής ανε
ξαρτησίας.

Η Ελληνική Αστυνομία και το 
Πυροσβεστικό Σώμα, κομμάτι του 
Λαού μας, στον αγώνα του Σαρά
ντα πρωτοστάτησαν και πρόσφεραν 
τις δικές τους υπηρεσίες στη δη
μιουργία του έπους εκείνου. Με 
τον ίδιο ζήλο και αυταπάρνηση συ
νεχίζουν να προσφέρουν και σήμε
ρα τις πολύτιμες υπηρεσίες τους 
δίπλα στο Λαό, για την εξασφάλιση 
της τάξης, της ασφάλειας και της 
ειρήνης. -

Ο Υπουργός
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΕΛ.ΑΣ. και το Πυροσβεστικό Σώ
μα έδωσαν και φέτος το παρόν 
στην παρέλαση της 28ης Οκτω
βρίου στη Θεσσαλονίκη..



ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

Αστυνομικοί όλων των βαθμών και πολιτικοί υπάλληλοι 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Μέρα εθνικής ευγνωμοσύνης 
και τιμής η σημερινή, προς τη γενιά 
που έγραψε, με τη δύναμη της ψυ
χής και το αίμα της, την εποποιία 
της 28ης Οκτωβρίου 1940.

-  Ταυτόχρονα, μέρα μνήμης και 
εθνικού παραδειγματισμού για ό
λους εμάς, που φέρνουμε το βά
ρος και το προνόμιο της ιστορικής 
διαδοχής εκείνων τους οποίους 
σήμερα τιμάμε.

-  Το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 
1940, ήταν η νομοτελειακή συνέ
χεια και συνέπεια όσων παρόμοιων 
βροντοφώναξαν οι γενιές των Ελ
λήνων, μέσα στη διαδρομή των χι
λιετηρίδων και ήταν το σπέρμα από 
το οποίο γεννήθηκε, στη συνέχεια, 
η Εθνική μας Αντίσταση.

-  Το κάθε όχι των Ελλήνων, 
στον κάθε επιδρομέα, είναι ένα 
αιώνιο ναι στις ακατάλυτες αρχές 
και τα ιδανικά της εθνικής ελευθε
ρίας και ανεξαρτησίας.

-  Ως προερχόμενοι από το ίδιο 
και παντοτινά αναλλοίωτο φυλετικό 
κύτταρο, εκφράζουμε σήμερα την 
πίστη μας στα αγαθά της ειρήνης, 
της δημοκρατίας, της προόδου και 
της συνεργασίας μεταξύ των λαών. 
Δεν διεκδικούμε από κανένα τίποτε 
περισσότερο από το σεβασμό της 
εθνικής μας κυριαρχίας και των 
απαράγραπτων εθνικών μας δι
καίων.

-  Η Ελληνική Αστυνομία, ταγμέ
νη από τη φύση και την μορφή της 
αποστολής της σε έργα ειρηνικά, 
δεν λησμονεί ποτέ ότι αποτελεί 
σάρκα από τη σάρκα του Λαού τον 
οποίο υπηρετεί καΐίΐναιπάντα έτοι
μη για να υψώσει μαζί του το λάβα
ρο ενός νέου όχι, όποτε το χρέος, 
η τιμή και οι παραδόσεις του Ελλη
νισμού το απαι τήσουν.-

Ο Αρχηγός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ 

Αντιστράτηγος
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ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ είναι ομοσπονδιακή δημοκρατία, απαρτι

ζόμενη από 50 ομόσπονδες Πολιτείες με προεδρικό 
σύστημα διακυβέρνησης και πληθυσμό 232,06 εκα- 
τομ. κατοίκους (1982), 25 κατ/τ.χ. Καταγωγή πληθυ
σμού: Ευρώπη 188.341.000, Αφρική 26.488.000, Ασία, 
Ωκεανία 3.501.000, Αμερινδοί - Εσκιμώοι - Αλεούτιοι 
1.418.000, Λοιποί 6.757.000.

Πολίτευμα

-  Εκτελεστική εξουσία, που αποτελείται από τον 
πρόεδρο και την Κυβέρνηση.

-  Νομοθετική εξουσία, αποτελείται από δύο σώ
ματα: Τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελείται από 435 
βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται με άμεση εκλογή για 
διετή ανανεώσιμη θητεία. Ο αριθμός των βουλευτών 
τους οποίους εκλέγει μια Πολιτεία είναι ανάλογος 
του πληθυσμού της.

Η Γερουσία αποτελείται από 100 Γερουσιαστές, οι 
οποίοι εκλέγονται για εξαετή ανανεώσιμη θητεία. 
Κάθε Πολιτεία εκλέγει δύο Γερουσιαστές ανεξάρτητα 
από τον πληθυσμό της.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία απο- 
καλούνται Κογκρέσσο. Ψηφίζουν τους Νόμους του 
Κράτους, εγκρίνουν τον Προϋπολογισμό και κηρύσ
σουν τον πόλεμο. Το Κογκρέσσο είναι και το μόνο 
όργανο που μπορεί να καθαιρέσει τον Πρόεδρο ή 
τους υπουργούς από τα αξιώματά τους μέ την πολύ
πλοκη διαδικασία του IMPEACHMENT.

Πολιτικά κόμματα

Στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ κυριαρχούν δύο κόμ
ματα. Το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό. Οι 
διαφορές μεταξύ τους εξεταζόμενες με ευρωπαϊκά 
δεδομένα είναι ελάχιστες. Οι Ρεπουμπλικανοί είναι 
πιο συντηρητικοί. Υποστηρίζουν το μεγάλο κεφάλαιο 
και τη μείωση των κρατικών δαπανών και κοινωνικών 
παροχών. Στην εξωτερική πολιτική ακολουθούν 
σκληρότερη γραμμή έναντι της ΕΣΣΔ, ως και πολιτική 
ενίσχυσης της θέσης και της παρουσίας των ΗΠΑ 
διεθνώς. Στα αμυντικά θέματα τάσσονται υπέρ της 
αύξησης των αμυντικών δαπανών.

Οι Δημοκρατικοί τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης 
του κοινωνικού ρόλου του Κράτους. Στην εξωτερική 
πολιτική θεωρούνται πιο μετριοπαθείς από τους Ρε- 
πουμπλικανούς και προσπαθούν να επιλύσουν τις 
διαφορές με την ΕΣΣΔ διά της ενίσχυσης της ύφεσης 
και των διαπραγματεύσεων για τη μείωση των εξο
πλισμών. Επίσης διάκεινται ευμενέστερα προς το Ισ
ραήλ από τους Ρεπουμπλικανούς. Άλλωστε στο εσω
τερικό από τις σημαντικότερες εκλογικές τους βά
σεις είναι Αμερικανοεθραίοι και οι εργατικές ενώσεις.
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Τα δύο κόμματα δεν έχουν την αυστηρή εσωκομ
ματική πειθαρχία που χαρακτηρίζει τα ευρωπαϊκά 
κόμματα. Γι’ αυτό στις ΗΠΑ είναι πιο συχνή η σύ
μπτυξη συνασπισμών μεταξύ βουλευτών ή Γερουσια
στών των δύο κομμάτων, προς επίτευξη ενός συγκε
κριμένου στόχου ή προώθησης κάποιου προγράμμα- 

—  τος.
Μετά από τις εκλογές του Νοεμβρίου 1984 η δύ

ναμη των δύο κομμάτων στο Κογκρέσσο έχει ως ε
ξής:

Γερουσία Βουλή
Ρεπουμπλικάνοι: 52 182
Δημοκρατικοί: 48 253

Αρχηγός Κράτους: Πρόεδρος RONALD W. REA
GAN (Β' Θητεία).

Αντιπρόεδρος: GEORGE Η. BUSH. Ο Αντιπρόε
δρος είναι και Πρόεδρος της Γερουσίας. Στις συνε
δριάσεις όμως του σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος 
PRO TEMPORE που είναι ένας από τους Γερουσια
στές που εκλέγουν οι συνάδελφοί του.

Πρόεδρος Βουλής: THOMAS Ρ. O’NEILL JR.

Σχέσεις χώρας

Με όμορό της κράτη

Οι ΗΠΑ δεν έχουν προβλήματα ασφαλείας με τις 
δύο όμορές τους χώρες. Τα σύνορα με τον Καναδά 
αποκαλούνται χαρακτηριστικά «τα μακρύτερα αφύ
λακτα σύνορα». Οι δύο χώρες συνεργάζονται στα 
πλαίσια της συμφωνίας NORAD (Αεροπορική κάλυψη 
βορείου τμήματος αμερικανικής ηπείρου). Επίσης 
αμφότερες είναι μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμα- 
χίας.

Τα κυριότερα διμερή προβλήματα είναι: 
α) Μόλυνση περιβάλλοντος Καναδά από βιομηχανίες 

βορείων και βορειοανατολικών περιοχών ΗΠΑ 
(ACIDRAIW). 

β) Προβλήματα αλιείας.
γ) Κατασκευή πετρελαιοαγωγού Αλάσκας - ΗΠΑ. 
δ) Καναδικός νόμος επενδύσεων, 
ε) θέματα κυριαρχίας στη θαλάσσια έκταση μεταξύ 

θορειοτάτων νήσων του Καναδά (NORTH - WEST 
PASSAGE).
Με το Μεξικό οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από συ

νεργασία στον Οικονομικό τομέα (οι ΗΠΑ είναι εισα
γωγείς μεξικανικού πετρελαίου), αλλά η μεξικανική 
πλευρά τηρεί μια απόσταση στις πολιτικές σχέσεις.

Μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις των δύο χωρών 
είναι η εισροή των χιλιάδων παράνομων μεταναστών 
από το Μεξικό στις ΗΠΑ, που έχουν κάνει τους λατι
νοαμερικανικής καταγωγής κατοίκους των ΗΠΑ τη 
δεύτερη μετά τους Μαύρους μειονότητα της χώρας.

Ένταξη σε τοπικούς και διεθνείς 
οργανισμούς

ΟΗΕ (Μόνιμα μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας), Ορ
γανισμός Αμερικανικών κρατών, 0 0 ΣΑ, NATO, CO
LOMBO PLAN, SOUTH PACIFIC COMMISSION και 
ANZUS.

Με αδέσμευτους

Οι σχέσεις των ΗΠΑ με τους Αδέσμευτους και τον 
Τρίτο Κόσμο γενικότερα δεν είναι ικανοποιητικές.

Με EOK

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν προσπάθειες ενοποίησης 
Ευρώπης, και έχουν αναγνωρίσει τις Κοινότητες. Τα 
κυριότερα σήμερα οικονομικά προβλήματα με την 
ΕΟΚ είναι οι εξαγωγές κοινοτικού χάλυβα προς τις 
ΗΠΑ και η επιδότηση των ευρωπαϊκών γεωργικών 
προϊόντων.

Σημαντικό, επίσης, πολιτικοοικονομικό πρόβλημα 
των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους, τους Καναδούς και 
τους Ιάπωνες είναι η ρύθμιση των οικονομικών α
νταλλαγών με τον Ατλαντικό Συνασπισμό, ιδίως όσον 
αφορά την μη διαρροή υψηλής τεχνολογίας.

Με ΕΣΣΔ

Η Σοβιετική Ένωση είναι ο βασικός ανταγωνιστής 
των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Η παρούσα ADMINIS
TRATION ακολουθεί πιο αυστηρή γραμμή στην αντι
μετώπιση της ΕΣΣΔ. Παράλληλα-διαπραγματεύεται με 
τους Σοβιετικούς για τον περιορισμό των στρατηγι
κών πυρηνικών όπλων στη Γενεύη (START), των πυ
ρηνικών όπλων μέσης εμβέλειας στη Γενεύη (INF) και 
για τη μείωση των στρατηγικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ 
και του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην Ευρώπη, στη 
Βιέννη (MBFR). Οι διαπραγματεύσεις αυτές είχαν 
διακοπεί, αλλά επανήρχισαν. Πρόσθετο πρόβλημα
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στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων προκάλεσε η 
απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσει στην ανάπτυξη της 
αποκαλούμενης Στρατηγικής Αμυντικής Πρωτοβου
λίας (STRATEGIC DEFENCE INITIATIVE S.D.I.), κοινώς 
αποκαλούμενης «Πόλεμος των Άστρων». Παρά τη 
σκλήρυνση όμως της γραμμής έναντι της Μόσχας, η 
ADMINISTRATION REAGAN ήρε το εμπάργκο πώλη
σης σιτηρών που είχε επιβάλει ο Πρόεδρος Κάρτερ 
μετά την εισβολή στο Αφγανιστάν, λόγω κυρίως της 
πίεσης των ψηφοφόρων των αγροτικών περιοχών της 
Μεσοδύσεως. Αντίθετα, μετά την επιβολή του στρα
τιωτικού Νόμου στην Πολωνία, επέβαλε κυρώσεις οι 
οποίες έθιγαν και θυγατρικές αμερικανικές εταιρίες, 
με έδρα στη δυτική Ευρώπη. Οι κυρώσεις αυτές άρ
θηκαν στις 13.11.82.

Τέλος, αναφορικά με τις αμερικανοσοθιετικές 
σχέσεις, πρέπει να θεωρηθεί σημαντικός σταθμός η 
επίλυση του προβλήματος της διαδοχής στην ΕΣΣΔ 
με την ανάρρηση του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ στην ε
ξουσία, γιατί έτσι κατέστη δυνατός ο προγραμματι
σμός της συνάντησης κορυφής Γκορμπατσώφ - Ρή- 
γκαν. Βέβαια, δεν πρέπει να αναμένονται θεαματικά 
αποτελέσματα από τη συνάντηση, αλλά αυτή οπωσ
δήποτε θα συντείνει στην επανέναρξη ενός διαλόγου 
που είχε ανασταλεί με επικίνδυνες συνέπειες για τη 
διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Με Ελλάδα

α) Πολιτικές σχέσεις
Οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα εντάσσονται 

στα πλαίσια των ευρύτερων γεωπολιτικών συμφερό
ντων τους στην Ανατολική Μεσόγειο και στον χώρο 
της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής. Η στάση που ε- 
πέδειξε η Ουάσιγκτων έναντι της στρατιωτικής δι
κτατορίας στη χώρα μας (1967 - 79) και η μη αντίδρα
ση στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο δημιούργησαν 
αισθήματα πικρίας και αντιαμερικανισμού στην Ελλά
δα, που οδήγησαν σε ψύχρανση των Ελληνοαμερικα- 
νικών σχέσεων.

Η σύνσψη της Συμφωνίας Αμυντικής και Οικονο
μικής Συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας του 1983 DECA 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια σταδιακή βελ
τίωση που μπορεί να γίνει με την επανατοποθέτηση 
των διμερών σχέσεων σε βάση ισότητας και αμοι
βαίας ωφέλειας. Βέβαια στα πλαίσια της DECA θα 
πρέπει να ρυθμιστεί σωρεία εξιδικευμένων θεμάτων 
που μέχρι τώρα διέποντο από αριθμό επί τούτω συμ
φωνιών (οι περίφημες «108» συμφωνίες). Από τις πα- 
λαιότερες αυτές ειδικές συμφωνίες, των περισσότε
ρων έχει ζητηθεί η κατάργηση, άλλων η τροποποίηση

και άλλων η διατήρηση.
Τα υπό διαπράγματευση -  στα πλαίσια εφαρμογής 

της DECA -  με τους Αμερικανούς θέματα μπορούν να 
ενταχθούν στις εξής γενικές κατηγορίες:
-  Ενοποιημένη Τεχνική Διευθέτηση
-Θέματα Αμυντικής και Βιομηχανικής Συνεργασίας 

(DEFENCE AND INDUSTRIAL COOPERATION — _
DIC).

Θα αφορά τη συνεργασία στους βιομηχανικό, ε
μπορικό και τεχνολογικό τομείς. Θα ρυθμίζει και τις 
αντισταθμιστικές παροχές στα πλαίσια της στρατιω
τικής συνεργασίας, καθώς και τη χρησιμοποίηση ενός 
ποσού για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και 
την αγορά ελληνικών προϊόντων.

Ο πίνακας των ουσιαστικών θεμάτων μεταξύ ΗΠΑ 
και Ελλάδας δεν θα ήταν πλήρης χωρίς μία αναφορά 
στη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ελλάδα 
και την Τουρκία. Η ADMINISTRATION αρνείται να πα
ραδεχτεί ότι η διατήρηση της αναλογίας 7/10 κατά 
την παροχή της στρατιωτικής βοήθειας προς τις δύο 
χώρες πηγάζει τόσο από τις συμβατικές υποχρεώσεις 
των ΗΠΑ, όσο και από τις επιταγές της αμερικανικής 
νομοθεσίας. Είναι αληθές ότι η αμερικανική νομοθε
σία στην οποία αναφέρεται και η DECA δεν περιέχει 
συγκεκριμένες αριθμητικές αναλογίες, αλλά ομιλεί 
περί στρατιωτικής ισορροπίας στην περιοχή. Εν τού- 
τοις τη γενική έννοια της ισορροπίας, το Κογκρέσσο, 
με την πάγια και συνεχή πρακτική του εκφράζει με 
την περίφημη αναλογία 7/10. Η ADMINISTRATION 
προς υποδήλωση της μη αποδοχής της αριθμητικής 
αναλογίας 7/10, κατά τις προτάσεις προς το Κο- 
γκρέσσο των ποσών εξωτερικής βοήθειας, αφίσταται 
της αναλογίας, την οποία όμως αποκαθιστούν τα Νο
μοθετικά Σώματα κατά την πορεία των σχετικών νο
μοσχεδίων κατά τη διαδικασία έγκρισης των κονδυ- 
λίων εξωτερικής βοήθειας.

Πέραν όμως των κατά κάποιο τρόπο «τεχνικών» 
εκκρεμοτήτων στις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας, οι οποίες 
πηγάζουν από την αμυντική συνεργασία των δύο χω
ρών, το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων θα 
εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, κυριότεροι 
των οποίων είναι: ___

-  Το μέλλον της παρουσίας των εδώ αμερικανικών 
διευκολύνσεων.

-  Η σημασία της Τουρκίας στους αμυντικούς σχεδια- 
σμούς της Ουάσιγκτων.

Στο Κυπριακό, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την πρωτο
βουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αποφεύ
γουν να κατονομάζουν τις αδιαλλαξίες της Τουρκικής 
πλευράς και δεν επιθυμούν τη διεθνοποίηση του
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προβλήματος, λόγω πιθανής ανάμιξης της ΕΣΣΔ. Κα
ταδίκασαν τη μονομερή ανακήρυξη της «ανεξαρτη
σίας» της υπό τουρκική κατοχή Βορείου Κύπρου. Τέ
λος, θα πρέπει να αναφερθούν διεθνή θέματα στα 
οποία διαφοροποιούνται οι δύο χώρες. Αυτά είναι το 
Μεσανατολικό, το Ναμιμπιακό, τα προβλήματα της 
Νότιας Αφρικής, η Κεντρική Αμερική, ο διάλογος 
Βορρά - Νότου κ.ά.

Οικονομικές σχέσεις

Εμπορικό ισοζύγιο (στοιχ. ΕΣΥΕ σε χιλ. δολ.)

Η Ελλάδα εξάγει καπνό, σταφίδες, ελιές και λάδι, 
ξερά σύκα, γουναρικά, νήματα, χαλιά υποδήματα, 
κλωστοϋφαντουργικά, χαλυβδόφυλλα κλπ. Οι ΗΠΑ 
εξάγουν ορυκτά, μέταλλα, τεχνουργήματα από μέ
ταλλα, μηχανές, συσκευές, χημικά, μεταφορικό υλι
κό, τρόφιμα, αραβόσιτο, κτηνοτροφές, ζώνταζώα και 
δέρματα.

Το 1983 και το 1984 παρατηρείται αισθητή μείωση 
των εισαγωγών μας από ΗΠΑ λόγω της ανατίμησης 
του δολαρίου. Η μείωση των εισαγωγών σε συνδυα
σμό με την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών βελτίω
σε το εμπορικό ισοζύγιο -  που ήταν ελλειμματικό κα
τά 72 εκατομ. δολάρια το 1983 -  κατά το ποσό των 
190 εκατομ. δολαρίων. Έτσι το 1984 το εμπορικό ισο
ζύγιο με τις ΗΠΑ μετατράπηκε σε πλεονασμό. Στα 
πλαίσια του οικονομικού διαλόγου ΕΟΚ - ΗΠΑ συζη- 
τείται η επίλυση δυσχερειών που συναντούν για την 
εισαγωγή τους στις ΗΠΑ σειρά προϊόντων από τα ο
ποία, ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος είναι: το
ματοπολτός, σταφίδες και κονσέρβες φρούτων και 
χαλυβδόφυλλα.

Μορφωτικές σχέσεις

Οι μορφωτικές σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ διέπονται 
από την εκτελεστική συμφωνία της 23ης Απριλίου 
1948 με την οποία συστήθηκε «Αμερικανικό εκπαι
δευτικό Ίδρυμα Ελλάδος», γνωστό σαν Ίδρυμα 
FULBRIGHT. Με τη Συμφωνία του 1948 παρέχονται 
και από τις δύο πλευρές υποτροφίες και προβλέπο- 
νται πολλές ανταλλαγές νέων επιστημόνων από την 
Ελλάδα και την Αμερική. Ο θεσμός των υποτροφιών 
λειτουργεί χωρίς προβλήματα μέχρι και σήμερα.

Το 1980 υπογράφηκε στην Αθήνα η Ελληνοαμερι- 
κανική συμφωνία οικονομικής, επιστημονικής, τεχνο

λογικής, εκπαιδευτικής και μορφωτικής συνεργασίας 
και το 1981 συνήλθε η Ελληνοαμερικανική Ομάδα 
Εργασίας για Μορφωτική και Πολιτιστική Συνεργασία.

Ομογένεια

Η ομογένεια των ΗΠΑ δεν μπορεί να υπολογιστεί 
επακριβώς. Η Αρχιεπισκοπή της Βόρειας και Νότιας 
Αμερικής την αναβιβάζει σε 3.000.000 περίπου άτομα. 
Θεωρούμε ότι ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικός και 
ορθότερη ίσως θα ήταν η εκτίμηση γύρω στα 
2.000.000 περίπου άτομα.

Η μεγαλύτερη ομογενειακή οργάνωση είναι η Α
ΧΕΠΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1922 και είναι η πρώτη 
μεγάλη ομογενειακή οργάνωση που δεν στηρίζεται 
σε στενή περιφερειακή βάση της καταγωγής. Απέ
βλεπε στην προσαρμογή του ελληνοαμερικανικού 
στοιχείου στην αμερικανική ζωή και τη βελτίωση της 
θέσης του στις ΗΠΑ. Υποστηρίζει τα Ελληνικά εθνικά 
ζητήματα.

Άλλες μικρότερες οργανώσεις που δεν στηρίζο
νται επίσης σε περιφερειακή βάση οργάνωσης και 
που έχουν παίξει αξιόλογο ρόλο στην προβολή των 
εθνικών μας θεμάτων, είναι η UHAC στο Σικάγο, το 
ΑΗΙ στην Ουάσιγκτον και το ΑΕ στο Ντητρόιτ.

Οικονομία

Ακαθάριστο εθνικό προϊόν: (ΑΕΠ) 3.025,7 δισ. δολ. 
(1982). Ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης σε πραγματικές 
τιμές: 1960 - 70: 3,9% και 1970 - 82: 2,5%.

Κατά κεφαλή εισόδημα: 11,695 δολ. (1982).
Πληθωρισμός: Ανάλογα με τις εκτιμήσεις κυμαί

νεται σε 4-6%.
Σημαντικό πρόβλημα της αμερικανικής οικονομίας 

είναι το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα του προϋπο
λογισμού, στα οποία παρ’ όλες τις προσπάθειες και 
περικοπές δεν έχει επιτευχθεί σημαντικός περιορι
σμός. Κατά τις εκτιμήσεις το δημόσιο χρέος κυμαίνε
ται στα 2 δισ. δολ. (1985).

Φίλοι αναγνώστες, λόγω στενότητας χώρου 
του περιοδικού μας, τα παραπάνω στοιχεία μό
νο μερική και σχηματική εικόνα της αμερικανι
κής πραγματικότητας μπορούν να δώσουν. Οι 
ΗΠΑ είναι τεράστια χώρα, με σημαντικότατες 
πλουτοπαραγωγικές πηγές, ποικιλία κλίματος 
και γεωγραφίας και δυναμικό ανθρώπινο υλικό.
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Η προστασία του περιβάλλοντος 
είναι υπόθεση του κάθε πολίτη

Η Οικονομική Ανάπτυξη και η Προστασία του Πε
ριβάλλοντος μπορούν να συνυπάρξουν, να αλληλοϋ- 
ποστηρίζονται και να ενισχύονται.

Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία του νέου, ολοκλη
ρωμένου, νομοθετικού πλαίσιου για την προστασία 
του περιβάλλοντος που ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και 
στο σύνολό του λίγο πριν η Βουλή διακόψει τις εργα
σίες της ενόψη των δημοτικών εκλογών.

Για την Ελλάδα, όπου η διαφύλαξη του περιβάλ
λοντος δεν είχε αντιμετωπισθεί με ένα συνολικό νο- 
μοθέτημα, αλλά κύρια με διατάξεις υγειονομικού και 
αστυνομικού χαρακτήρα, ήταν μια αναγκαιότητα. Την 
αναγνώριζαν, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πολλές 
κοινωνικές, πολιτικές και επαγγελματικές δυνάμεις.

Πολλές συζητήσεις έγιναν, γίνονται και πιθανά θα 
συνεχιστούν, παγκόσμια, για τη δυνατότητα συνύ
παρξης της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Προστα
σίας του Περιβάλλοντος.

Το νομοθέτημα αυτό ξεπερνά το δίλημμα και πε
ριχαρακώνει στη φιλοσοφία του την αντίληψη πως εί
ναι δυνατή και αναγκαία η αρμονική αυτή συνύπαρξη.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως η προστασία του πε
ριβάλλοντος αποτελεί βασική υποχρέωση και μέριμνα 
του κράτους.

Η κατοχύρωση της περιβαλλοντικής πολιτικής εί
ναι απαραίτητα συστατικό στοιχείο κάθε τομεακής 
πολιτικής. Θα πρέπει να αποτελεί τον πρώτο παράγο
ντα αξιολόγησης για κάθε δραστηριότητα της κοινω
νικής και οικονομικής ζωής. Κάθε μας ενέργεια δεν 
θα πρέπει να προχωρά αν δεν λαβαίνει υπόψη της τις 
επιπτώσεις της στο περιβάλλον.

Στόχος η πρόληψη και όχι η εκ των υστέρων επα
νόρθωση. Μια πρόληψη συνδυασμένη με τον σωστό 
και επιθυμητό αναπτυξιακό σχεδίασμά.

Επίσης βασική αντίληψη του νέου νόμου αποτελεί 
η ένταξη της προστασίας του περιβάλλοντος σε κάθε 
αναπτυξιακό προγραμματισμό.

Εξειδικεύεται η παρέμβαση και τα κριτήριά της, 
αφού τα πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος δια
φοροποιούνται ανάλογα με το τι προβλέπει για την 
περιοχή το χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο.

Καθορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες και οι 
μηχανισμοί ώστε να μπορεί κανείς να προγραμματίσει 
τη δραστηριότητά του, γνωρίζοντας, εκ των προτέ- 
ρων τις υποχρεώσεις που θα έχει σε σχέση με την I

προστασία του περιβάλλοντος.
Διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του νόμου 

από τον δημοκρατικό και αποκεντρωτικό χαρακτήρα 
που έχει.

Ειδικότερα, γενικός εκφραστής της περιβαλλο
ντικής πολιτικής είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η ευθύνη, όμως, 
της εφαρμογής της ανατίθεται στους επί μέρους φο
ρείς. Οι αρμοδιότητες για τα έργα μεγάλης κλίμακας 
βρίσκονται στο επίπεδο του Υπουργού, ενώ για τα 
υπόλοιπα ανατίθενται στο νομάρχη και την αυτοδιοί
κηση.

Θεσμοθετούνται ευρύτατες αρμοδιότητες για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως η χορήγηση έγκρισης πε
ριβαλλοντικών όρων για μια κατηγορία δραστηριοτή
των, η δυνατότητα παράστασης σαν πολιτική αγωγή 
στις δίκες για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, 
η είσπραξη όλων των προστίμων από παραβάσεις του 
νόμου για το περιβάλλον κλπ. Κάθε εξουσιοδοτική 
πράξηνθα εκδίδεται ύστερα από τη συνεργασία με 
όλους τους ενδιαφερομένους και την εξασφάλιση 
της ευρύτερης αποδοχής, σε κάθε βήμα.

Με θλίψη μπροστά στον κομμένο 
κορμό. Θα παλαίψουν να μη ξανασυμβεί;
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Οι εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή και εξειδί- 
κευση των γενικών επιλογών προστασίας του περι
βάλλοντος άρχισαν να εφαρμόζονται σε πολλές χώ
ρες του κόσμου. Στις περισσότερες από αυτές ίσχυε 
το περίπλοκο σύστημα νόμων και διατάξεων σχετικών 
με το περιβάλλον που υπήρχε και στη χώρα μας μέχρι 
σήμερα. Η ανάγκη για γενικότερη συστηματοποίηση 
και ορθολογικοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων και 
αρμοδιοτήτων οδήγησε μέσα στην τελευταία 15ετία, 
τη Σουηδία, τις Η.Π.Α., τη Δανία, τη Ρουμανία, τη Δ. 
Γερμανία, τη Γαλλία κ.ά. χώρες προς αυτή την κα
τεύθυνση με μικρές ή μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε τώρα και 
εμείς με το νομοσχέδιο αυτό, που καλύπτει όλα τα 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αποτελεί- 
ται από τις ακόλουθες ενότητες:

1. Ορισμοί βασικών εννοιών (κεφάλαιο Α).
2. Προστασία του περιβάλλοντος από έργα και δρα

στηριότητες (κεφάλαιο Β).
3. Προστασία περιβάλλοντος από τη ρύπανση (κεφά

λαιο Γ).
4. Προστασία και διατήρηση της φύσης και του το

πίου (κεφάλαιο Δ).
5. Ζώνες Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενισχύσεων και 

Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (κεφάλαιο
Ε).

6. Υπηρεσίες περιβάλλοντος (κεφάλαιο ΣΤ).
7. Κυρώσεις και αστική ευθύνη (κεφάλαιο Ζ).

Ο νόμος αποτελείται από 33 συνολικά άρθρα. Στα 
άρθρα 1 - 2 προσδιορίζονται ο σκοπός, οι γενικές αρ-

Η φυσική ομορφιά μπορεί και
πρέπει να συμπορευτεί με την ανάπτυξη.

χές του νόμου και οι ορισμοί των εννοιών «περιβάλ
λον», «μόλυνση», «ρύπανση» κλπ.

Στο άρθρο 3 αναφέρονται οι κατηγορίες έργων 
και δραστηριοτήτων, στο 4 η διαδικασία έγκρισης πε
ριβαλλοντικών όρων, στο 5 το περιεχόμενο και η δη
μοσιότητα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
στο 6 ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων και 
τα ανταποδοτικά τέλη. Στη συνέχεια τα άρθρα 7 - 8  
ορίζουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας, το δίκτυο 
παρακολούθησής της, και τα μέτρα προστασίας της. 
Αντίστοιχα τα άρθρα 10-11 ορίζουν τα μέτρα για την 
προστασία των νερών και του εδάφους. Το 12 αφορά 
τα στερεά απόβλητα, το 13 την συσκευασία - επιβά
ρυνση προϊόντων και τα απόβλητα από μέσα μεταφο
ράς. Στο άρθρο 14 περιέχεται η προστασία από το 
θόρυβο, στο 15 οι επικίνδυνες ουσίες και παρα
σκευάσματα, στο 16 η παρακολούθηση των φυσικών 
αποδεκτών - λειτουργία και συντήρηση εγκαταστά
σεων επεξεργασίας αποβλήτων και στο 17 τα μέτρα 
προστασίας από τη ραδιενέργεια.

Τα άρθρα 1 8 - 1 9 - 2 0 - 2 1  και 22 περιλαμβάνουν 
αντίστοιχα: τα αντικείμενα προστασίας και διατήρη
σης, τα κριτήρια χαρακτηρισμού και τις αρχές προσ
τασίας (βιότοποι, εθνικοί δρυμοί κλπ.), την προστασία 
και διατήρηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας 
και της άγριας πανίδας, τον χαρακτηρισμό περιοχών, 
στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου και 
τις οικονομικές ρυθμίσεις.

Με τα άρθρα 23 - 24 ορίζονται ζώνες ειδικών περι
βαλλοντικών ενισχύσεων (αυτές που χρειάζονται ι
διαίτερη προστασία και άμεση αναβάθμιση } καθώς 
και ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων 
(βιομηχανικές, τουριστικές, μεταλλευτικές, λατομι
κές και αγροτικές).

Οι υπηρεσίες που θα ελέγχουν το περιβάλλον και 
την προστασία του ορίζονται στα άρθρα 25 - 26 - 27. 
(Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος, Κλιμάκια Ελέγχου 
Ποιότητας Περιβάλλοντος, Μεταβίβαση αρμοδιοτή
των στο νομάρχη).

Το σημαντικότατο ζήτημα των κυρώσεων (ποινι
κές, αστική ευθύνη, διοικητικές) ορίζεται στα άρθρα 
28, 29, 30 (πρόστιμα μέχρι 100.000.000 δραχμές, φυ
λάκιση από 3 μήνες έως δύο χρόνια κλπ.).

Τέλος στα άρθρα 31 και 32 αναφέρονται οι τροπο
ποιούμενες διατάξεις καθώς και οι μεταβατικές που 
θα ισχύσουν για την εφαρμογή του νέου νόμου.

Καταλήγοντας, θα πρέπει να τονίσουμε πως η 
προστασία της φύσης, του περιβάλλοντος και η επι
τυχία αυτού του νόμου θα εξασφαλισθεί μόνο με την 
ουσιαστική συμβολή του καθενός από μας, του κάθε 
πολίτη. Αν νοιώθουμε και συνειδητοποιήσουμε πως 
σε κάθε μας βήμα πρέπει να παλεύουμε για την 
προστασία του περιβάλλοντος θα μπορέσουμε να ε
ξασφαλίσουμε την επιθυμητή ποιότητα ζωής για μας 
και τις γενιές που θά'ρθουν. Κ .Σ
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Ίχνη
από εργαλεία

Των Harry Soderman 
και John J. O'Connell 
Απόδοση από τα  αγγλικά: 
Φρέντη Τσίρου

Αίγα χρόνια πριν, το Ανώτατο Δικαστήριο της πο
λιτείας της Ουάσινγκτον, με απόφαση του δικαστή 
Μίλλαρντ, δεκτή και από τον προϊστάμενο των δικα
στών Μίτσελ και τους δικαστές Πάρκερ, Μπίαλς και 
Τόλμαν, δήλωνε ότι:

«Τα δικαστήρια δεν είναι πλέον επιφυλακτικά όσον 
αφορά την άποψη ότι με τη βοήθεια επιστημονικών 
μεθόδων, η αναγνώριση ενός προσώπου μπορεί να 
βασιστεί στα δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν υπάρχει 
διαφωνία ότι με τη χρήση της μικροφωτογραφίας εί
ναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν ένα εργαλείο που 
έκανε ένα αποτύπωμα είναι το ίδιο όργανο που έ
κανε και ένα άλλο. Το άκρο μιας λεπίδας διαφέρει 
από το άκρο μιας άλλης, όσο οι γραμμώσεις ενός αν
θρώπινου χεριού διαφέρουν από τις γραμμώσεις ενός 
άλλου. Αυτή είναι μια εποχή προόδου. Οι επιστημονι
κές μέθοδοι που διαθέτουμε, θα πρέπει να χρησιμο
ποιούνται και για την αντιμετώπιση του εγκλήματος.»

Οποιοδήποτε εργαλείο, όπως λοστός, τσεκούρι, 
σφυρί, κοπίδι, σκαρπέλλο, τανάλια, μαχαίρι και τρυ
πάνι, θ ’ αφήσει σημάδια σε υλικό μαλακότερο από 
αυτό το ίδιο. Σε μια διάρρηξη, για παράδειγμα, μπο
ρεί να υπάρχουν σημάδια από το λοστό πάνω στη 
μπογιά ή στο ξύλο των παραθύρων, στις πόρτες, στα

Προσδιορισμός τσεκουριού που 
χρησιμοποιήθηκε σε εγκληματική 
ενέργεια. Α: Σημάδια του τσεκου
ριού του δράστη σε ξύλο, στο χώρο 
του εγκλήματος. Β: Σημάδια του 
τσεκουριού του ύποπτου στα αστυ
νομικά εργαστήρια. Η σύγκριση 
απέδειξε την ταυτότητα του οργά

νου. Ακολούθησε η ομολογία.

Αν το μαχαίρι βρίσκεται σε ορθή 
γωνία με το υλικό που κόβει, η α
πόσταση μεταξύ των ιχνών είναι 
μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι σε περί
πτωση που κινείται υπό γωνία. Η 
εμφάνιση των ιχνών διαφέρει ανά
λογα από το αν ο δράστης είναι 
αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας (Α: 
Διεύθυνση κοψίματος, Β: Δεξιόχει- 
ρο άτομο και C: Αριστερόχειρο ά

τομο).
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Προσδιορισμός της ταυτότητας ί
χνους ενός κατσαβιδιού πάνω σε 
κλειδαριά. Α: Σημάδια πάνω στην 
κλειδαριά. Β: Σημάδια από το κα
τσαβίδι του υπόπτου στα αστυνομι
κά εργαστήρια. Αποδείχτηκε πλή
ρης ταύτιση.

Η απόσταση των χαρακτηριστικών 
σημαδιών που αφήνει ένα τσεκούρι 
είναι σχετική με τη γωνία πρόσ
πτωσης του οργάνου αυτού. Α: Κό
ψη τσεκουριού με τις αντίστοιχες 
ανωμαλίες. Β: Διεύθυνση κοψίμα
τος. C: Ίχνη των ανωμαλιών του 
τσεκουριού όταν η γωνία πρόσπτω
σης είναι μηδέν, και D: Ίχνη του 
τσεκουριού όταν η γωνία είναι με

γαλύτερη από μηδέν.

ντουλάπια και στα συρτάρια. Ένα κομμένο καλώδιο 
τηλεφώνου θα φέρει τα σημάδια από το κοπίδι. Ένα 
τσεκούρι με χαρακτηριστικά σημάδια χρήσης, θ’ α
φήσει ίχνη στο κομμένο κλαδί ενός δέντρο.υ ή ακόμη 
και στο κρανίο ενός δολοφονημένου. Πρέπει επίσης 
να λαμβάνεται υπόψη ότι σε μερικές περιπτώσεις ο 
εγκληματίας μπορεί ν’ αφήσει λόγο» απροσεξίας ένα 
κομμάτι του ίδιου του εργαλείου ή ένα άλλο αντικεί
μενο στον τόπο που διαπράχθηκε το έγκλημα.

Ο προσδιορισμός των εργαλείων σε περιπτώσεις 
διαρρήξεων είναι ιδιαίτερα συνηθισμένος και μπορεί 
να ειπωθεί ότι η τεχνική ν’ αποκαλύπτονται μικρο- 
σκοπικά αποδεικτικά στοιχεία σε τέτοιες περιπτώσεις 
αντιπροσωπεύει την πολυτιμότερη βοήθεια για την 
εγκληματολογία από την εποχή της τελειοποίησης 
της επιστήμης της βαλλιστικής. Σήμερα, είναι συχνά 
δυνατόν, μετά από μικροσκοπική εξέταση της επιφά
νειας των σημαδιών που άφησε κάποιο εργαλείο, να 
προσδιοριστεί το εργαλείο με την ίδια ακρίβεια που 
αναγνωρίζεται το όπλο που έριξε κάποια σφαίρα.

Αν ένα κατσαβίδι, λοστός ή οποιοδήποτε άλλο ερ
γαλείο εξεταστεί από κατάλληλο μικροσκόπιο, κατά 
προτίμηση κάτω από πλάγιο φωτισμό, μια ελαφρά 
μεγέθυνσή του θα δείξει αναρίθμητες προεξοχές και 
ανωμαλίες στην επιφάνειά του. Αυτές προκαλούνται 
από το ακόνισμα και τη χρήση και μπορούν να εκτι- 
μηθούν σαν τόσο χαρακτηριστικές, όσο οι προεξοχές 
και οι ραβδώσεις ενός βλήματος πυροβόλου όπλου.

Όταν το εργαλείο πιεσθεί πάνω σε πλαστικό υλι
κό, κυρίως σε μπογιά, αυτές οι χαρακτηριστικές 
προεξοχές θα τριφτούν πάνω στη μπογιά, αφήνο
ντας ένα περισσότερο ή λιγότερο καθαρό διάγραμμά 
τους. Αυτά τα γδαρσίματα μπορεί ν’ αποδειχθεί ότι 
έγιναν από ένα συγκεκριμένο εργαλείο.

Η διαδικασία που θα χρησιμοποιηθεί όσον αφορά 
τα σημάδια από εργαλεία, εξαρτάται απόλυτα από 
τον τρόπο που πρόκειται να γίνει η αναγνώριση.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση του σημαδιού θα πρέ
πει να σημειώνεται πάνω στο σκίτσο ή τη φωτογρα
φία της σκηνής του εγκλήματος, ενώ παράλληλα να 
λαμβάνεται μια λεπτομερέστερη (κοντινότερη) φωνο
γραφία του σημαδιού. Να έχει τοποθετηθεί δίπλα 
του, πριν τη φωτογράφιση, ένα υποδεκάμετρο για
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σύγκριση. Αν υπάρχουν εύκολα διακρινόμενα χαρα
κτηριστικά του σημαδιού, μπορεί να φτιαχτεί ένα 
αποτύπωμά του. Αν η υπόθεση είναι πολύ σπουδαία 
και υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς ότι η μικροσκο- 
πική εξέταση θα παρουσιάσει αποτελέσματα, το υλι
κό πάνω στο οποίο παρατηρείται το ίχνος είναι προ
τιμητέο να κοπεί (ν’ αφαιρεθεί) και να σταλεί στο ερ
γαστήριο.

Κατασκευή αποτυπωμάτων

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται, 
βασίζεται στην πίεση ενός κομματιού από πλαστελίνη 
πάνω στο ίχνος. Πριν την τοποθέτησή της πρέπει να 
δουλευτεί με το χέρι, μέχρι να γίνει μαλακιά. Για να 
μην κολλήσει πάνω στο ίχνος, συνήθως υγραίνεται με 
νερό, αν και συνιστάται η σκόνη χαλαζία γ ι’ αυτό το 
σκοπό. Η σκόνη χαλαζία ψεκάζεται πάνω στην επι
φάνεια με το σημάδι, πιέζεται απαλά, αλλά σταθερά 
η πλαστελίνη επάνω στο ίχνος και έπειτα απομακρύ
νεται για να μεταψερθεί στο εργαστήριο όπου κατα
σκευάζεται από το αποτύπωμα της πλαστελίνης ένα 
εκμαγείο από γύψο Γαλλίας. Έπειτα γίνεται σύγκριση 
των αποτυπωμάτων ίχνους και εργαλείου (αρνητικό 
με αρνητικό), ή του αποτυπώματος και του εργαλεί
ου (θετικό με θετικό). Αν το σημάδι μπορεί να μετα
φερθεί, κατασκευάζεται ένα αποτύπωμά του κατευ
θείαν στο εργαστήριο, που συγκρίνεται με ένα απο
τύπωμα του εργαλείου.

Στην αναγνώριση των ιχνών από εργαλεία, σπου
δαίο ρόλο παίζει η γωνία από την οποία κρατιόταν 
το εργαλείο τη στιγμή που σχηματίστηκε το σημάδι. 
Αυτή η γωνία ανακαλύπτεται πειραματικά. Επίπεδα 
κομμάτια πλαστελίνης πιέζονται με το εργαλείο από 
διαφορετικές γωνίες και συνοδεύονται από καρτέλες 
όπου αναγράφεται η χρησιμοποιημένη γωνία. Αντί 
για πλαστελίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραφίνη. 
Αυτή λιώνεται και τοποθετείται σ’ ένα ρηχό μπωλ. 
Έπειτα απλώνεται σκόνη αργιλίου στην επιφάνειά 
της, δημιουργώντας μια στιλπνή μεταλλική βάση ό
που μπορούν να εντυπωθούν τα σημάδια μ’ ευκολία. 
Πριν ακόμα σκληρύνει η παραφίνη αποκόπτονται τα 
σημάδια σύγκρισης, τοποθετούνται πλάι στο ίχνος 
που μεταφέρθηκε αυτούσιο από τον τόπο που βρέ
θηκε και φωτογραφίζονται μαζί. Μ’ αυτή τη μέθοδο 
υπάρχουν άριστα αποτελέσματα, γιατί η παραφίνη 
είναι ανθεκτικότερη από την πλαστελίνη και η φωτο- 
γράφιση γίνεται πιο άνετα.

Μικροσκοπική εξέταση

Η μικροσκοπική μέθοδος των Μέι και Μάντσεν 
βασίζεται στο φυσιολογικό ενδεχόμενο να υπάρχουν 
λεπτές ανωμαλίες στην επιφάνεια του εργαλείου. Αυ
τές οι ανωμαλίες δεν είναι ορατές στο γυμνό μάτι, 
γιατί μερικές απ’ αυτές είναι τόσο μικρές όσο ένα εκα
τοστό του χιλιοστού. Μια άμεση σύγκριση του εργα
λείου και του ίχνους στο μικροσκόπιο είναι δύσκολη. 
Το ίχνος αντιπροσωπεύει μια αντανακλώμενη εικόνα 
του εργαλείου. Η εξέταση ενός τέτοιου μεγάλου αντι
κείμενου, όπως ένα εργαλείο κάτω από το μικροσκό
πιο είναι επίσης δύσκολη και αποτελεί μια ακόμη αι
τία για να μην εξετάζεται το εργαλείο απευθείας. Γι’ 
αυτούς τους λόγους γίνεται ένα αποτύπωμα του ερ
γαλείου από μαλακό μόλυβδο. Αν είναι απαραίτητο, 
πιστοποιείται και η γωνία από την οποία χρησιμο
ποιήθηκε το εργαλείο.

Το επιτόπιο ίχνος και το συγκριτικό αποτύπωμα 
του εργαλείου ενώνονται κάτω από ένα διοπτρικό 
συγκριτικό μικροσκόπιο. Όταν έχει πια πιστοποιηθεί 
η ταυτότητα, γίνεται φωτογράφιση και των δύο με 
την ίδια ακριβώς μεγέθυνση. Καλό αποτέλεσμα θα 
δώσει ένας πολύ πλάγιος φωτισμός. Για την αποφυ
γή αντανακλάσεων στη φωτογραφία πρέπει το κομ
μάτι του μολύβδου να βυθιστεί για μερικά δευτερόλε
πτα σε αραιωμένο νιτρικό οξύ και κατόπιν για ένα 
λεπτό σε διάλυμα θειικού άλατος και αμμωνίας, μέχρι 
να μαυρίσει ο μόλυβδος.

Μία μεγέθυνση περίπου 10 φορές είναι γενικά η 
κατάλληλη. Όταν παρουσιάζονται οι ομοιότητες στο 
δικαστήριο, μπορεί να κοπεί μια χαρακτηριστική λω
ρίδα από τη μια φωτογραφία και να προσαρμοστεί 
πάνω από την άλλη, οπότε οι ομοιότητες γίνονται 
κατευθείαν εμφανείς (ορατές).

Συνιστάται αυστηρά τα ίχνη από εργαλεία διαρρή
ξεων που έγιναν από άγνωστους δράστες να εξετά
ζονται στα Εργαστήρια των Εγκληματολογιών Υπη
ρεσιών, όπου και θα ταξινομούνται. Η ταξινόμιση 
βασίζεται στην κατασκευή, σύνθεση, διαστάσεις και 
αποτυπώματα του εργαλείου. Σημειώσεις επίσης πά
νω στο «στυλ» του δράστη θα πρέπει να προστίθε
νται. Τα εργαλεία που βρίσκονται πάνω σε ύποπτους, 
πρέπει επίσης να αποστέλλονται στα εργαστήρια, 
γιατί μπορεί ν’ αποδειχθεί ότι τα ίδια εργαλεία έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες διαρρήξεις.

Από το βιβλίο τους «Modern 
Xrimina Investigation»
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Ο διοικητής του Τμήματος αστυνό
μος A ' Σωτήριος Βότσης.

Γ ' ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Στην καρδιά της Αθήνας

Ρεπορτάζ: Γιώργος ΛΕΚΑΚΗΣ

Μια από τις πιο ευαίσθητες πε
ριοχές της πρωτεύουσας είναι 

εκείνη που συνιστά το χώρο ευθύνης 
του Γ' Αστυν. Τμήματος Τάξης Αθη
νών, γνωστή σαν Κολωνάκι, Η ιδιαι
τερότητα της περιοχής έχει ανάλογες 
συνέπειες και στην αστυνομική της 
κάλυψη.

Αποστολή -  Προβλήματα:
Για την ιδιαιτερότητα της απο

στολής του Τμήματος, τη δραστηριό
τητα και τα προβλήματα που αντιμε
τωπίζει σαν κεντρική υπηρεσία, ο 
διοικητής του αστυνόμος Α' Σωτή
ριος Βότσης μας λέει σχετικά: «Το Γ' 
Αστυν. Τμήμα Τάξης Κολωνακίου, βρί
σκεται στο κεντρικότερο σημείο της A - 
Οήνατ ,χαρακολουΟιόντας από κοντά τον 
πα/.μυ των γεγονότων που αφορούν την 
Αστυνομία, τα οποία φυσικά είναι πολλά 
και καθημερινά.

Οι τομείς ευθύνης μας είναι άκρως 
σημαντικοί και ευαίσθητοι. Στην περιοχή 
αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας υπά
γονται η Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, 
το Μέγαρο Μαξίμου, το Μνημείο του 
Αγνωστου Στρατιώτη, το Πανεπιστήμιο 

της Αθήνας, το Βρετανικό Συμβούλιο 
και αρκετές πρεσβείες ξένων χωριάν, 
στόχοι που απαιτούν συνεχή εγρήγορση 
και αυξημένο αίσθημα ευθύνης.

Στα προβλήματα αυτά προστίθεται 
και το γεγονός ότι η συνοικία αυτή της 
Αθήνας, με τους 100.000 περίπου κατοί
κους, συγκεντραίνει υψηλό αριθμό προ-
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Ο διαμερισματαρχης 4 Αστυν. Υπο
διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., αστυνο
μικός διευθυντής Βασίλης Βρετ- 

τέας.

σωπικοτήτων της οικονομικής και πολι
τικής ζωής της χώρας, ενώ παράλληλα 
αποτελεί ένα από τους βασικούς πνεύμο
νες της οικονομικής και καλλιτεχνικής 
ζωής της πρωτεύουσας (γκαλερί, κατα
στήματα, κ.λπ.).

Ένα ακόμη ενδημικό πρόβλημα τά
ξης αποτελούν οι λογής - λογής μικρο- 
πωλητές που καταλαμβάνουν μεγάλα 
τμήματα των πεζοδρομίων των οδο'ιν 
Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, με απο
τέλεσμα τη γνωστή αντιαισθητική εικόνα 
και τα δίκαια παράπονα των καταστημα
ταρχών. Για την αντιμετώπιση του προ
βλήματος αυτού υπάρχει ειδική ομάδα 
του Τμήματός μας που πέτυχε ικανο
ποιητικά αποτελέσματα.

Τα βασικά καθήκοντα που προβάλ
λουν για την Υπηρεσία μας είναι τα μέ
τρα τάξης, η φρούρηση των ευπαθών 
στόχων, η εφαρμογή της τουριστικής και

της λοιπής νομοθεσίας. Οι ιδιαιτερότη
τες του χώρου ευθύνης μας επιβάλλουν 
συνεχή επιφυλακή για την πρόληψη κάθε 
έκνομιις ενέργειας. Το αστυνομικό προ
σωπικό καταβάλλει πραγματικά συνεχείς 
και ακαταπόνητες προσπάθειες για να 
αναταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
πραγματικά ιδιόμορφης αποστολέας του 
και στις προσδοκίες των κατοίκων της 
περιοχής και πιστεύουμε ότι το κατορ
θώνει. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν περιθιόρια για παραπέρα ανα
βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες και οπωσδήποτε αυ
τός είναι ο κύριος στόχος μας.

Σχέσεις με τους πολίτες

Ο καθημερινός αγιόνας της Υπηρε
σίας μας για την προστασία των ατομι- 
κών δικαιωμάτων και ελευθεριών των

κατοίκων της περιοχής μας, εχει κατα
ξιώσει τον αστυνομικό υπάλληλο και 
βοηθεί στην καλλιέργεια εξαίρετων σχέ
σεων αστυνομίας - πολίτη.

Το υψηλό βιοτικό, κοινιονικό και 
πνευματικό επίπεδο των κατοικίαν της 
περιοχής μας αποτελούν ανασταλτικούς 
παράγοντες για τη χρησιμοποίηση βίας 
στην επίλυση των προσωπικο'ιν τους 
διαφορτόν. Έτσι δεν αντιμετωπίζουμε 
σοβαρά προβλήματα τάξης στον τομέα 
αυτό, ούτε παρουσία περιθωριακών ατό
μων, που να μας προβληματίζει.

Η επαφή του Τμήματος με τους κα
τοίκους και τους επαγγελματίες της πε
ριοχής επιτρέπει τον εντοπισμό και τη 
σωστότερη αντιμετυίπιση των προβλη- 
μάτων που κάθε φορά παρουσιάζονται.

Στην επιτυχία των στόχων μας ο- 
πωσδήποτε συμβάλλουν οι άψογες σχέ
σεις μας με το Δήμο Αθηναίων και τις 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής 
μας».

Μιλήσαμε και με τον υπεύθυνο του 
διαμερίσματος 4 πρώην Αστυνομικών 
Υποδιευθύνσεων, που εποπτεύει 16 
Αστυνομικά Τμήματα και 2 Σταθμούς 
-  ανάμεσα στα οποία και το Γ' Αστυν. 
Τμήμα Τάξης Κολωνακίου, όπου και 
η έδρα του -  αστυνομικό διευθυντή 
Βασίλειο Βρεττέα, ο οποίος μας είπε:

«Η αποστολή και η σπουδαιότητα 
του Γ' Αστυν. Τμήματος Τάξης Αθηνιόν 
(Κολωνακίου) είναι πραγματικά σημα
ντική. Μπορούμε να πούμε αναντίρρητα 
ότι εδ(') χτυπάει η καρδιά της Αστυνο
μίας. Και αυτό γιατί είναι τόσο ευαίσθη
τοι οι τομείς που αστυνομεύει, (άστε κάθε 
περιστατικό μπορεί να διασαλεύσει την 
τάξη, αλλά και να έχει διεθνή αντίκτυπο 
(π.χ. μια επίθεση σε πρεσβεία). Είναι 
περιττό να σας πω ότι τόσο εγώ όσο και 
ο διοικητής του Τμήματος, βρισκόμαστε 
σε συνεχή εγρήγορση και επιφυλ.ακή, για 
να μη συμβεί οτιδήποτε στην περιοχή 
μας, έχοντας επίγνωση των ευθυνών μας 
και της σπουδαιότητας της αποστολές 
μας.»

Το Γ' Αστυν. Τμήμα Τάξης Αθη
νών (Κολωνακίου), μια υπηρεσία από 
τις σημαντικότερες σε ρόλο και απο
στολή στην περιοχή της πρωτεύου
σας, αποτελεί δίκαια τη θιτρίνα της 
αστυνομικής δραστηριότητας στο πο
λυδαίδαλο κέντρο της Αθήνας.
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Αναδημοσίευση από το 
περιοδικό ΑΤΉΕΝΑ 
Μετάφραση: Κώστας Δανούσης

Μια από τις παλιές συνοικίες 
της Αθήνας είχε πρόσφατα κατα
στεί επίκεντρο συζητήσεων και 
διενέξεων εξαιτίας της Κυβέρνη
σης να επέμβει στις συνήθειες των 
κατοίκων της.

Τα Εξάρχεια, ή το «Τρίγωνο», 
όπως οι ντόπιοι τα αποκαλούν εξαι
τίας του σχήματος της κεντρικής 
τους πλατείας είχαν αναπτυχθεί 
κάπως ανάλογα με την παρισινή 
συνοικία της Montmartre με χαρα
κτηριστικά τη γραφικότητα και την 
απελευθερωμένη συμπεριφορά του 
πληθυσμού τους.

Την ίδια εποχή η εισροή σπου
δαστών -  καθώς οι αστοί μετακι
νούντο προς τα προάστια -  η μικρή 
τους απόσταση από το πανεπιστή
μιο έκαναν τα Εξάρχεια κεντρικό 
σημείο αμφισβήτησης και διαλόγου 
πάνω στις νέες ιδέες και τάσεις και 
μιας ζωής χωρίς αυστηρό πρό
γραμμα και πολλούς περιορισμούς.

Το κακό άρχισε όταν διάφοροι 
νέο ι- και όχι τόσο ν έο ι- άνθρωποι, 
όχι μόνιμοι κάτοικοι, άρχισαν να 
μετακινούνται στο «τρίγωνο» με 
ποικιλία ενασχολήσεων, που κάλυ
πτε όλο το φάσμα από τη διέγερση 
των πολιτικών ανησυχιών των 
σπουδαστών (Σχολής Καλών Τε
χνών, Χημείου και Πολυτεχνείου) 
μέχρι την προώθηση ναρκωτικών. 
«Θα ξεκαθαρίσω τα Εξάρχεια. Δεν 
μπορούμε να αγνοούμε τις εκκλή
σεις των πραγματικών κατοίκων 
τους» δήλωσε ο υπουργός Δημό
σιας Τάξης Αντώνης Δροσογιάν- 
νης, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες 
ορισμένων εφημερίδων της Αρι
στερός των σπουδαστικών οργα
νώσεων.

Η θέα των αστυνομικών οχημά
των (κλούβες), τα οποία μετακινή
θηκαν στην μικρή πλατεία στις αρ
χές του καλοκαιριού -  και έμειναν 
εκεί μερικές βδομάδες -  εξόργισε 
πολλούς, δίκαιους και αδίκους.

Η εκστρατεία όμως έφερε απο
τελέσματα. Οι λίγοι διακινητές 
ναρκωτικών, συνελήφθησαν επ’ 
αυτοφόρω, συχνά με τη βοήθεια 
των σπουδαστών, οι οποίοι ήσαν 
και τα θύματά τους, και το «Τρίγω

νο» έπαψε να έλκει δημαγωγούς 
από άλλες περιοχές και αποδόθηκε 
στους κατοίκους του.

Το πλέον σημαντικό γεγονός, 
για τους ιδιοκτήτες (οικοδεσπότες) 
της περιοχής ήταν ότι χάρη στο 
σχέδιο του Δροσογιάννη -  σε συν
δυασμό με τη δημιουργία νέων 
πάρκων από το δήμαρχο της Αθή
νας -  τα Εξάρχεια ανέβηκαν σαν 
αγορά και η σύνθεση του πληθυ
σμού βελτιώθηκε.

«Με ονόμασαν “αστυνόμο”», λέ
ει ο κ. Δροσογιάννης με συγκρατη
μένο χαμόγελο, «αλλά τώρα είναι 
ευχαριστημένοι που απαλλάγησαν 
από τις διάφορες ενοχλήσεις».

Ακροβατώντας ανάμεσα στην 
ανάγκη για ελευθερία, πρωτοτυπία 
και διάλογο από τη μια μεριά και 
στο κίνδυνο της αταξίας και της 
διαφθοράς από την άλλη, οι υπεύ
θυνοι, για την εφαρμογή της «ε
πέμβασης» βλέπουν με ικανοποίη
ση ότι οι σπουδαστές ξαναγύρισαν 
και όλο και περισσότεροι τουρίστες 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στους 
θαμώνες των καφετεριών του «Τρι
γώνου» χωρίς όμως ναρκωτικά και 
κρούσματα αναρχίας (ενεργού 
τουλάχιστον).
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«ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διονυσίου Καλαντζή 
αστυν. διευθυντού 
της Δ/νσης Τροχαίας 
Αττικής.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Νωτιαιομετωπικές συγκρούσεις

Οι περισσότερες «νωτιαιομετωπικές» συγκρού
σεις γίνονται, γιατί οι οδηγοί των οχημάτων που ακο
λουθούν, δεν τηρούν την προθλεπόμενη απόσταση 
ασφαλείας, από τα προπορευόμενα οχήματα.

«Νωτιαιομετωπική» είναι η σύγκρουση εκείνη, που 
το μέτωπο (μπροστινό μέρος) του ακολουθούντος 
συγκρούεται με τα νώτα (οπίσθιο μέρος) του προπο- 
ρευομένου1. Στις συγκρούσεις αυτές δεν είναι απα
ραίτητο πάντοτε το μπροστινό όχημα να κινείται, αλ
λά ενδέχεται να βρίσκεται σε «στάση»2 ή «στάθμευ
ση»1, ή να κάνει «διακοπή πορείας»4. Σε πολλές πε
ριπτώσεις όμως, συμβαίνει το προπορευόμενο να κά
νει «οπισθοπορεία» και να συγκρούεται με το μέτωπο 
του ακολουθούντος, που είτε κινείται, είτε βρίσκεται 
σταματημένο.

Η έρευνα του ατυχήματος για τη δίκαιη απόδοση 
των ευθυνών στις παραπάνω συγκρούσεις, παρουσιά
ζει, ιδιομορφίες, σημαντικές δυσχέρειες και πολυ- 
πλοκότητα. Οι δυσκολίες επιτείνονται περισσότερο 
στις λεγάμενες «πολλαπλές νωτιαιομετωπικές συ
γκρούσεις εν σειρά» τις γνωστές μας «καραμπόλ- 
λες», γιατί τα πειστήρια είναι ελάχιστα και οι μάρτυ
ρες, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επιβά
τες των οχημάτων «ενσυνείδητα ή ασυνείδητα» ψεύ
δονται. Γι' αυτό, εκείνος που θα κάνει την έρευνα και 
την ερμηνεία των πειστηρίων, είτε ανακριτικός υπάλ
ληλος είναι, είτε δικαστής, αλλά και ο ειδικός πραγ- 
ματογνώμονας, πρέπει να έχει μεγάλη πείρα, σφαιρι
κές γνώσεις Δικαίου, Φυσικής κλπ.), να καταβάλει 
σημαντικό κόπο πολύ μεγάλη προσοχή και να εργα- 
σθεί με υπομονή και επιμονή.

Στην μικρή μας αυτή συμβολή για το θέμα της έ
ρευνας, θα ασχοληθούμε μόνο με την «απόσταση 
ασφαλείας», από προπορευόμενο όχημα, χωρίς να 
αναφερθούμε στην απόσταση ασφαλείας από παρα- 
πλεύρως κινούμενο όχημα5 που προκαλεί τις «πλευ
ρικές» συγκρούσεις.

Χρόνος και απόσταση ακινητοποίησης

Πριν προχωρήσουμε να αποδείξουμε, ποιά είναι η 
απόσταση ασφάλειας και πώς αυτή εκφράζεται σε μέ
τρα, είναι ανάγκη, να παραθέσουμε ορισμένες έν
νοιες, που συνθέτουν το πρόβλημα και οφείλονται 
στον οδηγό, στο όχημα, στην οδό και στις καιρικές 
κυκλοφοριακές συνθήκες.

Χρόνος αντίδρασης οδηγού

Είναι γνωστό ότι η απόσταση ακινητοποίησης, εί
ναι το άθροισμα της απόστασης αντίδρασης και της 
απόστασης τροχοπέδησης. Εδώ πρέπει να προστεθεί 
και η απόσταση απόκρισης των φρένων.

Πιο αναλυτικά, όταν ένας οδηγός αντιληφθεί τον 
κίνδυνο και αποφασίσει να τροχοπεδήσει, μεσολαβεί 
ένας χρόνος σε δευτερόλεπτα και το όχημα με την 
ταχύτητα που έχει, θα διανύσει μια απόσταση σε μέ
τρα. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί και κατά συνέπεια η 
απόσταση που θα διανυθεί, εξαρτάται από ψυ χο 
λ ο γ ι κ ο ύ ς  πα ρά γον τ ε ς  (όραση, αντίληψη κινδύ
νου, συνειδητοποίηση του κινδύνου, απόφαση, εντο
λή κλπ.) και σωματ ι κούς  πα ρ ά γ ο ν τ ε ς  (εκτέλεση 
της απόφασης, εντολή στο δεξί πόδι για πάτημα του 
φρένου, πίεση του πεντάλ του φρένου με δύναμη τέ
τοια για αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος 
πέδησης κλπ.). Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται και από 
την ηλικία οδηγού, σωματική κατάσταση, πνευματική 
κατάσταση, κούραση, υπνηλία, μέθη, φάρμακα, ναρ
κωτικά κλπ., καθώς επίσης και από τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες (αραιή κυκλοφορία, εντός ή εκτός κατοι- 
κημένης περιοχής κλπ.).

Ο χρόνος αντίδρασης αρχίζει με την αντίληψη του 
κινδύνου και τελειώνει με την έναρξη της τροχοπέ
δησης. Υπολογίσθηκε με δοκιμές και καθορίστηκε 
σ υμβ ατ ι κ ά  για τον μέσο συνετό οδηγό σε 1 δευτε
ρόλεπτο (1"), ενώ αρχίζει από 0,5 του δευτερόλε
πτου, ανάλογα με τον οδηγό και μπορεί να παραταθεί 
μέχρι και 2 δευτερόλεπτα. Κατά συνέπεια ο χρόνος 
αντίδρασης είναι θέμα οδηγού (άνθρωπος), αποτελεί 
έ μ μ ε σ ο  α ί τ ι ο  τροχαίου ατυχήματος και ανάλογα, 
επιβαρυντική ή ελαφρυντική περίπτωση6.

Απόσταση αντίδρασης οδηγού

Είναι το διάστημα που διανύεται από το αυτοκίνη-
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το κατά τη διάρκεια του χρόνου αντίδρασης του οδη
γού και εκφράζεται σε μέτρα.

Είναι γνωστό, από στοιχειώδεις γνώσεις της Φυσι
κής, ότι η ταχύτητα ισούται με την διανυόμενη από
σταση δια του χρόνου. Άρα η απόσταση ισούται με 
το γινόμενο της ταχύτητας επί τον χρόνο. Αν εκφρά- 
σουμε την ταχύτητα σε μέτρα (1.000) και την ώρα σε 
δευτερόλεπτα (3.600) η απόσταση σε μέτρα θα είναι: 
το 0,277 της ταχύτητας Χ/ω επί το χρόνο σε δευτε
ρόλεπτα.

Για παράδειγμα, σε μια ταχύτητα 70 χ/ω και χρόνο 
αντίδρασης 1 δευτερόλεπτο, έχουμε απόσταση αντί
δρασης σε μέτρα 0,277 χ 70 χ 1 = 19,34 μέτρα και 
πιο απλά, για να υπολογίσουμε χονδρικά την από
σταση αντίδρασης πολλαπλασιάζουμε τις δεκάδες 
της ταχύτητας επί το 3 (3πλάσιον των δεκάδων της 
ταχύτητας)7 π.χ. σε ταχύτητα 70 χ/ω δεκάδες 7 x 3  = 
21 μέτρα.

Χρόνος απόκρισης φρένων

Είναι ο χρόνος που απαιτείται, στη διάρκεια ενός 
κατεπείγοντος χειρισμού, μεταξύ της στιγμής στην 
οποία επενεργεί το πόδι του οδηγού στο «πεντάλ» 
των φρένων και της στιγμής κατά την οποία η δύναμη 
πέδησης επί του πλέον μειονεκτούντος άξονα, ανέρ
χεται στην αντιστοιχούσα προς την προδιαγραφόμε
νη αποτελεσματικότητα τιμή.

Ο χρόνος αυτός καθορίστηκε να είναι το πολύ ή 
ίσος προς 0,6 δευτερόλεπτα8 και αρχίζει από 0,2 του 
δευτερόλεπτου.

Στη Δυτική Γερμανία προβλέπεται από τους κανο
νισμούς καθυστέριση πέδησης από 2,5 στο δευτερό
λεπτο ανά δευτερόλεπτου μέχρι και 4 μ. στο δευτερ. 
ανά δευτερΛ Εξάλλου στη χώρα μας για τα υδραυλι
κά φρένα καθορίστηκε σαν ανεπαρκής πέδηση (Κ) τι
μή μικρότερη του 0,40%, όπου Κ = άθροισμα δυνά
μεων πέδησης επί 100 δια του βάρους του οχήματος 
υπό ζύγιση, ενώ για τα αερόφρενα έχει άλλη σχέση10.

Απόσταση απόκρισης φρένων

Με την ίδια μέθοδο που βρήκαμε την απόσταση 
αντίδρασης οδηγού, βρίσκουμε την απόσταση από
κρισης φρένων, που είναι το 0,166 επί την ταχύτητα 
σε χ/ω. Αρα με ταχύτητα 70 χ/ω η ανώτερη επιτρε
πτή διανυθείσα απόσταση, χωρίς να μπλοκάρουν οι 
τροχοί και κατά συνέπεια να αφήσουν ίχνη τροχοπέ
δησης στο οδόστρωμα είναι 0,166 x 70 = 11,62 μέ
τρα.

Χρόνος και απόσταση τροχοπέδησης

Απόσταση τροχοπέδησης είναι η απόσταση που 
διανύει το όχημα στη χρονική περίοδο που τα φρένα

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι νωτιαιομετωπικές συγκρούσεις διακρίνονται σε 
«κεντρικές» και «έκκεντρες» ανάλογα των διευ
θύνσεων των δυνάμεων της σύγκρουσης, αν διέρ
χονται ή όχι από το κέντρο βάρους των οχημάτων.

2. Στάση: Η ακινησία του οχήματος σε χρόνο που 
απαιτείται για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβα
τών ή φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων (άρ
θρο 2 ΚΟΚ).

3. Στάθμευση: Η ακινησία του οχήματος για οποιο- 
δήποτε άλλο λόγο, πλην διακοπής πορείας ή στά
σης (άρθρο 2 ΚΟΚ).

4. Διακοπή πορείας: Η σύντομη ακινησία του οχήμα
τος για αποφυγή εμπλοκής σε άλλον που χρησι
μοποιεί την οδό, ή σύγκρουσης με εμπόδιο, ή για 
να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς κυκλοφο
ρίας (άρθρ. 2 ΚΟΚ).

5. Παράπλευρη απόσταση ασφαλείας: Ο οδηγός σε 
προσπέρασμα υποχρεούται να αφήνει στο όχημα 
που προσπερνά, αρκετό χώρο παραπλεάρως (άρ
θρο 17 παρ. 5 ΚΟΚ).

6. Για περισσότερα βλέπε και «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΥ
ΤΟΚΙΝΗΤΟ» Σ. Γεωργούση, αυτοτελής τόμος,σελ. 
41 και επομ.

7. Βλέπε και «Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου» 
τόμος ΙΒ' σελ. 150 που έτσι και πολύ σωστά έχει 
υπολογισθεί η απόσταση αντίδρασης.

8. Για περισσότερα, όσον αφορά την πέδηση οχημά
των, βλέπε Π.Δ. 537/31 - 12 - 1983 (ΦΕΚ. A 210 της 
31.12.83) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις και ο
δηγίες Ε.Ο.Κ.».

9. Βλέπε Απόφαση Ειρηνοδικείου Κολωνίας στην 
«Επιθ. Συγκ. Δικαίου» Τόμος ΙΒ/1984, σελίδα 17.

10. Βλέπε υπ· αριθ. 44800/123/17.12.85 Απόφ. 
Υπουργ. Συγκοινωνιών (ΦΕΚ Β’ 781 της 24.12.85) 
«τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενεργείας 
περιοδικού και τεχνικού ελέγχου οχημάτων».
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έχουν πλήρη ανασχετική ενέργεια, έχουν δηλαδή 
«πιάσει» και αφήνουν στο οδόστρωμα τα λεγάμενα 
ίχνη τροχοπέδησης. Αρχίζει από το τέλος της από
στασης απόκρισης των φρένων και τελειώνει στα ίχνη 
των πίσω τροχών του σταματημένου αυτοκινήτου.

Ο χρόνος τροχοπέδησης βρίσκεται από τη σχέση 
της Φυσικής και είναι η τετραγωνική ρίζα του 0,2 των 
ιχνών τροχοπέδησης σε μέτρα δια του συντελεστή 
τριβής του οδοστρώματος. Έτσι π.χ. με ίχνη τροχο
πέδησης που μπορούμε να τα μετρήσουμε στο οδό
στρωμα π.χ. 32,6 μ. και συντελεστή τριβής που μπο
ρούμε να τον υπολογίσουμε με δοκιμαστικά ίχνη ή 
από πίνακες π.χ. 0,60, έχουμε χρόνο τροχοπέδησης 
3,29 δευτερ. Επίσης τον χρόνο τροχοπέδησης μπο
ρούμε αν γνωρίζουμε την ταχύτητα, να τον υπολογί
σουμε, αφού διαιρέσουμε την ταχύτητα (μέτρα το 
δευτερ.) δια της επιβράδυνσης.

Εξάλλου την ταχύτητα μπορούμε εύκολα να την 
υπολογίσουμε από το γνωστό τύπο V = 35,4 F.T. ε
φόσον ξέρουμε το χρόνο Τ και τον συντελεστή τρι
βής F, ή αν ξέρουμε μόνο τον συντελεστή τριβής F 
και την απόσταση τροχοπέδησης D, με την σχέση V = 
15,9 επί την τετραγ. ρίζα του γινομένου του συντε
λεστή τριβής επί την απόσταση τροχοπέδησης. Η α
πόσταση τροχοπέδησης μετράται στο οδόστρωμα, 
όταν υπάρχουν ίχνη τροχοπέδησης ή υπολογίζετε με 
τύπους της φυσικής11.

Βάσει λοιπόν αυτών που εκθέσαμε πιο πάνω α
πόσταση ακ ι νη τ ο πο ί η σ η ς  του αυτ/του, από α
πότομο φρενάρισμα (τροχοπέδηση κινδύνου) είναι το 
άθροισμα της απόστασης αντίδρασης οδηγού συν 
την απόσταση απόκρισης των φρένων του αυτ/του, 
συν την απόσταση τροχοπέδησης του αυτ/του. Ενώ, 
χρόν ο ς  α κ ι ν η τ ο πο ί η σ η ς  είναι το άθροισμα του 
χρόνου αντίδρασης 1 δευτερ. συν το άθροισμα του 
χρόνου απόκλισης φρένων το πολύ ή ίσο με 0,6 δευ
τερ. συν τον χρόνο τροχοπέδησης.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο, 
προθλέπεται από το άρθρο 19 παρ. 7 του ΚΟΚ και 
επιβάλλεται στον οδηγό που κινείται πίσω από άλλον, 
να τηρεί αρκετή απόσταση για αποφυγή της σύ
γκρουσης, στην περίπτωση που το προπορευόμενο 
όχημα μείωνε ξαφνικά την ταχύτητα, ή διέκοπτε την 
πορεία του.

Ποιά όμως είναι η απόσταση ασφαλείας δεν ορίζε
ται από τον ΚΟΚ, αλλά ούτε και από κανένα ΚΟΚ ξέ
νου κράτους12 και πολύ σωστά, γιατί εξαρτάται από 
την ταχύτητα των οχημάτων, την απόσταση αντίδρα
σης του ακολουθούντος οδηγού και το χρόνο από
κρισης του συστήματος πέδησης.

Εξαίρεση παρουσιάζει ο αγγλικός ΚΟΚ (THE HI
GHWAY CODE) άρθρο 47 που προτρέπει τους οδη
γούς να μην πλησιάζουνκοντύτερααπό την απόσταση 
ακινητοποίησης που τους δίνεται στον πίνακα που θα 
παραθέσουμε13. Πάντως σε ανοικτούς δρόμους κα

νονικές συνθήκες καθορίζει ότι η απόσταση μιας (1) 
γυάρδας για κάθε μίλι την ώρα είναι αρκετή.

Πολλοί εξειδικευμένοι συγγραφείς που ασχολή
θηκαν διεξοδικό με το θέμα, καθόρισαν σαν απόστα
ση ασφαλείας, την απόσταση ακινητοποίησης του 
ακολουθούντος οχήματος και άλλοι μόνο, την από
σταση αντίδρασης που θα διανύσει ο οδηγός που α
κολουθεί.

Ποιά όμως πρέπει να είναι η ε λ ά χ ι σ τ η  από
σταση α σ φα λ ε ί α ς ,  θα αποδείξουμε πιο κάτω:

Είναι γνωστό ότι, όταν ένα αυτ/το κινείται πίσω 
από άλλο προπορευόμενο, κινείται στο ίδιο οδό
στρωμα, με τις ίδιες κυκλοφοριακές και καιρικές 
συνθήκες και βασικά, εφ’ όσον τηρεί μια σταθερή 
απόσταση ασφαλείας, έχει και την ίδια ή σχεδόν την 
ίδια ταχύτητα. Κατά συνέπεια, τα ίχνη τροχοπέδησης 
σε ένα «φρενάρισμα κινδύνου» είναι τα ίδια και έ
χουν το αυτό σχεδόν μήκος. Η διαφορά είναι στην 
απόσταση αντίδρασης, συν την απόσταση απόκρισης 
των φρένων, που ο προπορευόμενος οδηγός τις α
ποστάσεις αυτές τις έχει διανύσει, όταν ο δεύτερος 
που ακολουθεί αρχίζει να συνειδητοποιεί τον κίνδυνο 
και αντιδρά.

Πιο απλά,  τη στ ι γμή  που α ρ χ ί ζ ου ν  τα ί 
χνη τ ρ ο χο π έ δη ση ς  του π ρ ο π ο ρ ε υ όμ ε ν ου  
α ρ χ ί ζ ε ι  η α ν τ ί δραση  του οδηγού  του α κ ο 
λ ο υ θ ο ύ ν τ ο ς  και κατά συνέπεια θα διανύσουν: το 
προπορευόμενο μόνο την απόσταση τροχοπέδησης 
σε χρόνο που αποδείξαμε πιο πάνω, ενώ αυτό που 
ακολουθεί θα διανύσει την απόσταση ακινητοποίησης 
(απόσταση αντίδρασης, συν την απόσταση απόκρισης 
φρένων, συν την απόσταση τροχοπέδησης που είναι 
ίσια και για τα δύο οχήματα).

Εφ' όσον η απόσταση τροχοπέδησης είναι ίδια στο 
Α' και Β' όχημα, τότε το Β' για να μη συγκρουσθεί, 
πρέπει να κρατά μια απόσταση ίση ή μεγαλύτερη του 
0,443 της ταχύτητάς του. Στην τιμή αυτή πρέπει να 
προστεθεί το μήκος του προπορευόμενου αυτοκινή
του και μια απόσταση του Β' από τον εμπρόσθιο άξο
να μέχρι το τέλος του εμπρόσθιου προφυλακτήρα 
του, συμπεριλαμβανομένου και του μήκους των τ υ 
χόν ε λ κ ομ έ ν ων  από το Α' όχημα (π.χ. ρυμουλκών, 
μπαγαζιέρα - τρέϋλορ - τροχόσπιτο κλπ.)14.

Σ υ μ π ε ρασματ ι κ ά  γ ια  να μη σ υ γ κ ρ ο υ σ θ ε ί  
αυτό που α κ ο λ ο υ θ ε ί  από απότομη τ ρ ο χ ο 
πέδηση του προ πο ρ ε υ όμ ε ν ου ,  πρέπε ι  να 
κρατά σ τ α θ ε ρή  απόσταση α σ φ α λ ε ί α ς  που 
ι σούτα ι  με το 0,443 της τ α χ ύ τ η τ ά ς  του σε 
χ/ω συν το μήκος  του π ρ ο π ο ρ ε υ ομ έ ν ου  
ο χή μ ατ ος .  Πιο απλό σε μέτρα, όσα το μισό της τα
χύτητας π.χ. 70 χ/ω: 2 = 35 μ.15

Καταλογισμός ευθυνών:

Αν λοιπόν, σύμφωνα με όσα εκθέσαμε, η απόστα
ση ασφαλείας είναι μικρότερη της τιμής που προσ
διορίσαμε ή διανυθεί σε χρόνο μεγαλύτερο της τιμής 
που υπολογίσαμε, τότε το αυτοκίνητο που ακολουθεί
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Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

11. Για τα επιβατηγό αυτ/τα, βλέπε Π.Δ. 537/31.12.83 
«Συμμόρφωση προς τις διατάξεις ΕΟΚ» που πε
ριέρχονται πίνακες δοκιμής ανεκτών ορίων φρέ
νων για όλα τα αυτοκίνητα.

12. Σύμβαση ΟΗΕ: «Οδηγός κινουμένου όπισθεν άλ
λου οχήματος, πρέπει να τηρεί αρκετή 
απόσταση απ’ αυτό, ώστε να αποφευ
χθεί η σύγκρουση, αν το έμπροσθεν 
όχημα θα εμείωνε αιφνίδια την ταχύ
τητά του ή σταματούσε» (άρθρ. 13 
παρ. 3 Σύμβαση της Βιέννης Σ.Τ.Β»), 

Δυτ. Γερμανία: «Η απόσταση από προπορευόμενο 
όχημα πρέπει κατά κανόνα να είναι 
τόσο μεγάλη, ώστε να μπορεί να ακι- 
νητοποιηθεί τούτο πίσω από το πρώτο 
σε περίπτωση αποτόμου φρεναρίσμα
τος εκείνου» (παρ. 4 Γερμανικού ΚΟΚ 
ST.VOj.

Γαλλία: «Ο οδηγός οχήματος κυκλοφορούντος πίσω 
από άλλο όχημα οφείλει να αφήσει ε
λεύθερο μεταξύ του προπορευομένου 
και του οχήματος του διάστημα (από
σταση) ασφαλείας, για να μπορεί να 
αποφύγει μια σύγκρουση σε περίπτωση 
επιβράδυνσης απότομης ή στάσης του 
προπορευομένου οχήματος. Αυτή η 
απόσταση είναι τόσο μεγαλύτερη, όσον 
η ταχύτητα είναι ψηλότερη» (άρθρ. Ρ 8 
παρ. 1 Γαλλικού ΚΟΚ). Για περισσότερα 
Ον. Ονουφριάδη νέος ΚΟΚ.

Ιταλία: «Αφήνετε αρκετή απόσταση από το όχημα 
που βρίσκεται μπροστά σας, για να 
μπορέσετε να σταματήσετε με ασφά
λεια, αν εκείνο μετριάσει ταχύτητα ή 
σταματήσει απότομα. Ένας σίγουρος 
κανόνας είναι να μην είσθε ποτέ πλη- 
σιέστερα από τη συνολική απόσταση 
πέδησης που δείχνει ο πίνακας πιο κά
τω. Αλλά στους ανοικτούς δρόμους με 
καλές συνθήκες η απόσταση μιας (1) 
γυάρδας για κάθε μίλι την ώρα της τα
χύτητας, ή απόσταση δυο (2) δευτερόλ. 
είναι αρκετή. Σε βρεγμένους, γλυσιε 
ρούς δρόμους η απόσταση ανάμεσα 
στα δύο οχήματα πρέπει να είναι πολύ 
μεγαλύτερη» (άρθρ. 49 ROAD TRAFFIC 
ACT 1972 στον THE HIGHWAY CODE, 
έκδοση 1978 MAGESTY'S STATIONERY 
OFFICE).

Χιλ/ώρα Απόσταση
αντίδραση

Απόσταση
πέδησης

Συνολική
απόσταση
πέδησης

30 6 6 12
50 10 14 24
65 12 25 37
80 15 38 53

100 19 57 76
120 23 80 103

Αυτές οι αποστάσεις αναφέρονται σε στεγνούς 
δρόμους, με αυτ/το σε καλή μηχανική κατάσταση 
με γερά φρένα και λάστιχα και με οδηγό προικι
σμένο με σωστά αντανακλαστικά. Να θυμάστε πως 
αυτές είναι οι ελάχιστες αποστάσεις. Η απόσταση 
πέδησης αυξάνει σημαντικά σε βρεγμένους και 
ολισθηρούς δρόμους με ελαττωματικά φρένα 
φθαρμένα λάστιχα και κουρασμένο οδηγό.
Ο Ελληνικός ΚΟΚ, στο άρθρο 36 παρ. 1α, καθορί
ζει έμμεσα απόσταση ακινητοποίησης τη νύκτα 
τουλάχιστον 100 μέτρα, όταν αναφέρει ότι τα φώ
τα πορείας που επιβάλλεται να είναι αναμμένα, 
πρέπει ο οδηγός να διακρίνει καθαρά από από
σταση τουλάχιστον 100 μ. Ενώ εξάλλου καθορίζει 
στους αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας 
κυκλοφορίας το τρίγωνο ασφαλείας να τοποθετεί
ται τουλάχιστον 100 μ. από το σταματημένο αυτ/το 
άρθρο 29 παρ. 3.

14. Στην Αμερική από δοκιμές που έχουν κάνει, έ
χουν καταλήξει στον τύπο a = 8 + 0, 2Υ + 0,003Υ2. 
Βλέπε Σ. Γεωργούση « Ανθρωπος και αυτ/το», τό
μος Α ' σελ. 320 ενώ από τον ΚΟΚ της Αγγλίας που 
συνιστά μια γυάρδα στο μίλι βγαίνει η σχέση σε 
μέτρα και ταχύτητα χ/ω a = 0, 568Υ ή χρόνος t = 
2" ήτοι a = 0,277Υ. 2 = 0,554Υ βλέπε ανωτ. υπο- 
σημ. 13. Βλέπε και «Επιθεώρηση Συγκ. Δικαίου» 
Τόμος ΙΒ71984, σελίς 150 και στο «ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗ
ΓΟΥ», Βερβελίδη - Βλαχοπούλου έκδοση 1984 
σελ. 23.

15. Με περισσότερη όμως προσέγγιση για απομνημό
νευση πολλαπλασιάζουμε τις δεκάδες της ταχύ
τητας επί 4 και στο γινόμενο προσθέτουμε το 4 
π.χ. 70 χ/ω δεκάδες 7 x 4  = 28 + 4 =  32μ.
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θα συγκρουσθεί «νωτιαιομετωπικά» με το προπο- 
ρευόμενο και την ευθύνη φέρει αυτό που ακολουθεί.

Φέρει όμως αυτός που ακολουθεί την αποκλειστι
κή ευθύνη ή μέρος της ευθύνης μετατοπίζεται και 
στον προπορευόμενο: Επειδή το αιφνίδιο φρενάρι
σμα του προπορευόμενου, αποτελεί «αιτιώδη συνά
φεια» της σύγκρουσης που επακολούθησε, από άπο
ψη υπαιτιότητας, το προπορευόμενο τότε μόνον θα 
ήταν ανεύθυνο, όταν το αιφνίδιο φρενάρισμα ήταν 
επιβεβλημένο από τον ΚΟΚ και τις περιστάσεις. Επο
μένως ο ανακριτικός υπάλληλος στην προανάκριση ή 
ο δικαστής, που θα εκδόσει την απόφαση, πρέπει συ
μπληρωματικά να ερευνήσει και τα παρακάτω:

Για το προπορευόμενο

Έκανε πράγματι διακοπή πορείας ή μείωσε την 
ταχύτητά του; (άρθρ. 19 παρ. 3 ΚΟΚ). Αν ναι, ποιοι οι 
συγκεκριμένοι και δικαιολογημένοι λόγοι που τον ε
ξανάγκασαν; (αυτοψία - προανάκριση).
Μήπως ετροχοπέδησε απότομα, χωρίς να το επι
βάλλουν λόγοι ασφαλείας; (άρθρ. 24 παρ. 1 ΚΟΚ) (αυ
τοψία - προανάκριση).

Είχε φώτα τροχοπέδησης; (άρθρ. 68 ΚΟΚ) και αν 
άναψαν όταν τροχοπέδησε (άρθρ. 24 παρ. 2) (αυτοψία 
- προανάκριση - πραγματογνωμοσύνη). Αν τα φώτα 
τροχοπέδησης δεν άναβαν, ο οδηγός ττήκωσε το αρι
στερό χέρι του (έκταση) και συνεχώς κινούσε τούτο- 
προς τα άνω και κάτω; (άρθρ. 24 παρ. 2 ΚΟΚ) (αυτο
ψία - προανάκριση).

Μήπως έκανε ελιγμό, ποιό και γιατί; Τήρησε τους 
κανόνες ελιγμού του άρθρ. 21 ΚΟΚ; Έλαβε δηλ. υ
πόψη του τη θέση, την κατεύθυνση και τη ταχύτητα 
του ακολουθούντος; (άρθρ. 21 παρ. 1 ΚΟΚ) (αυτοψία- 
προανάκριση).

Μήπως προηγούμενα έκανε προσπέραση του α
κολουθούντος ή αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας; Έγι
νε κανονικά όπως ορίζει το άρθρο 17 ΚΟΚ; Επανα
φέρθηκε το όχημα πλησίον του δεξιού άκρου του 
οδοστρώματος, ακίνδυνα για εκείνο που προσπερνά; 
(άρθρ. 17 παρ. 6 ΚΟΚ). Μήπως απαγορεύεται η αλλα
γή λωρίδας λόγω πυκνότητας κυκλοφορίας; (άρθρ. 17 
παρ. 9 ΚΟΚ) (αυτοψία - προανάκριση).

Υπήρχαν στο δρόμο πινακίδες ελάχιστου ορίου 
ταχύτητας; (Ρ - 57). Αν ναι, μήπως παραβίασε το ορι
ζόμενο με την πινακίδα κατώτατο όριο ταχύτητας; 
(άρθρ. 20 παρ. 10 ΚΟΚ) (αυτοψία - φωτογραφίες - 
σχεδιάγραμμα - προανάκριση).

Μήπως εκινείτο με ασυνήθη βραδύτητα, χωρίς 
λόγο που να δικαιολογεί τέτοια κίνηση και εμπόδισε 
έτσι την ομαλή πορεία του ακολουθούντος; (άρθρ. 19 
παρ. 4 ΚΟΚ) (προανάκριση).

Μήπως έκανε οπισθοπορεία; Μήπως ήταν δρόμος 
ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομος16 και απα
γορεύεται γενικά η οπισθοπορεία; (άρθρ. 29 παρ. 2γ 
ΚΟΚ). Μήπως έκανε ελιγμό για στάθμευση και υπε- 
ρέβει σε μήκος το διπλάσιο του μήκους του οχήμα
τος; (άρθρ. 22 παρ. 1 ΚΟΚ) (αυτοψία - προανάκριση - 
πραγματογνωμοσύνη).

Μήπως έκανε στάση ή στάθμευση σε δρόμο που 
απαγορεύεται (αυτοκινητόδρομος - οδός ταχείας κυ
κλοφορίας) (άρθρ. 29 παρ. 2α) και αν αναγκάστηκε να 
ακινητοποιηθεί σε τέτοια οδό, τοποθέτησε το τρίγω
νο ασφαλείας σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων 
πίσω από το όχημα; (άρθρ. 29 παρ. 3 ΚΟΚ) ή τη νύκτα 
και τα φώτα θέσης; (άρθρ. 35 παρ. 3α' και 36 παρ. ι, δ 
ΚΟΚ) (προανάκριση -αυτοψία).

Μήπως έκανε στάση ή στάθμευση, εκεί όπου απα
γορεύεται από το άρθρο 34 παρ. 2, στ', ζ \ ΚΟΚ και 
στάθμευση του άρθρ. 34 παρ. 3, γ, δ, ε, στ, ΚΟΚ (επι
κίνδυνες σταθμεύσεις) και αν αναγκάσθηκε να σταθ
μεύσει, τοποθέτησε το τρίγωνο ασφαλείας σε από
σταση τουλάχιστον 20 μ. σε κατοικημένη περιοχή και 
σε απόσταση τουλάχιστον 50 μ. σε εκτός κατοικημέ- 
νη περιοχή; (άρθρ. 34 παρ. 9 ΚΟΚ) ή τη νύκτα και τα 
φώτα θέσης; (άρθρ. 35 και 36 ΚΟΚ) (προανάκριση - 
αυτοψία).

Μήπως το προπορευόμενο ήταν ΤΑΞΙ και σταμά
τησε απότομα για παραλαβή (ψάρεμα) ή αποβίβαση 
επιβάτου;27 (άρθρο 7 Π.Δ. 532 της 10.12.83 Κανονι
σμός ΤΑΞΙ ΦΕΚ. A 205/83) (προανάκριση).

Μήπως ρυμουλκούσε άλλο μηχανοκίνητο όχημα, 
που δεν μπορούσε να κινηθεί με δικά του μέσα, λόγω 
βλάβης ή έλλειψης κυρίων οργάνων του; (άρθρ. 54 
παρ. 3 ΚΟΚ) θα ερευνηθεί ο τρόπος ρυμούλκησης, αν 
το ρυμουλκούμενο είχε φρένα, φώτα τροχοπέδησης, 
μήκος ρυμουλκούμενου και ρυμουλκούντος κλπ.

Είχε σχετική άδεια για ρυμούλκηση τραίϋλερ, 
μπαγαζιέρας, τροχόσπιτου και η σύνδεση του ρυ
μουλκούμενου ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς 
(απόφ. 16823 της 15.5.78 ΦΕΚ Β' 523 της 8.6.78 Υπ. 
Συγκοινωνιών «Καθορισμός των τεχνικών όρων και 
προϋποθέσεων σύνδεσης αυτοκινήτων με ρυμουλ- 
κούμενα ή ημιρυμουλκούμενα» ή το μήκος του υπε- 
ρέβαινε τις διαστάσεις που καθορίζουν το Π.Δ. 
1161/77 και Π.Δ. 293/84.

Γ ια αυτό που ακολουθεί:

Η ταχύτητά του, ήταν σύμφωνη με το άρθρο 20 
του ΚΟΚ ή με το ανώτατο όριο ταχύτητας που ορί
ζουν οι σχετικές πινακίδες; (αυτοψία - σχεδιάγραμμα, 
προανάκριση - ταχογράφος). Η αρχική ταχύτητα, ό
ταν άρχισε να φρενάρει, ήταν όπως εκθέσαμε με λε
πτομέρεια παραπάνω στην παρ. 1, 2, 5γ18.

Η ταχύτητά του, ήταν ανάλογη με τις περιστάσεις 
(ρύθμιση - μείωση) οδός, καιρός, φορτίο, πυκνότητα 
κυκλοφορίας, περιορισμένη ορατότητα, σχολεία κλπ. 
όπως με λεπτομέρεια ορίζει το άρθρο 19 παρ. 1, 2 και 
3 του ΚΟΚ; (αυτοψία, σχεδιάγραμμα, φωτογραφίες, 
προανάκριση, ταχογράφος).

Η απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο 
ήταν μεγαλύτερη ή ίση του 0,443 της ταχύτητας που 
είχε σε χ/ω, όπως εκθέσαμε στην παρ. αγρ. 2, 5, 4 
(αυτοψία - σχεδιάγραμμα - προανάκριση - ταχογρά
φος).

Το αυτοκίνητο ήταν της κατηγορίας που έχει επι-
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βληθεί ειδικός περιορισμός ταχύτητας20 (φορτηγά, 
λεωφορεία, σχολικά, οχήματα που μεταφέρουν επι
κίνδυνες ύλες κλπ.) αν ναι και εκινείτο εκτός κατοι- 
κημένης περιοχής, είχε αφήσει τόση απόσταση από 
το προπορευόμενο, ώστε αυτό που το προσπερνούσε 
να μπορεί να κινηθεί χωρίς κίνδυνο εντός του χώρου 
που βρίσκεται μπροστά21 (άρθρ. 19 παρ. 8 και 9 του 
ΚΟΚ).

Μήπως υπήρχε πινακίδα (Ρ - 26);22 (απαγορεύεται 
η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 
π.χ. 70 μέτρων από το προπορευόμενο). Στη περί
πτωση αυτή η απόσταση ασφαλείας έχει ορισθεί από 
την αρμόδια Αρχή και πρέπει αυτή να τηρηθεί και όχι 
η απόσταση ασφαλείας, όπως την προσδιορίσαμε 
στην παρ. 2.5.4 (αυτοψία, σχεδιάγραμμα, φωτογρα
φίες, προανάκριση).

Η προσοχή του οδηγού ήταν «εντεταμένη» και 
οδηγούσε με σύνεση; (άρθρ. 12 παρ. 1 ΚΟΚ). Είχε την 
αναγκαία σωματική και διανοητική ικανότητα; Βρι
σκότανε σε κατάλληλη κατάσταση για να οδηγεί και 
να μπορεί να ελέγχει το όχημά του; (άρθρ. 13 παρ. 2 
ΚΟΚ). Είχε ασκήσει τον έλεγχο και την εποπτεία του 
οχήματος του, ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να ε- 
κτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς; (άρθρ. 19 
παρ. 1 ΚΟΚ) (προανάκριση).

Υπολόγισε σωστά την απόσταση του μήκους προ- 
πορευόμενου οχήματος μαζί με τα ελκόμενα; (αυτο
ψία).

Καταλογισμός ευθυνών:

Το ότι, το όχημα που ακολουθεί συγκρούσθηκε με 
το προπορευόμενο αποτελεί «τεκμήριο» ότι δεν τη
ρούσε την απόσταση ασφαλείας (κατάδειξη εκ του 
αποτελέσματος), αλλά και το αιφνίδιο φρενάρισμα 
του προπορευομένου αποτελεί «αιτιώδη συνάφεια» 
της σύγκρουσης που ακολούθησε. Γι’ αυτό πρέπει να 
αναζητηθούν, να περιγραφούν, να μετρηθούν, να κα- 
ταγραφούν και να ερμηνευθούν, όλα τα πειστήρια και 
μαρτυρίες του τόπου του ατυχήματος. Μόνο τότε θα 
αποδοθεί Δικαιοσύνη και οι ευθύνες θα καταλογι- 
σθούν δίκαια στους εμπλακέντες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

«- 1 TRAFFIC ACCIDENT/NYESTIGATION MANUAL, από J. STANNARD
BAKER, έκδοση 1975 - THE TRAFFIC INSTITUTE, NORTH WES
TERN UNIVERSITY.

2. METRIC TRAFFIC TEMPLATE, έκδοση 1979, ίδιου Πανεπιστημίου.
3. «Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» Ον. Ονουφριάδη, έκ

δοση 1981.
4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Ον. Ονουφριάδη.
5. «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» Σ. Γειυργοΰση, τόμος Γ'.
6. »ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΟΚ» Μ. Παπαδογιάννη, έκδοση, 1977, ΣΑΚ- 

ΚΟΥΛΑ.
7. CODICE DELLA STRADA (Ιταλικός ΚΟΚ} έκδοση PIROLA EDITORE 

1980.
8. THE HIGHWAY CODE (Αγγλικός ΚΟΚ) έκδοση 1978.
9. «ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΗΓΗΣΗ» WALTER RHOHRLAKYNO ΜΕΥΜΑΝΝ, 

εκδόσεις ΑΛΚΥΩΝ 1984.

16. Αυτοκινητόδρομος δεν έχει χαρακτηριοθεί καμιά 
οδός στην χώρα μας. Οδοί ταχείας κυκλοφορίας, 
έχουν χαρακτηριοθεί μόνο Κορίνθου - Πατρών, 
Χαλάστρας - Ευζώνων, Κατερίνης - Θεσσαλονίκης 
Ν.Ε.Ο. (Α1/0/5/19 από 9.8.80 Απόφ. Δημ. Έργων) 
και Εγνατία οδός από Κλειδί μέχρι διαστ. Βέροιας 
- Βεργίνας - Μελικής (Α110/6/14 από 2.6.83 Αποφ. 
Δημ. Έργων).

17. Η παραλαβή επιβατών με αυτοκ. ΤΑΞΙ, επιτρέπεται 
στις πιάτοες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ση
μείο του οδοστρώματος ή πλατείας που επιτρέπε
ται η στάση ή η στάθμευση αυτοκινήτων. Η αποβί
βαση του επιβάτη γίνεται με υπόδειξή του στον 
οδηγό του σημείου προορισμού που επιθυμεί, ε
φόσον στο σημείο αυτό επιτρέπεται η στάθμευση. 
Σε αντίθετη περίπτωση η αποβίβαση γίνεται στο 
πλησιέστερο επιτρεπόμενο σημείο και κατά τρόπο 
ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων 
και πεζών (άρθρ. 7 «Κανονισμού ΤΑΞΙ»),

18. Οταν έχουμε και ταχύτητα μετά το τέλος των ι
χνών τροχοπέδησης, τότε η αρχική ταχύτητα βρί
σκεται από την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος 
των τετραγώνων της ταχύτητας προπορευομένου 
και ακολουθούντος (METRIC TRAFFIC TEMPLA
TE, έκδοση 1979 THE TRAFFIC INSTITUTE - NOR- 
THEWESTERN UNIVERSITE).

19. Με ταχογράφο, πρέπει αν είναι εφοδιασμένα τα 
λεωφορεία κάθε κατηγορίας και χρήσης, με εξαί
ρεση τα αστικά, που κυκλοφορούν σε νησιά που 
δεν συνδέονται με την Ηπειρωτική Ελλάδα με ο
χηματαγωγά, κλειστών χώρων και ορισμένων άγο
νων γραμμών, τα φορτηγά πλην εκείνων μέχρι 3,5 
τόνων όταν κυκλοφορούν σε νησιά, τα δημοτικά 
φορτηγά απορριμμάτων και υδροφόρα, όταν κυ
κλοφορούν σε κλειστούς χώρους και αγόνων 
γραμμών. Με τον ταχογράφο καταγράφονται η 
ταχύτητα χ/ω, η διανυθείσα απόσταση, ο χρόνος 
και η σχέση. Για περισσότερα βλέπε: 5030/80 ΦΕΚ 
Β' 307 της 26.3.80 Υπ. Συγκοινωνιών.

20. Σε φορτηγά αυτ/τα και στα ρυμουλκούμενα, κα
θώς και σε λεωφορεία πρέπει να αναγράφεται στο 
οπίσθιο μέρος του αμαξώματος με στοιχεία 0,15 
μ., μαύρου χρώματος σε λευκή κυκλική επιφάνεια, 
ο αριθμός των χ/ω του επιτρεπόμενου ανώτατου 
ορίου ταχύτητας αυτών (άρθρ. 20 παρ. 8 ΚΟΚ).

21. Τούτο δεν έχει εφαρμογή όταν η κυκλοφορία εί
ναι πυκνότατη, στις περιπτώσεις που απαγορεύε
ται το προσπέρασμα και σε οδούς που έχουν δύο 
ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας κατά κα
τεύθυνση (άρθρ. 19 παρ. 9 ΚΟΚ).

22. Στη χώρα μας, δεν έχει τοποθετηθεί τέτοια πινα
κίδα.
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Το πρόβλημα των ναρκωτικών 
ανησυχεί την Ε.Ο.Κ.

Τα ναρκω τικά και η ραγδαία εξάπλωσή τους 
απασχολούν σοβαρά και την Ευρωπαϊκή Ο ικο
νομική Κοινότητα. Πριν ένα περίπου χρόνο συ- 
στάθηκε Εξεταστική Επιτροπή στο Ευρωκοινο
βούλιο, για να μελετήσει τ ις  διαστάσεις που έχει 
πάρει το  πρόβλημα αυτό, στους κόλπους των 
κρατών - μελών της Κοινότητας. Η επιτροπή 
αυτή, ήδη, υπέβαλε στην ολομέλεια την έκθεση 
και τ ις  προτάσεις της. Σημειώνουμε πως η έκ
θεση εγκρίθηκε από όλα τα  μέλη της με ψήφους 
8 υπέρ, 4 κατά και 1 αποχή. Κάθε έκθεση που 
υποβάλλεται από εξεταστική επιτροπή στην ο
λομέλεια είναι τελική και δεν μπορεί να τροπο
ποιηθεί.

Εκτιμήσεις της 
Επιτροπής

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εξεταστικής Επι
τροπής που βασίζονται στο ποσοστό της κατα
νάλωσης που αντιπροσωπεύουν οι κατασχεθεί- 
σες ποσότητες, ο συνολικός αριθμός ηρωίνομα- 
νών στην Κοινότητα φθάνει το  1,5 εκατομ. ά το 
μα. Σε κάθε μία από τις  5 μεγάλες χώρες της 
ΕΟΚ αντιστοιχούν περίπου 200 χιλιάδες ηρωίνο- 
μανείς, μεγάλο ποσοστό τω ν οποίων είναι νέοι 
ηλικίας 1 7 - 2 5  ετών. Αν η ηρωίνη αποτελεί το 
κυριότερο, από πλευράς κατανάλωσης, ναρκω 
τικό  στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. η κοκαΐνη την 
έχει ξεπεράσει κατά πολύ, δεδομένου ότι υπάρ
χουν 8 εκατομ. τακτικο ί χρήστες και πάνω από 
20 εκατομ. άτομα που κάνουν ευκαιριακή χρή
ση. Τα οικονομικά οφέλη από την πώληση ναρ
κωτικών και διεγερτικών φαρμάκων παγκό
σμια, υπολογίζονται σε 300 δισ. δολάρια Η.Π.Α., 
το 1/3 τω ν όποιων πραγματοποιείται στις 
Η.Π.Α. Είναι φανερή, κατά συνέπεια, η επιρροή 
των εμπόρων ναρκωτικών στην οικονομική και 
πολιτική σφαίρα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες όπου έχουν γίνει «κράτος εν κράτει».

Τα ναρκω τικά μπορεί να προέρχονται από 
επεξεργασία φυσικών προϊόντων, όπως η η
ρωίνη, η κοκαΐνη και η κάνναβις ή να είναι κα
θαρά χημικής προέλευσης, όπως το  LSD, οι αμ
φεταμίνες, το  PCP, τα  βαρβιτουρικά και τα  ει- 
σπνεόμενα ναρκωτικά.

Τα τελευταία χρόνια οι νέοι κάνουν περισ
σότερο χρήση της ηρωίνης με το  κάπνισμα, πα
ρά με ενδοφλέβιες ενέσεις, έχοντας την εσφαλμέ
νη αντίληψη ότι ο κίνδυνος του εθισμού είναι 
πολύ μικρότερος, όταν η ηρωίνη καπνίζεται. Η 
αλλαγή αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να χρησιμο
ποιείται η ηρωίνη από ένα πολύ μεγαλύτερο
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κοινωνικό φάσμα απ’ ό,τι παλιότερα και η χρή
ση της να θεωρείται μικρότερο κοινωνικό στίγ
μα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις 
παρατηρείται η χρήση ηρωίνης μαζί με άλλα 
ναρκωτικά για την παρασκευή διάφορων συν
δυασμών. Η ηρωίνη αποτελεί αναμφισβήτητα 
το πιο ολέθριο ναρκωτικό που διατίθεται προς 
το παρόν στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει η τάση 
για την αντικατάστασή της από άλλα ναρκω τι
κά, όπως η κοκαίνη ή συνθετικά ναρκωτικά.

Οι συστάσεις 
της Επιτροπής

Στη συνέχεια, μετά τις πρώτες εκτιμήσεις η 
εξεταστική επιτροπή προτείνει στην ολομέλεια 
λύσεις που αφορούν όλες τις  πτυχές του προ
βλήματος, από την παραγωγή και την κατανά
λωση, μέχρι την ενημέρωση και τη θεραπεία.

Παραγωγή και 
κατανάλωση

Ζητείτα ι η παροχή κοινοτικής οικονομικής 
ενίσχυσης στο Ίδρυμα τω ν Ηνωμένων Εθνών 
για τον έλεγχο τω ν ναρκωτικών (UNFDAC), κα
θώς και η αύξηση τω ν κρατικών συνεισφορών 
στο ταμείο αυτό. Παρατηρείται ότι η αντικατά 
σταση της καλλιέργειας ναρκωτικών με άλλα 
γεωργικά προϊόντα δεν θα πρέπει να έχει σαν 
συνέπεια την απώλεια εισοδήματος και γ ια  το 
λόγο αυτό ζητείτα ι η εξασφάλιση της απορρό
φησης μέρους της εναλλακτικής παραγωγής 
από την Ε.Ο.Κ. Εξάλλου, στο διεθνή τομέα προ- 
τρέπεται η ΕΟΚ να κάνει χρήση της εμπορικής 
και διπλωματικής δύναμης, προκειμένου να 
ωθήσει τ ις  χώρες - παραγωγούς σε θετική αντι
μετώπιση του προβλήματος, παρέχοντάς τους 
συγχρόνως, ευνοϊκότερους όρους οτις εμπορι
κές συναλλαγές.

Νομικά μέτρα

Προτείνεται η υιοθέτηση κοινής νομοθεσίας 
σ’ όλη την Κοινότητα όσον αφορά τους εμπό
ρους ναρκωτικών για τους οποίους θα πρέπει 
να προβλέπεται η κατάσχεση τω ν περιουσιακών 
στοιχείων και η υιοθέτηση μιας πολυμερούς ευ
ρωπαϊκής συμφωνίας για την απέλασή τους 
προκειμένου να μην διαφεύγουν από τις  αρχές 
δίωξης.

Σχετικά με τ ις  οικονομικές συναλλαγές συνι- 
στάται η έγκριση κοινοτικής οδηγίας, σύμφωνα 
με την οποία όλες οι τράπεζες της Κοινότητας 
θα πρέπει να δηλώνουν, μέσω κοινού εντύπου, 
όλες τ ις  συναλλαγές που υπερβαίνουν ορισμένο 
ποσό, για παράδειγμα 10.000 ECU.

Προτείνεται η θεσμοθέτηση της επιλογής του 
τοξικομανή μεταξύ αποτοξίνωσης ή φυλάκισης, 
αφού έχει διαπιστωθεί ότι δεν πρόκειται γ ια έ
μπορο ναρκωτικών.

Εξ’ άλλου, θα πρέπει να παρέχονται κατάλ
ληλες υπηρεσίες στους φυλακισμένους, προκει
μένου να επανεξετάσουν την απόφασή τους και 
να δεχθούν να υποβληθούν σε θεραπεία.

Τέλος, τονίζεται η αντίθεση με την νομιμο
ποίηση των ναρκωτικών που θα αυξήσει τον
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αριθμό τα ιν τοξικομανών.

Η δίωξη

Απαιτείτα ι επειγόντως η βελτίωση του συν
τονισμού, της αποτελεσματικότητας, της επαγ
γελματικής κατάρτισης αλλά και της συνεργα
σίας όλων των υπηρεσιών δίωξης που ασχο
λούνται με την καταπολέμηση τω ν ναρκωτικών.

Προτείνεται η δημιουργία ευρωπαϊκής υπη
ρεσίας δίωξης ναρκωτικών, σύμφωνα με το  α 
ντίστοιχο αμερικανικό πρότυπο, προσαρμόζο- 
ντάς το  στις κοινοτικές συνθήκες. Παράλληλα, 
σε κάθε κράτος - μέλος θα πρέπει να υπάρχει 
εθνική υπηρεσία διώξης για τον συντονισμό 
τω ν εθνικών αρχών (αστυνομία, τελωνεία). Στη 
δίωξη τω ν ναρκω τικώ ν θα πρέπει να γίνει ευρύ
τερη χρήση συσκευών υψηλής τεχνολογίας αλλά 
και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων για την ανί
χνευση ινδικής κάνναβης, ηρωίνης και κοκαΐνης. 
Σε αντίθεση με την κοινά διαδεδομένη άποψη, η 
κατάργηση τω ν εσωτερικών συνόρων της ΕΟΚ 
θα συμβάλλει στην καταπολέμηση των ναρκω 
τικών, δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές μπορούν 
πάντα να ελέγξουν κάθε «ύποπτο» όχημα κατά 
τη διέλευσή του από τα  εσωτερικά σύνορα. Ω 
στόσο, η ελεύθερη διέλευση των συνόρων στο 
εσωτερικό της Κοινότητας θα πρέπει να συνο
δεύεται με αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτε
ρικά σύνορα της Κοινότητας.

Ενημέρωση

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ενημέρωση τω ν νέων, τω ν γονέων και των εκ
παιδευτικών, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση 
της ζήτησης για ναρκωτικά. Για το  σκοπό αυτό 
επιβάλλεται η πραγματοποίηση δημοσκοπή
σεων στους κόλπους της νεολαίας, για να δ ια
π ιστωθεί τ ι πιστεύουν οι νέοι για τα  ναρκωτικά, 
από την πρωτοβάθμια ακόμα εκπαίδευση. Στη 
δευτεροβάθμια να επιζητείται η συμμετοχή κα
θηγητών και μαθητών στα πλαίσια ειδικών εκ
παιδευτικών προγραμμάτων. Ειδική μέριμνα να 
δοθεί στην εκπαίδευση τω ν καθηγητών και στην 
παροχή ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού.

Η εκστρατεία ενημέρωσης δεν θα πρέπει να 
σταματάει εκεί, αλλά να συνεχίζεται μέσω του 
τύπου και της τηλεόρασης, που θα παρουσιάζει 
ειδικά προγράμματα φτιαγμένα από εμπειρο
γνώμονες.
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Θεραπεία

Ό λες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρέχουν 
θεραπεία για τους τοξικομανείς που την επιθυ
μούν. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η εθελοντική 
εγγραφή τοξικομανώ ν σε μητρώα που θα έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα και θα κρατούνται 
χωριστά από άλλα προσωπικά στοιχεία που εί
ναι στη διάθεση τω ν αρχών. Οι υπηρεσίες προς 
τους τοξικομανείς θα πρέπει να είναι προσαρ
μοσμένες στους διαφορετικούς τύπους ναρκω 
τικώ ν που χρησιμοποιούνται και στη διαφορε
τική προέλευση τω ν τοξικομανών. Σχετικά με τη 
χρήση της μεθαδόνης, τονίζετα ι πως δεν αποτε
λεί λύση, δεδομένου ότι αυτή χρησιμοποιείται 
σαν «εύκολος τρόπος» για την αντιμετώπιση 
τω ν τοξικομανών και εκφράζονται σοβαρές ηθι
κές επιφυλάξεις ως προς το «ρόλο εμπόρου» 
που αναλαμβάνει το  κράτος. Ο ρόλος τω ν «θε
ραπευτικών κοινοτήτων» είναι πολύ σημαντικός 
και πρέπει αυτές να ενισχυθούν.

Ο ρόλος επίσης του οικογενειακού γιατρού 
είναι το πρώ το εμπόδιο για πολλούς τοξικομα
νείς στην πορεία τους προς τα  ναρκω τικά και 
την καταστροφή. Γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθεί η 
συνεργασία του με τους ενδιαφερομένους φ ο 
ρείς και η παροχή ειδικής κατάρτισης σ’ αυτόν 
γ ια  την καταπολέμιση τω ν ναρκωτικών.

Να συντονισθεί η έρευνα για τον καθορισμό 
της σχέσης μεταξύ AIDS και χρήσης ναρκωτικών 
στην Κοινότητα.

Να καθορισθούν οι κατευθυντήριες γραμμές 
που θα απευθύνονται στις τοπικές αρχές για το 
σχεδίασμά της επανένταξης πρώην τοξικομα
νών στην κοινωνία και την εργασία, χρησιμο
ποιώντας για το σκοπό αυτό  κονδύλια από το  
Κοινωνικό Ταμείο.

Έρευνα

Προτείνεται η σύσταση Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Ερευνας και πληροφόρησης, προκειμένου να 

κοτευθύνεται και να συντονίζεται η έρευνα στον 
τομέα αυτό. Πολλές χώρες - μέλη ήδη διαθέτουν 
εθνικά κέντρα και η εργασία τους θα μπορούσε 
να συμβάλλει εποικοδομητικά με τη συγκέντρω
ση στοιχείων και εμπειριών στην καταπολέμηση 
τω ν ναρκωτικών.

Η περίληψη της έκθεσης της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοι
νοβουλίου πάρθηκε από την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου «η προ
σεχής εβδομάδα» (6 - 70.70.86).



Τρόφιμα. Ένα ανεξάντλητο σε περιεχόμενο και 
επικαιρότητα θέμα, που όσα σχετικά κι αν γραφούν 
δεν χάνει την αναγκαιότητα της γραφής του. Όσο το 
ψάχνεις, όσο το ζεις, όλο και κάτι καινούριο θα βρεις 
να σε βάλει σε σκέψεις, να σου κινήσει την περιέρ
γεια, να σε κάνει να θυμώσεις ή και να διαμαρτυρη- 
θείς...

Σ’ αυτό το τεύχος θα θίξουμε ένα γενικό θέμα, 
που αφορά κύρια το εμπόριο των τροφίμων. Πόσο κα
θαρά, πόσο τίμια γίνεται αυτή η συναλλαγή, και τι κά
νει η Πολιτεία για την περιφρούρηση της υγείας και 
της τσέπης του πολίτη. Κατ' αρχήν θα θέσουμε μερι
κά ερωτήματα - άξονες για την πορεία της έρευνας 
αυτής και στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με τις από
ψεις των αρμοδίων της Υποδιεύθυνσης Αγορανομίας 
Αττικής θα δώσουμε κάποιες απαντήσεις και συμβου
λές προς τους αναγνώστες.

-  Ποια η νομολογία η σχετική με την ποιότητα και τις 
τιμές των τροφίμων η οποία προστατεύει τον πολί
τη - καταναλωτή όταν βλέπει ότι εξαπατάται;

-  Με ποιο τρόπο η αγορανομία ελέγχει την αγορά και 
διασφαλίζει ποιότητα και σωστές τιμές στα τρόφι
μα. Πρακτικά πώς γίνεται αυτό;

-  Τι παραβάσεις, παρανομίες, συνήθως γίνονται στην 
πώληση των τροφίμων; Συγκεκριμένα το ’86 τι πε
ριπτώσεις είχαμε;

-  Ο καταναλωτής τι πρέπει να ξέρει σε γενικές 
γραμμές για να αυτοπροστατεύεται πέρα από την 
προστασία που του παρέχει η Πολιτεία;

Η Πολιτεία για την προστασία του καταναλωτή θέ
σπισε και εφαρμόζει ορισμένους νόμους, όπως:

-  Οι Αγορανομικές Διατάξεις που καταρτίζονται από 
το Υπουργείο Εμπορίου ανάλογα με τις ανάγκες 
που κάθε φορά παρουσιάζονται.

-  Η αριθμ. 10/1971 εγκύκλιος του Γενικού Χημείου 
του Κράτους, ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

-  Ο ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Ο Αγορανομικός Κώδι
κας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 218/ 72 και 
69/74 Ν.Δ. των, μετά πλούσιας Νομολογίας.

Τα τρόφιμα 
δεν δίνουν 
μόνο ζωή...
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Τον έλεγχο της αγοράς για τη διασφάλιση σωστών 
τιμών και ποιότητας ασκεί η πολιτεία μέσω των ειδι
κών υπηρεσιών της και κυρίως της Αγορανομίας. Ο 
έλεγχος αυτός είναι συνεχής και αυστηρός. Καθημε
ρινά ομάδες ανδρών της Υποδιεύθυνσης Αγορανο
μίας Αττικής επισκέπτονται για έλεγχο τις αγορές, τα 
Δημόσια Κέντρα, τα ψυγεία τροφίμων, τα εργαστήρια 
επεξεργασίας τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευ
σης, τα εστιατόρια, τα κυλικεία και τα νοσοκομεία του 
Νομού Αττικής, ενώ οι περιφερειακές Υπηρεσίες ε
λέγχουν με τον ίδιο ζήλο την περιφέρεια.

Σημαντική βοήθεια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι 
προσφέρουν οι πολίτες που με καταγγελίες τους ο
δηγούν έγκαιρα την αγορανομική υπηρεσία στον εν
τοπισμό των παραβατών.

Οι συνήθεις παραβάσεις τις οποίες κάνουν ορι
σμένοι έμποροι τροφίμων προκειμένου να εξασφαλί
σουν ευκολότερα κέρδος, είναι: Η υπερτίμηση (καπέ
λο), η υπερβολική δηλαδή αύξηση της τιμής ενός 
προϊόντος πάνω από αυτή που ορίζει το Υπουργείο 
Εμπορίου, η νοθεία του προϊόντος με κάποιο άλλο 
φθηνότερο (ας θυμηθούμε το πρόσφατο παράδειγμα 
όπου λίπος φάλαινας αντικαθιστούσε το βούτυρο), η 
αισχροκέρδεια και τα ακατάλληλα τρόφιμα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Αγορά-* 
νομίας Αττικής κατά το πρώτο εξάμηνο του ’86, ελέγ
χθηκαν από την ίδια Υπηρεσία 94.067 καταστήματα 
τροφίμων. Από αυτά πάρθηκαν 2.651 δείγματα και συ
νολικά σ' αυτό το εξάμηνο βεβαιώθηκαν 8.894 παρα
βάσεις. Εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι οι παραβά
σεις είναι περισσότερες από τα δείγματα, γιατί σ’ αυ
τές συμπεριλαμβάνονται και απαντήσεις εργαστηρια
κών εξετάσεων από δείγματα που πάρθηκαν τον 
προηγούμενο χρόνο.

Αναλυτικότερα οι παραβάσεις έχουν ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣΑΥΤΟΦΩΡΑ

1 Ανάμιξη τροφίμων 5
2 Απόψυξη 8
3 Απόκρυψη προϊόντων 15 7
4 Αρνηση πώλησης 23 5
5 Περί άρτου (Στερ. Τ.70%) 69
6 Δείγμα μη κανονικό 546
7 Εκπτώσεις 113
8 Ελλιποβαρής ζύγιση 138 5
9 Εμπορία ψαριών - κρεάτων 64

10 Κάντρων κατάταξη 97
11 Κέρδος υπερβολικό 2.359 292
12 Κέρδος χονδρικό 10
13 Κιμάς κομμένος 197
14 Λήξη ορίου συντήρησης 73
15 Παρακώληση αγορανομικού 

ελέγχου 261
16 Στερ. πιν. τιμ. ενδειξ. τι μοκ. 2.310 176
17 Τιμολόγια ανειλικρινή 36

18 Ιδρυση και λειτουργία 
κατ/τος 75

19 Υγειονομικού κανονισμού 514
20 Παράβαση ωραρίου λει-

τουργίας κατ/των 48
21 Λοιπές παραβάσεις Α.Κ. 1.399 49

ΣΥΝΟΛΟ 8.360 534

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.894
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Ακόμη συνολικά βρέθηκαν 454.799 κιλά αλλοιωμέ
νων τροφίμων, τα οποία και καταστράφηκαν.

Η ποιότητα και οι τιμές των τροφί
μων ελέγχονται καθημερινά από 
άνδρες της Αγορανομίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Κρέατα νωπά 12.861 κιλά
2 Κρέατα κατεψυγμένα 2.944 κιλά
3 Ψάρια νωπά 8.588 κιλά
4 Ψάρια κατεψυγμένα 21.376 κιλά
5 Εντόσθια (έντερα, συκώτιακλπ.) 28.117 κιλό

6 Πουλερικά νωπά 2.895 κιλά
7 Πουλερικά κατεψυγμένα 1.043 κιλά
8 Γαλακτοκομικά (γάλατα,

γιαούρτια κλπ.) 277.246 κιλά
9. Τυριά διάφορα 17.774 κιλά

10 Αλλαντικά - Αλίπαστα 9.752 κιλά
11 Κονσερβοειδή διάφορα 16.756 κιλά
12 Παγωτά 9.800 κιλά
13 Είδη σοκολατοποιίας 2.751 κιλά
14 Χυμοί φρούτων διάφοροι 2.139 κιλά
15 Διάφορα τρόφιμα 40.757 κιλά

ΣΥΝΟΛΟ 454.799 κιλά

Βλέπουμε λοιπόν από τις μεγάλες ποσότητες ακα
τάλληλων τροφίμων που κατάσχονται και καταστρέ- 
φονται, ότι η Πολιτεία προσπαθεί να διασφαλίσει την 
υγεία του καταναλωτή. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει 
ο καθένας μας να αποκτήσει ορισμένες γνώσεις γύρω 
από το θέμα, για να έχει τη δυνατότητα αυτοπροστα
σίας. Πρέπει να γνωρίζουμε τις χαρακτηριστικές αλ
λοιώσεις των τροφίμων, δηλ. τις άσχημες μυρωδιές, 
τις ύποπτες αλλαγές στα χρώματα και την άσχημη 
γεύση.

Να αποφεύγουμε την αγορά τροφίμων από πλα
νόδιους και ανεξέλεγκτους πωλητές, που έχουν δή
θεν φθηνότερη τιμή, να προσέχουμε τη ζύγιση, να 
ζητάμε απόδειξη και να ανοίγουμε τα περιτυλιγμένα 
τρόφιμα για να βεβαιωθούμε ότι αγοράσαμε εκείνο 
που ζητήσαμε σε ποιότητα και τιμή (στα τυποποιημέ
να τρόφιμα απαραίτητα να διαβάζεται η ετικέτα).

Αγγελική Ρήγα
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Η  βίαιη 
συμπεριφορά 
του πλήθους
Απόψεις και δέσεις 
για την ερμηνεία της

του Χρ. Ε. Τσουραμάνη, 
Δικηγόρου - Εγκληματολόγου

Η αναμφισβήτητα ουσιαστική επίδραση της συμπεριφο
ράς του πλήθους στη συμπεριφορά του ατόμου αποτέ- 

λεσε αντικείμενο του ενδιαφέροντος των κοινωνικών επι
στημόνων από τις αρχές του αιώνα μας. Εκδηλώσεις της συ
μπεριφοράς αυτής είναι φαινόμενο που το συναντάμε στην 
καθημερινή ζωή. Ανάμεσα σ ’ αυτές ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικές, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι εκείνες που πα
ρουσιάζει το πλήθος που διαμαρτύρεται, που πανικοβάλε- 
ται, που πανηγυρίζει, που λυπάται, που επαναστατεί κτλ. 
Στην παρούσα μελέτη θα μας απασχολήσει το πλήθος που 
σαν κύρια εκδήλωση της συμπεριφοράς του εμφανίζει τη 
βία. Η βίαιη αυτή συμπεριφορά έχει σαν βασικό της γνώρι- 
σμα την τέλεση αξιόποινων πράξεων, οι οποίες επειδή γίνο
νται από πολλά άτομα μαζί, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για 
τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και για την περιουσία 
εκείνων ενάντια στους οποίους στρέφονται. Στις πράξεις 
αυτές θα πρέπει να περιλάβουμε τους κάθε είδους βανδα
λισμούς και καταστροφές πραγμάτων, τις λεηλασίες, τις 
ομαδικές εξυβρίσεις, τους εμπρησμούς, τους φόνους και τις 
σοβαρές σωματικές βλάβες που γίνονται με «λυντσάρισμα», 
τις αντιστάσεις κατά των κρατικών οργάνων και τις στάσεις.

Τα ειδικότερα θέματα που θα μας απασχολήσουν στη 
συνέχεια, στο κύριο μέρος της μελέτης μας, αφορούν από 
την μια μεριά το θεωρητικό πλαίσιο με βάση το οποίο επι- 
χειρείται από τους κοινωνικούς επιστήμονες η ερμηνεία της 
βίαιης αυτής συμπεριφοράς του πλήθους και από την άλλη 
την από πρακτική άποψη προληπτική αντιμετώπιση των 
«φορέων» της συμπεριφοράς αυτής.

Η  ερμηνεία της βίαιης συμπεριφοράς τον πλήθους
Το πλήθος μπορούμε να το ορίσουμε σαν μια μεγάλη σε 

μέγεθος και μικρή (παροδική) σε χρονική διάρκεια συγκέ
ντρωση προσώπων που έχουν κάποιο κοινό σκοπό ή κά
ποιο κοινό ενδιαφέρον. Πλήθος μεταξύ άλλων αποτελούν 
με την έννοια αυτή και οι οπαδοί μιας ποδοσφαιρικής ομά
δας στους οποίους φυσικά, περιλαμβάνονται και οι Hooli
gans - που πηγαίνουν να παρακολουθήσουν κάποιο αγώνα 
της, οι φανατικοί θαυμαστές κάποιου συγκροτήματος 
«ροκ» που πηγαίνουν να παρακολουθήσουν μια συναυλία 
του, οι πανικόβλητοι πελάτες ενός super-market, που το 
«αδειάζουν» από τα τρόφιμα του, επειδή κυκλοφόρησαν 
φήμες για επικείμενη κήρυξη πολέμου και γενική επιστρά
τευση κ.ά.

Η συμπεριφορά του πλήθους άλλοτε είναι ειρηνική και 
άλλοτε βίαιη. Φυσικά στην παρούσα περίπτωση μας ενδια
φέρει το δεύτερο από τα παραπάνω είδη της συμπεριφοράς 
αυτής. Το ενδιαφέρον μας δηλ. σχετίζεται με το πλήθος, που 
χαρακτηρίζεται σαν « ΜΟΒ», αυτό δηλ. που με τη χρήση βίας 
προβαίνει σε καταστροφές, βανδαλισμούς και γενικά σ' ότι 
μπορεί να θεωρηθεί από την κοινωνία μας όχι μόνο σαν 
παρεκλίνουσα, αλλά και σαν εγκληματική συμπεριφορά. Το 
πλήθος αυτό ονομάζεται επίσης από τον Herbert Blumer 
(Σ.Σ. Αμερικανικός ψυχολόγος ειδικός στα θέματα της ψυ
χολογίας του ανθρώπου) «ενεργό πλήθος» (“Acting Crowd”), 
όρος που αποδίδει την «δυνάμει βίαιη ομάδα που αποφασί
ζει ξαφνική και άμεση δράση». Κύριο στοιχείο της δράσης 
αυτής είναι η βία.

Για την επεξήγηση γενικά της συμπεριφοράς του πλή
θους, η οποία, βέβαια δεν χαρακτηρίζεται, πάντοτε, από τη 
βία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κυριαρχείται κατα βάση 
μόνο από αυτή, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες 
θεωρίες. Οι θεωρίες αυτές είναι: 
α. της μεταδοτικότητας (Contagion Theories), 
β. της σύγκλισης (Convergence Theory), 
γ. του αναφυόμενου/παροδικού κανόνα (Emergent - Norm 
Theory) και
δ. του «παιχνιδιού» (Game Theory).

Για τις παραπάνω θεωρίες μπορούμε να πούμε, σε εντε
λώς γενικές γραμμές τα ακόλουθα:
Οι Θεωρίες της «μεταδοτικότητας» που αναπτύχθηκαν 
από τους Le Bon Freud και Blumer δέχονται πως το πλήθος 
διακρίνεται για τον παραλογισμό του και πως ενώ τα άτομα 
που το αποτελούν όταν ενεργούν από μόνα τους είναι λογι
κά, μέσα στα πλαίσια του πλήθους όμως γίνονται και αυτά 
παράλογα. Το γεγονός του ότι τα άτομα ακολουθούν το 
πλήθος και γίνονται μέλη του είναι συνέπεια κάποιας συ
ναισθηματικής σύνδεσης που έχουν με αυτό. Εξηγώντας τη 
διαδικασία εισόδου τα>ν ατόμων στο πλήθος ο Le Bon είπε 
ότι αυτή οφειλόταν στη μίμηση ή στον επηρεασμό τους από 
τρίτους, ο Freud είπε ότι αίτιο της ήταν η ταυτοποίηση 
(Identification) των ατόμων αυτών με τον αρχηγό (Leader) 
του πλήθους και ο Blumer την απέδωσε στη λεγάμενη «κυ
κλική αντίδραση» (“Circular Reaction”). Σύμφωνα με τον 
Blumer κάτω από φυσιολογικές (κανονικές) περιστάσεις το 
άτομο ανταποκρίνεται στις κλήσεις για επικοινωνία, που
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προέρχονται από τα άλλα άτομα, αφού πρώτα σκεπτόμενο 
λογικά τις εξετάσει και τις ερμηνεύσει. Στο πλήθος, όμως, 
ένα είδος αλυσιδωτής αντίδρασης αναπτύσσεται σταδιακά, 
που καθιστά τη λογική σκέψη αδύνατη. Τη διαδικασία αυτή 
ο Blumer την ονομάζει «κυκλική αντίδραση» (Ocular Re
action) και τη θεωρεί σαν εκείνη με την οποία μπορεί να 
ερμηνευθεί η παράλογη συμπεριφορά του πλήθους.
Η Θεωρία της σύγκλισης αναφέρει πως τα άτομα που 
τυχαίνει να έχουν κοινές κρυφές επιθυμίες και συμβαίνει να 
έχουν συγκεντρωθεί για κάποιο σκοπό, είναι δυνατό, εάν 
κάποιος αρχίσει τη δράση, να αγνοήσουν τις συνηθισμένες 
αναστολές τους και να επιδοθούν σε καταστροφές. Η συ- 

m  μπεριφορά τους αυτή στηρίζεται στη «σύγκλιση» των από
ψεων τους προέρχεται, όμως, από παρορμήσεις που καθέ
νας στο πλήθος είχε κρυμμένες μέσα του.
Η Θεωρία του αναφυόμενου/παροδικού κανόνα υποστη
ρίζει πως σε εξαιρετικές περιστάσεις ένα πλήθος μπορεί να 
διαπιστώσει την ανεπάρκεια κάποιων κανόνων που αφο
ρούν τη δική του συμπεριφορά για την αντιμετώπιση των 
περιστάσεων αυτών. ' Ισως, να μην υπάρχει ενιαία άποψη 
ανάμεσα στα μέλη του πλήθους για το πώς πρέπει να δια
μορφωθούν οι κανόνες της συμπεριφοράς του στις περι
πτώσεις αυτές. ' Ετσι, τα μέλη του πλήθους θα πρέπει να 
φτιάξουν τους κανόνες αυτούς εκείνη τη στιγμή. Οι κανόνες 
αυτοί σχηματίζονται από την πλειοψηφία των μελών και η 
μειοψηφία συμμορφώνεται με αυτούς.
Η Θεωρία του παιχνιδιού δέχεται πως η συμπεριφορά του 
πλήθους δεν είναι παράλογη, πως τα πλήθη δεν αποφασί
ζουν συλλογικά ακόμα και αν είναι «ενεργά» και πως οι 
αποφάσεις τους λαμβάνονται με γνώμονα τα κέρδη και τις 
ζημιές που θα αποκομίσουν από τις πράξεις τους. Ακόμα 
δέχεται πως πολλές από τις πράξεις που κάνουν τα πλήθη, 
το άτομο που συμμετέχει σ' αυτά θα ήταν διατεθειμένο και 
το ίδιο να τις κάνει, δεν ενεργούσε, όμως μόνο του γιατί 
φοβόταν για τις πιθανές συνέπειες που θα είχαν οι πράξεις 
του αυτές για το ίδιο. Καλυμένο και κρυμμένο, όμως, το 
άτομο μέσα στην ανωνυμία του πλήθους κάνει εκείνο, που 
είχε ήδη, αποφασίσει μόνο του, χωρίς να επηρεάζεται από 
κανένα. Σκεπτόμενα και ενεργώντας πολλά άτομα μαζί έτσι, 
μέσα στα πλαίσια του πλήθους αυξάνουν τις πιθανότητες να 
έχουν μόνο κέρδος και όχι ζημιές από τις πράξεις τους.

Με την ολοκλήρωση της σύντομης παράθεσης των θεω
ριών που ερμηνεύουν τα διάφορα είδη της συμπεριφοράς

του πλήθους, (βλ. περισσότερα για το θέμα αυτό: Meth 
Spencer: “Foundations of Modern Sociology” 3rd Ed. I98Z σελ. 
491-513. Engl. Cliffe, IL), εναπόκειται στην εμπειρική έρευ
να πλέον ο καθορισμός του ποια ή ποιες από αυτές που 
αναφέρθηκαν -  ή ακόμα και κάποια άλλη ή άλλες νέες -  
είναι δυνατό να έχουν εφαρμογή σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση.

Ποιες είναι, όμως οι συνθήκες εκείνες που ευνοούν τη 
δράση του πλήθους:

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι βασική γιατί με αυτή 
θα γνωρίσουμε τους κοινωνικούς παράγοντες, η ενεργο
ποίηση των οποίων έχει σαν συνέπειά της όχι μόνο τη δημι
ουργία του πλήθους, αλλά ενδεχόμενα και τον προκαθορι
σμό της συμπεριφοράς του.

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να γνωρίζουμε την ταυτότητά 
τους για να μπορέσουμε με τον περιορισμό τους να ασκή
σουμε τη σωστή προληπτική πολιτική.

Προς την κατεύθυνση αυτή το ευρύτερα χρησιμοποιού
μενο κοινωνιολογικό μοντέλο, είναι αυτό που έχει διαμορ
φωθεί από τον Neil J. Smelser (βλ. σχετ. Smelser Neil J .: “The 
Theory of Collective Behaviour”, New York, 1962). Σύμφωνα 
με το μοντέλο αυτό εάν πραγματοποιηθούν έξι (6) γενικής 
φύσης υποθέσεις (6 «εάν») τότε μπορεί να προσδιοριστεί το 
τελικό αποτέλεσμα, που θα είναι η εκδήλωση της δράσης 
του πλήθους.

Οι έξι υποθέσεις του μοντέλου του Smelser είναι οι ακό
λουθες:
1. Εάν υπάρχει «δομική συντελεστικότητα» (Structural 
Condiciveness). Η «δ.σ.» αναφέρεται στις συνθήκες εκεί
νες που κάνουν την εκδήλωση της συμπεριφοράς του πλή
θους πιθανή αλλά, όχι και οπωσδήποτε, αναγκαία.
2. Εάν υπάρχει «δομική ένταση» (Structural Strain). Η 
«δ.ε.» αναφέρεται σ' ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί 
στο περιβάλλον των ενδιαφερομένων και είναι ιδιαίτερα ση
μαντικό γ ι' αυτούς.
3. Εάν υπάρχει εξάπλωση μιας «γενικοποιημένης πεποί
θησης» (A generalized belief). Η «γ.π.» αποτελεί μια κοινή 
στους ενδιαφερομένους άποψη πάνωσ' έναπρόβλημάτους, 
η οποία τους καλεί να αντιδράσουν δυναμικά, για να πετύ- 
χουν τη λύση του.
4. Εάν υπάρχει η «αφορμή» για την έκρηξη των παθών 
(Precipitating Factor). Η αφορμή αυτή μπορεί να δοθεί ή 
και να μη δοθεί ποτέ, αυτό είναι κάτι που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί σε κάθε περίπτωση.
5. Εάν υπάρχει «κινητοποίηση» των συμμετεχόντων για 
δράση (Mobilization for action). Εφόσον δοθεί η αφορμή, 
οι συμμετέχοντες πρέπει να πεισθούν να αναλάβουν δράση. 
Εδώ φαίνεται η συμβολή των αρχηγών (Leaders), οι οποίοι 
πρέπει με φωνές ή με οποιοδήποτε μέσο να πείσουν τους 
συμμετέχοντες ότι πρέπει να δράσουν γιατί «αδικήθηκαν». 
Η επιτυχία των αρχηγών στην προσπάθειά τους αυτή θα 
σημάνει και την έναρξη της συλλογικής δράσης.
6. Εάν δεν λειτουργήσουν οι μηχανισμοί του κοινωνι
κού ελέγχου (Operation of Social Control). Η ανυπαρξία 
του αντι-παράγοντα αυτού αποτελεί το κλειδί για την τελική 
εξέλιξη της επικείμενης συλλογικής δράσης. Πριν ή κατά τη 
διάρκεια της δράσης του πλήθους η αδυναμία των δυνά
μεων καταστολής δηλ. της αστυνομίας, να την εμποδίσει ή 
να τη σταματήσει έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει στην ολοκλή
ρωσή της.

Η ύπαρξη και των έξι αυτών παραγόντων διαδοχικά, χω
ρίς την παράλειψη κανενός από αυτούς δημιουργεί τη συλ
λογική δράση, την εκδήλωση δηλ. -  πολύ πιθανό - της βίαιης 
συμπεριφοράς του πλήθους. Η απαραίτητη συμμετοχή και 
των έξι «εάν...» για να επέλθει το «... τότε ...» του μοντέλου 
του Smelser, αποτελεί και το τρωτό του σημείο μια και δεν 
είναι πάντοτε βέβαιη η διαδοχική παρουσία τους σε κάθε 
εκδήλωση ομαδικής - συλλογικής δράσης.
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= Αποτελεσματικότατα
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οδηγίες για διάσωση και 
παροχή βοηθειών

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Ι
κινήσεις 
κερατοειδής 
(αντανακλαστικά) 

σχήμα
κόρες -| διάσταση 

ισότητα

Ε Π ΙΔ Ε Ρ Μ ΙΔ Α
χρώμα
θερμοκρασία
εφίδρωση

Α Υ Τ Ι Α
ακοή
χρώμα
έκκριση υγρών

Σ Τ Ο Μ Α
ομιλία
κινήσεις
αναπνοή
έκκριση
ροή—

ΑΝΑΠΝΟΗ* ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ -  ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ
Τ Ε Σ Τ  Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η Σ _________________________

Ε Π Ο Π Τ Η Σ

t MYTH
ΣΤΟΜΑ

ΥΠΑΡΞΗ Γ Ελεύθερος 
(απουσία) 1 ρυθμός

ΘΩΡΑΞ ΚΑΙ ΥΠΟΓΑΣΤΡΙΟ 
-  ΔΙΑΣΤΟΛΗ

ΟΨΗ -  ΨΗΛΑΦΙΣΗ 
(πλάτος -  συχνότητα)

ΠΡΟΣΩΠΟ
(όψεις)

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΡΟΖ
ΠΑΛ

ΛΕΙΡΙΝΟ
ΙΩΔΕΣ
ΜΠΛΕ

t ΑΥΤΙΑ
(λόβιον)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΧΕΙΛΙΩΝ (μυκώδη)

(U> ΠΤΕΡΥΓΙΑ
ΜΥΤΗΣ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΙΔΡΩΜΕΝΑ

ΝΥΧΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

(ΦΥΣΙΚΟΣ)

ΚΟΡΕΣ
ΜΑΤΙΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΦΩΣ 

ΔΙΑΣΤΟΛΗ
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Ανάνηψη

Έ μ φ ρ α ξη  Απελευθέρωση

Δύσπνοια: αναστρέψτε to των αναπνευστικών εισόδων

κεφάλι -  ελευθερώστε τις εισόδους
αναπνοής

Ψ άξτε τα συμπτώματα της 
καρδιακής ανακοπής

Πάνω -  αριστερά: ψηλάφιση της 
καρωτίδας

Πάνω -  δεξιά: Κανονική κόρη
οφθαλμού αριστερά 
Διαπλατυσμένη κόρη 
οφθαλμού δεξιά



Διακοπή αναπνοής: εμψυσήστε 3 φορές

Ο ι 3 χρόνοι της καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης:
1. Απελευθέρωση των αναπνευστικών εισόδων.
2. Τεχνητή αναπνοή.
3. Μασσάζ στην καρδιά.
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καρωτίδα

1 -  ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

κοίλωμα όπισθεν 
της κατακλείδος

-  ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

καρωτίδες

σπονδυλική στήλη

αρτυρία κατακλείδος

Σκαρίφημα της αρτηρίας που 
βρίσκεται κάτω από τον κλειδοκόκκο

οστουν
ώμου
ωλένης βραχίων

Σκαρίφημα της ωμιαίας 
αρτηρίας

βραχίων -  εσωτερική όψη
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οστουν του μηρός

αρτηρία
μηρού

Επίδεσμοι

1. Κομμένη 
αρτηρία

αρτηρία του μηρού

2. Απότομη 
αιμορραγία

Επίδεσμοι για το 
σταμάτημα της 
αιμορραγίας

πτυχή ακρομηριου 
λαγόνιον οστοΰν

πτυχή ακρομηριου

Επίδεσμος συμπιεστικός 
για την αποφυγή των 
οιδημάτων (πρηξίματα)

Το  δέσιμο 
γίνεται με τη 

βοήθεια μιας 
γραβάτας
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Κεφάλι χαμηλά -  κουβέρτα -  
ταμπέλα που περιέχει:
1. τα στοιχεία του τραυματία
2. το μέρος του σώματος 

που τραυματίστηκε
3. τη βοήθεια που του 
προσφέρθηκε

Ακρωτηριασμός χεριού

1. Σ ε  περίπτωση ακρωτηριασμού χεριού 
κλείνετε αεροστεγώς το κομμένο τμήμα 
του χεριού μέσα σε ένα πλαστικό σάκκο.
Ο σάκκος τοποθετείται για  τη μεταφορά του 
μέσα σε παγάκια.
Πάνω στην αρτηρία του ακρωτηριασμένου 
χεριού ασκείται πίεση με τον αντίχειρα 
μέχρι να γίνει δέσιμο με συμπιεστικό 
επίδεσμο.

2. Συμβουλές για τον ακρωτηριασμό χεριού.
• όχι βαμβάκι
• όχι ιώδιο
• όχι αντισηπτικό
• όχι αντιβιωτικό
• όχι καφές ή αλκοόλ.

Ενεργήστε ταχέως -  Κρατήστε την ψυχραιμία σας.
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Μεταφορά
των

τραυματιών

Απλή γέφυρα μεταφοράς 
με τα χέρια

Βελτιωμένη γέφυρα μεταφοράς 

με τα χέρια

Μέθοδος τεντώματος 
και στρέψης του σώματος

Ολλανδέξικη γέφυρα μεταφοράς με 
έξη χέρια -  Τραυματισμός στην πλάτη
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Κατακρεούργησε 
αστυφύλακα 
μπροστά σε 
50... μάρτυρες

Πενήντα ζευγάρια μάτια παρα
κολούθησαν χωρίς να τολμούν ν’ 
αντιδράσουν την αποτρόπαιη σφα
γή του 33χρονου αρχιφύλακα Βα
σίλη Λελεντζή. Λίγα λεπτά πριν ο 
άτυχος αστυνομικός είχε πάει στο 
σπίτι του δολοφόνου του, του 
49χρονου Μιχάλη Νικολάου υπάλ
ληλου του ΟΤΕ και πατέρα έξη παι
διών στο χωριό Ζέλι Λαμίας. Είχε 
διαταγή να τον συλλάβει γιατί επι
χείρησε να βάλει φωτιά στο πατρι
κό του σπίτι. Όπως καταθέτουν αυ- 
τόπτες μάρτυρες ο Νικολάου τα 
μεσάνυχτα της 29ης Οκτωβρίου 
πήγε στο χωριό του και άρχισε να 
καίει έπιπλα και είδη του πατρικού 
του σπιτιού. Αμέσως, οι κάτοικοι 
του χωριού ειδοποίησαν την Αστυ
νομία και σε λίγο έσπευσαν εκεί ο 
διοικητής του αστυνομικού σταθ- 
ιιού Καλαποδιού Βασ. Κουλαρμά- 
νης και ο αρχιφύλακας Λελεντζής. 
Ο τελευταίος, που δεν οπλοφορού
σε όρμησε μέσα στο σπίτι και προ
τού προλάβει να κάνει ο,τιδήποτε 
δέχτηκε την επίθεση του Νικολάου. 
Με δυο μαχαιριές στο πρόσωπο τον 
έρριξε κάτω και στη συνέχεια τον 
κατακρεούργησε.

Οταν τον αποτελείωσε άρχισε 
να παίρνει αίμα από τις πληγές του 
αστυνομικού και να το ρίχνει στο 
πρόσωπό του. Ταυτόχρονα έβριζε 
την οικογένειά του και τους συγ
χωριανούς του με ακατονόμαστες 
φράσεις. Όταν συνήλθε από το α
μόκ που τον είχε καταλάβει προσ
πάθησε να βάλει το σώμα του νε
κρού στο ψυγείο και επειδή δεν 
χωρούσε το πέταξε σ’ ένα χαντάκι.

Ο συνάδελφός του που είχε 
τρέξει για ενισχύσεις διαπίστωσε 
όταν γύρισε πως ήταν αργά. Γύρω 
στις 2 το πρωί τρεις αστυνομικοί 
ακινητοποίησαν και συνέλαβαν το 
δράστη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των 
συγχωριανών του ο Νικολάου είχε 
πολλά προβλήματα με την οικογέ- 
νειά του και κατά το παρελθόν είχε 
νοσηλευθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Όταν οδηγήθηκε στον εισαγγε
λέα αρνήθηκε να απολογηθεί. Είπε 
μόνο ότι λυπάται και πως μπέρδεψε 
το θύμα με έναν από τους γυιούς 
του που είχε φιλονικήσει πρόσφα
τα.

Η σύλληψη 
του Ρωχάμη

Με το θέμα ασχολήθηκαν όλες 
οι εφημερίδες αφιερώνοντάς του 
περιγραφές, στοιχεία, και αρκετή... 
φιλολογία. Πρωτοσέλιδα, εκτεταμέ
να ρεπορτάζ και συνεντεύξεις φώ
τισαν όλες ή σχεδόν όλες τις πτυ
χές της ζωής και δράσης του κακο
ποιού.

Για την ιστορία αναφέρουμε και 
μεις το γεγονός, μια από τις σημα
ντικότερες αστυνομικές επιτυχίες 
του τελευταίου καιρού.

Σε γκαρσονιέρα πολυκατοικίας 
του Νέου Κόσμου (οδός Ρουμπέση 
12), στον τέταρτο όροφο, καθισμέ
νος σε μια καρέκλα και με τους συ
νεργάτες του Κώστα Κουτελιέρη 
και Μαρία Κουτσούμπα (που ήταν η 
νοικοκυρά της γκαρσονιέρας) να 
τον ενημερώνουν για τις κινήσεις 
των αστυνομικών, πιάστηκε ο Βαγ
γέλης Ρωχάμης.

Με αιφνιδιαστική και οργανωμέ
νη επιχείρηση δεκάδες αστυνομι
κοί με πολιτικά με αλεξίσφαιρα γι
λέκα και αυτόματα αφού περικύ
κλωσαν το σπίτι εφόρμησαν στη 
γκαρσονιέρα στις 5 το απόγευμα. 
Οι γείτονες αντιλαμβάνονται την 
αστυνομική κινητοποίηση και με

κομμένη την ανάσα παρακολου
θούν την εξέλιξή της.

Κανένας τους δεν είχε αντιλη- 
φθεί ή υποπτευθεί πριν, πως στην 
γκαρσονιέρα της 20χρονης φοιτή
τριας από την Καρδίτσα «φιλοξε
νούμενος» ήταν ο Ρωχάμης που εί
χε αποδράσει στις 7 Απριλίου από 
τις φυλακές Κορυδαλλού όπου 
κρατείτο. Στο διάστημα αυτό από 
τότε μέχρι και σήμερα κρυβόταν 
προσεκτικά, είχε οργανώσει τη 
συμμορία του και είχε διαπράξει 
ληστείες και κλοπές. Πριν δύο μή
νες περίπου η σπείρα είχε ανταλ
λάξει πυροβολισμούς με αστυνομι
κούς στην Εύβοια και είχε επιτεθεί 
στα αστυνομικά τμήματα Χαϊδαρίου 
και Ανθούπολης.

Λίγες μέρες αργότερα συνελή- 
φθη από την αστυνομία και ο Φού- 
κας, από τους βασικότερους συ
νεργάτες του Ρωχάμη.

Του έκοψε τ ο  
δάχτυλο

Την επίθεση του 29χρονου Ι
σπανού Χιέρο Καρετόν Μανουέλ 
δέχθηκε ο αστυφύλακας Νίκος 
Κούζουλος 33 χρόνων έξω από 
μπαρ του Πειραιά. Ο Ισπανός που 
διωκόταν για κλοπές έκοψε τον τέ
νοντα του μεσαίου δακτύλου του 
δεξιού χεριού του αστυφύλακα με 
στιλέτο.

Ο αστυνομικός μαζί με συνα
δέλφους του έκαναν έρευνα στην 
περιοχή για κάποιον ύποπτο που 
εμπορευόταν ναρκωτικά.

<<Δολοφονήθηκε στη 
βάρδιά του»

Νεκρός στην καρέκλα του, με 
δυο σφαίρες βρέθηκε δολοφονη
μένος ο πυροσβέστης στον υπο
σταθμό του Αιγάλεω τα ξημερώμα
τα της 18ης Οκτωβρίου.
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Το έγκλημα έγινε μέσα στο τη
λεφωνικό κέντρο του Πυροσβεστι
κού Υποσταθμού που στεγάζεται 
στο γήπεδο Αιγάλεω, από την 
πλευρά της οδού Θηβών.

Ο 36χρονος πυροσβέστης Πα
ντελής Παπάζογλου ήταν' νυχτερι
νός τηλεφωνητής από τις 1 η ώρα 
τη νύχτα έως τις 7 το πρωί. Υπηρε- 
οία μαζί του εκτελούσαν και οι 
Πλάτσος και Διακάτος που κοιμό
ντουσαν στον α ' όροφο του υπο
σταθμού. Ξαφνικά σνς 3.43 οι δυο 
συνά δελφοί του άκουσαν δυο πυ
ροβολισμούς και έντρομοι πετά- 
χθηκαν στο παράθυρο, φοβούμενοι 
να κατέβουν στο τηλεφωνείο και 
φώναξαν σ’ ένα ταξιτζή που περ
νούσε να τηλεφωνήσει στην Άμεσο 
Δράση γιατί «κάποιος πυροβολεί 
στο ισόγειο».

Οι αστυνομικοί όταν έφθασαν 
βρήκαν τον πυροσβέστη Παπάζο
γλου νεκρό και αιμόφυρτο στην 
καρέκλα πυροβολημένο στο κεφάλι 
στο αριστερό ζυγωματικό και στην 
κοιλιά με βολίδες από απλό 38άρι 
όπλο. Ο θάνατος επήλθε ακαριαία.

Σύμφωνα με στοιχεία που προέ- 
κυψαν από την αυτοψία ο δολοφό
νος πιθανότατα ήταν γνωστός του 
πυροσβέστη γιατί:
-  Ο Παπάζογλου αιφνιδιάστηκε, δεν 

πρόλαβε ν’ αντιδράσει και πυρο- 
βολήθηκε καθισμένος στην καρέ

κλα και ενώ κρατούσε στο δεξί 
του χέρι το στυλό και το τηλέφω
νο βρέθηκε ακουμπισμένο δίπλα 
από τη συσκευή.

-Απέναντι του και σε απόσταση 
ενός μέτρου βρέθηκε άλλη μια 
καρέκλα στην οποία πιθανότατα 
καθόταν ο δράστης και πρέπει να 
κουβέντιαζε με το θύμα.

-  Στο δάπεδο βρέθηκαν δυο γόπες 
που σύμφωνα με μαρτυρίες συ
ναδέλφων δεν. ήταν δικές τους.

-  Δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης.
-Η  φορά των τραυμάτων ήταν τέ

τοια που δείχνει ότι ο δολοφόνος 
στεκόταν με πρόσωπο προς την 
είσοδο του σταθμού ενώ ο Παπά
ζογλου με την πλάτη προς την εί
σοδο.

-Σύμφωνα με διαπίστωση του ια
τροδικαστή το θύμα πυροβολήθη- 
κε από απόσταση 5 εκ.

Στον τόπο του εγκλήματος έ
φτασαν ο γ.γ. του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης Π. Μορφωπός, ο αρ
χηγός του Π.Σ. Βασίλης Αλάμαρας, 
ο αττικάρχης Ν. Αρκουδέας, ο διοι
κητής και ο υποδιοικητής της Α
σφαλείας κ.κ. Ζαφείρης και Μαρα- 
γιάννης κ,ά.

Η Ασφάλεια και το Ανακριτικό 
Τμήμα του Π.Σ. συνεχίζουν τις έ
ρευνες γύρω από το έγκλημα.

Σαν «λοκατζήδες» 
της κοινωνικής ζωής

Έφθασε στο περιοδικό μας αρ- 
γοπορημένα, αλλά το δημοσιεύου
μ ε -  παρά την ανεπικαιρότητά του -  
αφού αναφέρεται στη συγκινητική 
προσπάθεια της Αστυνομίας για την 
αντιμετώπιση· της πυρκαγιάς του 
Λουτρακιού.

Το τετραήμερο 3 - 6 Αυγούστου, 
λοιπόν, εκδηλώθηκε στη θέση Αγ. 
Ιωάννης Λουτρακιού, μεγάλη πυρ
καγιά που κατέκαψε 12.000 στρέμ
ματα δασικής και αγροτικής έκτα
σης και απείλησε την κοινότητα 
Περαχώρας, την πόλη και το γηρο
κομείο του Λουτρακιού, καθώς και

τα μοναστήρια Οσίου Παταπίου και 
προφήτη Ηλία.

Χάρη στις υπεράνθρωπες προσ
πάθειες των πυροσβεστών, της Πο
λιτείας, του Δήμου και των κατοί
κων περιορίστηκαν οι κίνδυνοι και 
αποφεύχθηκε η απειλή μεγαλύτε
ρης καταστροφής.

Ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που δημιούργησε η 
πυρκαγιά ήταν ο πανικός στην πόλη 
του Λουτρακιού που ειδικά τις πα- 
ραθεριστικές περιόδους συγκε
ντρώνει πολλούς επισκέπτες και 
μαζί με τους κατοίκους φθάνουν 
περίπου τις 80.000 χιλιάδες. Όλοι 
αυτοί αιφνιδιάστηκαν και έσπευδαν 
με κάθε μέσο, ομαδικά και άτακτα, 
να εγκαταλείψουν την πόλη. Την 
ίδια ώρα, όμως, πολλοί κάτοικοι και 
τα οχήματα της Πυροσβεστικής 
προσπαθούσαν να μπουν μέσα σ’ 
αυτήν για να βοηθήσουν στην κα
τάσβεση της φωτιάς και να μεταφέ
ρουν όσους κινδύνευαν. Προς 
στιγμήν απειλήθηκε κυκλοφοριακό 
χάος. Ευτυχώς, τη λύση έδωσε με 
τη σωστά οργανωμένη αλλά και γε
μάτη αυταπάρνηση παρέμβασή της 
η αστυνομική δύναμη που είχε έ
γκαιρα σπεύσει στο Λουτράκι.

Στην προσπάθειά της οφείλεται 
η ομαλή διακίνηση και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, χωρίς χρονική κα
θυστέρηση, τραυματισμούς και μι- 
κροατυχήματα.

Για την ψυχραιμία, την μεθοδι- 
κότητα και την ακούραστη δράση 
της η πυροσβεστική και αστυνομική 
δύναμη σχολιάστηκαν ευνοϊκά από 
τον ημερήσιο Τύπο και δέχτηκαν 
τις ευχαριστίες της δημοτικής αρ
χής. Συγκεκριμένα σε πρωτοσέλιδο 
μονόστηλό της απογευματινή εφη
μερίδα και με τον τίτλο «Το καλό να 
λέγεται» έγραψε μεταξύ άλλων πως 
τα Σώματα Ασφαλείας σαν Λοκα
τζήδες της κοινωνικής ζωής βρί
σκονται στο πλευρό του Λαού, σε 
κάθε χαρά ή λύπη του και χαρα
κτήρισε τη συγκεκριμένη ενέργειά 
τους στο Λουτράκι σαν πράξη αυ
ταπάρνησης και ηρωισμού.
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Σοκολάτα... 
νέου τύπου

Χασίς άρια της ποιότητας, βά
ρους 60 γραμμαρίων, συσκευασμέ
νο σε σοκολάτα κατείχε 30χρονος 
Αρτινός, όταν πιάστηκε από την α
στυνομία στα Εξαμίλλια Κορινθίας. 
Ακόμα βρέθηκαν στην κατοχή του 
και 140.000 δραχμές, πιθανά ει
σπράξεις από την πώληση χασίς και 
ο ίδιος οδηγήθηκε στον εισαγγε
λέα.

Κι’ όμως 
οι πυροσβέστες 
τον έπεισαν

Απελπισμένος αδυνατώντας να 
δώσει λύση στα προβλήματά του 
ένας 27χρονος ανεβασμένος στον 
5ο όροφο πολυκατοικίας απειλούσε 
ότι θα αυτοιαονήσει. Οι πυροσβέ
στες όμως που έφτασαν έγκαιρα 
ύστερα από ειδοποίηση των γειτό
νων τον βοήθησαν να συνειδητο
ποιήσει την κατάστασή του και να 
ηρεμήσει αποτρέποντάς τον από 
την λύση που είχε σκεφτεί.

Οι καρέκλες «κάψανε» 
καρεκλοποιό
_____________ _____________ __1

Τη ζωή του μέχρι τώρα τη μοι
ραζότανε με τις καρέκλες ο πενη- 
ντάχρονος Απόστολος Γκούντας, 
κάτοικος Θεσσαλονίκης, μια και ή
ταν η δουλειά του.

Τελευταία όμως δοκίμασε να 
εφαρμόσει μια νέα επαναστατική 
μέθοδο, χάρη στην οποία θα τις 
«κατασκεύαζε» χωρίς δεκάρα τσα
κιστή. Πήγε σαν κύριος σε περι
φραγμένη μάντρα βιοτεχνίας ξύ
λου, έκλεψε 48 ψάθινες καρέκλες, 
τις φόρτωσε στο φορτηγό του, αλλά 
πριν προλάβει να βάλει μπρος και 
να πανηγυρίσει την «επιτυχία» του, 
τούρθε η καρέκλα στο κεφάλι.

Τα όργανα της Διεύθυνσης Α
σφάλειας Θεσσαλονίκης, τον έπια-

σαν στα «πράσσα» και τον οδήγη
σαν στον εισαγγελέα, όπου τον κά- 
θησαν στην «καρέκλα» της Δικαιο
σύνης να ακούσει την απαγγελία 
της κατηγορίας του. Οι καρέκλες 
επιστράφηκαν στον κάτοχό τους.

Διψούσανε για... δράση 
οι ανήλικοι αλογοκλέφτες

Τους ήρωες της οθόνης θέλη
σαν, φαίνεται, να ενσαρκώσουν 
τέσσερις ανήλικοι Θεσσαλονικιοί 
και προτίμησαν να παίξουν «γουέ- 
στερν» στις περιοχές της Πυλαίας. 
Οι τρεις Ιβχρονοι Σ. Π. του Σ., X. Π. 
του Α., Δ. Α. του Θ., και ο 14χρονος 
X. I. του Θ., ξεκίνησαν για τη... με
γάλη περιπέτεια, κλέβοντας τρία 
άλογα από την αποθήκη - στάβλο 
του Βλάσση Γρούμπα 23 χρόνων 
κτηνοτρόφου που βρίσκεται στο 
τέρμα της ίδιας περιοχής. Οι αστυ
νομικοί δεν άργησαν να βρούνε τα 
ίχνη των τεσσάρων νεαρών, που 
αντιμετωπίζουν τώρα, σύμφωνα με 
το νόμο, την κατηγορία της ζωο
κλοπής, ενώ οι δύο απ’ αυτούς και 
της παράνομης οπλοφορίας, αφού 
βρέθηκαν και κυνηγετικά μαχαίρια 
στην κατοχή τους.

Τα τετράποδα όμως δεν βρέθη
καν, παρά την υπόδειξή τους, γιατί 
η περιοχή είναι δασώδης και ο εν
τοπισμός τους απαιτεί χρόνο.

Ο νόμος για τους 
εμπρηστές .

Σύμφωνα με το άρθρο 264 του 
Ποινικού Κώδικα, ο εμπρησμός από 
πρόθεση τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον δυο ετών, αν από την 
πράξη μπορεί να προκόψει κοινός 
κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κά
θειρξη, αν προκόψει κοινός κίνδυ
νος για άνθρωπο και τέλος με ισό

βια κάθειρξη ή πρόσκαιρη τουλάχι
στον δέκα χρόνων αν έχει υπάρξει 
θάνατος.

Στην δε ποινή δεν προβλέπεται 
μετατροπή ή αναστολή της ποινής, 
σύμφωνα με το άρθρο 265 του ποι
νικού κώδικα. Οι δε ποινές που 
προβλέπονται για πράξεις εμπρη
σμού από αμέλεια είναι φυλάκιση 
ενός χρόνου και χρηματική ποινή 
τουλάχιστον 10.000 δρχ., εκτός αν 
η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με 
άλλη διάταξη. Επίσης και στους ε
μπρησμούς από αμέλεια δεν επι
τρέπεται μετατροπή της ποινής.

«Είναι σωτήρες»

«Αφήστε με θέλω να πεθάνω» 
ήταν η φράση του 23χρονου νεα
ρού που αποπειράθηκε να αυτο- 
κτονήσει από την ταράτσα αναγει- 
ρόμενης οικοδομής στη γωνία των 
δρόμων Μπότσαρη και Καρακάση 
στη Θεσσαλονίκη.

Οι περαστικοί που τον είδαν ει
δοποίησαν αμέσως την Πυροσβε
στική Υπηρεσία που κατέφθασε με 
τους άνδρες της και τα ειδικά για 
τις περιπτώσεις αυτές οχήματα.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι πυρο
σβέστες, οι μοναδικοί σωτήρες στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, έπει
σαν τον απελπισμένο νέο

πως πρέπει να ζήσει και έτσι 
η επιχείρηση διάσωσης έληξε με 
ευχάριστα αποτελέσματα.

Θύμα των τροχών

Σε τροχαίο ατύχημα κοντά στον 
Ιππόδρομο έχασε τη ζωή του ο 
20χρονος αστυφύλακας Τηλέμαχος 
Κόκλας. Συγκεκριμένα η μοτοσι
κλέτα του, την ώρα που κινιόταν 
στη Λεωφόρο Ποσειδώνος βρέθηκε 
μπροστά σε επιβατικό που οδηγού
σε 18χρονος φοιτητής. Από τη σύ
γκρουση τραυματίστηκε βαριά ο 
αστυφύλακας που πέθανε δύο μέ
ρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη γράφτη
καν από τον αστυφύλακα Πέτρο Σαρόνβη που 
υπηρετεί στη συμπρωτεύουσα.
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Την ώρα που συνελήφθησαν, οι 
δύο συντοπίτες καλλιεργητές, πε
ριποιούνταν τα δέντρα και μάζευαν 
την ινδική κάνναβη.

Από τους αστυνομικούς κατα
σχέθηκαν 40 φυτά πε πλήρη ανά
πτυξη ύψους 1,50 έως 2,70 μέτρων, 
18 φυτά ξερριζωμένα και αποξηρα
μένα και 5 φούντες συσκευασμένες 
σε ισάριθμα πακετάκια περιτυλιγ- 
μένα με χαρτοπετσέτες.

Στη συνέχεια ερευνήθηκε το Ι.Χ. 
φορτηγό αυτοκίνητο που χρησιμο
ποιούσαν οι δράστες για να κινού
νται και να μεταφέρουν τα απαραί
τητα εργαλεία με τα οποία καλλιερ
γούσαν τη φυτεία Σ’ αυτό ανακαλύ
φθηκε ένα πιστόλι αέριου με 7 φυ
σίγγια αναισθητικού αερίου που 
επίσης κατασχέθηκε μαζί με το αυ
τοκίνητο.

Η φυτεία χασίς σ’ όλο της... το 
μεγαλείο.

Ο διοικητής και οι αστυνομικοί 
του Α.Τ.Τ. Γουμένισσας που συνέ
λαβαν τους καλλιεργητές.

ΚΙΛΚΙΣ

Οι αστυνομικοί του Α.Τ.Τ. Γου
μένισσας είχαν μπει στο δρόμο των 
χασισοκαλλιεργητών από καιρό. 
Παρακολουθούσαν άγρυπνα, μέρα 
και νύχτα, τη φυτεία τους στην το
ποθεσία «Ψαρού Μύλος», της α
γροτικής περιοχής Γοργόπης Κιλ
κίς. Οι προσπάθειες των οργάνων 
της τάξης δεν άργησαν να καρπο
φορήσουν όταν, κάποιο απόγευμα, 
τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω να πο
τίζουν τα «δέντρα». Πρόκειται για 
τον Κων/νο Δαγαλέα 56 χρόνων 
γεωργό και τον Βασίλειο Παμπου- 
κάκη 37 χρόνων οικοδόμο, κάτοι- 
κους Βέροιας.

Η φυτεία περιβάλλονταν από 
ακαλλιέργητη έκταση, μέσα στην 
οποία φύονταν, περιμετρικά και σε 
μεγάλη ακτίνα, θάμνοι και δέντρα 
ύψους τουλάχιστον τριών μέτρων, 
σε τρόπο ώστε η φυτεία να μην εί
ναι δυνατό να γίνει αντιληπτή από 
διερχόμενα από την περιοχή άτομα 
και να είναι σχεδόν αδύνατη η α
ποκάλυψή της.
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ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ
της παιδαγωγού 

Βαγγελιώς Κουτούζου

Με τον όρο «οικογενειακός αστερισμός» η σύγ
χρονη παιδαγωγική θέλει να δείξει ότι όπως 

στους ουράνιους αστερισμούς κάθε αστέρι, (άτομο), 
κρατάει τη δική του ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση 
και καθορίζει την τροχιά του ανάλογα με τη θέση 
και την τροχιά των άλλων αστεριών, έτσι και στην 
οικογένεια, το κάθε μέλος κατέχει μια ιδιαίτερη και 
ξεχωριστή θέση και στάση απέναντι των άλλων 
(γονιών και αδελφών).

Το είδος της θέσης που θα επιλέξει το άτομο ε- 
ξαρτάται από την στάση των άλλων, και από την 
εκτίμιση που κάνει το ίδιο άτομο αυτών των στά
σεων, απ’ τη μια, και από τις δικές τους δυνατότητες 
απ’ την άλλη.

Κάθε παιδί έχει τη δική του θέση μέσα στην οι
κογένεια και αντιμετωπίζει κάθε τι που συμβαίνει 
από τη δική του σκοπιά. Σύμφωνα μ’ αυτό οι ομοιό
τητες γενικής συμπεριφοράς εξηγούνται από την 
οικογενειακή ατμόσφαιρα, και ο οικογενειακός α

στερισμός συντελεί στις διαφορές ανάμεσα στα 
παιδιά. Το δεύτερο παιδί βλέπει τα πράγματα δια
φορετικά απ’ το πρώτο. Η ανάπτυξη ανταγωνισμού 
ανάμεσα στα αδέλφια επηρεάζει σημαντικά την 
προσωπικότητα. Συμβαίνει πολλές φορές το εξής: 
όταν ένα παιδί έχει πετύχει σ’ έναν τομέα, ένα άλλο 
αποθαρρύνεται ή αποτυγχάνει στον ίδιο τομέα. Έ 
τσι ένα ακατάστατο παιδί βρίσκεται πάντα στη σκιά 
ενός άλλου παιδιού που τακτοποιεί τα πράγματά 
του.

Η οικογένεια ξεκινάει από την μητέρα και τον 
πατέρα. Με τον ερχομό του παιδιού καθορίζονται οι 
σχέσεις γονιών - παιδιού. Καθορίζονται οι παροχές 
και οι αποδοχές. Δημιουργούνται συμμαχίες και α
νταγωνισμοί. Συχνά ο ένας από τους δύο γονείς 
συμβαίνει να βρίσκεται με το μέρος του παιδιού και 
σε αντίθεση με τον άλλον. Αυτές τις συμμαχίες τις 
δημιουργεί συνήθως το παιδί και τις επιβάλλει 
στους γονείς με τη συμπεριφορά του.
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Η γυναίκα με τον ερχομό του παιδιού εκτός από 
cov ρόλο της συζύγου έχει και τον ρόλο της μητέ
ρας. Οι δύο αυτοί ρόλοι είναι διαφορετικοί. Ο ερ
χομός του παιδιού δημιουργεί νέες προοπτικές στις 
σχέσεις μεταξύ των συζύγων. Η προσοχή που δί
νουν οι γονείς στο παιδί σημαίνει γ ι’ αυτό: «Δέχο
μαι απ’ τους άλλους». Έτσι οι γονείς προσφέρούν, 
μερικές φορές η μητέρα περισσότερα γιατί το απαι
τεί η θέση της, και ανάμεσα σ’ αυτούς τους τρεις 
αναπτύσσονται σχέσεις όπου ο ένας προσφέρει και 
ο άλλος δέχεται.

Μπορούμε να περιγράφουμε τη θέση των παι
διών στην οικογένεια με βάση τα ακόλουθα χαρα
κτηριστικά:

Το πρώτο παιδί, που για κάποιο χρονικό διά
στημα είναι μοναχοπαίδι. Απολαμβάνει την αγάπη 
και την προσοχή όλων. Είναι ο άρχοντας της οικο
γένειας. Αργότερα με τον ερχομό του δεύτερου παι
διού εκθρονίζεται ξαφνικά. Διακατέχεται τότε από 
το άγχος να κρατήσει τα προνόμοια της μοναδικό- 
τητάς του. Αντιλαμβάνεται πως τώρα βρίσκεται σε 
αγώνα δρόμου. Πίσω του τρέχει κάποιος άλλος, κ ι’ 
έτσι αυτό διπλασιάζει τις προσπάθειές του. Προσ
παθεί μ’ όλες του τις δυνάμεις να γίνει κάτι περισ
σότερο απ’ ό,τι είναι, να κρατήσει την πρώτη θέση. 
Αν αυτές οι προσπάθειες δεν φέρουν αποτέλεσμα 
προσπαθεί να σπρώξει το δεύτερο παιδί προς τα πί
σω. Του βάζει τρικλοποδιές, το υπερπροστατεύει. 
Κάνει πράγματα για ’κείνο, για να το κάνει ανίκανο. 
Αν πάλι δεν καταφέρει τίποτα τότε παραιτείται. Α ι
σθάνεται εκθρονισμένο. Γίνεται ανεύθυνο. Σταμα
τάει να κάνει πράγματα που ήδη ξέρει δηλώνοντας 
ανικανότητα. Πολλά παιδιά ενώ τρώνε κανονικά 
μόνα τους και γενικά αυτοεξυπη ρετούνται με τον 
ερχομό του δεύτερου παιδιού ζητούν να πιούν γάλα 
με το μπιμπερόν, να φάνε αλεσμένες τροφές, να φο
ράνε πάνες, συμπεριφέρονται δηλαδή όπως το μω
ρό. Μ ’ όλες αυτές τις συμπεριφορές δημιουργεί 
προβλήματα και συνεχώς χειροτερεύει. Εφ’ όσον 
δεν μπορεί να είναι ο καλύτερος με θετικό τρόπο, 
ίσως αποφασίσει να είναι ο χειρότερος. Είναι κΓ 
αυτό μια άλλη μορφή πρωτιάς.

Στις περιπτώσεις που το πρώτο παιδί εκδηλώνει 
τη ζήλεια του για το δεύτερο (μωρό) ο ρόλος των 
γονιών είναι πολύ σημαντικός. Μπορούν να το ε
μποδίσουν να πετάξει το αυτοκινητάκι στο κεφάλι 
του μικρότερου αδελφού του που είναι μωρό, βε- 
βαιώνοντάς το με κάποιο τρόπο ότι η ζήλεια που 
αισθάνεται είναι κάτι το φυσικό και όχι ένδειξη κά
ποιας διαστροφής.

Το δεύτερο παιδί. Αυτό αντιμετωπίζει κάποιον 
που πάντα προηγείται. Ανακαλύπτει τη θέση του,

πως είναι το «μωρό» της οικογένειας. Η θέση όμως 
αυτή έχει για το δεύτερο παιδί διαφορετική σημα
σία από ότι για το πρώτο, εξ’ αιτίας της παρουσίας 
ενός άλλου παιδιού. Το δεύτερο παιδί θα προσπα
θήσει να πετύχει εκεί που το πρώτο έχει αδυναμίες.

Θα αγωνιστεί να καταλάβει μία θέση σε τομείς που 
το πρώτο έχει αποτύχει, δηλαδή μια κενή θέση. 
Ίσως νιώσει και ανεπαρκές επειδή δεν μπορεί να 
φτάσει το μεγαλύτερο του αδελφό. Ίσως πάλι γίνει 
πιο επιθετικό ή πιο παθητικό, πιο εξαρτημένο, πιο 
κοινωνικό ή πιο αυτάρκες. Αν το πρώτο έχει απο
θαρρυνθεί θα αγωνιστεί για τα πρωτεία. Αυτές οι 
διαφορετικές θέσεις διαμορφώνουν και τη διαφορά 
στο χαρακτήρα μεταξύ των παιδιών. Δεν αρκεί ένα 
παιδί να θέλει να ανήκει στην οικογενειακή ομάδα. 
Πρέπει (θέλει) να βρει μια θέση δική του σ ’ αυτήν.

Με τον ερχομό ενός τρίτου παιδιού στην οικο
γένεια το δεύτερο γίνεται μεσαίο.

Το μεσαίο παιδί είναι εκείνο που έχει τις μεγα
λύτερες δυνατότητες να εξελιχτεί ομαλά. Έ χει δε
χτεί τη θέση του από την αρχή και είναι πιο κοντά 
στο πνεύμα συνεργασίας». Ωστόσο διακρίνεται από 
πνεύμα άμιλλας και προοδευτικότητας. Η στάση 
του και πάλι εξαρτάται από τη στάση των αδελφών 
του (κατά πόσο θα τον πολεμήσουν και δεν θα τον
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σπρώξουν προς τα πίσω).
Παρ’ όλες τις δυνατότητες μεγαλύτερης εξέλι

ξης που υπάρχουν αισθάνεται άσχημα, γιατί χάνει 
την ιδιαίτερη προσοχή του μικρότερου που είχε μέ
χρι τώρα. Πιέζεται ανάμεσα στα δύο αδέλφια του, 
γίνεται ένα σάντουιτς. Νιώθει πιεσμένο από τα δι
καιώματα και τα προνόμοια του πρώτου και του μω
ρού.

Μπορεί να αναπτυχθεί θετικά ή αρνητικά. Πολ
λά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο που θα του φερ
θούν οι γονείς.

Αν αισθανθεί πως δεν τα καταφέρνει τότε μπορεί 
να νιώσει ότι ο κόσμος είναι άδικος και να αναπτύ
ξει αργότερα πάθος με τη δικαοσύνη, ή ίσως απο
φασίσει να ξεπεράσει την «μειονεκτική» θέση του. 
Αυτό το παιδί ενδιαφέρεται υπερβολικά για την τή
ρηση των κανόνων. Είναι πολύ πιθανό όταν μεγα
λώσει να γίνει δικαστικός, δικηγόρος κλπ.

Το μικρότερο παιδί, επειδή είναι το μωρό της 
οικογένειας ίσως νομίζουμε ότι βρίσκεται σε μειο
νεκτική θέση. Μπορεί όμως να γίνει και τύραννος. 
Έχει την τάση να επωφελείται από τη θέση του αυ
τή, με το να είναι πιο χαριτωμένο, το πιο ευχάρι
στο, το πιο αδύναμο, ή το πιο αδέξιο - θέσεις από 
τις οποίες μπορεί να απαιτήσει να το υπηρετούν. 
Συνήθως αυτό το παιδί δεν τρέχει. Κάθεται και πε
ριμένει από τους άλλους να κάνουν πράγματα γι’ 
αυτό, φτάνει να είναι χαριτωμένο και γοητευτικό. 
Έτσι βγάζει το συμπέρασμα ότι ο κόσμος υπάρχει 
για να το εξυπηρετεί. Υπάρχει πιθανότητα να μπει 
σε αγώνα δρόμου και να ξεπεράσει το πρώτο. Το 
μικρότερο παιδί ίσως αναζητήσει μια θέση με το να 
είναι ο καραγκιόζης ή με το να επαναστατήσει α
νοιχτά.

Η δομή του χαρακτήρα του μικρότερου παιδιού 
είναι πολύ ξεκάθαρη. Ό λοι ξέρουμε τη βιβλική ι
στορία του Ιωσήφ -  που ήθελε ο Ήλιος, το φεγγάρι 
και τ’ αστέρια να σκύβουν μπροστά του και που 
διηγόταν τα όνειρά του, που η σημασία τους ήταν 
ξεκάθαρη για τ’ αδέρφια του. Γ ι’ αυτό και ’κείνοι 
τον έρριξαν στο πηγάδι, κ ι’ αργότερα τον πούλη
σαν. Αργότερα ο Ιωσήφ είναι εκείνος που κέρδιζε 
το ψωμί ολάκερης της οικογένειας και γίνεται το 
στήριγμα ολάκερης της χώρας. Ο Ιωσήφ σώζει ο
λάκερο πληθυσμό.

Το τελευταίο παιδί: Πολύ συχνά διαπιστώνουμε 
ότι το μικρότερο παιδί γίνεται το πιο σημαντικό 
πρόσωπο, είτε για τα καλύτερα είτε για τα χειρότε
ρα, και πολλές φορές ένα πολύ άξιο και ισχυρό ά
τομο.

Συχνά μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, ότι είναι 
συνήθως ιδιαίτερα παραχαϊδεμένο, επειδή οι γονείς

ευχαριστιούνται που κατάφεραν να αποκτήσουν 
παιδί σε μεγάλη ηλικία. Μεγαλώνει σε διαφορετική 
ατμόσφαιρα απ’ ό,τι τα άλλα παιδιά, γιατί είναι το 
μόνο που δεν έχει ακόλουθο και έτσι βρίσκεται σε 
μια σχετικά προνομιακή θέση. Ό σον αφορά τους 
άλλους όλοι έχουν περάσει την τραγωδία να βλέ
πουν τη θέση τους να την παίρνει κάποιος άλλος. 
Το μικρότερο παιδί δεν ζει αυτή την τελευταία ε
μπειρία και έτσι δεν επηρεάζει τη στάση του. Δεν 
απειλείται από κάποιον μικρότερο.

Τα τελευταία παιδιά ανήκουν στον τύπο που θέ
λει να βρίσκεται σε κάθε φωτογραφία μπροστά, και 
σε πολλές περιπτώσεις το καταφέρνει. Αυτό είναι 
μια εξαιρετικά σοβαρή σκέψη γιατί κάνει αμφισθη- 
τήσιμη την ιδέα της κληρονομικότητας των ψυχι
κών ιδιοτήτων. Αν τα τελευταία παιδιά διαφόρων 
οικογενειών παρουσιάζουν τόση ομοιότητα μεταξύ 
τους τότε δεν μένει πολύς χώρος για να πιστέψουμε 
στην κληρονομικότητα.

Είναι πιθανό το τελευταίο παιδί να προσπαθήσει 
να υπερφαλαγγίσει τους άλλους, ποτέ να μην είναι 
ήσυχο, αλλά διαρκώς να νιώθει την ανάγκη της 
δράσης, γιατί κατέχεται από το συναίσθημα και 
την πίστη ότι πρέπει να γίνει καλύτερο από τους 
άλλους. Αυτός ο τύπος τελευταίου παιδιού έρχεται 
σε αντίθεση με τον τύπο που εξελίσσεται σε έναν 
αποθαρρυμένο έφηβο. Ένα τέτοιο παιδί είναι τε
μπέλικο και νωθρό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
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Είναι φανερό ότι η φαινομενικά μεγάλη διαφορά 
μεταξύ των δύο τύπων μπορεί να ερμηνευτεί ψυχο
λογικά. Κανένας δεν είναι τόσο τρωτός από τις δυ
σκολίες όσο ένας άνθρωπος που έχει την υπέρμετρη 
φιλοδοξία να υπερφαλαγγίσει όλους τους άλλους. Η 
φιλοδοξία του τον κάνει δυστυχισμένο, κ ι’ όταν ε
μπόδια του φαίνονται αξεπέραστα, τρέπεται γρηγο
ρότερα σε φυγή από έναν άλλο, που δεν επιδιώκει 
έναν τόσο σημαντικό στόχο. Αναγνωρίζουμε λοι
πόν σ' αυτούς τους δύο τύπους των τελευταίων παι
διών την προσωποποίηση της λατινικής παροιμίας: 
«AUT CAESAR, AUT NULLUS», με άλλα λόγια 
ή όλα ή τίποτα.

Το μοναχοπαίδι είναι επίσης μία περίπτωση 
παιδιού που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το μο
ναχοπαίδι περνάει τα χρόνια κατά τα οποία διαμορ
φώνει την προσωπικότητά του, ανάμεσα σε ανθρώ
πους μεγαλύτερους και ικανότερους από αυτό. Συ
νήθως αναπτύσσει καλές σχέσεις με τους ενήλικες. 
Δεν αναπτύσσει όμως καλές σχέσεις με τους συνο- 
μήλικούς του γιατί δεν έχει ασκηθεί. Βλέπει τα άλ
λα παιδιά σαν ανταγωνιστές και όχι σαν ισότιμους. 
Θέλει να κρατά την πρώτη θέση, να είναι το κέντρο 
της προσοχής αλλά κέντρο είναι μόνο ένα για κάθε 
ομάδα, δεν υπάρχει δεύτερο. Έτσι, άμα το διεκδι- 
κούν περισσότεροι από ένας κατ’ ανάγκη θα δη- 
μιουργείται σύγκρουση. Γι’ αυτό το μοναχοπαίδι 
δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νηπιαγωγείο. 
Αν και βασικά του πλεονεκτήματα είναι το ότι δεν 
έχει αντιπάλους και ωριμάζει γρηγορότερα (μια και 
μεγαλώνει σε μια ατμόσφαιρα ενηλίκων) η μονοπώ
ληση της αγάπης είναι κάτι το επικίνδυνο. Θα το 
κάνει να τη ζητά και μετέπειτα. Κ ι’ επειδή δεν είναι 
φυσικό να τη βρίσκει κατ’ αποκλειστικότητα, θα

νιώθει παραμελημένο ή θα έχει αρνητική διάθεση 
για τους άλλους. Εκείνο που χρειάζεται είναι να 
μοιράζεται η αγάπη και στους δύο γονείς και το πα- 
ραχάϊδεμα να μη φτάνει στο σημείο των απαράδε
χτων υποχωρήσεων.

Τα μοναχοπαίδια έχουν την τάση να αναπτύσ
σουν μια ιδιαίτερη στάση που τους εξασφαλίζει μια 
θέση ανάμεσα στους μεγάλους.

Ίσως γίνουν πολύ ομιλητικά, χαριτωμένα και 
έξυπνα ή αν αυτό εξυπηρετεί τον σκοπό τους -  δει
λά και ανήμπορα. Ίσως πάλι νιώσουν ότι είναι κάτι 
το ξεχωριστό και ότι πρέπει να περνάει το δικό 
τους.

Είναι πολύ σημαντικό ν’ αναγνωρίσουμε ότι οι 
θέσεις αυτές μέσα στον οικογενειακό αστερισμό ε 

π η ρ εάζουν  απλώς την ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του παιδιού. Δεν την καθορίζουν άμεσα. Κάθε άν
θρωπος παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Κάθε παιδί 
είναι μοναδικό, και παρ’ όλο που κατατάσουμε τα 
παιδιά σε ορισμένους γενικούς τύπους, πρέπει απ’ 
την άλλη μεριά, να φροντίσουμε να μεταχειριζόμα
στε κάθε παιδί σαν ξεχωριστό άτομο. Ο όρος αυτός 
δεν μπορεί να εκπληρωθεί στο σχολείο, στο σπίτι 
όμως μπορεί σίγουρα να εφαρμοστεί.

Η θέση του παιδιού στον οικογενειακό αστερι
σμό έχει και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήμα- 
τά της. Καμμιά θέση δεν προκαθορίζει αν το άτομο 
θα τα βγάλει πέρα ή όχι. Η θέση δείχνει μόνο ποιά 
προβλήματα θα αντιμετωπίσει αργότερα το παιδί 
στη ζωή. Η σειρά λοιπόν της γέννησής του δεν 
θεωρείται καθοριστικός παράγοντας. Το παιδί έχει 
την δημιουργική ικανότητα να διαλέγει το ρόλο του 
ανάμεσα στ’ αδέρφια του. Η θέση μας δίνει μονάχα 
ενδείξεις. Το πώς θα χρησιμοποιήσει τη θέση του 
είναι δουλειά του παιδιού. Πολλά όμως θα εξαρτη- 
θούν από την οικογενειακή ατμόσφαιρα, από τη 
σχέση με τους γονείς, από την αγωγή των γονιών. 
Μπορούν να ενισχύουν τα πλεονεκτήματα κάθε θέ
σης αν πετύχουν τη συνεργασία των παιδιών μέσα 
στην οικογένεια, αν τα κάνουν να συμμετέχουν στις 
υποχρεώσεις και στις απολαύσεις. Έτσι υπάρχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να ενισχυθούν τα θετικά 
σημεία (τα πλεονεκτήματα) της κάθε θέσης.

Βέβαια, μια βασική προϋπόθεση είναι να υπάρ
χει, σύμπνοια ανάμεσα στους γονείς. Ό ταν υπάρχει 
σύγκρουση, υπάρχει το ενδεχόμενο να κολλήσει 
ένα παιδί στον ένα γονιό και να στραφεί ενάντια 
στον άλλον. Υπάρχει περίπτωση όμως να ταυτιστεί 
το παιδί και με τους δύο γονείς και να εξελιχτεί και 
προς τις δύο κατευθύνσεις. Να πάρει δηλαδή χαρα
κτηριστικά στοιχεία απ’ τον χαρακτήρα κάθε γο
νιού.
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Επίκαιρη αναδρομή απ’ το Δημήτρη Κάσσιο

Π ριν από 100 χρόνια, το 1886, ο Καρλ Μπενζ κα
ταθέτει το σχέδιο του πρώτου κινητήρα εσωτε

ρικής καύσης και εφοδιάζεται με το υπ’ αριθ. 171261 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μια νέα εποχή άρχιζε στην 
αυτοκίνηση των οχημάτων, φέρνοντας μεγάλη ανα
στάτωση στην κοινωνικοοικονομική ζωή των κατοπι
νών χρόνων.

Ακολουθούν κ ι’ άλλες σοβαρές προσπάθειες για 
αυτοκίνηση οχημάτων από μηχανικούς - εφευρέτες, 
ενώ με την πάροδο του χρόνου βελτιώνεται η ταχύτη
τα, η αντοχή τους, η ασφάλεια και η εμφάνισή τους.

Η βιομηχανοποίηση της παραγωγής τους, τα κατέ
στησε προσιτά σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και συ
νέβαλε αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, 
προωθώντας τις μεταφορές και μειώνοντας τις απο
στάσεις.

* Είχαν προηγηθεί βέβαια και πολλές άλλες δοκιμές 
κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, προκειμένου να αντικα- 
τασταθεί η ζωική έλξη απ’ την αυτοδύναμη κίνηση...

Σήμερα, 100 χρόνια μετά, οι βιομηχανίες αυτοκι
νήτων χρησιμοποιούν κομπιούτερ στη σχεδίαση και 
αυτοματισμό στην κατασκευή των προϊόντων τους, 
παρέχοντας καλύτερη ασφάλεια και οικονομικότερη 
κατανάλωση καυσίμων. Ακόμα, σχεδιάζουν τα αυτοκί
νητα του «μέλλοντος» που θα διαθέτουν ένα τηλεπι
κοινωνιακό κέντρο προχωρημένης τεχνολογίας και 
τέλειο κεντρικό σύστημα πληροφόρησης.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Α  π’ τους αρχαίους χρόνους ο άνθρωπος, προσ- 
*~\-πάθησε να γεφυρώσει τις αποστάσεις με μηχα

νικά μέσα και γ ι’ αυτό επινόησε τα έλκηθρα, τα άρμα
τα, την πτητική μηχανή του Ίκαρου κτλ.

Τον 18ο αιώνα γίνονται οι πρώτες κατασκευές ο
χημάτων που κινούνται με τη βοήθεια ελατηρίων.

Το 1769 ο Γάλλος μηχανικός Cugnot κατασκεύασε 
το πρώτο ατμοκίνητο όχημα που είχε τρεις τροχούς 
και η ταχύτητά του έφτανε τα έξι χιλιόμετρα. Το αυ
τοκίνητο αυτό, σήμερα, βρίσκεται στο μουσείο των 
τεχνών και των επαγγελμάτων (Conservatoire des Arts 
et des Metiers) του Παρισιού.

To 1880, ο μαρκήσιος Ντε Ντιόν συνεταιρίστηκε με 
τον τεχνίτη Μπουτάν, για την κατασκευή ατμοκινήτων 
οχημάτων. Η εταιρεία Ντιον - Μπουτάν προσάρμοσε 
το 1893, για πρώτη φορά, βενζινοκινητήρα σε αυτοκί
νητο όχημα.

Την εμφάνιση του αυτοκινήτου στην Αγγλία ανα
χαίτισε η αντίδραση των καραγωγέων και των μετα
φορέων που πέτυχαν να ψηφιστεί απ’ το Κοινοβούλιο 
ο περίφημος νόμος Red Flag Bill (1837) που περιόριζε 
την ανώτατη ταχύτητα των ατμοκίνητων οχημάτων σε 
4 μιλιά την ώρα. Ακόμα ο νόμος αυτός όριζε ότι σε 
κάθε αυτοκίνητο (ατμοκίνητο) έπρεπε να προηγείται 
πεζός, ο οποίος, κρατώντας μια κόκκινη σημαία την 
ημέρα και ένα κόκκινο φανάρι τη νύχτα, χτύπαγε ένα 
κουδούνι για να ειδοποιούνται οι διαβάτες για τον 
κίνδυνο που διατρέχουν!

Σιγά - σιγά άρχισαν να αίρωνται τα μέτρα αυτά α
φού πρωτοπόροι - εφευρέτες επέφεραν τελειοποιή
σεις στις νέες τους κατασκευές. Τα ονόματα των 
πρωτοπόρων αυτών φέρουν ακόμα και σήμερα πολλά 
εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων όπως Ρενώ, 
Ρους, Φορντ, Μπενζ, κτλ.

Το 1886, στη Γερμανία, Ο Καρλ Μπενζ εφεύρε και 
κατασκεύασε ένα διθέσιο τρίκυκλο με τετράχρονο 
βενζινοκινητήρα.

Ο Μπενζ συνεργάζεται με τον Γκότλημπ Νταίμλερ, 
εφευρέτη του πολύστροφου και ελαφρύ κινητήρα και 
κατασκευάζουν ισχυρά οχήματα και καλοσχεδιασμέ- 
να τα «Νταίμλερ» που αργότερα (1901) επονομάστη
καν Μερσεντές, απ’ το όνομα της αναδόχου.

Η συμβολή των δύο αυτών πρωτοπόρων στην ανά
πτυξη του αυτοκινήτου, σαν βιομηχανικό προϊόν, υ
πήρξε αποφασιστικής σημασίας για τον άνθρωπο.

Και στην Αθήνα, στις αρχές του αιώνα μας, τα λι
γοστά αυτοκίνητα (επτά κυκλοφορούσαν το 1907) και 
οι άμαξες, δημιουργούσαν «κυκλοφοριακό πρόβλη
μα» και σοβαρούς κινδύνους για τους πεζούς.

Χαρακτηριστικό είναι και το σκίτσο το οποίο δημο
σιεύτηκε σε Αθηναϊκή εφημερίδα του 1919, που παρι
στάνει έναν ιερέα, σε πεζοδρόμιο της οδού Πανεπι
στημίου, να... μεταλαμβαίνει όσους επρόκειτο να πε
ράσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε την αστυνομία στην 
απόφαση να εγκαταστήσει, τον ίδιο χρόνο, στους 
πρώτους ρυθμιστές της «τροχαίας κίνησης».

Οι συνεχείς τελειοποιήσεις κατέστησαν από νω
ρίς, εμφανή τα τεράστια πλεονεκτήματα του αυτοκι
νήτου έναντι των άλλων μεταφορικών μέσων. Υπήρ
χαν όμως ακόμα ανυπέρβλητα εμπόδια για την εξά- 
πλωσή του, όπως η ανυπαρξία δημοσίων οδών ή η κα
κή κατάσταση αυτών που υπήρχαν. Εξάλλου, τα τε
χνικά μέσα που υπήρχαν, δεν επέτρεπαν την κατα
σκευή μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων και γ ι’ αυτό τα 
παραγόμενα ήσαν πανάκριβα. Αυτό συνετέλεσε στο 
να θεωρούνται, για αρκετό χρόνο μετά την τεχνική 
τους τελειοποίηση, σαν είδος πολυτελείας.
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Το χαρακτηριστικό αγαλματάκι της 
Ρολς - Ρόυς, μετά το 1935, χρονιά 
που πέθανε ο ένας απ’ τους συνε
ταίρους, ο Ρόυς, τοποθετείται απ’ 
τον Ρολς γονατιστό.

Κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κατανοήθηκε η 
μεγάλη χρησιμότητα του αυτοκινήτου. Την ίδια χρο
νική περίοδο, στην Αμερική, ο Φορντ εγκαινιάζει μια 
νέα περίοδο στην παραγωγή με την τυποποίηση και 
αλυσιδωτή (σε σειρά) κατασκευή αυτοκινήτων.

Μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο, η διεθνής οικονο
μική ζωή έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη σπουδαιό- 
τητα του αυτοκινήτου που αποτέλεσε μέσα σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα τον περισσότερο εξαπλωμέ
νο μηχανισμό στον κόσμο.

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η  ανάπτυξη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχα
νίας αντιπροσωπεύει έναν απ’ τους βασικούς 

δείκτες του τεχνολογικού και οικονομικού δυναμικού 
μιας χώρας αφού, παράλληλα με την αυτοκινητοβιο
μηχανία, αναπτύχθηκαν και άλλοι συγγενείς τομείς 
της βιομηχανίας, όπως η χημική βιομηχανία (καύσιμα, 
λάδια, ελαστικά), η βιομηχανία των ανταλλακτικών 
κτλ.

Το αυτοκίνητο, συγκρινόμενο με τα διάφορα άλλα 
μεταφορικά μέσα, παρουσιάζει σημαντικά πλεονε
κτήματα, ανεξαρτησία κίνησης, μικρό κόστος αγοράς 
και εκμετάλλευσης, απλούς και εύκολους χειρισμούς. 
Τα πλεονεκτήματα αυτά και η τεράστια ανάπτυξη της 
βιομηχανίας αυτοκινήτων, συνετέλεσαν ώστε να αυ
ξηθεί πάρα πολύ η χρησιμοποίησή του και να θεωρεί
ται σήμερα απαραίτητο και σαν είδος πρώτης ανάγκης
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για τον άνθρωπο.
Σε 30.000.000 αυτοκίνητα ανήλθε η παγκόσμια πα

ραγωγή αυτοκινήτων το 1970. Τον ίδιο χρόνο τα αυ
τοκίνητα που κυκλοφορούσαν σ’ ολόκληρο τον κό
σμο, ξεπερνούσαν τις 250.000.000 μονάδες.

Το 1985, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων σε 16 
χώρες της Δυτ. Ευρώπης, ανήλθε σε 10.615.000 μο
νάδες.

Το 1970 κυκλοφορούσαν, συνολικά, στη χώρα μας, 
414.046 αυτοκίνητα οχήματα, απ’ τα οποία 10.546 
λεωφορεία, 226.893 επιβατικά, 107.361 φορτηγά και — 
69.246 μοτοσικλέτες.

Στη δεκαετία που διανύουμε, η αύξηση του αριθ
μού των κυκλοφορούντων οχημάτων είναι έντονα αι
σθητή αφού σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 2.000.000 
οχήματα. Συγκεκριμένα, το 1981 κυκλοφορούσαν 
1.521.416 οχήματα, το 1982 1.677.245 και το 1983 
1.809.547, απ’ τα οποία τα 1.036.818 ήταν επιβατικά 
Ι.Χ. Στους αριθμούς αυτούς περιλαμβάνονται και τα 
«πρωτοκυκλοφορήσαντα» Ι.Χ. επιβατικά οχήματα που 
για τα έτη 1981 και 1983 ήσαν 48.286 και 71.894, αντί
στοιχα.

Το αυτοκίνητα αποτελείται από ένα συγκεκριμένο 
αριθμό βασικών οργάνων, το πλαίσιο που αποτελεί το 
σκελετό του όλου συγκροτήματος, τον κινητήρα με το 
ηλεκτρικό σύστημα, το σύστημα μετάδοσης της κίνη
σης, τους τροχούς, το αμάξωμα και το σύστημα ανάρ
τησης. Αποτελείται ακόμα, από μικρά και μεγάλα δια
φορετικά εξαρτήματα που συνήθως ξεπερνούν τις 
14.000.

Η ορθή κατασκευή και τοποθέτηση των εξαρτημά
των και η σωστή οδική του συμπεριφορά, αποτελούν 
τη βάση για την ομαλή μεταφορά και την ασφάλεια 
των επιβατών.

Οι βιομηχανίες αυτοκινήτων επινόησαν για τα α-

Τρεις διαφορετικές εποχές στη συ
ναρμολόγηση των αυτοκινήτων. Τα 
κομπιοΰτερ και ο αυτοματισμός, 
αντικατέστησαν τα εργατικά χέρια 
στις σύγχρονες αυτοκινητοβιομη
χανίες.



μαζώματα, σχήματα που ελαττώνουν στο ελάχιστο 
την αντίσταση του αέρα και συγχρόνως αυξάνουν την 
πρόσφυση στο δρόμο.

Η κατασκευή του αυτοκινήτου, με τα σύγχρονα 
τεχνικά μέσα, αυτοματοποίηση, παραγωγή «σε σειρά» 
κτλ., όσο και εύκολη φαίνεται εκ πρώτης όψεως δεν 
παύει να έχει μια διαδικασία χρονοβόρα και μάλιστα 
πολυετή! Αυτό συμβαίνει γιατί έχει προηγηθέί πριν 
την παραγωγή του συγκεκριμένου μοντέλου η διαδι
κασία σχεδίασης και «εξέλιξής» του.

Η διαδικασία αυτή είναι περίπλοκη και περνάει 
από πολλά στάδια. Οικονομικοί εμπειρογνώμονες, ει
δικοί στο μάρκετινγκ, μηχανικοί, σχεδιαστές «δου
λεύουν» από κοινού για να δώσουν «σάρκα και οστά» 
στο υπό εξέλιξη καινούργιο μοντέλο.

Ο σχεδιασμός του αμαξώματος δε γίνεται πια στο 
σχεδιαστήριο αλλά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υ
πολογιστή με τις ηλεκτρονικές γραφίδες. Δίνεται με
γάλη σημασία στην αεροδυναμική απόδοση και τη 
σωστή εκμετάλλευση του χώρου.

Ακολουθεί η κατασκευή πρωτότυπων από πηλό και 
πλαστικό, που η «γραμμή» του πλησιάζει όσο το δυ
νατόν περισσότερο την αντίστοιχη «γραμμή» του μελ
λοντικού μοντέλου παραγωγής.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παίρνει μετρήσεις, 
διορθώνει τα ανθρώπινα λάθη, σχεδιάζει τις εργα- 
λειομηχανές που θα κατασκευάσουν το αμάξωμα και 
υπολογίζει την αντοχή του πλαισίου και τη συμπερι
φορά του σε συγκρούσεις. Στη συνέχεια, το πρωτό
τυπο μοντέλο παρουσιάζεται στο κοινό στις διάφορες 
«εκθέσεις» όπου και άλλοι κατασκευαστές εκθέτουν 
τα δικά τους μοντέλα. Εκεί ανιχνεύεται η γνώμη των 
υποψήφιων αγοραστών και συγκεντρώνονται πληρο
φορίες για τυχόν αλλαγές σε βασικές λεπτομέρειες 
της κατασκευής.

Τα αυτοκίνητα αυτά, υποβάλλονται σε μια σειρά 
δοκιμών μέχρι που αποφασίζεται τελικά η μαζική πα
ραγωγή τους. Με τις δοκιμές αυτές θέτουν υπό δοκι
μασία τις αντιδράσεις των οχημάτων, όταν κινούνται 
σε ανώμαλο έδαφος ή με άσχημες καιρικές συνθή
κες, χιόνι, λάσπη κτλ.

Σημαντική υπήρξε η βελτίωση της αεροδυναμικής 
των σημερινών αυτοκινήτων, με παράλληλη μείωση 
του βάρους τους. Στον τομέα του αμαξώματος αλλά 
και στην ποιότητα κατασκευής, τα σημερινά αυτοκίνη
τα, σε σχέση με τα αυτοκίνητα της προηγούμενης 
ΙΟετίας, υπερέχουν. Το σημερινό αυτοκίνητο είναι 
πιο εξελιγμένο, παρέχει μεγαλύτερη άνεση, πιο οικο
νομικό κινητήρα κάι -  το σπουδαιότερο -  καλύτερη 
οδική συμπεριφορά.

Το αυτοκίνητο έπαψε πια να θεωρείται «είδος πο
λυτελείας» και έχει καθιερωθεί σαν απαραίτηο είδος 
και μάλιστα πρώτης ανάγκης, για τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες (εργασία, μετακίνηση...).

Για τη μεγάλη σπουδαιότητα του αυτοκινήτου ο
χήματος, ας ανατρέξουμε σε μερικά στατιστικά δεδο
μένα:

Το 1983, τα φορτηγά οχήματα διεθνών οδικών με
ταφορών που εισήλθαν ή εξήλθαν απ’ τα τελωνεία της 
χώρας μας, ανήλθαν σε 167.546.

10.616.000 επιβάτες και 3.491.000 τόνοι εμπορευ
μάτων διακινήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας με το 
σιδηρόδρομο.

Τέλος, όπως προκύπτει από στοιχεία του παγκό
σμιου οργανισμού τουρισμού, τρισήμιση με τέσσερα 
δισεκατομμύρια τουρίστες μετακινήθηκαν σε ολό
κληρο τον κόσμο, κατά το 1984, απ’ τους οποίους το 
90% πραγματοποίησε εσωτερικά ταξίδια, στη χώρα 
διαμονής τους και το 10% μετακινήθηκε στο «εξωτε
ρικό».
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ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ο ι πρώτοι αγώνες αυτοκινήτων οργανώθηκαν το 
1895 στο Σικάγο με τη συμμετοχή 31 αυτοκινή

των τα οπόία διάνυσαν 54 μίλια. Νικητής αναδείχτηκε 
ο Ντάραϋας με 8 ώρες και 23'. Το 1909 κατασκευά
στηκε στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, ο 
πρώτος ειδικός στίβος αυτοκινητοδρομιών.

Στη δεκαετία του 1930, οι πρώτοι κινητήρες αερο
πλάνων άρχισαν να τοποθετούνται στα αυτοκίνητα 
«βολίδες». Η τεχνολογική εξέλιξη, με την εμφάνιση 
και βελτίωση των τουρμποκινητήρων, έδωσε στα αυ

τοκίνητα αυτά ταχύτητες 700, 850 και 1.000 χιλιομέ
τρων την ώρα.

Η διεθνής ομοσπονδία αυτοκινήτου έχει κατατάξει 
σε κατηγορίες όλα τα αυτοκίνητα για το ενδεχόμενο 
συμμετοχής τους σε αγώνες. Με αποφάσεις της κα
θορίζονται ή επιβάλλονται περιορισμοί στα κυβικά και 
τις ιπποδυνάμεις των αυτοκινήτων που συμμετέχουν 
στα ράλι, προκειμένου να αυξάνει η ασφάλειά τους 
αλλά ταυτόχρονα να πειραματίζονται οι κατασκευα
στές πάνω στη συμπεριφορά των αναρτήσεων, των 
συστημάτων πέδησης, μετάδοσης κίνησης κτλ. ώστε 
οι εμπειρίες αυτές να έχουν εφαρμογή και στα κοινά, 
οικογενειακά αυτοκίνητα.
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Η σύγχρονη τεχνολογία έχει δια
φοροποιήσει τα ταμπλώ των αυτο
κινήτων, αντικαθιστώντας τα διά
φορα όργανα μέτρησης με ψηφια
κές ενδείξεις.

Απ’ την πρώτη στιγμή, έγινε αντιληπτό, ότι οι α
γώνες αυτοκινήτων δεν είχαν σα σκοπό μόνο την 
προσφορά θεάματος αλλά συντελούσαν στην παρα
πέρα τεχνική πρόοδο του αυτοκινήτου. Γι’ αυτό οι 
διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες συμμετέχουν 
στους αγώνες αυτούς με τις πλέον ισχυρότερες μη
χανές και γενικά, τα πλέον τελειότερα μοντέλα τους.

Οι αγώνες αυτοκινήτων διαξάγονται σε ειδικές πί
στες, σε οδικές διαδρομές και σε αναβάσεις, διακρί- 
νονται δε σε αγώνες ταχύτητας και σε αγώνες ακρί
βειας. Οι εκδηλώσεις αυτές διαιρούνται σε εθνικές 
και διεθνείς.

Κάθε χρόνο, στη χώρα μας, η εθνική επιτροπή α
γώνων (ΕΘ.Ε.Α.) προκηρύσσει τα πρωταθλήματα, τα

(Συνεχίζεται)
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κύπελλα και τα έπαθλα. Έτσι έχουμε πρωτάθλημα 
οδηγών ράλι με τους αγώνες «Ακρόπολις», Χαλκιδι
κής, Πελοποννήσου, Βοιωτίας, Μακεδονίας και άλ
λους, το πρωτάθλημα νέων οδηγών, ανεξάρτητα κυ
βισμού και ομάδας, το κύπελλο ασφάλτου, το πρωτά
θλημα αναβάσεων αυτοκινήτων και το πρωτάθλημα 
ταχύτητας των ομάδων Νορμάλ (Ν), Τουρισμού (Α), 
μεγάλου τουρισμού και σπορ (Formula - Sunior).

Στο φετινό «Ακρόπολις» είχαν δηλώσει συμμετοχή 
109 πληρώματα, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν οι πιο 
φημισμένοι οδηγοί ράλι του κόσμου. Στα αυτοκίνητα 
που συμμετείχαν συμπεριλαμβάνονταν εργοστασια
κές ομάδες απ’ την Πεζώ, Λάντσια, Φορντ, Φίατ, Σι- 
τροέν, Φολγκσβάγκεν, Σκόντα, Ντάτσια, Βάρτμπουρ- 
γκ καθώς και πολλές ανεπίσημες εργοστασιακές 
συμμετοχές, με αξιώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη και την 
ευρύτερη διάδοση του σπορ του αυτοκινήτου στη 
χώρα μας, αποφασίστηκε η δυνατότητα ατελούς ε ι
σαγωγής αυτοκινήτων που προορίζονται αποκλειστικά 
για αγωνιστική χρήση.

Στα 100 χρόνια απ’ τη γέννηση του αυτοκινήτου
ήταν αφιερωμένο το 15ο διεθνές ράλι ΦΙΛΠΑ (της λέ
σχης των φίλων του παλιού αυτοκινήτου) που ονομά
στηκε «ΑΝΤΙΚΑ 100» και έγινε απ’ τις 19 μέχρι τις 23 
Σεπτεμβρίου.

Τα 30 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα 
«ταχύτητας», κάλυψαν μια διαδρομή 750 χιλιομέτρων. 
Η χρονολογία κατασκευής τους κυμαινότανε απ’ το 
1917 μέχρι το 1965 και ανάλογα την ηλικία τους, εί
χαν χωριστεί σε πέντε κατηγορίες. Έγιναν δυο εκκι
νήσεις, η πρώτη απ’ το χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου 
και η άλλη απ’ το Αντίρριο. Τερμάτισαν στην Πολιτεία 
(Κηφισιά). Οι «ιπτάμενες σακαράκες» και οι «υπέρο
χοι άνθρωποι» που τις οδήγησαν καταχειροκροτήθη
καν απ’ τους φίλους του αυτοκινήτου οι οποίοι και 
έζησαν από κοντά τα αυτοκίνητα μιας εποχής που 
έφυγε γ '*  πάντα.



Το Γνναικείο Κίνημ 
στην Ελλάδα
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του κοινωνιολόγου Θανάση Αλιφέρη

Τ ο θέμα της απελευθέρωσης των γυναικών είναι 
στην πραγματικότητα θέμα απελευθέρωσης της 
ανθρωπότητας στο σύνολό της και κατά συνέπεια 

και των ίδιων των ανδρών.
Με την ίδια έννοια η απελευθέρωση των μαύρων είναι 

εκ των πραγμάτων η προϋπόθεση για την κοινωνική και 
ψυχολογική απελευθέρωση των λευκών. Παίρνοντας σαν 
παράδειγμα την περίπτωση της Νότιας Αφρικής 
βλέπουμε ότι οι ρατσιστικοί θεσμοί εγκλωβίζουν μεν 
τους μαύρους αλλά και τους λευκούς ταυτόχρονα και 
εμποδίζουν τη σωστή εξέλιξη του κοινωνικού συνόλου.

Με ένα παράλληλο τρόπο, η σωστή, δημιουργική, 
ζωοφόρα εξέλιξη του ανθρώπινου γένους δεν μπορεί να 
γίνει με την αποκλειστική προώθηση και ανάπτυξη του 
μισού πληθυσμού της γης και μόνο. Η λογική της 
«πατριαρχικής» κοινωνίας αποδεικνύεται, κάθε μέρα 
και περισσότερο, λογική υπανάπτυξης και άρνησης.

— Μέσα στα πλαίσια του παγκόσμιου κινήματος οι 
εμπειρίες του Ελληνισμού σ' αυτό το χώρο είναι πάρα 
πολύ σημαντικές.

Εδώ, θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή του Γυναικείου Κινήματος στην 
Ελλάδα. Όπως ισχύει και με πολλές εξελίξεις στη 
σημερινή κοινωνία τα πρώτα συνειδητά «πειράματα» με 
την υπόθεση της γυναικείας απελευθέρωσης, σε πνευ
ματικό αλλά ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο, συναντιώ- 
νται στην Αρχαία Ελλάδα. Παρόλη την έντονα πατριαρχι
κή δομή της κλασικής ελληνικής κοινότητας, διαφαίνο- 
νται καθαρά δείγματα προβληματισμού και εφαρμογής, 
έστω σε πολύ περιορισμένα πλαίσια, μιας άλλης λογικής 
σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων.

Πάρα πολλά παραδείγματα βρίσκονται λ.χ. στις 
αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες. Είναι γεγονός ότι ο 
ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία, η σχέση της απέναντι 
στο σύνολο και την εξουσία, ήταν από τα κύρια θέματα 
των κλασικών έργων. Σε πολλές περιπτώσεις, διαμέσου 
των έργων του κλασικού αρχαίου θεάτρου προβλήθηκαν 
έντονοι και ουσιαστικοί προβληματισμοί και αμφισβή
τηση σχετικά με την ανδροκρατική δομή της αρχαίας 
ελληνικής κοινωνίας.

Στις κωμωδίες του «Λυσιστράτη» και «Εκκλησιάζου- 
σες» ο Αριστοφάνης ασκεί μια πολύ δυναμική κριτική για 
τους θεσμούς της ανδροκρατίας στην αρχαία πολιτεία 
και συγκεκριμένα σε σχέση με την διανομή της πολιτικής 
εξουσίας και με την υπόθεση της ειρήνης.

Αλλά και στις τραγωδίες ακόμα βλέπουμε ότι οι 
γυναικείες μορφές είναι οι πιο αναπτυγμένες σε πάρα 
πολλά από τα έργα αυτά, αν όχι και στην πλειοψηφία των 
έργων του αρχαίου δράματος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ηλέκτρα, την Αντιγόνη, 
την Ιφιγένεια, τη Μήδεια, την Κλυταιμνήστρα, τις 
Τρωάδες κ.λπ. Α^όμα και στην «Πολιτεία» του, ο 
Πλάτωνας ασχολειται σε αρκετά σημεία με τη σχέση 
γυναίκας- πολιτείας. Και οι προτάσεις του σχετικά με τις 
δυνατότητες κοινωνικής ανάπτυξης της γυναίκας, είναι, 
σε σύγκριση με την επικρατούσα αντίληψη της εποχής 
του, πρωτοφανείς και πρωτοποριακές.

Στο επίπεδο των κοινωνικών θεσμών και της εφαρμο
γής τους, όμως, είναι γνωστό ότι η αρχαία ελληνική 
κοινωνία είχε έντονα πατριαρχικά χαρακτηριστικά (το 
θέμα της « μητριαρχικής» δομής της Μ ινωϊκής κοινωνίας 
θέλει πολύ έρευνα και δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα μια 
αντικειμενική και σαφής εικόνα). Ωστόσο, υπήρχαν 
καθαρά δείγματα εφαρμογής μιας άλλης αντίληψης -σε 
πολύ περιορισμένες, βέβαια, περιπτώσεις. Η πρωτοπο
ρία, πάντως, στην παγκόσμια ιστορική εξέλιξη του 
γυναικείου κινήματος είναι της Σαπφούς στη Λέσβο. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Σχολή και το έργο της 
αναγνωρίστηκαν ακόμα και στην κλασική περίοδο, σαν 
εξαιρετική προσφορά στα πλαίσια του ελληνικού πολιτι
σμού.

Βλέπουμε επίσης, ότι στην αρχαία Πολιτεία της 
Σπάρτης υπήρχε μια διαφορετική αντιμετώπιση της 
γυναίκας, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των δυνατοτή
των της, για μια δυναμική προσφορά στο «κράτος - 
πολιτεία».

Ακόμα και στην περίοδο της Βυζαντινής επικράτειας, 
υπήρχαν μερικές περιπτώσεις δυναμικής παρουσίας 
γυναικών, κυρίως στο επίπεδο της πολιτικής. Ένα 
γνωστό παράδειγμα ήταν η αυτοκράτειρα Ειρήνη, η 
οποία ασκούσε έντονη επιρροή στο πολιτικό, πολιτιστι
κό και ειδικά στο θρησκευτικό καθεστώς της εποχής της 
(θα πρέπει να επισημανθεί ακόμα ότι και στον κόσμο της 
θρησκείας της αρχαίας Ελλάδας, και στη βυζαντινή 
περίοδο, οι γυναικείες μορφές είχαν πρωταρχική σημα
σία, και στον πολυθεϊσμό και στην ορθοδοξία. Διαπιστώ
νουμε ότι και σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και σήμερα, το 
γυναικείο στοιχείο στη θρησκεία έχει αποκτήσει βαθειές 
ρίζες στην πολιτιστική παράδοση του ελληνικού λαού).

Η πιο άμεση όμως και δυναμική παρουσία και 
συμμετοχή στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις του 
Ελληνισμού εμφανίζεται με την επανάσταση του 1821 
και την απελεύθερωση του ' Εθνους από τονΟθωμανικό 
ζυγό.

Μετά την επανάσταση τα πρώτα σύγχρονα δείγματα 
σημαντικής γυναικείας συμβολής στην πολιτιστική ανά- 
πτυξη της χώρας υπήρξαν στο χώρο της Παιδείας. 
Δειγματοληπτικά αναφέρουμε τα προσόντα της Ευαν
θίας Καίρη, της Καλλιόπης Κεχαγιά, στη δεκαετία του 
1870, και της Καλλιόπης Παρέν, η οποία προχώρησε σε 
πολύ συνειδητοποιημένα επίπεδα αντιμετώπισης του 
γυναικείου θέματος, με την έκδοση της «εφημερίδας των 
Κυριών» (1887), με την ίδρυση γυναικείων Σχολών και 
ακόμα με την ίδρυση του Λυκείου των Ελληνίδων, το 
1911.
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M e τη λήξη του A ' Π αγκοσμίου Π ολέμου βλέπου
με ακόμα πιο δυναμικές εξελίξεις στο χώρο του 
γυναικείου κινήματος, με συγκεκριμένες διεκδικήσεις 

πολιτικών δικαιωμάτων. Εδώ θα αναφέρουμε επιγραμ
ματικά τα ονόματα της Αύρας Θεοδωροπούλου, Μαρίας 
Νεγρεπόντη, Μαρία Σβώλου, Αγνής Ρουσσοπούλου και 
Ρόζας Ιμβριώτη. Το 1920 έχουμε την ίδρυση του 
«Συνδέσμου για τα δικαιώματα της γυναίκας» και του 
«Συμβουλίου Ελληνίδων».Το 1930 οι γυναίκες αποκτούν 
το δικαίωμα να εκλέγουν στις δημοτικές εκλογές. Μετά 
τη δικτατορία του Μ εταξά και με την εμπλοκή της χώρας 
στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γυναίκες συμμετέχουν 
δυναμικά στην Εθνική Αντίσταση, και σε κάθε μορφή 
αγώνα. Εδώ, από την Αντίσταση και ύστερα, μπορούμε 
να πούμε πως το γυναικείο κίνημα ξεφεύγει από το στενό 
κλοιό των «διανοούμενων» και μαζικοποιείται.

Ο εμφύλιος πόλεμος συνοδεύεται με τη διάλυση 
πολλών οργανώσεων, αλλά όχι. του κινήματος, το οποίο 
είχει πλέον αποκτήσει ρίζες στη συνείδηση του ελληνι
κού λαού.

Το 1950 οι γυναίκες αποκτούν το δικαίωμα να 
εκλέγονται στις δημοτικές εκλογές και το 1952 να 
εκλέγουν και να εκλέγονται στις βουλευτικές εκλογές. Η 
δυναμική πορεία του γυναικείου κινήματος, όμως, όπως 
όλων των προοδευτικών και απελευθερωτικών κινημά
των της χώρας βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με την 
καταστολή του καθεστώτος της 7χρονης δικτατορίας, 
μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Από τότε, το γυναικείο κίνημα, μπαίνει σε μια νέα 
πορεία που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν κοσμογονία. 
Είναι γεγονός ότι από το 1974 μέχρι σήμερα οι 
κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος της Ελλάδας 
είναι ιστορικής σημασίας και πλέον πρωτοποριακές.

Εδώ θα αναφερθούν μερικές από τις πιο πρόσφατες 
κατακτήσεις (από πλευράς νόμων που έχουν περάσει 
στη Βουλή).
•  Το 1982 δόθηκε σύνταξη στην αγρότισσα με ίσους 
όρους με τον αγρότη.
•  Τον ίδιο χρόνο ψηφίστηκε η Δ ιεθνής Σύμβαση 103 
για την προστασία της μητρότητας.
•  Επίσης το 1982 ψηφίστηκε η Διεθνής Σύμβση του 
ΟΗΕ για την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης σε 
βάρος των γυναικών.

•  Τέλος ψηφίστηκε ο νόμος του υπουργείου Γεωρ
γίας με τον οποίο οι αγρότισσες έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
•  Το 1983 ψηφίστηκε το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο 
που καθιερώνει την ισότητα στην οικογένεια.
•  Το 1984 ψηφίστηκε ο νόμος για την εφαρμογή της 
ισότητας των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις, μ ε ' 
τον οποίο κατοχυρώθηκε νομικά το δικαίωμα της 
γυναίκας σε κάθε εργασία με ίση αμοιβή και εξέλιξη 
με τον άνδρα.
% Τον ίδιο χρόνο ψηφίστηκε ο νόμος που ορίζει 
αυτεπάγγελτη δίωξη για το έγκλημα του βιασμού.
•  Επίσης ψηφίστηκε ο νόμος του υπουργείου Υγείας 
που προβλέπει για πρώτη φορά την ίδρυση βρεφικών 
τμημάτων στους Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς.
•  Τέλος ψηφίστηκαν οι νόμοι για την ανάπτυξη του 
Οικογενειακού Προγραμματισμού και την προστασία 
της υγείας της γυναίκας (αμβλώσεις).

Έχει δημιουργηθεί ακόμα και ο θεσμός του γυναι
κείου αγροτο-τουριστικού συνεταιρισμού στη χώρα μας, 
πρώτα στη Πέτρα της Λέσβου και στη συνέχεια στα 
Μ αστιχοχώρια της Χίου και στην Αράχωβα (θα πρέπει να 
επισημανθεί εδώ ότι το μεγαλύτερο μέρος των γυναι
κείων συνεταιρισμών που υπάρχουν σήμερα σ’ όλο τον 
κόσμο βρίσκεται στη χώρα μας).

Η πορεία του γυναικείου κινήματος έχει γίνει καθορι
στική πλέον για την εξέλιξη του κοινωνικού συνόλου και 
της ανθρωπότητας. Η συμμετοχή των γυναικείων 
οργανώσεων και κινημάτων στα θέματα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και της διαφύλαξης της παγκόσμιας 
ειρήνης είναι δυναμική και πρωτοποριακή. Είναι και εκ 
των πραγμάτων βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία 
μιας κοινωνίας δίκαιης, δημοκρατικής και απελευθερω
μένης, για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς την 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Σημ.: Στοιχεία πάρβηχαν από έκδοση της Γ.Γ. Ισότητας των δύο 
φύλων.
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Η ΛΑΪΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Η  λαϊκή γειτονιά μεσ’ από ζωντανές ανθρώπινες 
σχέσεις διατηρούσε ένα κλίμα κατάλληλο για 

κοινωνική συμμετοχή, επικοινωνία και αυθόρμητες 
εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής.

Η αρμονική συνύπαρξη του ατόμου με το ανθρώ
πινο και το φυσικό περιβάλλον προωθούσε την ολο
κλήρωση της προσωπικότητάς του και το ενδιαφέρον 
του για τη ζωή.

Π ρώτα έστριβες στη γωνία και ήξερες ότι θ’ αντι- 
κρύσεις κάτι φιλικό και γνώριμο: τις γλάστρες 

του ψηλού διώροφου σπιτιού, τα παιδιά που παίζανε 
τριγύρω και δε σ' αφήνανε να περάσεις, το Βαγγέλη 
με τα βιβλία στο χέρι, που πήγαινε πάντα σκυθρωπός 
να δώσει μάθημα, ή τη Μαρία που είχε κάνει πάλι κο
πάνα για να βγει με το Λευτέρη. Στ’ αυτιά σου έφτα
ναν χαρούμενες φωνές από παιχνίδι, ανακατεμένες 
με τις κουβέντες των κυράδων που πήγαιναν στη λαϊ
κή.

Όταν έμπαινες στο κατώφλι, έπρεπε να δώσεις 
λογαριασμό στη διπλανή, που μοιραζόσαστε την ίδια 
αυλή.

-  Γειά οου κυρά Καλλιόπη!
-  Καλώς ήρθες. Πώς πέρασες στη δουλειά;
Η μάννα σου έχει στρώσει τραπέζι, σε περιμένει. 
Αλήθεια. Οι μυρωδιές του μεσημεριανού φαγητού 

που ξέφευγαν από τις κουζίνες των σπιτιών και σε 
συναντούσαν στο δρόμο σε διαπερνούσαν με την αί
σθηση του χρόνου και της σπιτικής ζεστασιάς.

Μετά, η κυρά Καλλιόπη συνέχιζε τη μπουγάδα της 
και όλα τραβούσαν το δρόμο τους.

Οι ζεστές ανθρώπινες σχέσεις ζωντάνευαν το συ
ναίσθημα και το ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει γύρω 
σου. Ο παλμός της γειτονιάς τροφοδοτούνταν από τις 
μικρο-χαρές και τους μικρο-καϋμούς της κάθε οικο
γένειας. Εσύ, ο κάτοικος αυτής της συνοικίας αισθα
νόσουνα ασφάλεια και σιγουριά. Μπορούσες να εκ
φραστείς ελεύθερα, αφού όλοι ήταν κάτι παραπάνω 
από γνωστοί. Τα σημαντικά ή ασήμαντα νέα σε χρόνο 
ρεκόρ κυκλοφορούσαν παντού και είχες έτσι την ευ
καιρία να κουβεντιάσεις -  ήθελες δεν ήθελες -  τα δι
κά σου και των άλλων τα προβλήματα.

Έτσι αποκτούσες δυναμική και κριτική στάση απέ
ναντι στη ζωή.

Δεν ήταν μόνο το ανθρώπινο περιβάλλον «η άλλη 
έκφραση του εαυτού σου». Πραγματικά, ακόμα και ο 
χώρος ήταν ένα καθρέφτισμα των κατοίκων. Έτσι α
πλά, που ήταν τα σπίτια, όλα στο ίδιο μοτίβο, με ανοι

χτές τις πόρτες -  γιατί μπαινόβγαιναν οι γειτόνισσες! 
-  ανθισμένα και συμπαθητικά, έτσι ήταν και οι άνθρω
ποι απλοί και ανοιχτόκαρδοι, αισιόδοξοι και φιλικοί. Η 
συνοικία είχε πάρει τη σφραγίδα της προσωπικότητάς 
τους, είχε μια ταυτότητα και τ’ ανάπαλιν: τους είχες 
δώσει μια ταυτότητα, που σημαίνει συγκεκριμένα «πι
στεύω», συγκεκριμένη έκφραση του εαυτού σου στον 
έξω κόσμο, συνείδηση της ιδιαιτερότητάς σου στο 
χώρο, και γενικά ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Κάτι 
από το οποίο στις σύγχρονες πόλεις υποφέρουμε ό
λοι. Ποιός θα το αρνηθεί;

Οι αυλόπορτες, οι τοίχοι των σπιτιών, τα σοκάκια 
ανάβλυζαν γλυκές αναμνήσεις από τα παιδικά σου 
χρόνια, την εφηβεία και τα κάθε λογής γεγονότα της 
ζωής σου. Ήταν ένα κομμάτι από τον εαυτό σου, γ ι’ 
αυτό κάθε φορά που τα ξανάβλεπες σου δημιουρ
γούσαν το αίσθημα του γνώριμου, της ζεστασιάς, του 
«ανήκω εδώ». Να! Σ' αυτό το σκαλοπάτη πρωτοστάθη- 
κες με τη σχολική ποδιά και την τσάντα, να η πόρτα 
του συμμαθητή σου, που τον έπαιρνες να πάτε μαζί 
σχολείο, να το μαραγκούδικο του μαστρο - Νικόλα 
που παίρνατε κρυφά ξύλα για να παίξετε πόλεμο.

Αλλά καθώς άνθρωποι και πράγματα εναρμονίζο
νται με την ύπαρξή σου, είσαι γ ι’ αυτούς ένα ανοικτό 
βιβλίο. Ο χαρακτήρας και οι ιδέες σου έμοιαζαν αρ
κετά με του Κώστα, του Μανώλη και της Μάρθας, α
φού μεγαλώσατε στο ίδιο περιβάλλον, παίζατε μαζί 
και στην ηλικία του προβληματισμού τα κουβεντιάζα
τε τα βραδάκια.

Οι γύρω σου σε γνώριζαν καλύτερα, απ’ ό,τι γνώ
ριζες εσύ τον εαυτό σου. Ξέρανε πότε είσαι χαρού
μενος, πότε λυπημένος, μπορούσαν ακόμα να μαντέ
ψουν την πρόοδό σου.

-  αυτός είναι μελετηρός. Θα σπουδάσει
1

-  μη του μιλάτε, όταν είναι θυμωμένος.
Κι εσύ τους γνώριζες έναν - έναν. Πολλοί είχαν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: η κυρά Πόπη η καφετζου, η 
Δήμητρα απ’ το χωριό, ο γέρο - Θόδωρος ο τσιγγού- 
νης.

Σε γνώριζαν τόσο καλά, όχι μόνο γιατί σε ήξεραν 
από τόσο δα μικρό, αλλά και γιατί ήσουν δημιούργημά 
τους. Η ομαλή κοινωνική συμπεριφορά του παιδιού 
χτιζόταν με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τους 
συνομιλήκους του, τις συναναστροφές και τις φιλίες 
του και τις πρώτες καταγραφές του για τις ανθρώπι
νες αξίες, που ήρθαν απ’ αυτή τη μικρή κοινωνία. Με-
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γαλώνοντας έμαθε ότι οι πράξεις του ήταν αδιάκοπα -  Έμεινα μεταξεταστέος
αντικείμενο κριτικής και ότι θα μοιραζόταν με τους και αρκετές φορές θα γνώριζε και την κακία του κό- 
γύρω του χαρές και λύπες: ο μου σε πικρόχρολα σχόλια:

-  Τι έχεις Λευτέρη; -  ομ τόλεγα εγώ.

Όλα όμως ήταν στο πρόγραμμα. Η έντονη κοινω
νική συμμετοχή αναπτύσσει και τον κοινωνικό έλεγ
χο. Γιατί, συνειδητοποιούμε τις αξίες, τα ήθη, τους 
σκοπούς και τα προβλήματά μας, όταν τα ζούμε μεσ’ 
από καταστάσεις. Σε μια κοινωνία, όπου παρακολου
θούσες και συμμετείχες στη ζωή του άλλου, είχες 
κάθε μέρα το ζωντανό παράδειγμα των ηθικών αξιών, 
του καλού και του κακού και των συνεπειών του. Ο 
κοινωνικός έλεγχος ανέπτυσσε το αίσθημα της ευθύ

νης. Με παραδείγματα όπως:
«Ο Μήτσος είναι τεμπέλης. Η γυναίκα του ξενο

δουλεύει και τα παιδιά του πεινάνε».
«Η Σούλα τσακώνεται με τον άντρα της και πετάνε 

κατσαρόλες επειδή ξενοκοιτάζει. Βιαστήκανε να πα- 
ντρευτούνε».
- . «Η κυρά - Μάρω ζει μόνη της και δεν της μιλάει 
κανένας. Από λύπηση της- πηγαίνουν φαγητό. Τα 
νειάτα της παραστράτησε».
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«Ο Στάθης παράτησε το σχολείο καί αλήτευε. Τώ
ρα είναι μεροκαματίάρης. Δεν κάνει πια παρέα με 
τους παλιούς συμμαθητές του», 
η νεολαία της γειτονιάς θα κατευθυνθεί ανάλογα.

Τ ώρα, μόλις στρίψεις στη γωνία δε βλέπεις τις 
γλάστρες με τα γεράνια και το γιασεμί, αλλά την 

κυρά - Βάσω, που βγήκε στο μπαλκόνι να τσακωθεί με 
την αποπάνω, γιατί πάλι τίναξε τα χαλιά και της λέρω
σε τ ’ απλωμένα ρούχα, και έτσι αυτή τώρα καθώς έγι
νε «κυρία» με πλυντήριο και τηλεόραση, δεν μπορεί 
ν’ ανέχεται καμμία, ότι είναι καλύτερη στη γειτονιά!

Τώρα η κυρά Καλλιόπη δε βγαίνει στην αυλή -  
ποιά αυλή, στο παράθυρο -  για να σε καλωσορίσει, 
αλλά για να κατασκοπεύσει την κόρη της απέναντι, 
που μερικά βράδια τώρα τη φέρνει στο σπίτι ένας 
νεαρός. Από τα παιδιά που παίζουν, δεν ακούγονται 
πια χαρούμενες ξένοιαστες φωνές, αλλά βρισιές και 
εχθρότητες:

-  Χρυσούλα, δε σε θέλουμε στο παιχνίδι. Η Ματίνα 
κι εγώ έχουμε ποδήλατο και αυτοκίνητο, εσύ δεν 
έχεις.

-  Σκασίλα μου. Αυτά τα λες γιατί είσαι άσχημη σαν 
τη μάννα σου.

Συχνά επαναλαμβάνουν φράσεις των γονιών τους, 
γεμάτες κακεντρέχεια που αναφέρονται στις γειτό- 
νισσες και στα παιδιά τους.

Ποιος φταίει λοιπόν γι’ αυτά τα δείγματα νεοπλου
τισμού που εμφανίζονται μαζί με την έλλειψη υγιών 
ανθρωπίνων σχέσεων και επικοινωνίας στους χώρους 
που ζούμε; Φταίει ο σύγχρονος αγχώδης ρυθμός, ο 
τρόπος ζωής, ή μήπως οι πολυκατοικίες, οι τοίχοι, τα 
παράθυρα, οι ταράτσες, τα πεζοδρόμια, τ’ αυτοκίνητα, 
τα βίντεο;

Σίγουρα όχι μόνο αυτά.
Γεγονός είναι βέβαια, ότι η Ελληνίδα βρέθηκε 

ξαφνικά με την παρκετέζα στο χέρι σ’ ένα ψηλό δια
μέρισμα, ανάμεσα σε καινούργιους γειτόνους, που 
κοιτάζονταν περίεργα μεταξύ τους και της ήταν λίγο 
δύσκολο να έχει εμπιστοσύνη στους γύρω της. Η α
στυφιλία της είχε φέρει για γειτόνους και τη Βαρβάρα 
απ’ τη Λάρισα και τη Σπυρί δούλα απ’ το Διακοφτό, με 
τις οποίες δεν είχε και πολλά να πει, κι ένα παράξενο 
μοναχικό κύριο με μία τσάντα -  που υποπτευόταν, ότι 
είναι δικηγόρος, αστυνομικός! -  και σ’ αυτό το κομ
φούζιο έπρεπε να προσαρμοστεί.

Δεν είχε πια «δικούς της» ανθρώπους τριγύρω να 
κουβεντιάσει, να πει τα παράπονά της, ν’ αστειευτεί, 
να γελάσει, να παρακολουθήσει τη ζωή τους σα να 
ήταν δική της. Τώρα είχε να κάνει με ολότελα ξένους. 
Η έλλειψη των καθημερινών ανθρωπίνων σχέσεων, 
που πήρε μαζί της φεύγοντας η λαϊκή γειτονιά δη
μιούργησε αισθήματα ανασφάλειας, πλήξης, καχυπο
ψίας, νευρικότητας και γενικά ένα κενό. Όλ’ αυτά

οδηγούν στην εχθρική συμπεριφορά. Κατέληξε στο 
συμπέρασμα, ότι αφού οι σχέσεις της θα ήταν ψυχρές 
κι ανάποδες, η τεχνολογία θα της έδινε το πλεονέ
κτημα για να επιβληθεί στο περιβάλλον της. Τη θέση 
της αυθόρμητης και ζεστής κοινωνικής συμπεριφο
ράς πήρε η μεγαλομανία και ο εγωκεντρισμός. Δια
κρίνει κανείς καθαρά ότι συντελεστή της διαφορετι
κής νοοτροπίας είναι η άνοδος του βιοτικού επιπέ
δου, η σύγχρονη τεχνολογία, η συσώρευση πληθυ
σμού σε μικρό χώρο -  πολυκατοικία -  και η υπερκα
τανάλωση αγαθών. Όλ’ αυτά, χωρίς την ταυτόχρονη 
δημιουργία νέων υγιών κοινωνικών σχέσεων έφεραν 
το κενό και την ανασφάλεια. Δε γνωρίζεις τους γύρω 
σου -  και μάλλον προτιμάς να μην τους γνωρίζεις, για 
να μην έχεις δυσάρεστες εκπλήξεις -  δε σε ξέρουν κι 
αυτοί, είσαι ξένος με το χώρο, άρα δεν επικοινωνείς. 
Όταν υπάρχουν σχέσεις, στις γειτονιές, δεν είναι αυ
θόρμητες, αλλά υποκριτικές.

Δε σε δένει τίποτα με το χώρο. Οι δρόμοι δε σου 
θυμίζουν τα παιδικά σου χρόνια, τίποτα ευχάριστο, 
τίποτα δυσάρεστο, κανένα ερέθισμα. Πολλές φορές η 
γειτονιά δεν έχει ταυτότητα. Ούτε πλούσια μπορείς 
να την πεις, ούτε φτωχική, ούτε η καινούργια πολυ
κατοικία έχει τίποτα κοινό στο χώρο με το απέναντι 
ισόγειο σπίτι. Δεν «δένουν» μεταξύ τους. Επίσης δεν 
προδίδουν την ταυτότητα των ενοίκων τους. Όλα 
μοιάζουν να μην έχουν νόημα. Δε ζωντανεύει το συ
ναίσθημα και ο νους δεν έχει κανέναν να κρίνει, τίπο
τα να συγκρίνει, αισθάνεσαι αδιαφορία, μοναξιά και 
έλλειψη κοινωνικών ενδιαφερόντων. Στο τέλος έρχε
ται και η κρίση των αξιών. Λείπει ο κοινωνικός έλεγ
χος. Οι εικόνες που σχηματίζεις γι’ αυτούς είναι βου
βές: βλέπεις την οικογένεια του Π όταν θα μπει στο 
αυτοκίνητο την Κυριακή να πάει βόλτα και συναντάς 
κάθε μέρα τα ίδια άτομα στο δρόμο, όπου κοιτιέστε 
σαν ξύλινα ανθρωπάκια.

Ο κόσμος σου έτσι περιορίζεται στο εσωτερικό του 
σπιτιού. Αν ακούσει κάποιο ασυνήθιστο θόρυβο η δε
σποινίδα του τελευταίου ορόφου, όπως καυγά, τρα
κάρισμα, σειρήνες, διαδήλωση, σκοτωμό θα βγει στο 
μπαλκόνι, θα τους κοιτάξει με μάτια γιάλινα και θα 
ξαναμπεί μέσα.

Οι κοινωνικές σχέσεις σήμερα διαδραματίζονται 
εκτός του χώρου της γειτονιάς, στη δουλειά, στη φι
λική παρέα, στους συγγενικούς κύκλους, που όμως κι 
εκεί μπορεί να είναι τυπικές, μιας και δε θα έχουμε 
τίποτα κοινό. Μας κυρίευσε ο νόμος του ψυχρού υ
πολογισμού. Μην απογοητεύεστε όμως. Έχει μείνει ο 
γραφικός σκουπιδόγατος να μας θυμίζει την παλιά 
γειτονιά.

Αυτός φαίνεται, ότι παρ’ όλο που δυσκολεύεται με 
τους σκουπιδοτενεκέδες νέου τύπου, προσαρμόζεται 
σ’ όλες τις καταστάσεις.

Όλγα Χριστοδούλου
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Το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου
(Σύντομο χρονικό της μεγάλης θυσίας)

Στη σεπτή χορεία των ολοκαυ- 
τωθέντων ηρώων του Αρκα
δίου και ιδιαίτερα στους αγγε- 
λόσχημους της ιστορικής Μο
νής Πατέρες, τους ακοίμητους 
θεματοφυλακες και συνεχι
στές του ορθόδοξου μοναχι
κού βιώματος της Πίστης και 
της ευσέβειας, τιμητικό αφιε
ρώνεται.
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Επιμέλεια: 
Βασίλη Κ. Αποστολάκη 

αστυνόμου Β'.

«Βράχε θυσίας ιερέ, στα 
σκόρπια απομεινάρια 

— ακόμη δεν ξεθώριασαν του 
αίματος τ ’ αχνάρια...»

Σε απόσταση 23 χιλιομέτρων 
από το Ρέθυμνο στη βορειοδυτική 
πλευρά του Ψηλορείτη και σε υψό
μετρο 500 μέτρων από τη θάλασσα, 
βρίσκεται η ιστορική Μονή Αρκα- 
δίου, το ιερότερο σύμβολο της 
κρητικής λευτεριάς. Είναι κτισμένη 
σε οροπέδιο εκεί που ενώνονται οι 
επαρχώς Ρεθύμνης, Αμαρίου και 
Μυλοποτάμου. Το τοπίο συναρπά
ζει, γοητεύει και ξεκουράζει κάθε 
προσκυνητή, τον οποίο και υποδέ
χεται καλωσυνάτα η Μονή.

Για την ίδρυση του Μοναστη
ριού δεν υπάρχουν ακριβείς πλη
ροφορίες. Η παράδοση λέει πως 
θεμελιώθηκε από τον Ηράκλειο και 
ανοικοδομήθηκε από το Βυζαντινό 
αυτοκράτορα Αρκάδιο τον 5ο μ.Χ. 
αιώνα από τον οποίο πήρε και το 
όνομά του. Κατ’ άλλη εκδοχή ιδρύ
θηκε από κάποιο Μοναχό Αρκάδιο 
γι’ αυτό και ονομάστηκε Μονή Αρ- 
καδίου.

Ο μεγαλόπρεπος δίκλυτος Ναός 
είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρ
φωση του Σωτήρα Χριστού και στον 
Άγιο Κωνσταντίνο.

Τη χρονιά του 1866 το Αρκάδι 
θα γίνει, ένας θρύλος, μια ολοζώ
ντανη ιστορία, ένας φάρος άσβε
στος, που θα φέγγει σ’ όλους τους 

^α ιώ νες και θα διδάσκει τους Λαούς 
πόσο αξίζει, αλλά και πόσο στοιχί
ζει η Ελευθεοία.

Διακόσια πενήντα χρόνια βρί
σκονταν οι Τούρκοι στο μαρτυρικό 
και πολύπαθο νησί της Κρήτης.

Οι επαναστάσεις των Κρητικών, 
πνίγονταν στο αίμα, όπως του 
1770, 1811, 1821, 1822, 1828 και 
κάθε φορά η Κρήτη ντυνόταν στα 
μαύρα και φορούσε το μαύρο κε
φαλομάντηλο.

Σ’ όλους αυτούς τους ιερούς 
αγώνες, πόθος του Κρητικού Λαού 
ήταν η Ένωση με τη μητέρα πατρί
δα.

1η Μαΐου 1866. Χίλιοι πεντακό
σιοι Κρητικοί επαναστάτες συγκε
ντρώνονται στο ιστορικό μοναστήρι 
με αρχηγό τον Χατζή Μιχάλη Γιάν- 
ναρη και αποφασίζουν να χτυπή
σουν τον τούρκο δυνάστη. Πρόε
δρος της επιτροπής Ρεθύμνης ε
κλέγεται ο Ηγούμενος της Μονής 
Χατζή Γαβριήλ Μαρινάκης, από το 
χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. 
Ο Ισμαήλ πασάς παραγγέλει στον 
Ηγούμενο να διώξει την Επιτροπή 
γιατί θα καταστρέψει το μοναστήρι.

Ο Γαβριήλ, γνήσιος απόγονος 
των πολέμαρχων της Κρήτης αρ- 
νείται.

Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου 
ο Πασάς ξαναμηνά, να φύγει η Επι
τροπή, αλλά οι αγωνιστές, γαλου- 
χημένοι από τα νάματα του «Κρυ
φού Σχολειού» και τραγουδώντας 
το τιμημένο τραγούδι «Πότε θα 
κάμει ξαστεριά...» περιφρονούν και 
πάλι το βάρβαρο καταχτητή.
24 Σεπτεμβρίου 1866.

Ο συνταγματάρχης 
Πυροβολικού Πάνος Κορωναίος 
μαζί με τον ανθυπολοχαγό Πεζικού 
Ιωάννη Δημακόπουλο από τη Βυτί- 
να της Αρκαδίας, αποβιβάζονται 
στο Μπαλί και αμέσως πηγαίνουν 
στο Αρκάδι για να βοηθήσουν τον 
αγώνα.

7 Νοεμβρίου 1866. Μέσα στο 
Μοναστήρι βρίσκονται 964 ψυχές, 
325 άνδρες από τους οποίους 259 
με όπλα και τα υπόλοιπα γυναικό
παιδα.

Ο Μουσταφά Πασάς, που στο 
μεταξύ έχει αντικαταστήσει τον Ι
σμαήλ, ξεκινά από το Ρέθυμνο με
15.000 ταχτικό στρατό και 30 κανό
νια.

Το πρώί της 8 Νοεμβρίου, οι 
τουρκικές ορδές βρίσκονται στο 
Αρκάδι και ορίζεται αρχηγός τους ο 
Σουλεϊμάν Βέης (γαμβρός του 
Μουσταφά), ενώ ο ίδιος παραμένει 
στο χωριό Μέση.

Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 
κάνουν το σημείο του Σταυρού και 
ετοιμάζονται για τον άνισο αγώνα

με τους άπιστους.
Ο Ηγούμενος Γαβριήλ ιερουργεί 

τιμώντας τους αρχάγγελους Μι
χαήλ και Γαβριήλ και σαν θεματο- 
φύλακας των ιερών και οσίων της 
Φυλής μας, εμψυχώνει το εκκλη
σίασμα ν’ αντισταθεί μέχρι θανάτου 
στους «σκύλους» που περιφέρο
νται λυσσασμένοι έξω από το Άγιο 
Μοναστήρι.

Σε λίγο ο Σουλεϊμάν Βέης καλεί 
από το λόφο Κορέ τους χριστια
νούς να παραδοθούν. Την απάντη
ση δίδουν τα τουφέκια των Επανα
στατών.

Το ιερό Λάβαρο της Μονής κυ
ματίζει περήφανα μαζί με τη γαλα
νόλευκη.

Οι Τούρκοι με τα κανόνια τους 
χτυπούν αδιάκοπα τη Δυτική πόρ
τα. Το πολύπρακτο Αρκαδικό δρά
μα έχει αρχίσει.

Οι γυναίκες που ήταν μέσα στο 
Μοναστήρι παίρνουν μέρος στον 
αγώνα και προσφέρουν ανεκτίμη
τες υπηρεσίες. «Διακόσιοι πενήντα 
εννιά Κρήτες επολεμούσαν, γέροι, 
γυναίκες και παιδιά φουσέκια κου
βαλούσαν...». Οι πολιορκημένοι δεν 
αστοχούν με τα βόλια τους κι έτσι 
οι τούρκοι δεν μπαίνουν στο Αρκά
δι. Η σκληρή μάχη συνεχίζεται όλη 
την ημέρα με πολλούς τούρκους 
νεκρούς. Η σκοτεινή και βροχερή 
νύχτα που φτάνει σωπαίνει τα ό
πλα. Η θέση των πολιορκημένων 
χειροτερεύει, γιατί οι τούρκοι 
φέρνουν από το Ρέθυμνο δυο θα- 
ρειά κανόνια και τα τοποθετούν 
στους σταύλους δίπλα στη Μονή. 
Την ίδια νύχτα οι χριστιανοί στέλ
νουν τον Παπά Κρανιώτη, από την 
Κράνα Μυλοποτάμου και τον Αδάμ 
Παπαδάκη από το Πίκρι Ρεθύμνου 
στο Κλησίδι Αμαρίου, όπου βρισκό
ταν ο Πάνος Κορωναίος για να ζη
τήσουν βοήθεια.

Το βράδυ της 8 Νοεμβρίου η 
καμπάνα καλεί τους πιστούς, για 
τελευταία φορά, στο θυσιαστήριο 
του Θεού και καταλαμβάνουν των 
αχράντων μυστηρίων.

Ξημερώνει 9 Νοεμβρίου. Η μάχη 
αρχίζει με πολλή λύσσα. Τα κανόνια 
σφυροκοπούν τη Δυτική (Χανιώτι
κη) πόρτα, ασταμάτητα και τραντά-

903



ζει συθέμελα το Μοναστήρι μέχρι 
που η πόρτα υποχωρεί. Οι άπιστοι 
ρίχνονται σαν τίγρεις να κατασπα
ράξουν το αθώο θήραμα.

«Γιουρούσι κάνει η Τουρκιά, 
απάνω στα τειχειά του 
και μεταθέτουν τα θρονιά κι’ 
ανοίγουν τα κελιά του...».

Οι τούρκοι μπαίνουν στον περί
βολο της εκκλησίας και αρχίζει η 
γιγαντομαχία ανάμεσα στους αγγε- 
λόσχημους υπερασπιστές της Λευ
τεριάς και στα ανθρωπόμορφα τέ
ρατα που δε σέβονται τον ιερό και 
καθαγιασμένο τόπο του Μοναστη
ριού.

Ο Γαβριήλ, ο τιμημένος αυτός 
ρασοφόρος, συνεχιστής της δόξας 
και των μεγαλείων του ιερού μας 
κλήρου δίνει θάρρος και με βρο
ντερή φωνή καλεί τους χριστια
νούς, να πολεμήσουν μέχρι θανά
του, για του Χριστού την πίστη την 
αγία και της πατρίδας την Ελευθε
ρία, όσοι δε επιζήσουν, να τρέξουν 
στην Μπαρουταποθήκη στην Κα- 
στρινή πόρτα για να δώσουν φωτιά 
στο μπαρούτι, να καούν ζωντανοί 
και να μη πιαστούν αιχμάλωτοι.

Σκηνές αλλοφροσύνης εκτυλίσ
σονται στο Μοναστήρι. Δύσκολο 
πράγμα να περιγράφει κανείς τον 
ηρωισμό που έδειξαν οι «Ελεύθε
ροι Πολιορκημένοι» της Μονής Αρ- 
καδίου. Είχαν νικήσει το θάνατο και 
αγωνίζονταν για την πίστη τους, τη 
θρησκεία τους, την πατρίδα τους.

Βραδυάζει και τα περισσότερα 
γυναικόπαιδα είναι συγκεντρωμένα 
στο (λαγούμι) Μπαρουταποθήκη. Ο 
Κων/νος Δημ. Γιαμπουδάκης από 
το Άδελε Ρεθύμνης με την πιστόλα 
στο χέρι είναι έτοιμος. Περιμένει 
να ευλογήσει ο Ηγούμενος, αλλά 
και να μαζευτούν πολλοί τούρκοι 
για να τους πάρει κΓ αυτούς ο χά
ρος. Ο ηρωικός Ηγούμενος ευλογεί 
και τότε ο μάρτυρας της λευτεριάς 
κάνει το σταυρό του και ανάφτει τη 
«λαμπάδα» που θα συμβολίζει αιώ
νια τη δόξα του Αρκαδίου.

Μια θεόρατη λάμψη φάνηκε κι 
ένας τεράστιος κρότος ακούστηκε. 
Η λάμψη αυτή θα φωτίσει από τη

μια ως την άλλη της άκρη τη μαρ
τυρική Μεγαλόνησο και ο κρότος 
θα ξυπνήσει όλους όσους κοιμού
νται ακόμη.

Το δράμα είχε συντελεστεί. Πέ
τρες, κορμιά, κεφάλια, βαρέλια και 
χώματα βρέθηκαν σ' ένα παράξενο 
ανακάτωμα, όπως μας λέει η λαϊκή 
μούσα.

«Σφαγή μεγάλη αρχινά, πε
ρίσσια φωνοκλήσι 
ετούτ’ η ώρα θ’ ακουστεί σ’ 
Ανατολή και Δύση.
Και μέσα στον αναβρασμό, 
που ο χάροςεβρουχάτο 
βροντή, σεισμός εγίνηκε κΓ ο 
Κόσμος άνω - κάτω 
φωθιά, καπνός και κτίρια, 
κορμιά κομματιασμένα 
άντρες και γυναικόπαιδα, στα 
νέφελα ανεβαίνουν.
Τρόχαλος έγινε η Μονή κΓ 
εσειστή ο Ψηλορείτης 
κΓ αντιλαλούνε τα βουνά κΓ 
απ’ άκρου ως άκρο η Κρήτη».

Οι τούρκοι, που στο μεταξύ έ
χουν εξαγριωθεί σφάζουν όποιο 
βρίσκουν μπροστά τους. Το Μονα
στήρι είναι γεμάτο από σκοτωμέ
νους χριστιανούς και τούρκους.

Μετά το ολοκαύτωμα, την κα
ταστροφή και την ερήμωση του 
Αρκαδίου το «Κρητικό ζήτημα» αντί 
να κλείσει, άνοιξε τις κλειστές πύ
λες της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. 
Η πύρινη φλόγα του ξεσήκωνε τα 
πνεύματα της Ευρώπης, άλλαξε τη 
νοοτροπία και την ταχτική τους, 
απέναντι στην Κρήτη και έγινε το 
μεγάλο ξεκίνημα για την απελευ
θέρωσή της.

Σε μια εποχή, που οι ισχυροί της 
γης φρόντιζαν, όχι πως να μας ε
λευθερώσουν, αλλά πώς να απο- 
χτήσουν ο καθένας τους περισσό
τερα, η Μονή Αρκαδίου ύψωσε το 
αίτημα της Κρητικής Λευτεριάς, 
πάνω σε μια πύρινη βάση με αν
θρώπινες λαμπάδες.

Το μεγάλο και μοναδικό αυτό 
εγχείρημα έκαμε τους «πολιτισμέ
νους» λαούς να ανατριχιάσουν και 
τις κυβερνήσεις τους να φοβηθούν 
την οργή του Θεού και να επιτρέ

ψουν, να γλυκοφέξει, η μέρα που 
θα 'ρχόταν και στην Κρήτη η χιλιά
κριβη η λευτεριά.

Ανεξάντλητοι οι αγώνες του 
Κρητικού Λαού, για λευτεριά και 
ανεξαρτησία, πλημμυρίζουν την ι
στορία του νησιού, μα πάνω απ’ 
όλους στέκεται η μεγάλη θυσία του 
Αρκαδίου.

Το Αρκάδι είναι ένα φαινόμενο 
που λάμπει και διδάσκει όχι μόνο 
με την έκταση, αλλά και με το ύψος 
του μεγαλείου του.

Το Αρκάδι παρέδωσε στις νεό
τερες γενιές ένα ολόφωτο στεφά
νι, μια δόξα κι’ έναν έπαινο, αλλά 
και ένα χρέος, βαρύ και δισβάστα- 
χτο: Τούτο τον ιερό τόπο, που κα
θαγιάστηκε με το αίμα των υπερα
σπιστών της Μονής, να τον φυλά
ξομε «σαν τα μάτια μας» και να φα
νούμε αντάξιοι, αν χρειαστεί και 
γνήσιοι απόγονοι των πολέμαρχων 
εκείνων.

Το Ηρωικό Αρκάδι με τον Ηγού
μενο Γαβριήλ, τους άγιους Μονα
χούς, τον Ιωάννη Δημακόπουλο, 
τους γενναίους οπλαρχηγούς, τον 
Κωστή Γιαμπουδάκη και τόσους 
άλλους αγωνιστές της Λευτεριάς, 
έγινε το ωραιότερο σύμβολο όλων 
των αιώνων, για κείνους που μάχο
νται για λευτεριά και ανεξαρτησία.

Χαρακτηριστική είναι η επιγρα
φή που διαβάζει ο ευλαβικός προσ
κυνητής του Αρκαδίου στην μπα
ρουταποθήκη, η οποία δείχνει πε
ρίτρανα την αδούλωτη ψυχή του 
Κρητικού Λαού.

«Αυτή η φλόγα π’ άναψε μέσα 
εδώ στην κρύπτη 
κι απάκρου σ’ άκρο φώτισε τη 
δοξασμένη Κρήτη, 
ήτανε φλόγα του Θεού μέσα 
εις την οποία
Κρήτες ολοκαυτώθηκαν για 
την Ελευθερία».

(Τιμόθεος Βενέρης-
Μητροπολίτης Ρεθύμνης και 

Αυλοποτάμου 1930)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»: 
Θεοχάρη Μιχαήλ Προβατάκη.
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Πώς Θεραπεύεται 
η στεφανιαία νόσος

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΝΙΩΝΟΥ 
γιατρού — καρδιολόγου 

αστυνόμου Α'

Μ ε τον όρο στεφανιαία νόσος - που μαζί με τα νεο
πλάσματα και τα τροχαία ατυχήματα, αποτελούν 

τα 3 συχνότερα αίτια θανάτου - περιλαμβάνονται όλα 
εκείνα τα στάδια της κακής αιμάτωσης του μυοκαρ
δίου λόγω στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών ως την 
νέκρωσή του λόγω ολικής απόφραξης. Με άλλα λόγια 
από την απλή στηθάγχη και την χρόνια ανεπάρκεια των 
στεφανιαίων ώς την προεμφραγματική στηθάγχη και 
το έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Φυσικά η έναρξη της θεραπείας είναι φαρμακευ
τική και συντηρητική αλλά φθάνουμε και σε περιπτώ
σεις που η χειρουργική θεραπεία είναι πλέον η μόνη 
λύση για βελτίωση της κατάστασης. Εδώ δεν θα ασχο
ληθούμε βέβαια με τον τρόπο αντιμετώπισης της στε
φανιαίας νόσου, γιατί το θέμα δεν είναι του παρόντος 
και θα χρειαζόταν πολλές σελίδες για να καλυφθεί. 
Αρχίζουμε από το σημείο όπου ο πάσχων με στεφα
νιαία νόσο έχει ένδειξη χειρουργικής θεραπείας. 
Ποιες λοιπόν είναι οι ενδείξεις που υπαγορεύουν την 
χειρουργική πλέον αντιμετώπιση της στεφανιαίας νό
σου; Η αξιολόγηση των περιπτώσεων αυτών θα γίνει 
κλινικά, αλλά κυρίως εργαστηριακά από την στεφανο- 
γραφία. (Στεφανογραφία: Η απεικόνιση των στεφα
νιαίων αρτηριών ακτινολογικώς μετά από έγχυση μέσα 
σε αυτές σκιερός ουσίας). Από αυτήν εκτιμάται το μέ
γεθος της απόφραξης των τριών κυρίων στελεχών της 
στεφανιαίας κυκλοφορίας (δεξιά στεφανιαία, αριστε

ρός περισπώμενος κλάδος, αριστερός πρόσθιος κα- 
τιών κλάδος) Εικόνα 1.

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

•  Η απείθαρχη βαρεία στηθάγχη που δεν απαντά 
στην συντηρητική θεραπεία (φάρμακα) με σύγχρονη 
απόφραξη ή μερική στένωση αγγειογραφικώς μιας 
στεφανιαίας αρτηρίας.

•  Το επαπειλούμενο έμφραγμα.
•  Η λειτουργική ανεπάρκεια της άριστεράς κοιλίας 

λόγω βλαβών στα στεφανιαία αγγεία.
•  Ασυμπτωματικοί ασθενείς με βαρειά στένωση της 

αριστερός στεφανιαίας αρτηρίας ή της αριστερός 
πρόσθιας κατιούσης αρτηρίας λίγο μετά την έκφυσή 
της.

Που αποβλέπει η εγχείρηση είναι εύκολο να εννοη
θεί. Πρωταρχικός σκοπός είναι η ανακούφιση του αρ
ρώστου από τα συμπτώματα. Η πρόληψη της περαι
τέρω επιδείνωσης και η αποκατάσταση της φυσιολογι
κής αιμάτωσης του μυοκαρδίου, όπως και η αποτροπή 
ενός αιφνίδιου θάνατου είναι άλλοι σκοποί.

Ας δούμε τώρα σε τι ακριβώς συνίσταται η χειρουρ
γική επέμβαση, που δεν είναι μία αλλά πολλές και με 
την πάροδο των ετών, λόγω της αποκτόμενης εμπει
ρίας, της βελτίωσης της χειρουργικής των αγγείων και 
της εξωσωματικής κυκλοφορίας εξειδικεύονται 
περισσότερο και βελτιώνονται συνεχώς.

Επεμβάσεις που εφαρμόζονται σήμερα είναι:
-  Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (Α-ΣΠ) με αυτομό

σχευμα σαφηνούς φλέβας.
-  Απλή ή διπλή εμφύτευση της έσω μαστικής αρτη-

Εικόνα 1: ΔΣΑ: Δεξιά στεφανιαία 
αρτηρία. Δ.Κ.: Δεξιός κόλπος. Α.Ο.: 
Αορτή. Π.Α.: Πνευμονική αρτηρία. 
ΑΣΑ: Αριστερά στεφανιαία αρτηρία. 
ΓΙΚΑΣ: Περισπώμενος κλάδος αρι- 
στ. στεφανιαίας. ΠΚΚΑΣ: Πρόσθιος 
κατιών κλάδος αριστ. στεφανιαίας. 
ΑΚ.: αριστερός κόλπος. ΟΚΚΑΣ: 
Οπίσθιος κατιών κλάδος δεξιάς 
στεφανιαίας αρτηρίας.

Δ ϊΑ - A t  A
oKK A i
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ρΐας.
-  Αναστόμωση έσω μαστικής και μιας στεφανιαίας 

αρτηρίας.
-  Ενδαρτηριεκτομή.
-  Συνδυασμός των ανωτέρω μεθόδων.
Υπάρχουν και οι εγχειρήσεις για τη διόρθωση των

επιπλοκών του εμφράγματος, όπως η ανευρυσματε- 
κτομή, η εμφρακτεκτομή, η σύγκλειση ρήξης μεσοκοι- 
λιακού διαφράγματος που απλώς αναφέρονται για εγ
κυκλοπαιδική ενημέρωση.

Όλοι οι προς χειρουργική θεραπεία όμως ασθενείς 
δεν μπορούν να χειρουργηθούν, γιατί υπάρχουν μερι
κές προϋποθέσεις για την επιτυχία της επέμβασης. 
Τέτοιες είναι κυρίως η καλή περιφερειακή κυκλοφορία 
γ ι’ αυτό και τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα -  αν γίνει 
χειρουργική επέμβαση -  σε αρρώστους με σακχαρώδη 
διαβήτη και με υπέρταση που κάνουν γενικευμένη αγ- 
γειοπάθεια και φυσικά η περιφερική κυκλοφορία δεν 
θα είναι ικανοποιητική. Αντένδειξη για την επέμβαση 
αποτελεί φυσικά και η εκτεταμένη ίνωσις του μυοκαρ
δίου. (π.χ. δύο εμφράγματα), η συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια, η ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια και η 
ηλικία άνω των 70 ετών.

Τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι ικανοποιη
τικά, δηλαδή έχουμε άμεση βελτίωση σε ποσοστό 70 - 
80%. Η εγχειρητική θνητότητα ποικίλει ανάλογα με το 
είδος της επέμβασης από 5-12%. Με το χρόνο όμως το 
ποσοστό βελτίωσης αυξάνεται ενώ το ποσοστό θνητό
τητας ελαττώνεται, πράγμα που αποτελεί και τον αντι
κειμενικό σκοπό της χειρουργικής θεραπείας.

Σαν μετεγχειρητικές επιπλοκές μπορούν να πα- 
ρουσιασθούν: Ψυχικές διαταραχές, λοίμωξη του 
τραύματος, ρήξη των ραφών του τραύματος, πυρετός

Εικόνα 2: Αορτοστεφανιαία παρά
καμψη αριστερός και δεξιάς στε
φανιαίας αρτηρίας με φλεβικόν μό
σχευμα (ΦΜ).

άγνωστης αιτιολογίας, πνευμονική εμβολή, εγκεφα
λική θρόμβωση κ.λ.π. Και ας εξετάσουμε ένα - ένα τα 
είδη των επεμβάσεων επαναγγείωσης για να να έχουμε 
μια πληρέστερη εικόνα.

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αφού γίνει η διάνοιξη του θώρακος και του περι
καρδίου παρασκευάζεται η προς αναστόμωση στεφα
νιαία αρτηρία που πάσχει με οδηγό την προεγχειρη- 
τική στεφανιογραφία. Ακολούθως το αυτομόσχευμα 
(ιστός από το ίδιο άτομο) που ήδη έχει παρασκευασθεί, 
σαφηνούς φλέβας αναστρέφεται (γιατί οι φλέβες 
έχουν βαλβίδες εσωτερικά) και αναστομώνεται τελι- 
κοπλάγια προς την αορτή (εικόνα 2).

Εμφύτευση της έσω μαστικής αρτηρίας

Παρασκευάζεται η έσω μαστική αρτηρία (κλάδος 
της υποκλείδιας αρτηρίας και εμφυτεύεται μέσα στη 
σήραγγα του μυοκαρδίου. Μπορεί να είναι απλή ή δι
πλή. (εικόνα 3).

Αναστόμωση έσω μαστικής αρτηρίας και 
στεφανιαίας αρτηρίας

Η παρασκευασθείσα έσω μαστική αρτηρία αναστο- 
μώνεται τελικοπλάγια με την ανάλογη στεφανιαία αρ
τηρία.

Ενδαρτηριεκτομή δΓ αερίου

Κατ’ αυτήν αφού παρασκευασθεί η πάσχουσα στε
φανιαία αρτηρία διοχετεύεται C02 (διοξείδιον του άν
θρακα) κάτω από τον έξω χιτώνα του αγγείου σε διά
φορα σημεία. Έτσι αποχωρίζονται τα αλλοιωμένα και 
συνήθως αποφραγμένα αγγειακά στρώματα. Με 
κατάλληλους χειρισμούς ο εσωτερικός χιτώνας απο
χωρίζεται και εξάγεται παρασύροντας συγχρόνως 
πολλές φορές εσωτερικούς χιτώνες πλευρικών κλά
δων. Η μέθοδος ενδείκνυται κυρίως σε διάχυτες απο
φράξεις της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας όπου είναι 
αδύνατος η αορτοστεφανιαία παράκαμψη.
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Εικόνα 3: Εμφύτευση δεξιάς (ΔΕΜ) 
και αριστερός (ΑΕΜ) έσω μαστικής 
αρτηρίας στο μυοκάρδιο των κοι
λιών, ΑΚ: αριστερά κοιλία, ΔΚ: δε
ξιά κοιλία.

Συνδυασμός των ανωτέρω μεθόδων

(Εικόνα 4)
Όλες οι παραπάνω επεμβάσεις, όπως και οι συν

δυασμοί αυτών εκτελούνται με εξωσωματική κυκλο
φορία και καρδιακή παύση που προκαλείται με την 
υποθερμία.

Σαν συμπέρασμα θα λέγαμε ότι η αορτοστεφανιαία 
παράκαμψη έχει θεαματικά αποτελέσματα υποκειμε
νικά και αντικειμενικά, και η τεχνική της βελτιώνεται
συνεχώς.

Ελπίζω ότι έγινε μια προσπάθεια ενημέρωσης ως 
προς επεμβάσεις χειρουργικής θεραπείας της στεφα
νιαίας νόσου που χρησιμοποιούνται σήμερα και ότι οι 
εικόνες είναι αρκετά κατατοπιστικές για την κατα
νόηση του κειμένου.

Ας ευχηθούμε στο μέλλον η χειρουργική θεραπεία 
της στεφανιαίας νόσου να αποτελεί μία κοινή επέμ
βαση ρουτίνας χωρίς καθόλου εγχειρητική και μετεγ
χειρητική θνητότητα και να έχει μόνιμα και εντυπω
σιακά ευνοϊκά αποτελέσματα στους πάσχοντες.

Εικόνα 4: Συνδυασμός αορτοστε- 
φανιαίας παράκαμψης και εμφύ
τευσης έσω μαστικής αρτηρίας.
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Ένας κήπος στη

βεράντα σας

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων νοιώθουν έμφυτη 
αγάπη για τα φυτά, ακόμα και όταν δεν τα καλλιεργούν οι 
ίδιοι. Κατά κύριο λόγο ο ρυθμός ζωής που κάνουμε στις με- 
γαλουπόλεις αλλά και η έλλειψη του προσωπικού και αν
θρώπινου «στοιχείου» στις εκδηλώσεις μας καθιστά πλέον 
αναπόφευκτη μια πράσινη δροσερή ανάσα στους χώρους 
τουλάχιστον που ζούμε ή εργαζόμαστε. Μυστικά δεν υπάρ
χουν, αρκεί η προσπάθειαά μας να γίνεται με αγάπη και να 
φροντίζουμε τις ανάγκες τους, τότε η καλλιέργεια των φυ
τών πετυχαίνει.

Αν τα δέντρα ή τα φυτά ήταν η λύση που κάποια στιγμή 
αναζητήσατε ώστε να αξιοποιήσετε δημιουργικά τον ελεύ
θερο χρόνο οας. Αυτό το μικρό αφιέρωμα με απλό τρόπο 
έρχεται να καλύψει αυτήν την επιθυμία σας. Στα λίγα λεπτά 
που θα διαθέσεται ίσως ανακαλύψεται και σεις την «δική 
σας γωνιά» στο σπίτι, στο γραφείο ή στη δουλειά

Η συστηματική καλλιέργεια των λουλουδιών, γίνεται στα 
ανθοκήπια και τα φροντίζουν ειδικοί ανθοκόμοι - γεωπόνοι.
Αλλά και ο καθένας μας μπορεί και πρέπει να φυτεύει και να 
καλλιεργεί στον κήπο του και στις γλάστρες λουλούδια. Το 
φύτεμα και γενικά η καλλιέργεια με την απαραίτητη φρον
τίδα και αγάπη των λουλουδιών, δίνει σ’ αυτόν που τα καλ
λιεργεί τη χαρά να ζει μέσα στο πράσινο και στην ομορφιά Φυτά κρεμαστά που
τους. χρησιμοποιούνται και για χωρίσματα.
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Τα υλικά που χρησιμοποιούμε

Διάφορα εργαλεία χρήσιμα για την καλλ ιέργεια  σε μπαλκόνια και βε
ράντες : 1, μ ικρό θερμοκήπιο βεράντας 2, τετράγωνη ζαρντιν ιέρα■ 3, 

ποτιστήρι 4, στρογγυλή ζαρντιν ιέρα 5, φτυαράκι 6, φ υτευ τήρ ι· 7, 

τσαπάκι- 8, σάρωθρο- 9, ε ιδ ικό  σκαλιστήρι μ ε  δόντια 10, τσουγκράνα 
11, σκαλιστήρι 12, ψεκαστηράκι- 13, κλαδευτήρι- 14, εξάγων η ζαρντι
νιέρα- 15, γάντια.

Η μετατροπή της βεράντας...

Η μετατροπή της βεράντας ή του μπαλκονιού οε κήπο, 
είναι βέβαια δελεαστική, υπάρχουν όμως πολλά προβλή
ματα που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Θα χρεια
στεί η τοποθέτηση χλοοτάπητα και η κατασκευή ζαρντινιέ- 

~  POJV από τοίχο σε τοίχο. Για μια τέτοια διαμόρφωση όμως θα 
πρέπει κάτω απ' το πλακόστρωτο να υπάρχει ένα αδιάβροχο 
στρώμα και η βεράντα να αντέχει σε μεγάλα βάρη.

Οι πήλινες γλάστρες είναι οι πιο συνηθισμένες στην οι
κιακή κηπουρική. Επειδή όμως είναι αρκετά πορώδεις, αφή
νουν να περάσει το νερό απ’ τα τοιχώματα πολύ γρήγορα και 
έτσι τα λουλούδια μένουν χωρίς το νερό του ποτίσματος. Το 
χειμώνα διατηρούνται πιο κρύες σε σχέση με άλλα δοχεία 
και το καλοκαίρι συντελούν, με τη θερμοκρασία που απο
κτούν, στο να μαραθούν τα φυτά μέσα σ’ αυτές.

Τα ξύλινα δοχεία είναι τα πιο ιδανικά αλλά η διάρκεια 
χρήσης τους είναι μικρή. Είναι ελαφρά, άθραυατα, ζεσταί
νονται λίγο απ’ τον ήλιο και διατηρούν το έδαφος δροσερό 
ακόμα και το καλοκαίρι.

Για να έχουμε μια πετυχημένη καλλιέργεια, είναι απαραί
τητο το εδαφικό μίγμα που χρησιμοποιούμε να είναι κατάλ
ληλο. Σε περίπτωση που δεν το αγοράσουμε έτοιμο απ’ τον 
φυτωριούχο, είναι εύκολο να το ετοιμάσουμε μόνοι μας, 
ανακατεύοντας στη σωστή αναλογία, χώμα δάσους, κοπριά, 
φυλλόχωμα, καστανόχωμα και τύρφη.

Η ζωή του φυτού στη γλάστρα εξα ρ τά τα ι άμεσα απ’ τα 

ποτίσματα. Πρέπει να ελέγχουμε κάθε φορά αν το νερό 
έφθασε μέχρι τον πυθμένα και δεν λιμνιάζει καθόλου στην 
επιφάνεια. Η ποσότητα του νερού είναι αρκετή, όταν στο 
κάτω μέρος της γλάστρας βγει λίγο νερό απ’ τις τρύπες που 
υπάρχουν.

Τα φυτά της γλάστρας, με το λίγο χώμα που έχουν στη 
διάθεσή τους για να αντλήσουν την τροφή τους, έχουν ανά
γκη από μια πιο συχνή λίπανση σε σχέση με τα φυτά του 
κήπου. Το λίπασμα χορηγείται συχνότερα κατά τη διάρκεια 
της βλάστησης και της άνθησης και αραιότερα μετά. Το κα
λύτερο σύστημα για χορήγηση του λιπάσματος είναι η διά
λυσή του με το νερό του ποτίσματος. Η ακριβής ποσότητα 
που χορηγούμε είναι γραμμένη στα κουτιά που περιέχουν 
το λίπασμα.

Περισσότερο πράσινο

Γ ια μια καταπράαινη όψη της βεράντας ή του μπαλκο
νιού, μπορούμε να σκεπάσουμε τους τοίχους και τα κιγκλι
δώματα με διάφορα είδη αναρριχητικών φυτών.

Τα αειθαλή αναρριχητικά, δηλαδή εκείνα που διατηρούν 
τα φύλλα και το χειμώνα, είναι λίγα, με πιο γνωστό τον ιρ
λανδικό κισσό και το γιαπωνέζικο αιγόκλημα (αγιόκλημα). Ο 
κισσός μεγαλώνει πιο αργά και με τα άγκιστρά του κατα
στρέφει τους τοίχους. Το αγιόκλημα, ενώ ανθίζει και τα λου
λούδια του έχουν εξαιρετικό άρωμα, έχει το μειονέκτημα ότι 
αναπτύσσεται κυρίως στο πάνω μέρος του τοίχου, αφήνον
τας ακάλυπτο το κάτω μέρος.
ακόμα πολλά άλλα αναρριχητικά που όμως θέλουν κατάλ
ληλα στηρίγματα. Τα φυτά αυτά μπορούν να δημιουργήσουν 
πράσινους κάθετους χώρους, διαχωριστικούς τοίχους και 
φράχτες. Για τη δημιουργία πράσινου στη βεράντα, δεν είναι 
αρκετά μόνο τα αναρριχώμενα. Τα διάφορα φυτά που καλ
λιεργούμε στις σγλάστρες, είτε είναι αειθαλή, είτε φυλλο- 
βόλα, αν τακτοποιηθούν καλά μπορούν να δημιουργήσουν 
πολύ ευχάριστες και δροσερές γωνιές.

Σε μια ηλιόλουστη, καλά αεριζόμενη και ευρύχωρη βε
ράντα, μπορούν να καλλιεργηθούν ακόμα και καρποφόρα 
δέντρα, αχλαδιές, ροδακινιές, κυδωνιές, κλήματα κλπ.

Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν και τον πιο μικρό διαθέσιμο 
χώρο του περιβάλλοντος που ζούμε, με την καλλιέργεια διά
φορων φυτών, για να ζήσουμε μέσα στο πράσινο που σήμερα 
τόσο πολύ έχουμε ανάγκη.

•  Τις συμβουλές που διαβάσατε τις  πήραμε απ’ τον πρακτικό τε 
χνικό οδηγό «Όλα μόνος σου·, εκδόσεις ·ΚΥΚΛΟΣ· τηλ. 36.25.138.

•  Περισσότερες συμβουλές γ ια  τη φροντίδα γνωστών καλλωπιστι
κών φυτών, μπορείτε να ζητήσετε απ' το Ινστιτούτο γεωπονικών επι
στημών του υπουργείου Γεωργίας, στο τηλέφωνο 80.21.392.
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Η αγορά 
μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων
Για να είναι σίγουρος ο αγορα

στής ότι αγοράζει ένα ασφαλές αυ
τοκίνητο, όλα τα μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα που εισάγονται απ’ το 
εξωτερικό, πριν τεθούν σε κυκλο
φορία, θα περνούν από τεχνικό έ
λεγχο.

Κατά τον τεχνικό έλεγχο θα ση
μειώνονται συγκεκριμένα και με 
σαφήνεια όλες οι ελλείψεις που πι
θανόν να υπάρχουν, ώστε το όχημα 
να τίθεται σε κυκλοφορία μόνο α
φού αυτές διορθωθούν. Αυτά, 
πλέον, ισχύουν για τα μεταχειρι
σμένα - εισαγόμενα...

Τι πρέπει όμως να προσέχει ο 
αγροαστής για τα μεταχειρισμένα - 
εγχώρια αυτοκίνητα; Η αγορά ενός 
μεταχειρισμένου, προβληματίζει 
τον υποψήφιο αγοραστή αφού 
πολλές φορές το «παζάρεμα» αυτό 
κρύβει πολλές παγίδες που καλύ
πτονται με ένα πρόσφατο θάψιμο ή 
με ένα ζευγάρι καινούρια «πατά- 
κια».

Η πιο ιδανική αγορά είναι αυτή 
που γίνεται «από χέρι», όταν δη
λαδή γνωρίζετε τον οδηγό του αυ
τοκινήτου και είστε σίγουρος ότι το

καλοσυντηρούσε. Στα υπόλοιπα, 
που είναι και τα περισσότερα, δη
λαδή αυτά που βρίσκετε σε μά
ντρες ή σε... μικρές αγγελίες, θα 
πρέπει ο αγοραστής να δώσει με
γάλη προσοχή.
• Να ελέγξει επισταμένα τις σκου

ριές μήπως έχουν σαπίσει το α
μάξωμα. Τα «σαπάκια» αυτά πα
ρατηρούνται περισσότερο στην 
ένωση των φτερών και στους θο
λούς που βρέχονται, στις άκρες 
της τσιμούχας του παρμπρίζ, στο 
κάτω μέρος των θυρών, στο θόλο 
των προβολέων.

•  Να ερευνήσει σε ράμπα την πιθα
νότητα, το αυτοκίνητο αυτό, να 
έχει υποστεί επικίνδυνη παρα
μόρφωση του «σκελετού» μετά 
από σφοδρή σύγκρουση. Η τεχνι
κή της συγκόλλησης και τα έ
μπειρα χέρια του τεχνίτη «επα
ναφέρουν» το αυτοκίνητο στην 
προηγούμενη κατάσταση και έτσι 
ξεγελιέται ο αγοραστής. Για τυ
χόν εμπλοκή του αυτοκινήτου σε 
σοβαρό τροχαίο ατύχημα, οι α
σφαλιστικές εταιρίες μπορούν να 
δώσουν τις απαραίτητες πληρο

φορίες.
• Να ελέγξει την κατάσταση των 

ελαστικών και της ρεζέρβας και 
να βεβαιωθεί για την ύπαρξη 
γρύλου και των απαραίτητων ερ
γαλείων. Η αντικατάσταση και 
αγορά τους θα ανεβάσει κατά 
πολύ το αρχικό κόστος αγοράς 
του αυτοκινήτου.

•  Να ζητήσει να ελέγξει το αυτοκί
νητο γνωστός του μηχανικός και 
σε αντίθετη περίπτωση να ζητή
σει να το οδηγήσει ο ίδιος μαζί με 
τον κάτοχό του προκειμένου να 
διαπιστώσει την «οδική συμπερι
φορά του», στην ευθεία και στις 
στροφές.
Οι θόρυβοι στη μηχανή και τα 
τριξίματα στις πόρτες είναι ση
μάδια φθοράς. Ένας φθαρμένος 
δίσκος συμπλέκτη «πατινάρει», 
μια μεγάλη διαδρομή του ποδό
φρενου σημαίνει φθορά στα φερ- 
μουίτ και στα τακάκια. Η αλλαγή 
ταχυτήτων δεν πρέπει να συνο
δεύεται από θορύβους στο κιβώ
τιο, ενώ ο τζόγος στο τιμόνι υπο
δηλώνει βλάβη στο σύστημα 
διεύθυνσης.

•  Να ρίξει, τέλος, μια γενική ματιά 
για τυχόν διαρροές στα λάδια της 
μηχανής και του κάρτερ, στα υ
γρά των φρένων και του συμπλέ
κτη, στο νερό του ψ υγείου και 
στο σύστημα τροφοδοσίας.

Δ.Κ.
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Ε Ι Κ Λ 2 Τ Ι Κ Λ

Η Ελληνική Παραδοσιακή Ξυλογλυπτική

Έκθεση Ελληνικής Λαϊκής Ξυ
λογλυπτικής παρουσιάζει το Κέ
ντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης 
του Πνευματικού Κέντρου του Δή
μου Αθηναίων.

Η Έκθεση εγκαινιάσθηκε το 
Μάϊο και διαρκεί μέχρι τέλος του 
Νοέμβρη. Παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον αφού συγκεντρώνει 
σημαντικά δείγματα της αστικής, 
ποιμενικής, εκκλησιαστικής και 
ναυτικής ξυλογλυπτικής, με μια 
ποικιλία παραλλαγών που εκφράζει 
ατομικές επιδεξιότητες και τοπικές 
αποχρώσεις χαρακτηριστικά.

Για να γνωρίσουμε καλύτερα 
την πολιτιστική μας κληρονομιά και 
ειδικά το συγκεκριμένο αυτό είδος 
της Λαϊκής Τέχνης την Ξυλογλυ
πτική αναδημοσιεύουμε σχετικό 
κείμενο του Κίτσου Μακρή:

«Θαρρώ πως η διαδικασία της 
δημιουργίας του ξύλου στη φύση 
συμβολίζει και τη χρήση του από 
τον άνθρωπο. Ο σχηματισμός του 
συντελείται από ουσίες που απορ
ροφούν οι ρίζες από το χώμα αλλά 
και από στοιχεία που προσλαμβά
νονται από τον ελεύθερο αέρα και 
το αγλαό ηλιακό φως. Κάπως έτσι 
το χρησιμοποιεί και ο άνθρωπος, 
να καλύψει τις πρακτικές του ανά
γκες μα και να εκφράσει την αγάπη 
του για την ομορφιά. Ειδικότερα 
για τον ελληνικό λαό οι δυο αυτές 
χρήσεις του ξύλου σπάνια εμφανί
ζονται ξεχωριστά, όπως το καυσό
ξυλο από τη μια μεριά και το αυτο
τελές ξυλόγλυπτο καλλιτέχνημα 
από την άλλη. Τα έργα της παρα
δοσιακής μας ξυλογλυπτικής είναι 
αντικείμενα οικιακής, εκκλησιαστι
κής και επαγγελματικής χρήσης 
στα οποία το στοιχείο της τέχνης 
είναι πρόσθετο μα καθόλου περιτ
τό. Σε πρώτη εκτίμηση θα μπορού
σε να πει κανένας πως το τέμπλο, η

πόρτα, το ταβάνι, η γκλίτσα, όλα τα 
παραδοσιακά έργα της ξυλογλυπτι
κής θα μπορούσαν να έχουν την 
ίδια λειτουργικότητα και χωρίς το 
πρόσθετο στοιχείο της καλαισθητι
κής επεξεργασίας. Κι όμως δεν εί
ναι έτσι. Το τέμπλο, ψυχρό και α
κόσμητο δεν καλύπτει την ιδιαίτε
ρη λειτουργικότητά του στον ίδιο 
βαθμό με το γεμάτο παραστάσεις 
και συμβολικά θέματα ξυλόγλυπτο. 
Η πόρτα και το ταβάνι ζωντανεύουν 
και ζεσταίνουν τον κατοικίσιμο χώ
ρο, μεταβάλλουν το μόνιμο κατά
λυμα σε σπιτικό. Τα ίδια περίπου θα 
είχε να πει κανένας και για όλα τα 
άλλα ξύλινα σταθερά στοιχεία του 
σπιτιού και της εκκλησίας, τα έπι
πλα και τα σκεύη. Κι αν δεν υπάρ
χει παντού η σκαλιστή διακόσμηση 
είναι όχι γιατί οι άνθρωποι δεν το 
θέλησαν, μα γιατί δεν το μπόρεσαν 
ή το πραγματοποίησαν με άλλα μέ
σα, το κέντημα, το πολύχρωμο υ
φαντό, το καλογυαλισμένο χάλκι
νο.

Μεγάλη άνθιση γνώρισε η ελλη
νική ξυλογλυπτική από το 18ο αιώ
να, την εποχή που ονομάζουμε 
νεοελληνική αναγέννηση. Βέβαια, 
η παράδοση ξεκινάει από τα βάθη 
των μυθικών χρόνων με το Δαίδα
λο, περνάει από τα αρχαϊκά ξόανα, 
τα ντυμένα με χρυσάφι και ελεφα
ντόδοντα κλασικά αγάλματα, τη 
βυζαντινή ξυλογλυπτική και τις τα
πεινές δημιουργίες των πρώτων 
αιώνων της Τουρκοκρατίας. Η οι
κονομική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της Ελλάδας κατά το 18ο αιώνα 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις άνθι
σης των τεχνών, μέσα στις οποίες 
σημαντική θέση κατέχει η ξυλο
γλυπτική. Τα συνεργεία των ταγια
δόρων, όπως λέγονταν τότε οι ξυ- 
λογλύπτες, κινούνται σ’ ολόκληρη 
την Ελλάδα κι έξω από αυτή ξεκι 
νώντας από μερικά δραστήρ1"  κέ

ντρα που δημιουργήθηκαν στην 
Ηπειρο, τη Δυτική-Μακεδονία, την 

Κρήτη, το Άγιον Όρος και άλλες 
περιοχές.

Το πεδίο της παραδοσιακής μας 
ξυλογλυπτικής είναι ευρύτατο. Χο
ντρικά μπορούμε να το χωρίσουμε 
σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, 
την εκκλησιαστική, την αστική, την 
ποιμενική και τη ναυτική. Καθεμιά' 
από αυτές ασκείται κάτω από δια
φορετικούς όρους, ανταποκρίνεται 
σε άλλες ανάγκες και χρησιμοποιεί 
ορισμένα ξύλα, ανάλογα με τις ιδιό
τητάς τους. Έτσι, τα τέμπλα και άλ
λα εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα γίνο
νται κυρίως από καρυδιά και σε μι
κρότερη κλίμακα από φλαμούρι, τα 
σταθερά στοιχεία του σπιτιού -  πόρ
τες, ταβάνια... -  από λευκόξυλα, τα 
μικράποιμενικά από φλαμούρι, ρείκι 
και άλλα συμπαγή ξύλα. Το κυπαρίσ
σι χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στις 
κασέλες γιατί η μυρουδιά του προ- 
φυλάσσει από το σκόρο τα υφάσμα
τα που τοποθετούνται σ’ αυτά. Η 
προετοιμασία του ξύλου, ανάλογα 
με το είδος του και τη χρήση για την 
οποία προοριζόταν, κρατούσε μα
κρύ χρονικό διάστημα που σε μερι
κές περιπτώσεις έφτανε τα τέσσερα 
χρόνια.

Το γενικό σχήμα το έδιναν, κατά 
τις ανάγκες της δουλειάς, με το 
πριόνι, το τσεκούρι και το σκεπάρνι. 
Ύστερα σχέδιαζαν πάνω στην επι
φάνεια τα θέματα και άρχιζε η εργα
σία της σκαφής. Ποικίλα ήταν τα ερ
γαλεία που χρησιμοποιούσαν και 
που σε γενικές γραμμές μπορούμε 
να τα χωρίσουμε σε εργαλεία στε
ρέωσης, κοπής, σχεδίασης, σκαφής 
και λείανσης. Πρώτο μέλημα του τε
χνίτη ήταν η καλή συντήρηση των 
εργαλείων του. Ο κύριος, όμως συν
τελεστής επιτυχίας είναι ο άνθρω
πος, θέλω να πω η αξιοσύνη και το 
μεράκι του μάστορα».
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Η πόλη της Καλαμπάκας. Στο βά
θος υψώνονται μεγαλόπρεπα τα 
Μετέωρα.

Μετέωρα
Οι «αγριόβραχοι» με τη μεγάλη ιστορία

Τα Μετέωρα είναι μια ιδιόμορφη 
περιοχή που βρίσκεται στα ΒΔ της 
πανέμορφης, ιστορικής και καρπο
φόρας Θεσσαλίας.

Αποτελούνται από μικρές και 
μεγάλες μονοκόματες ομάδες με
μονωμένων βράχων, κοντά στους 
πρόποδες των Χασίων ορέων και σε 
απόσταση 9 χλμ. από την Καλαμπά
κα. Πάνω σ' αυτούς τους απότο
μους βράχους συγκροτήθηκε και 
οικοδομήθηκε τον ΙΔ ' αιώνα ένας 
μεγάλος μοναστηριακός οικισμός.

Σύμφωνα με διάφορες γνώμες, 
ιστορικών, περιηγητών και ειδικών 
επιστημόνων, οι βράχοι αυτοί σχη- 
ματίσθηκαν είτε από τη συσσώρευ
ση μορίων γρανίτη και χλωρίτιδας
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είτε από τη συνένωση μικρών και 
μεγάλων λίθων, τσιμέντων και χο
ντρής άμμου.

Κατ’ άλλη άποψη, τα Μετέωρα 
είναι διαβρωσιγενείς βράχοι, κάτι 
ανάλογο με τα Τουρκοβούνια, το 
Λυκαβητό κλπ.

Παραμένει, ακόμη, αμφίβολο, 
πότε ακριβώς πρωτοκατοικήθηκαν 
από τους μοναχούς και τους ανα- 
χωρητές, αφού, όπως αναφέρεται, 
τα σχετικά κείμενα χρονολογούνται 
από κάποια εποχή κατά την οποία ο 
μοναηΎηρ,η*ός βίος στους βρά
χους αυτούς είχε πλέον οργανω
θεί.

Οι πρώτοι ερημίτες - μοναχοί 
τελούσαν τις ιερουργίες τους σε

μικρές σπηλαιώδεις εκκλησίες. Αρ
γότερα ίδρυσαν τη Σκήτη της Δου- 
πάνης και τον ιερό ναό της Θεοτό
κου. Η ίδρυση της Σκήτης αποτελεί 
τον πρώτο μοναστηριακό σταθμό 
στην ιστορία των Μετεώρων.

Ανάμεσα στους παλιούς ερημί
τες βρίσκεται και ο Ιερεμίας Βαρ
λαάμ. Από αυτόν που την πρωτοκα- 
τοίκησε το 1350 πήρε τ’ όνομά της 
η Μονή Βαρλαάμ που αναδείχτηκε 
αργότερα στο πλουσιότερο και ση
μαντικότερο μοναστηριακό κέντρο 
των Μετεώρων. Μετά το θάνατό του 
η μονή ερημώθηκε και επανακτί- 
σθηκε από τους αδελφούς Θεοφά
νη και Νεκτάριο Αψαρά το 1517 - 
1518.



Οι ασκητές φώλιασαν σαν τα 
ερημικά και φοβισμένα πουλιά μέ
σα στους στεγνούς και γυμνούς 
βράχους που ορθώνονταν σαν πε
λώρια σκιάχτρα πάνω απ’ την ξα
κουστή και πλούσια Θεσσαλία, 
σχηματίζοντας, έτσι, τα φωτεινά 
όρια του ορίζοντα μεταξύ γης κι 
απλησίαστου ουρανού. Αψήφισαν 

— το κορμί, εγκατέλειψαν τα εγκόσμια 
και κάθε ζωτική χαρά, πήγαν να 
γνωρίσουν και να ζήσουν την ήρε
μη και πρωτόγονη ζωή και να πα
ραδώσουν το πνεύμα τους στην 
αιωνιότητα του Θεού. Αναδείχθη- 
καν σε λατρουίστές, φιλάνθρωπους 
και συμπαραστάτες του ανθρώπι
νου πόνου, σε στιγμές που το αν
θρώπινο σώμα και πνεύμα είχε α
νάγκη της σωτήριας βοήθειας και 
συμπαράστασης.

Γι’ αυτούς, όμως, τους ασκητές 
που έζησαν εκεί γνωρίζουμε πολύ 
λίγα πράγματα.

— Τμήμα του μοναστηριακού συγκρο
τήματος, χιονισμένο.

Οι συνεχείς, έντονες, επιθετι
κές και καταστροφικές επιδρομές 
των Τούρκων και ο θλιβερός, απάν
θρωπος αφανισμός των Χριστιανών 
δεν μπορούσαν να εξαιρέσουν την 
ξακουστή μοναστηριακή περιοχή. Η 
πρόοδός της άρχισε να σταματά και 
να φθείρεται. Οι ιερομόναχοι έ
νοιωθαν ασφαλείς χρησιμοποιώ
ντας σαν συγκοινωνιακό μέσο και 
γενικά μέσο επικοινωνίας με τον 
κόσμο, το γνωστό δίχτυ. Μ’ αυτό 
ανεβοκατέβαιναν οι ίδιοι και μετέ
φεραν τα τρόφιμα που χρειάζονταν 
για να ζουν.

Σήμερα τα μοναστήρια των Με
τεώρων είναι τα ελληνορθόδοξα 
μουσεία με τα πάμπολλα κειμήλια 
της μεγάλης θρησκευτικής μας ι
στορίας.

Υπήρξαν «ρηξικέλευθα» και α- 
ναλοίωτα δείγματα της πραγματι
κής ελληνικής ζωής.

Δεν χάθηκαν και δεν λησμονή
θηκαν, παρόλες τις πολύτροπες 
δοκιμασίες που έχουν υποστεί.

Εδώ φυλάσσονται οι ακριβο
πληρωμένες ηθικές παραδόσεις, οι

πολύτιμες αξίες φωτισμένες από το 
πέρασμα του χρόνου, γιατί εκεί 
φωλιάζουν τα αιώνια και άφθαρτα 
επιτεύγματα της μεγάλης επιστη
μονικής αξίας για να διαλαλούν τη 
συνέχιση των ελάχιστων, πλέον, 
μοναχικών εστιών.

Μετά το 1950, όταν ο τουρισμός 
σαν ιδέα άρχισε ν’ αναπτύσσεται 
και να εξαπλώνεται ραγδαία και 
στην χώρα μας, χιλιάδες περιηγη
τές, ντόπιοι και ξένοι φθάνουν στην 
Καλαμπάκα κάθε χρόνο με κατεύ
θυνση τους ιερούς θρησκευτικούς 
βράχους των Μετεώρων. Η περιοχή 
αξιοποιείται. Κατασκευάζονται 
δρόμοι, μουσεία, ξενοδοχεία και 
διοργανώνονται πολιτιστικές εκδη
λώσεις στην πόλη της Καλαμπάκας.

Ο επισκέπτης μπορεί, μένοντας 
στην Καλαμπάκα να απολαύσει α
κόμα το υπέροχο τοπίο, που σκια
γραφούν αδρά οι γυμνόβραχοι, τις 
τοπικές γευστικές νοστιμιές και τις 
γραφικές συνήθειες των Θεσσαλών 
του κάμπόυ.

Γιώργος Πανταζόπουλος
δόκιμος υηαστυνόμος
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ΜΟΥΡ
Ο μ έ γ α ς  γέρω ν τη ς  β ρ ετα ν ική ς  τέχ ν η ς

«Το κάλλος μ ε  την όψ ιμη  ελλην ική  κα ι α να γ εν νη 

σ ιακή  έν νο ια  δ εν  ε ίνα ι ο  σ κ ο π ό ς  τη ς γλυπ τικής  

μου».
Χένρυ Μουρ

Όταν στην Αγγλία του 1930, μια 
χώρα χωρίς προηγούμενη σημαντι
κή γλυπτική παράδοση, εμφανίστη
κε ο Χένρυ Μουρ, κανείς δεν μπο
ρούσε να φανταστεί ότι με την 
καλλιτεχνική του ευφυΐα θα σφρά
γιζε τον αιώνα μας και θα άνοιγε 
νέες προοπτικές στα μορφολογικά 
αδιέξοδα της μοντέρνας τέχνης.

Γιος ανθρακωρύχου, γεννήθηκε 
στο Κάσελφορντ του Γιορκσάίρ στα 
1898. Περήφανος για την καταγωγή 
του, με δύσκολα παιδικά χρόνια, θα 
πορευτεί ανάμεσα σε ποικίλες α- 
ντιίράοε·^ και δυσκολίες ως την 
καταξίωσή του *.α να αφήσει τον 
κόσμο στις 31 Αυγούστου 1986 με 
τον τίτλο του μεγάλου γέροντα της 
βρετανικής τέχνης.

Ο Χένρυ Μουρ είναι δυνατόν να 
θεωρηθεί σαν σύνθεση πολλών 
ρευμάτων, τα οποία αφομοίωσε 
δημιουργικά, όπως εξάλλου όλοι οι 
μεγάλοι καλλιτέχνες. Οπωσδήποτε 
είναι επηρεασμένος από τον 
Μπρανκούζι, τον Αρπ, τον Πάμπλο 
Πικάσσο -  ιδιαίτερα από τη ζωγρα
φική του -  αλλά και τον Μιχαήλ 
Άγγελο. Επιδράσεις όμως δέχτηκε 
και από την προκολομβιανή τέχνη 
του Μεξικό (Βρετανικό Μουσείο), 
την αρχαϊκή ελληνική, την αφρικα
νική και τη ρωμανική γλυπτική.

Μέσα από τις επιδράσεις αυτ«Μ 
καλλιέργεια του ταλέντου του και ο 
βαθύς αισθητικός προβληματισμός 
θα του δώσουν τη δύναμη, ώστε 
από τα 1929 να τραβήξει το δικό 
του πια δρόμο, όπως τον περιέ- 
γραψε λίγο αργότεροι με το μανιφέ
στο του 1934:

«Για μένα το έργο πρέπει να 
έχει τη δική του ζωτικότητα. 
Δεν εννοώ μιαν αντανάκλαση 
της ζωτικότητας της ζωής, της 
κίνησης, της φυσικής δράσης, 
μορφές που χοροπηδούν ή 
που χορεύουν κλπ. Εννοώ ότι 
ένα έργο μπορεί να περιέχει 
μια εγγενή ενέργεια, μια δική 
του έντονη ζωή, ανεξάρτητα 
από το αντικείμενο που παρι
στάνει. Όταν ένα έργο έχει 
αυτή τη δυναμική ζωτικότητα, 
δεν το συσχετίζομε με τη λέ
ξη κάλλος.
Το κάλλος με την όψιμη ελλη
νική και την αναγεννησιακή 
έννοια δεν είναι ο σκοπός της 
γλυπτικής μου.
Ανάμεσα στην ομορφιά της 
έκφρασης και τη δύναμη της 
έκφρασης υπάρχει μια δια
φορά λειτουργίας. Ο σκοπός 
της πρώτης είναι να αρέσει 
στις αισθήσεις, ενώ η δεύτερη 
έχει μια πνευματική ζωτικότη
τα που, για μένα, είναι πιο συ
γκινητική και προχωρεί πιο 
πέρα από τις αισθήσεις».

Το έρ/υ ιου, καθώς και οι ξεκά
θαρα διατυπωμένες αισθητικές 
προτιμήσεις του, εντάσσουν τον 
Μουρ στην τάση εκείνη της μο-
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ντέρνας τέχνης που επικράτησε να 
χαρακτηρίζεται σαν «βιταλισμός». 
Σύμφωνα μ’ αυτήν οι μορφές πρέ
πει ν ’ απεικονίζουν ζωτικές δυνά
μεις, την ψυχή (anima), που αποδί
δομε σ’ όλα τα αντικείμενα -  έμψυ
χα και άψυχα - ,  την οικουμενική 
εκείνη δύναμη που διαχέεται σ’ 
όλα τα πράγματα και την οποία ο 
καλλιτέχνης θα πρέπει να την με
ταφέρει στα έργα του για να επι
κοινωνήσει σ' αυτήν την αισθητική 
συχνότητα με τους συνανθρώπους 
του.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης θα πει 
κάποτε εξηγώντας τις φόρμες των 
έργων τού «υπάρχουν οικουμενικά 
σχήματα που ασυναίσθητα είναι οι
κεία στον καθένα μας και τα οποία 
μπορούμε να τα εννοήσουμε αν ο 
συνειδητός μας έλεγχος δεν τα 
αποκλείει».

Η βαθιά ανησυχία του Μουρ για 
το ανθρώπινο πεπρωμένο και ο αν
θρωπισμός του σημαδεύουν το 
σύνθετο χαρακτήρα του έργου του.

Θεματολογικά προσηλώνεται σε 
δύο - τρία αρχέτυπα, όπως η ξα
πλωμένη μορφή, η μητέρα με το 
παιδί και η οικογένεια. Ιδιαίτερα 
όμως του είναι προσφιλές το θέμα 
της ανακεκλιμένης γυναικείας 
μορφής -  της γυναίκας ερωμένης, 
χθόνιας θεότητας και ζωοδότρας -  
θέμα άμεσα συνδεδεμένο με τις 
οργανικές μορφές της φύσης.

Μορφολογικά ο καλλιτέχνης 
ελάχιστα άλλαξε μέσα στην πιο δη
μιουργική του περίοδο (1929 - 
1963). Η πιο αξιοσημείωτη διαφορά 
παρατηρείται στην επιφάνεια μάλ
λον παρά στη μάζα. Ο όγκος και η 
ένταση της επιφάνειας παραμέ- 
νουν^ σταθερά σ’ όλη την εξέλιξή 
του. Από πλευράς υλικού ο γλύ
πτης στρέφεται προοδευτικά από 
το άμεσο λάξευμα στην πέτρα και 
το ξύλο στο χαλκό. Βασικό επίσης 
χαρακτηριστικό του έργου του εί
ναι οι τρύπες που άνοιγε μέσα στον 
όγκο του μάρμαρου ή του ξύλόυ και 
που κατά τον καλλιτέχνη «έκαναν

αμέσως το έργο τρισδιάστατο». Για 
τον Μουρ μια τρύπα στον όγκο του 
υλικού μπορεί να έχει τόση σημα
σία όσο και μια συμπαγής μάζα.

Ήταν πράγματι σουρεαλιστής; 
Γ ια πολλούς λόγους η γλυπτική του 
Μουρ θα μπορούσε να χαρακτηρι
στεί σουρεαλιστική. Ο ίδιος όμως 
ποτέ δέ δέχτηκε κάτι τέτοιο. Εξάλ
λου είναι αδύνατο μια καλλιτεχνική 
ιδιοφυία του επιπέδου του Μουρ 
να περιοριστεί στα στενά πλαίσια 
του ενός κινήματος ή του άλλου.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής 
του στράφηκε στη χαρακτική. Το 
ελληνικό φιλότεχνο κοινό είχε την 
ευκαιρία να θαυμάσει χαρακτικά 
του μεγάλου καλλιτέχνη στην Ε
θνική μας Πινακοθήκη (Μάρτιος 
1985).

Ο γλύπτης που απέρριψε το 
κάλλος των κλασικών χρόνων και 
της αναγέννησης για να στραφεί 
προς τα πρώτα μνημεία της καλλι
τεχνικής έκφρασης του ανθρώπου, 
τα κυκλαδίτικα ειδώλια, τα ξόανα 
των νέγρων, τους ογκόλιθους του 
Στόουνχέντζ δεν υπάρχει πια... 
Έμεινε όμως το πλούσιο έργο του 
για να σημαδεύει στον αιώνα την 
αντιφατική μας εποχή.

Σημείωση:
Το σημείωμα αυτό στηρίχθηκε στα βοη
θήματα:
1) Ρηντ, Χέρμπερτ, «Ιστορία της μο

ντέρνας Γλυπτικής», μτφρση Μ. Λα- 
μπράκη - Πλάκα, Αθήνα 1979, εκδό
σεις «Υποδομή» (όπου και βιβλιο
γραφία για τον Μουρ).

2) Του ίδιου, «Φιλοσοφία της Μοντέρ
νας Τέχνης», μτφρση Σ. Ροζάνη, Α
θήνα 1969, εκδόσεις «Κάλβος».

3) Στεφανίδου, Μάνου, «Χένρυ Μουρ, ο 
γλύπτης που υποσκέλισε την κλασική 
αισθητική», εφημ. «Αυγή» της 
7.9.1986.

4) Ζενάκου, Αναστασίας, «Χένρυ Μουρ, 
ο δάσκαλος του κενού», εφημ. «Το 
Βήμα» της 7.9.1986, και

5) Lynton Norbert, «Ο σύγχρονος κό
σμος» στη σειρά «Παγκόσμιος Ιστο
ρία της Τέχνης», μτφρση Μαρίας «α
ραβία, Αθήνα 1967, έκδοση «Χρυσός 
Τύπος» και «Φυτράκη».

Κώστας Δπνούσης 
Ανθ/μος
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2 Π Ο Ρ

ΒΟΛΛΕΫ

Το βόλλεϋ είναι ένα ομαδικό 
άθλημα, στο οποίο συναγωνίζονται 
δύο ομάδες από 6 παίκτες η καθε
μιά σε γήπεδο με διαστάσεις 1 8 x 9  
μ. Το γήπεδο χωρίζεται σε δύο ίσα 
μέρη με μια κεντρική γραμμή. Πά
νω από αυτή τη γραμμή είναι τοπο
θετημένος ο φιλές, κατακόρυφα 
και σε καθορισμένο ύψος (2,43 μ. 
για τους άνδρες και 2,24 μ. για τις 
γυναίκες). Ο τελικός σκοπός των 
παικτών είναι να στείλουν την 
μπάλα πάνω από το φιλέ σύμφωνα 
με τους κανονισμούς, στο δάπεδο 
του αντιπάλου. Η ομάδα που θα 
φθάσει τουλάχιστον στους 15 πό
ντους ή περισσότερους, με μια 
διαφορά 2 πόντους από την αντί
παλη ομάδα, κερδίζει το ΣΕΤ του 
παιχνιδιού. Η ομάδα που θα κερδί
σει πρώτη 3 από τα 5 ΣΕΤ κερδίζει 
τον αγώνα.

Ιστορία του 
ΒΟΛΛΕΫ

Εμπνευστής και δημιουργός του 
Βόλλεϋ ήταν ο William G. Morgan, 
το 1895, διευθυντής Φυσικής Αγω
γής του Κολλεγίου Y.M.C.A. στην 
Πόλη Holyhoke της ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕ- 
ΤΗΣ των Η.Π.Α.

Το 1896 γίνεται για πρώτη φορά 
η επίδειξη του παιχνιδιού στην πό
λη Springfield του ίδιου Κολλεγίου, 
ο οποίος και του έδωσε το σημερι
νό του όνομα. Μέσω του Κολλεγίου 
Y.M.C.A. μεταφέρεται στον Καναδά 
και στη συνέχεια πέρασε στις Φι
λιππίνες, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδοκίνα, 
Μεξικό, Νότια Αμερική, Ευρώπη, 
Αφρική και Ασία.

Στην Ευρώπη το Βόλλεϋ μετα- 
φέρεται από Αμερικανούς στρατιώ-

Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυρι- 
σθεί κάποιος ότι το βόλλεϋ είναι 
αυτή τη στιγμή το κορυφαίο ελλη
νικό άθλημα σε επίπεδο Εθνικών 
ομάδων.

Με τις επιτυχίες του Ελληνικού 
βόλλεϋ τα τελευταία χρόνια, το ά
θλημα κερδίζει συνεχώς έδαφος 
στις προτιμήσεις των φίλων του 
αθλητισμού.

τες και πρωτοπαίζεται στην Αγγλία 
το 1914. Πρωτοπόρος όμως του 
Ευρωπαϊκού Βόλλεϋ γίνεται η Γαλ
λία το 1917.

Το 1964 στους Ολυμπιακούς 
αγώνες του Τόκιο συμπεριλαμβά- 
νεται στο πρόγραμμα με την συμ
μετοχή 16 Εθνικών ομάδων (10 αν- 
δρών και 6 γυναικών) και γίνεται 
πλέον δημοφιλές και σταθεροποιη
μένο διεθνώς άθλημα. Σήμερα η 
F.I.Y.B. (Διεθνής Ομοσπονδία Βόλ
λεϋ) έχει 164 χώρες μέλη και 
70.000.000 παίκτες εν ενεργεία, 
νούμερο που φέρνει το Βόλλεϋ 
στην πρώτη θέση από τα ομαδικά 
αθλήματα παγκόσμια.

ΤΟ ΒΟΛΛΕΫ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το βόλλεϋ στην Ελλάδα το έ
φερε ο Πανιώνιος ΓΣ το 1922.

Το πρώτο Πρωτάθλημα οργανώ
θηκε το 1924 με νικήτρια την ομά
δα του Πανιωνίου. Από τότε ως και 
το 1940, όταν διεκόπη η δραστη
ριότητα λόγω του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου, κυριάρχησαν σύλλογοι 
όπως ο Πανελλήνιος, η Νήαρ Ηστ, 
ο Εθνικός ΓΣ, ο Πειραϊκός, Σύνδε
σμος, η ΕΑ Πατρών, ο Π.Ο. Πατρών 
καθώς και η ΧΑΝΘ. Το 1949 η Ελ
λάδα γίνεται μέλος της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας (F.I.V.B.). Από το 1946 
γίνονται τοπικά πρωταθλήματα 
στην Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονί
κη. Το 1970 το βόλλεϋ απέκτησε 
ανεξάρτητο φορέα με τη δημιουρ
γία της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.Π.Ε.) ενώ πα
ράλληλα καθιερώθηκε και το Πρω
τάθλημα Α' Εθνικής κατηγορίας. 
Αυτό ήταν και το έναυσμα για την 
άνοδο του Ελληνικού Βόλλεϋ. Το 
1975 η ΕΟΠΕ είχε στη δύναμή της 
52 μέλη - σωματεία και ενεργούς 
παίκτες 5.000 περίπου. Σήμερα υ
πάρχουν 550 περίπου σωματεία και
40.000 περίπου αθλητές - αθλή
τριες.

Οι επιτυχίες στο διεθνή χώρο 
για τις εθνικές ομάδες Ανδρών - 
Γυναικών άρχισαν πλέον να γίνο
νται ποαγματικότητα.

1979: Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
ανδρών: 1η θέση.

1979. Πρόκριση για πρώτη φορά 
στη τελική φάση του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος ανδρών.

1985. Πρόκριση για πρώτη φορά 
και αυτή στην ιστορία της σε τελική 
φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
γυναικών. Παράλληλα με την εθνι
κή ανδρών. Το αποκορύφωμα προ
βολής για το Ελληνικό Βόλλεϋ ή
ταν η πρόκριση στα τελικά του Πα
γκοσμίου Πρωταθλήματος ανδρών 
(Παρίσι, 24/9/86 έως 5/10/86)

916



Οι σκοπευτικοί αγώνες 
Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας 
του έτους 1986

Τα αναλυτικά αποτελέσματα έ
χουν ως εξ^ ς :

Α' Ημέρα. Βολή ακρίβειας τυφεκίου 0,22 
τριών στάσεων από απόσταση 50 μ.

Πραγματοποιήθηκαν στις 29, 20 
Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου στο 
Εθνικό Σκοπευτήριο Καισαριανής 
και στις 1 και 2 Οκτωβρίου σ’ αυτό 
της Σχολής Ευελπίδων οι φετεινοί 
σκοπευτικοί αγώνες Ενόπλων Δυ
νάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Θυμίζουμε τα αγωνίσματα:
• 0,22" 50 μ.
•  περιστρόφου 0,38
•  πιστολιού ταχύτητας 10" - 

8" - 6" των 0,38"
•  πολεμικό τυφέκιο ακρί

βειας.
•  πολεμικό τυφέκιο ταχείας 

βολής.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑ ΠΡΗΝ. ΟΡΘ. ΓΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ
1ος αστυφ. Ηλιάδης Πελοπίδας ΕΛ.ΑΣ. 391 369 379 1139/1200
2ος αρχιφ. Τραγουδάρας Χρ. » 391 360 371 1122
3ος ανθυπ. Ζουρέλης Αντ. Λ.Σ. 383 360 366 1109
4ος κελευσ. Στέφας Δημ. Λ.Σ. 383 353 372 1108
5ος αρχιφ. Σέρμπος Αλέξ. ΕΛ.ΑΣ. 388 341 373 1102
6ος αστυφ. Λυγέρης Ευστ. » 392 336 372 1100
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Βολή πιστολιού ταχύτητας 10 - 8" - 6" των 0,38"

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1ος αρχιφ. Ευαγγελίου Ευαγ. ΕΛ.ΑΣ. 508/600 ΝΠΡ
2ος στρατ. Λιβέρης Διονύσ. Σ.Ξ. 580
3ος υπολγ. Χρήστου Παντελ. Σ.Ξ. 571
4ος αρχιφ. Σιώμος Δημήτ. ΕΛ.ΑΣ. 568
5ος αστυφ. Κολοβός Βασίλ. » 564
6ος αστυφ. Κουλάκος Βασίλ. » 563

Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Γ. Σταύρακας βραβεύει έναν 
από τους αθλητές της ΕΛ.ΑΣ.
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Β' Ημέρα. Βολή ακρίβειας πιστολιού 0,22 από απόσταση 50 μέτρων

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1ος κελευστ. Παναγέας Κων/νος Λ.Σ. 544/600
2ος αστυφ. Κουλάκος Βασίλ. ΕΛ.ΑΣ. 533
3ος στρατ. Λιβέρης Διονύσ. Σ.Ξ. 532
4ος υπολ/γός Μελέτογλου Αναστ. Σ.Ξ. 529
5ος αστυνόμ. Κουσούνης Σπύρος ΕΛ.ΑΣ. 528
6ος αρχιφ. Παπαχρήστου Ευθ. » 524

Γ' Ημέρα. Βολή ακρίβειας πολεμικού τυφεκίου τριών στάσεων 
από απόσταση 300 μέτρων

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1ος αστυφ. Ηλιάδης Πελοπ. ΕΛ.ΑΣ. 531/600
2ος κελευσ. Στέφας Δημ. Λ.Σ. 530
3ος αρχιφ. Τραγουδάρας X. ΕΛ.ΑΣ. 505
4ος αρχιφ. Σέρμπος Αλέξ. » 505
5ος υπ/γός Κουζούπης Μην. Σ.Ξ. 484
6ος ανθστ. Ζουρέλης Αντών. Λ.Σ. 473

Δ' Ημέρα. Βολή ταχεία πολεμικού τυφεκίου τριών στάσεων
από απόσταση 300 μέτρων ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 η Ομάδα ΕΛ.ΑΣ. 1989/2400
2η » Σ.Ξ. 1870

1ος αρχιφ. Τραγουδάρας Χρ. ΕΛ.ΑΣ. 505/600 3η » Λ.Σ. 1850
2ος αστυφ. Ηλιάδης Πελοπ. » 503 4η » Π.Ν. 1500
3ος αρχιφ. Σέρμπος Αλέξ. » 474
4ος ανθ/σ. Ζουρέλης Αντ. Λ.Σ. 467
5ος υπ/λγ. Καλπογιαννάκης Γ. Σ.Ξ. 459 ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
6ος κελευσ Στέφας Δημ. Λ.Σ. 453

1η Ομάδα ΕΛ.ΑΣ. 1838/2400
2η » Λ.Σ. 1693

Ε' Ημέρα. Βολή ακρίβειας - ταχείας περιστρόφου 0,38" 3η » Σ.Ξ. 1645

από απόσταση 25 μέτρων 4η » Π.Ν. 1143

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1ος υπολγ. Χρήστου Παντ. Σ.Ξ. 578/600
1η Ομάδα2ος κελ/σ. Παναγέας Κων. Λ.Σ. 573 Σ.=. 2274/2400

3ος στρατ. Λιβέρης Διον. Σ.Ξ. 572 2η » ΕΛ.ΑΣ. 2274

4ος αστ/μ. Κουσούνης Σπ. ΕΛ.ΑΣ. 571 3η » Π.Α. 2175 2175

5ος αρχιφ. Σιώμος Δημ. » 569
6ος αστυφ. Κουλάκος Βασ. » 569
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ρώσος αστροναύτης. -  Μενεξέ
δες.

2. Καινούργιες (καθαρ.) -  Αντί
στροφα... και αβλαβές. -  Ουδέ
τερο αριθμητικό.

3. Ρήμα που ταιριάζει σε ερώτηση. 
-  Πόλη της Ιταλίας αλλά και συ
νοικία της Αθήνας και του Πει
ραιά.

4. Τα παλιά σπίτια το διέθεταν μα
ζί με το κατώι. -  Γενική αίσθηση 
(γεν.).

5. Αντίστροφο αμερικανικό εντά
ξει. -  Όσα βλέπουμε. -  Ο πρω
ταγωνιστής ταινίας και έτσι.

5. Δυσάρεστο συναίσθημα. -  Το 
κάνουν σε άγιο (αντιστρ.).

7. Αρχαία θεά. -  Γιορτάζεται στις 
25 Δεκεμβρίου (γεν.).

8. Νησί του Αιγαίου (γεν.). -  Δεν 
είναι ίσοι.

9. Ρώσος στρατάρχης.
10. Σημείο της αριθμητικής. -  Για 

μερικά πληρώνεται. -  Ιταλικό
εγώ.

11. Αριθμητικό (θηλ.). -  Ατέλειωτο 
ψάρι. -  Προτρέπει.

12. Πόλη της Θράκης μα και της 
Ουκρανίας (καθ.).

13. Γνωστά τα κοτόπουλά του. -  
Περιοχή με πολύ πετρέλαιο.

14. Διπλασιαζόμενο ψαρεύει. -  Μι
κρό κόκκαλο.— Το υπάρχον.

15. Συνοδεύει αθλητικό σωματείο 
(αρχ.). -  Αντίστροφα δικά σου 
(αρχ.).- Επιστημονική ονομασία 
της πάπιας. -  Μητριά του Φρί
ξου και της Έλλης.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ατελείωτος... παλιός Αθηναίος 

(αιτιατ.).- Μ’ αυτήν οι μαμάδες 
μας έδερναν παλιά... (ατελ.). -  
Βυζαντινή νότα.

2. Διεθνής οργανισμός (αρχικ.). -  
Ο οποίος. -  Ποταμός μας (αι- 
τιατ.).

3. Βασιλιάς (καθ.) -  Μαζί με το όχι, 
τελεσίδικα αρνητικό. -  Γεωμε
τρικά σχήματα.

4. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (αρ
χικ.). -  Άρθρο (πληθ.). -  Οινο
πνευματώδες ποτό.

5 . Κακή ευχή. -  Σύνδεσμος. -  Ο 
κάτοικος της πόλης.

6. Εκατό χρόνια διαρκεί (αιτ.). — Το 
ακούμε συχνά από κουφούς, 
αντίστροφα. -  Πρακτορείο ει
δήσεων.

7. Αρκείται, αντίστροφα. -  Όχι 
πολλά.

8. Αντίστροφοι... ύμνοι. -  Πολύ ξε
κάθαρος (γεν.). -  Υποθετικό.

9. Γνωστή η κιβωτός του. —  Νησί 
μας. -  Το χρήμα και έτσι (γεν.).

10. Δικά σου (αρχ.). -  Ανορθόγραφη 
μεμβράνη. -... Γκοντούνωφ, 
ρωσική όπερα.

11. Απομυζούν οργανισμούς. -  ... 
Τσε Κινέζος φιλόσοφος.

12. Ανδρικό όνομα, με άρθρο. -  
Δώδεκα.

13. Καρπός θρεπτικός (ανορθογρ.). 
-  Ακέφαλος σταφιδικός οργανι
σμός. -  Πόλη της Ρουμανίας.

14. Η πάπια, με άρθρο. -  Όμοιος με 
άλλον. -  Με το κάτω... αναστα
τώνει.

«Δάσκαλος»

Η ΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΠΡΩΙΑ.-ΑΥΡΑ.
2. ΡΑ-ΘΟΛΟΣ.
3. ΕΤΑ -  ΝΑ -  Η ΣΤ.
4. ΣΙΤΑ-ΤΣΑΪ.
5. Α Ι-  ΣΣ.
6. Ο Α .-Σ Ι-Α Ρ .
7. ΠΑΕ. -  ΕΝΙΟΥΣ.
8. ΡΕΝΑ- ΓΕΣ.
9. ΗΜΕΡΑ. -  ΣΑΝΑ.

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΠΟΕ- ΙΟΠΠΗ.
2. Τ Σ - ΑΑ.
3. ΩΡΑΙΑ.-ΕΡΕ.
4. ΙΑ. — ΤΙΣ. -  ΕΡ.
5. ΝΑ.-ΙΕΝΑ. ·
6. ΘΑ -  ΝΑ.
7. ΑΟ. -  ΤΣΑΙ.
8. ΥΛΗΣ. -  ΡΟΓΑ.
9. ΡΟΣΑΣ. — YEN.

10. ΑΣΤΥ.-ΟΣΣΑ.

«Οι καλλιτέχνες που σχημα
τίζονται από τα αρχικά των ορι
ζοντίων λέξεων είναι οι: ΠΑΡ- 
ΘΕΝΗΣ -  ΤΑΣΟΣ -  ΑΠΕΡΓΗΣ».
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ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τοποθετήστε τις λέξεις με τον αντίστοιχο αριθμό γραμμάτων, σύμ

φωνα με τους ορισμούς που σας δίνονται παρακάτω:

12 γράμματα: Αρχαίος Ασσύριος 
Βασιλιάς (αιτ.).

12 γράμματα: Βία.
11 γράμματα: Αρχαία γιορτή (καθ. 

ενικ.)
8 γράμματα: Παλαιό μικρασιατική 

πόλη.
7 γράμματα: Ομαδικός. Ελληνικό 

βουνό, Αρχαίος ρή
τορας, Γίνονται και 
τέτοιες (ανορθο- 
γρ.), Κόπιτσες και 
αυτές (καθ.), Ξύλινο 
μουσικό όργανο.

6 γράμματα: Αρωματικό χορτάρι,
Μεγάλο Λούνα - 
Παρκ, Αρχαία Αθηνά 
(Ξενόγλωσ.), Οικο
δόμημα. Κερί, Αρ
χαία φυλή, Πρωτεύ
ουσα της Αφρικής, 
Πόλη της Γ ερμα- 
νίας, Μισός... ύπο
πτος, Περιοχή της

Αττικής, Γυναικείο 
όνομα, Μάρκα ηλε
κτρικών, Ατελείω
τος... παλιός πολιτι
κός, Ατελείωτος ξε
χασμένος αριθμός 
(γραμματ.)

4 γράμματα: Ρυμοτομία, Ξένο 
Πρακτορείο ειδή
σεων, Πάπια (καθ.), 
Πλεονέκτημα, Πο
ταμός της Γερμα
νίας , Όργανο μα
τιού και φυσικό 
φαινόμενο, Ταλαι
πώρησε αρκετά 
κράτη κατά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο 
αυτό, Χώρα της Α
φρικής, Ηρωίδα του 
Ζολά.

3 γράμματα: Αλλιώς η Αίγυπτος 
(μόνο... άφωνα), Λέ
ξη από αρχαία ρή
ση, Μάρκα κασμη- 
ρίων, Μισό αγρίμι

της Κρήτης, Λίμνη 
της Τουρκίας και 
σεισμολογικό όργα
νο, Ακέφαλη ροδιά 
(καθ.), Συμπερα
σματικός σύνδε
σμος, Παράνομος 
Ιρλανδικός στρα
τός, Ατελείωτο όρ
γανο λατρείας για 
ορισμένες υπανά- 
νάπτυκτες φυλές.

2 γράμματα: Υποθετικό, Όμοια 
ποιτικά, Συνοδεύ
ουν τίτλους αθλητι
κών σωματείων, Ο 
οποίος, Ηλικία 
στρατεύσιμου, Ο
πτικά δοκάρια, Ά 
φωνη κάσα, Υπό
σχεται, Μετρά ε
κτάσεις (ξεν.), Συ
νοδευτικό εται
ρειών, Αντίστροφα 
βεβαιωτικό (αρχ.), 
Αντίστροφα ξένος 
άνθρωπος, Αιγύ
πτιος αρχαίος θεός, 
Συνεργάτης του 
Χίτλερ.

Μαρία Λεβέντη
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν οι πιο κάτω 
επιστολογράφοι:

•  Ο κ. Γρηγόριος Αλεμπάκης από το Ποσείδι Χαλκιδι
κής για την κεραυνοβόλο επέμβαση των οργάνων της 
Αστυνομίας και ιδιαίτερα στο διοικητή του αστυνομι
κού τμήματος Νέων Επιβατών αστυνόμο Λεωνίδα 
Κωνσταντινίδη, στον αρχιφύλακα Βασίλη Ζιαμορέλη 
και αστυφύλακα Κυριάκο Χατζόπουλο του ίδιου τμή
ματος καθώς και στο όργανο της Τροχαίας Θεσσαλο
νίκης Αθανάσιο Ρακιτζόπουλο για το ζήλο που έδει
ξαν για τη σύλληψη ενός κλέφτη που παρεβίασε το 
αυτοκίνητό του και αφήρεσε το χαρτοφύλακά του με 
προσωπικά του χαρτιά και εξαιρετικά μεγάλο χρημα
τικό ποσό.
•  Ο κ. Χρήστος Γιαννούδης προς τον αστυφύλακα 
Γεώργιο Βιδάλη για την υποδειγματική του συμπερι
φορά να καθαρίσει πεζοδρόμιο και δρόμο από τα α
κάθαρτα νερά που χρησιμοποιήθηκαν για το σβύσιμο 
της φωτιάς σε κάποιο μικρό όχημα.
•  Ο κ. Σπύρος Γλυμίτσας από Θεσσαλονίκη προς τον 
αστυφύλακα των ΜΕΑ Ν. Κουλτούκη για την εξιέπαινη 
πράξη του της ανεύρεσης και παράδοσης του χαμέ
νου του χαρτοφύλακα.
•  Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου του ορφανο
τροφείου θηλέων Χατζηκυριάκου, κ. Γεώργιος Ρεδιά- 
δης προς την Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Πειραιά για το ενδιαφέρον που επέδειξε στην κατά
σβεση πυρκαϊάς που εκδηλώθηκε στο προαύλιο του 
Ιδρύματος στις 28 Μαιου.
•  Ο Δήμαρχος Καρπενησιού Τάκης Σερετάκης εκ μέ
ρους της Δημ. Αρχής της πόλης προς τον Διοικητή 
και τους άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρ
πενησιού για τη προθυμία, το ζήλο και την εργατικό
τητα που δείχνουν σε κάθε κάλεσμα για βοήθεια.
•  Ο Δήμαρχος Περάματος Δημήτρης Κασαπίδης προς 
τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού σώματος για την διά
θεση της μπάντας του Σώματος.
•  Για το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού 
Αγίας Παρασκευής Δάσους Χαιδαρίου ο Πρόεδρός 
του Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Βαρβαρίγος προς 
τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για την α
ποστολή τμήματος της Φιλαρμονικής κατά τη λιτά- 
νευση της I. Εικόνος της Αγίας Παρασκευής.
•  Ο πρεσβευτής της Ελβετίας στην Ελλάδα κ. WIT- 
TWER στο διοικητή του Α.Τ.Τ. Ραφήνας αστυνόμο α' 
Αντώνη Παυλίδη και τους άνδρες του, για την ανεύ
ρεση ελβετού υπηκόου που είχε εξαφανισθεί από 
κάμπινγκ της περιοχής.

•  Ο δήμαρχος Γαργαλιάνων Μεσσηνίας στο διοικητή 
και τους αστυνομικούς του Α.Τ.Τ. Γαργαλιάνων γιατί 
συνέλαβαν τους δράστες της καταστροφής αρχαίου 
θολωτού τάφου και για την τάξη που επικράτησε κατά 
τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου 
στα τέλη Ιουλίου.
•  Η κ. Μαρίνα Τουλούπη, Αθήνα στους αστυνομικούς 
του Α.Τ.Τ. Ανω Καλαμακίου για τη βοήθεια που 
πρόσφεραν στην ανήλικη κόρη της και την αγάπη με 
την οποία την περιέβαλαν όταν αντιμετώπισε κάποιο 
πρόβλημα.
• Ο πρόεδρος της Κοινότητας Θρακομακεδόνων κ. 
Δημήτριος Καλλίρης Προς τον Αρχηγό και υπαρχηγό 
του Πυροσβεστικού Σώματος για τη συμπαράσταση 
στον αγώνα της Κοινότητας για τη κατάσβεση των 
πυρκαϊών που την απείλησαν. Εκφράζει επίσης την 
ευγνωμοσύνη των δημοτών του προς το Πυροσβεστι
κό Σώμα.
•  Ο Απ. Καραγιάννης από την Ελβετία στους αστυνο
μικούς κ. Μητρόπουλο και κ. Γκαμιζέλα που υπηρε
τούν στη Λάρισα για τη βοήθεια που του έδωσαν κατά 
τις διακοπές του στην Ελλάδα.
•  Ο Κωνσταντίνος Μασούρης κάτοικος Ζευγολατειού 
Κορινθίας προς τους κ.κ. Αρχηγό της Ελληνικής Α
στυνομίας, το Διοικητή Αστυνομίας Νομού Κορινθίας 
και το Διοικητή Τροχαίας Κορίνθου για τη βοήθεια 
που του έδωσαν οι αστυνομικοί Βασίλειος Καραγκού
νης και Παναγιώτης Παζαράς.
• Ο Τομέας Μηχαναθλητισμού της Ελληνικής Εται
ρείας Αυτοκινήτου προς το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννί- 
νων για τη σωστή αστυνόμευση της διαδρομής του 
7ου Ηπειρωτικού Ράλλυ που έγινε στις 20/7/86 συμ
βάλλοντας έτσι στη μεγάλη επιτυχία του αγώνα.
•  Ο Ιωάννης Χατζή δη μητριού προς το Διοικητή και 
Αστυνομικούς Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας για την 
ταχύτατη διευθέτηση θέματός του.

Αλληλογραφία
•  Αθανάσιο Κυνηγό, Κοζάνη. Ευχαριστούμε για τα 

ποιήματά υας.
•  Αντώνη Σουγλέρη, Πάτρα. Ευχαριστούμε για το 

κείμενο που μας στείλατε καθώς και για τις προτά
σεις που αφορούν την ύλη του περιοδικού.

•  Γιώργο Βλαχόπουλο, Κουσπάδες Λευκίμμης Κέρ
κυρας. Αρμόδιες για το πρόβλημά σας είναι οι Το
πικές Αστυνομικές αρχές.

•  Σεβαστή Διάκου, Σπίλια Λέρου. Ευχαριστούμε για 
τις προτάσεις σας και σας πληροφορούμε ότι η 
Αμεση Δράση περιπολεί σε 24ωρη βάση.
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Ιερρών μαζί Ρε τ τ εορών Οι εισπράξε ς ίσχυση των
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Η ομάδα του Π.Σ. 
Ο - Ο στην Άρτα

Ισόπαλο 0 - 0 έληξε το φιλικό 
παιχνίδι της Αρτας με την ομάδα 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο αγώνας ήταν γρήγορος και 
τεχνικός και οι δυο ομάδες πρόσ- 
φεραν όμορφες στιγμές. Η Αρτα 
είχε δυο δοκάρια, με τον Δημη- 
τρίου και ένα χαμένο πέναλτι του 
Νταλάκη. Δοκάρι είχε και ο Ιωακει- 
μίδης για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι εισπράξεις που συγκεντρώ
θηκαν από τον αγώνα διατέθηκαν 
στους σεισμόπληκτους της Καλα
μάτας.




