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ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, γίνονται ΔΙΕΤΗ

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ., αποφάσισε, και έγκαιρα το ανακοίνωσε, ότι πλέον τα πανελλαδικά σεμινάρια θα γίνονται κάθε
δεύτερο χρόνο. Στην απόφασή του αυτή, συνετέλεσαν αποφασιστικά ορισμένοι παράγοντες, όπως η επιθυμία πολλών
από τους εμπόρους - εκθέτες, πολλών συναδέλφων που ταλαιπωρούνταν λόγω των μεγάλων αποστάσεων που έπρεπε
να καλύψουν κ.ά.
Η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο δίνονταν η ευκαιρία στους
Έλληνες κλειθροποιούς, να επωφελούνται από τα ετήσια πανελλαδικά συνέδρια - σεμινάρια του Σ.Α.Ε.Κ., στην ενημέρωση της τελευταίας τεχνολογίας και στα νέα προϊόντα τα
σχετιζόμενα με το επάγγελμα. Επίσης παρείχαν ευκαιρίες
ανάπτυξης και καρποφόρες ανταλλαγές που προέρχονταν
από την δικτύωση των συμμετεχόντων συναδέλφων.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η νέα αυτή τακτική, δίνει την δυνατότητα στα άλλα σωματεία κλειθροποιών της χώρας, να εκμεταλλευτούν τον
«νεκρό» χρόνο προς ίδιον όφελος. Δηλαδή να δημιουργήσουν τοπικές ή και σε ευρύτερους χώρους, δραστηριότητες
ανάδειξης θεμάτων σχετικών με το επάγγελμά μας.
Προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκονται, απ’ ότι μαθαίνουμε, στα σκαριά σχετικές δραστηριότητες του Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π.
Ο Σ.Α.Ε.Κ, προτίθεται να βοηθήσει στην υλοποίηση τέτοιων
ενεργειών, εφ’ όσον του ζητηθεί αρμοδίως.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη, την
επιθυμούσαν και ορισμένοι συνάδελφοι, από τα αδελφά
σωματεία.
Έβλεπαν, κατά την γνώμη τους, ότι δεν τους δίνονταν η
δυνατότητα να δημιουργήσουν και τα άλλα σωματεία κάτι
σχετικό, με την defacto ετήσια επανάληψη των πανελλαδικών από τον Σ.Α.Ε.Κ.

Θέλω να γίνω κλειδαράς

Επειδή πολύ συχνά ακούγεται το αίτημα να γίνει κάποιος
κλειδαράς, επαναλαμβάνουμε στην συνέχεια ορισμένες
από τις προϋποθέσεις.
- Υπάρχουν πολλά μονοπάτια όταν προσπαθείτε να γίνετε
μαθητευόμενος, αλλά οι περισσότεροι θεσμοί συνιστούν
μια μαθητεία μακράς διάρκειας. Μάλιστα ορισμένες χώρες
απαιτούν συγκεκριμένη χρονική μαθητεία, πριν σας δοθεί
η άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος.
-Τα οφέλη μιας μαθητείας περιλαμβάνουν την ευκαιρία
να μάθετε για τη δουλειά ενώ θα πληρώνεστε και την ευκαιρία να μάθετε για τις διάφορες πτυχές της εργασίας. Η
εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της μαθητείας
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα βιογραφικό σημείωμα για
πρόσληψη σε κάποια εταιρεία, ή να ξεκινήσει ένας πρώην
μαθητευόμενος τη δική του επιχείρηση.
- Η σχετική γνώση στην εργασία του κλειθροποιού, για κάποιον που είναι καλά εκπαιδευμένος και ηθικός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσετε ευκολότερα. Ελέγξτε
την κατάρτιση, τις πιστοποιήσεις, τις ειδικότητες και την αντίστοιχη επιτυχία στον κάθε τομέα πριν αποφασίσετε.

- Σκεφθείτε ότι η κάθε επιχείρηση που αντιμετωπίζει πρόβλημα ασφαλείας πρέπει να συμβουλευτεί έναν επαγγελματία κλειδαρά για συμβουλές. Ένας εκπαιδευμένος κλειδαράς
είναι σε θέση να προσφέρει μια ποικιλία λύσεων για να βοηθήσει στον έλεγχο του ζητήματος ασφάλειας. Εάν υπάρχει
ανάγκη για αλλαγές σε ένα χρηματοκιβώτιο, ή σε κάθε είδους
κλειδαριών, ο κλειδαράς μπορεί να βοηθήσει την όποια επιχείρηση ή οικιακή ανάγκη να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει.

Υ.Γ. Και κάτι ενημερωτικό για όλους τους κλειθροποιούς:
Η Google αντιμετώπισε, πριν λίγο καιρό, μια αγωγή σχετικά
με τις διαφημιστικές πρακτικές που σχετίζονται με τη μηχανή
αναζήτησης που διαθέτει. Η αγωγή ισχυρίζονταν ότι επιτρέπει, η εν λόγω εταιρεία, εν γνώσει της, σε άνομους και ύποπτους «κλειδαράδες» να διαφημίζονται, παίρνοντας έτσι τις
δουλειές από τους νόμιμους κλειδαράδες. Η αγωγή ασκήθηκε
στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βιρτζίνια. Επίσης δηλώνει
η σχετική αγωγή, ότι η Google ενώ «γνωρίζει πολύ καλά ότι
δημοσιεύει εκατοντάδες ονόματα κλειδαράδων που εκτελούν
παράνομα αυτές τις υπηρεσίες, συνεχίζει να το κάνει»…
Σημειωτέoν, καμία άλλη κρατική ή πανευρωπαϊκή ένωση
κλειθροποιών, δεν υποστήριξε αυτή την αγωγή!!!
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Ένα χρηματοκιβώτιο - Μια ιστορία

Aπό τον κ. Δημήτρη Ιατρού
Σε ένα τετραήμερο ξεκούρασης του
Αυγούστου, βρεθήκαμε στην όμορφη
Σύρο. Εκεί μας τράβηξε την προσοχή
μία αφίσα που έγραφε «Ένα χρηματοκιβώτιο, μια ιστορία» και προέτρεπε
τον κόσμο να δει αυτό το έκθεμα σε
αίθουσα του μεγαλοπρεπούς δημαρχείου της πόλης.
Όταν επισκέφτηκα το χώρο, έμεινα
έκπληκτος από τα εκθέματα που είχαν
βρεθεί μέσα σε αυτό το χρημ/τιο. Από
όπλα μονομαχίας, παλαιά κλειδιά μέχρι
αρχαία νομίσματα, χειρόγραφα, φωτογραφίες εποχής, σφραγίδες, διαθήκες
και πολλά άλλα.
Μεγαλύτερη εντύπωση όμως, μας
έκανε η ιστορία του χρημ/τίου, όταν
μας την διηγήθηκε ο τωρινός ιδιοκτήτης Κος Αγις Τσουρός, μας είπε ότι πρόκειται για χρημ/τιο που παρέμεινε
κλειστό για περίπου 100 χρόνια, η τελευταία φορά που άνοιξε ήταν το 1926.Ιδιοκτήτης ήταν μεγαλοσχήμων επιχειρηματίας και δήμαρχος του νησιού περίπου το 1880.
Ο Κος Τσουρός από παιδί έβλεπε αυτό το χρημ/τιο στην αυλή του σπιτιού του παππού του που το είχε αγοράσει
από την ανωτέρω επιφανή οικογένεια.Ανοίχτηκε από τον συνάδελφο Γιώργο Δάσκο, πριν από 10 χρόνια περίπου
και μέσα βρέθηκε αυτός ο θησαυρός.
Από τα αρχεία που διαβάσαμε μάθαμε ότι είναι κατασκευασμένο στο εργοστάσιο MAGAUDDECHARF της Μασσαλίας στη Γαλλία, από το 1855. Διαθέτει μηχανισμό αστεροειδούς εκτροπής πείρων και κλειδώνει με δύο περίτεχνα κλειδιά της εποχής.
Επίσης, συμφωνήσαμε με τον κο Τσουρό να του το επαναφέρουμε σε πλήρη λειτουργία με τα δύο κλειδιά του.
Αν βρεθείτε στη Σύρο, αξίζει να το επισκεφτείτε!

Εισαγγελική παρέμβαση;;;

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η BBB (Better Business Bureau) στην Αμερική, (κάτι
ανάλογο με την Ελληνική υπηρεσία «προστασία του πολίτη»), έχει προκαλέσει την επέμβαση εισαγγελέα για
πράξεις αισχροκέρδειας και άτεχνες ενέργειες «κλειδαράδων», που αναγκάζονται οι πολίτες να τους βρουν
μέσω των μηχανισμών αναζήτησης της google και άλλων
ιστοτόπων…
Στην πατρίδα μας, τι είναι εκείνο… ποιος θεσμός θα προκαλέσει (αν προκαλέσει), την επέμβαση των εδώ εισαγγελικών αρχών, όταν είναι γνωστό ότι είναι γνωστά τα
συνεχή παράπονα των συμπολιτών μας για ατιμωτικές
πράξεις ανάλογες με αυτές που συμβαίνουν σε όλο τον

κόσμο; Συχνές είναι οι καταγγελίες που ακούγονται ή αναφέρονται αρμοδίως για πράξεις αισχροκέρδειας, άτεχνες
ενέργειες «συναδέλφων», ύποπτες και αχαρτογράφητες
σχετικές υπηρεσίες από το ίντερνετ, ανενημέρωτες ενέργειες στο «βιβλίο συμβάντων», φοροδιαφυγή κ.ά. Έχω την
εντύπωση ότι τέτοιες καταγγελίες, έπρεπε να προκαλούν
την αυτεπάγγελτη δίωξη αρμοδίων οργάνων, κατά των
όποιων κακών συναδέλφων.
Μία δίωξη που θα βασίζεται στους εν ισχύει νόμους του
κράτους και στην οξυδέρκεια των λειτουργών του έννομου
κράτους. Μία (επίσης) ενέργεια που θα προκαλούσε σχετική δεδικασμένη ενέργεια που θα ήταν χρήσιμη σε κάθε
συνάδελφο και όπλο περαιτέρω διεκδίκησης των σωματείων κλειθροποιών.
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Esety Omega & Defender
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Aπό τον κ. Δημήτρη Ιατρού
Μία περίπτωση διάρρηξης με πραγματικά υψηλό βαθμό δυσκολίας,
μας έτυχε πριν λίγες μέρες, όταν από κληρονομιά, ένα διαμέρισμα στην
περιοχή της Κυψέλης πέρναγε στο ίδρυμα «Το χαμόγελο του Παιδιού».
Πόρτα βαριά, χονδρές επενδύσεις, κλειδαριά OMEGA με defender.
Το defender της Ω, αρκετοί συνάδελφοι γνωρίζουν ότι είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να μην υπάρχει έδρα για να ξεκινήσουμε διάτρηση, άλλα
ούτε να κοπεί και με τροχό.
Εφόσον δημιουργήσαμε έδρα με σκληρή φρέζα, σημαδέψαμε τα σημεία που οι βίδες συγκρατούν το defender και κεντράραμε με την πόντα.
Η μύτη της πόντας έγινε «χάλια», δείγμα του πόσο σκληρό μέταλλο
έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Εφόσον ξετρυπήσαμε με τρυπάνι Vidy τις επίσης πολύ σκληρές βίδες
και με την βοήθεια ειδικού σπρέι διάτρησης, μας έμεινε τελικά το defender στα χέρια. Στη συνέχεια, μπορούμε να ανοίξουμε την Ω με τους
γνωστούς τρόπους που χρησιμοποιούνται από τους συναδέλφους, από
τον παλαιότερο με την εξόλκευση, έως και τον πιο νέο εξελιγμένο τρόπο.
Μην ξεχνάμε την συνεχή έρευνα και πρακτική στα μαγαζιά μας, για την
εύρεση πιο σύγχρονων τρόπων διάρρηξης σε περιπτώσεις υψηλής δυσκολίας σαν και αυτή.

Εκ της γραμματείας

Τεχνική ανέλιξη

Μετά τον Γιάννη Ακράτο, ακόμη ένα δραστήριο και πολυπράγμον νεαρό άτομο, δραστηριοποιείται και με επιτόπια
λύση προβλήματος που ενέσκηψε σε απομακρυσμένο σημείο.
Είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός κλειθροποιός Βασίλης Παναγιωτόπουλος, μέλος του Σ.Α.Ε.Κ., που με το ειδικό βανάκι του,
μπορεί ν’ ανταπεξέλθει σε παρόμοιες καταστάσεις.
Το σχετικό «κινητό συνεργείο αποκατάστασης βλαβών»,

είναι πλήρως εξοπλισμένο με σχετικά μηχανήματα, internet,
ανταλλακτικά, πάγκο εργασιών και αποθηκευτικούς χώρους.

Σημείωση: Εάν παρελπίδα, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι
που διαθέτουν «μηχανοκίνητο εξοπλισμένο» σε σχετικό όχημα,
να ενημερώσουν σχετικά την γραμματεία για να δημοσιευθεί
το γεγονός. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως, πρέπει το μηχανοκίνητο μέσο να
διαθέτει σε μόνιμη βάση μηχανήματα και παρελκόμενα του
επαγγέλματός μας. (Φωτογραφίες απαραίτητες).
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Η συνάντηση με την ΓΣΕΒΕΕ

Μετά την επιστολή που στάλθηκε από τον Σ.Α.Ε.Κ. προς την ΓΣΕΒΕΕ, σχετικά με την επίσημη πιστοποίηση του επαγγέλματος, υπήρξε
άμεση ανταπόκριση από το τριτοβάθμιο όργανο και κλείστηκε επαφή
μαζί του στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου. Στην συνάντηση που ακολούθησε τον Σ.Α.Ε.Κ. εκπροσώπησαν ο πρόεδρος
και ο γενικός γραμματέας συνάδελφοι Κοντός Ζήσιμος και Κουρτέσης Νίκος αντίστοιχα. Στην συζήτηση παρευρέθηκε και ο επίτιμος
πρόεδρος του Σ.Α.Ε.Κ. συνάδελφος Μανδενάκης Σταύρος, ενώ την
Ο.ΜΜ.Ε.Α εκπροσώπησε ο πρόεδρος αυτής συνάδελφος Μαρίνος
Δημήτρης. Από πλευράς ΓΣΕΒΕΕ ήταν παρών ο πρόεδρος αυτής κ.
Καββαθάς και η υπεύθυνη του ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ κ. Αυλωνίτη.
Μετά την τρίωρη σύσκεψη αποφασίστηκε να κλεισθούν «ραντεβού» με τους Γεν. Γραμματείς των υπουργείων Ανάπτυξης και
Προστασίας του Πολίτη, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τις επαφές
αυτές θα τις προκαλέσει η ΓΣΕΒΕΕ, ενώ θα ενεργήσει και για τον
περιορισμό των ΚΑΔ των συναδέλφων.
Η γραμματεία
Δημοσιεύουμε την αποσταλείσα
στην ΓΣΕΒΕΕ επιστολή του Σ.Α.Ε.Κ.
Προς τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ
Κύριε πρόεδρε, κύριοι του Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ. Επανερχόμαστε σ’
ένα σοβαρό θέμα που αφορά την επαγγελματική μας υπόσταση και
ζητούμε από το τριτοβάθμιο όργανο που ανήκουμε, να πρωτοστατήσει για την οριστική λύση του.
Πρόκειται για την μη επίσημη από το κράτος αναγνώριση του

επαγγέλματος του κλειθροποιού στην Ελλάδα.
- Διερωτώμεθα πώς μετά από μία δεκαετία που εγκρίθηκε από
το κράτος το «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ του ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΥ, να εξακολουθούμε να μην συμπεριλαμβανόμαστε στα αναγνωρισμένα επαγγέλματα της χώρας. Κάτι το οποίο δεν ισχύει στα
προηγμένα κράτη της υφηλίου.
- Διερωτώμεθα πώς είναι δυνατόν να μας διέπει επαγγελματικά,
μία διάτρητη αστυνομική διάταξη, που στην ουσία υποκαθιστά τον
γνήσιο επαγγελματία κλειθροποιό με τον όποιον άσχετο δηλώνει
χρήστης του επαγγέλματος.
- Διερωτώμεθα πώς είναι δυνατόν να μην συμπεριλαμβάνεται
στα επαγγελματικά διδακτήρια το μάθημα του κλειθροποιού, όπως
γίνεται στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι σύμβουλοι, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο
κλειθροποιός είναι από τα λίγα επαγγέλματα που πέρα από τον
υπεύθυνο επαγγελματισμό, προσφέρει και κοινωνικές υπηρεσίες.
Είναι εκτός λογικής λοιπόν να μην έχει την επίσημη επαγγελματική
του αναγνώριση.
Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα κατά καιρούς αιτήματά μας προς τους αρμόδιους φορείς
και όσο αφορά περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με το εν λόγω
αίτημά μας.
Ελπίζουμε σε σύντομη ανταπόκρισή σας.

Μερικές βασικές συμβουλές
όταν καλείτε κλειδαρά

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

- Ζητήστε μια εκτίμηση του συνολικού κόστους, της εργασίας, πριν καλέσετε τον κλειδαρά. (Ίσως χρειαστεί να περιγράψετε την εργασία ή τον τύπο
κλειδώματος που έχετε πριν λάβετε την εκτίμηση). Όποια κι αν είναι η εκτίμηση, επιβεβαιώστε ότι καλύπτει όλα τα τέλη (ΦΠΑ) και τις χρεώσεις.
- Ζητήστε την ταυτότητα και την επαγγελματική κάρτα του αφιχθέντος
κλειδαρά. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στην επαγγελματική κάρτα αντιστοιχούν στο όνομα της εταιρείας στο τιμολόγιο.
- Δείξτε την ταυτότητά σας. Ένας νόμιμος κλειδαράς θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας και να βεβαιωθεί ότι είστε κύριος του ακινήτου
ή του οχήματος πριν ξεκινήσει την εργασία του.
- Εάν ο κλειδαράς ισχυρισθεί ότι είναι απαραίτητο να τρυπήσει την κλειδαριά σας και να την αντικαταστήσει, σκεφτείτε αν είναι απαραίτητο ή μήπως
χρειασθεί να προσλάβετε ένα διαφορετικό άτομο. Πάντως ένας εξειδικευμένος, νόμιμος κλειδαράς έχει επενδύσει σε εργαλεία και εκπαίδευση και
πρέπει να έχει τις δεξιότητες για να ξεκλειδώσει σχεδόν οποιαδήποτε πόρτα.
- Πριν πληρώσετε, ζητείστε ένα επίσημο τιμολόγιο που εμφανίζει το
όνομα της εταιρείας και αναφέρει τα ανταλλακτικά και όλα τα τέλη που χρεώνεστε.
Τέλος
Εάν η υπηρεσία ήταν καλή, αποθηκεύστε τον αριθμό σε περίπτωση που
υπάρξει μια επόμενη φορά.

Για το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.
Ο πρόεδρος
Ζήσιμος Κόντος

Ο γεν. γραμ.
Νίκος Κουρτέσης

Απάντηση αστυνομίας
Από το Δ.Σ. του ΣΑΕΚ
Όπως σας είχαμε ενημερώσει στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας, στις 19 Ιουνίου εκπρόσωποι
του Δ.Σ. του ΣΑΕΚ συναντήθηκαν με αρμόδιους του
τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Υπ. Εσωτερικών.
Μετά από συζήτηση που έγινε στο επόμενο Δ.Σ. του
Σωματείου και αφορούσε τη νομοθεσία περί τήρησης
προσωπικών δεδομένων που ψηφίστηκε και είναι σε
ισχύ από 25 Μαΐου 2018, αποφασίστηκε να τεθεί προς
το αρμόδιο Τμήμα ερώτημα σχετικά με τον τρόπο που
οφείλουμε ως επαγγελματίες να ζητούμε τη συγκατάθεση των πελατών στην τήρηση των προσωπικών τους
στοιχείων.
Η απάντηση δεν άργησε να έρθει και ήταν η παρακάτω:
«Η υποχρέωση για την καταγραφή και τήρηση των
στοιχείων, που διαλαμβάνονται στο έγγραφό σας σε βιβλίο, προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 1016/6/291-ξγ΄ από 07-11-2011
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2539 ΑΠΌ 0711-2011), ενώ δενπροκύπτει υποχρέωση για την υπογραφή του πελάτη».
Εν ολίγοις, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράφουμε
τα σχετικά προσωπικά στοιχεία των πελατών, ενώ δεν
είναι απαραίτητη η δική τους συναίνεση σε αυτό, καθώς
ορίζεται σαν πράξη από την Κοινή Υπουργική Απόφαση.
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Ο Hobbs και οι κλειδαριές του:
Η μεγάλη αντιπαράθεση διαρρήξεων του 1851

Για τη μετάφραση, από τη Γραμματεία

Τον Απρίλιο του 1851, ο Alfred C. Hobbs, από την Αμερική
όπου βρισκόνταν, επιβιβάστηκε στο ατμόπλοιο «Ουάσιγκτον»,
με προορισμό το Σαουθάμπτον της Αγγλίας. Το επίσημο καθήκον του ήταν να πουλήσει το νέο προϊόν κατασκευής του στην
Νέα Υόρκη. Συγκεκριμένα επρόκειτο για το νεότερο προϊόν της
Newell την τοπική κλειδαριά σε μια εμπορική έκθεση, τηνγνωστή τότε Μεγάλη Έκθεση του Λονδίνου. Αλλά ο Hobbs είχε και
κάτι πιο τολμηρό στο μυαλό του. Είχε μαζί του ένα μικρό κιβώτιο, που σε αυτό βρισκόταν μια μεγάλη ποικιλία διαρρηκτικών
μέσων, κλειδιών και άλλων λεπτών σχετικών εργαλείων. Βλέπετε, ο Hobbs δεν προσπαθούσε μόνο να πουλήσει τις κλειδαριές του, προσπαθούσε παράλληλα να αποδείξει ότι οι
κλειδαριές των ανταγωνιστών του, απλά δεν ήταν αρκετά
ασφαλείς. Είχε τα σχετικά εργαλεία, είχε τις δεξιότητες και το
χάρισμα για να κάνει αυτό ακριβώς. Έτσι ο Alfred Hobbs ήταν
έτοιμος να συμμετάσχει στο Great Controversy Lock (στην μεγάλη αντιπαράθεση κλειδαριών) του 1851.
Εν τω μεταξύ από όλες τις κλειδαριές στη Μεγάλη Έκθεση
τον Ιούλιο του 1851, ο "Ανιχνευτής" θεωρήθηκε κορυφαίος
στην κατηγορία του. Πατενταρισμένος το 1818 από τον Jeremiah Chubb, είχε γίνει η πιο διαδεδομένη και διάσημη κλειδαριά σε όλη την Αγγλία. Απόδειξη ότι το 1823 ο Chubb έλαβε
τη διακεκριμένη τιμή να είναι ο μόνος προμηθευτής κλειδαριών για τα ταχυδρομεία της Αγγλίας και για την "Υπηρεσία
φύλαξης τιμαλφών της Αυτής Μεγαλειότητας".

Μέχρι το 1851, ο Chubb&Son και η κλειδαριά του "ανιχνευτή"
ήταν τόσο πολύ αξιοκρατική, που επιπλέον τους δόθηκε η ανάθεση να δημιουργήσουν ένα ειδικό κλουβί ασφαλείας που θα
στέγαζε το μεγάλο διαμάντι Koh-i-Noor. Ένα διαμάντι 186 καρατιών που είναι ενσωματωμένο στο στέμμα της Βασίλισσας
Ελισάβετ και που σήμερα είναι κλειδωμένο στον Πύργο του
Λονδίνου.
Πολλοί διαρρήκτες στο Λονδίνο είχαν κάνει προσπάθειες να
ανοίξουν τον «Ανιχνευτή» χωρίς επιτυχία. Σε μια περίπτωση
μάλιστα, ένας διάσημος διαρρήκτης που είχε φυλακιστεί
προσφέρθηκε με αντάλλαγμα την ελευθερία του, ότι θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο να παραβιάσει την κλειδαριά «ανι-
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χνευτή». Δεν μπόρεσε να το κάνει.
Αυτό που έκανε τον «ανιχνευτή» τόσο δύσκολο ήταν ότι η
κλειδαριά είχε έναν ενσωματωμένο αντιολισθητικό μηχανισμό εμπλοκής, ο οποίος αν ενεργοποιηθεί θα καθιστούσε τη
κλειδαριά μη λειτουργική, ακόμα κι αν είχατε το κλειδί. Αυτή
η παγίδα λειτουργούσε έτσι ώστε αν σηκώνονταν μία από τις
πλάκες συνδυασμού πέρα από το τι θα έκανε το αυθεντικό
κλειδί, ενεργοποιούσε αυτόματα τον μηχανισμό κλειδώματος.
Για να λειτουργήσει ξανά η κλειδαριά, χρειάζονταν ένα ειδικό
κλειδί ρύθμισης, το οποίο θα επανάφερε την κλειδαριά στην
πρωτέα θέση, έτσι ώστε να μπορεί να ανοίξει για άλλη μια
φορά με το κανονικό κλειδί.
Έτσι ο "ανιχνευτής" θεωρήθηκε ότι ήταν η μοναδική κλειδαριά ασφαλείας σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μέχρι τη στιγμή
που ο Χόμπς το διέψευσε…
Σύμφωνα με μια έκθεση που κατατέθηκε από τον Benji
Johnson, (έναν πράκτορα της πολιτείας της Νέας Υόρκης
που διορίστηκε για να παρευρεθεί στη μεγάλη έκθεση), ο
Hobbs σε πολύ λίγο χρόνο αποδείκνυε ότι οι κλειδαριές του
Chubb δεν ήταν αδιαπέραστες. Όπως αναφέρει σε έκθεση
του, "Αμέσως μετά την έναρξη της έκθεσης, ο κ. AC Hobbs,
της Νέας Υόρκης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις κλειδαριές Day και Newell, πήρε μία από τις κλειδαριές του Chubb
και την άνοιξε σε διάστημα 10 ή 15 λεπτών, παρουσία από
πολλούς κυρίους.
Όπως θα φανταζόταν κανείς, αυτό θορύβησε πολλούς Άγγλους που χρησιμοποιούσαν τον «ανιχνευτή» για να κλειδώσουν τα σπίτια και τα τιμαλφή τους. Έτσι προκάλεσαν τον
Χόμπς να δοκιμάσει κάτι πιο δύσκολο, μια κλειδαριά του
Chubb που τοποθετήθηκε σε μια σιδερένια πόρτα ενός θησαυροφυλακίου στο Westminster που ήταν «αποθήκη πολύτιμων συγγραμμάτων». Ο Hobbs έστειλε μια πρόσκληση για
να έρθουν να τον παρακολουθήσουν. «Κύριοι, θα γίνει μια
προσπάθεια να ανοιχθεί μια κλειδαριά κατασκευής σας στην
πόρτα ενός θησαυροφυλακίου... Καλείστε να παρευρεθείτε
και να παρακολουθήσετε την επιχείρηση».
Στις 11:35 π.μ. περίπου, μπροστά από την σιδερένια πόρτα
στο Westminster, ο Hobbs συναντήθηκε με τους δύσπιστους
θεατές του. Έβγαλε από το γιλέκο του δύο ή τρία μικρά και
απλά εργαλεία - μια περιγραφή των οποίων, για προφανείς
λόγους, φοβόμαστε να δώσουμε και ξεκίνησε τη δουλειά.
Μέσα σε είκοσι πέντε λεπτά, είχε την κλειδαριά ανοιχτή με
ένα αιχμηρό κλικ. Γι’ άλλη μια φορά είχε ανοίξει επιτυχώς μια
υποτιθέμενη ασφαλή κλειδαριά Chubb.
Οι μάρτυρες, που σίγουρα δεν πίστευαν στα μάτια τους, του
ζήτησαν να το κάνει ξανά. Έτσι εκείνος επανάφερε την κλειδαριά και το έκανε ξανά. Αυτή τη φορά σε επτά λεπτά και
χωρίς τον παραμικρό τραυματισμό της κλειδαριάς ή της πόρτας. Η ψευδαίσθηση των Άγγλων για την ασφάλεια των περιουσιών τους είχε καταστραφεί.
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Αφού έκανε γνωστή την παρουσία του στη Μεγάλη Έκθεση
του Λονδίνου, ο Hobbs συνέχισε την περιοδεία του στην Αγγλία. Για παράδειγμα, αργότερα εκείνο το καλοκαίρι, άνοιξε
την γνωστή κλειδαριά "τέρας" της Bramah Precision, η οποία
δεν είχε διαρρηχθεί ποτέ από τότε που κατασκευάστηκε το
1790.
Το περιοδικό London Times έγραψε: “Πιστεύαμε πριν από
την Έκθεση ότι είχαμε τις καλύτερες κλειδαριές στον κόσμο,
αλλά όχι μετά τις αποδείξεις του Hobbs”. Οι σκεπτικιστές
αμφισβήτησαν την ικανότητα του Hobbs, ρωτώντας αν οι
κλειδαριές είχαν επιλεχθεί σωστά, ότι είχε εξαπατήσει τους
αρμοδίους, ή ακόμα και ότι δεν το είχαν παρακολουθήσει
οι ειδικοί, ότι επρόκειτο για ένα αστικό μύθο. Ακόμη και μεγάλες δημοσιεύσεις, παραδέχτηκαν ότι αμφέβαλαν για τις
δεξιότητές του Hobbs.
Το περιοδικό Bankers Magazine έγραψε, “το αποτέλεσμα
του πειράματος απλά έδειξε ότι κάτω από ένα συνδυασμό των
πιο ευνοϊκών συνθηκών που πρακτικά δεν θα μπορούσαν
ποτέ να υπάρξουν, ο κ. Hobbs άνοιξε το κλείδωμα”.
Πώς λοιπόν ο Hobbs απέκτησε τις τεράστιες δεξιότητες του
να ανοίγει την κάθε κλειδαριά; Ο πατέρας Hobbs πέθανε όταν
ο Hobbs ήταν μόλις τριών ετών. Πολύ μικρός μόλις μπορούσε
να εργαστεί, για ναβοηθήσει και να στηρίξει την οικογένειά
του. Έτσι, στην ηλικία των δέκα, ξεκίνησε την επαγγελματική
του σταδιοδρομία σε αγρόκτημα. Τελικά ασχολήθηκε στη ξυλογλυπτική, στην κατασκευή οχημάτων, στη διύλιση και την
κατασκευή καλωδίων. Περίπου το 1835, κέρδισε μια μαθητεία
με την Sandwich Glass Company (τώρα είναι μουσείο εξήντα
μίλια έξω από τη Βοστώνη), όπου έμαθε να κάνει πόμολα και
τις κλειδαριές που να ταίριαζαν μαζί τους. Σύντομα έγινε πολύ
ταλαντούχος κατά την επιλογή αυτών των κλειδαριών. Ανέπτυξε αυτές τις δεξιότητες στην Day & Newell και γρήγορα
έγινε και πολύ καλός πωλητής.
Πριν από την επίδειξη αυτού του ταλέντου του στη Βρετανία
το 1851, ο Hobbs επέλεξε να επιδοθεί στις κατασκευές του,
στην Αμερική. Πήγαινε από πόλη σε πόλη καλώντας τις τράπεζες να μην τον αμφισβητούν ότι μπορεί να ανοίξει τα χρηματοκιβώτια τους. Όλα αυτά στο όνομα της πώλησης των
Locks Day & Newell, φυσικά, και μερικές φορές για το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με μια ιστορία που αναφέρθηκε στην Ιστορία της Παλιάς Πόλης του Στράτφορντ και της
Πόλης του Μπριτζπορτ, το Κοννέκτικατ που γράφτηκε το
1888, ενώ εργαζόταν στο Λάνκαστερ, όπου αντικατέστησε
τις κλειδαριές σε μια τράπεζα το 1848, ένας ταμίας του
έδειξε σε μια εφημερίδα διαφήμιση τοποθετημένη από
έναν κ. το Woodbridge του Perth Amboy, που πρόσφερε 500
δολάρια (περίπου 11.000 δολάρια σήμερα) στο άτομο που
θα μπορούσε να ανοίξει την κλειδαριά σε ένα χρηματοκιβώτιο στην αίθουσα διδασκαλίας Merchant Exchange της
Νέας Υόρκης (τώρα στο National City Bank Building στο 55
Wall Street) μέσα σε τριάντα ημέρες ο Hobbs γύρισε και
είπε στον υπάλληλο "Αυτά είναι τα χρήματά μου" και έφυγε
για τη Νέα Υόρκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας στο Λάνκαστερ.
Ο Hobbs συναντήθηκε με τον αμφισβητία του στη Νέα
Υόρκη και μετά από παραμέτρους που είχαν οριστεί, (τρεις δι-

LOCKSMITHS NEWS

αιτητές ορίσθηκαν να επιβλέπουν). Μπήκαν όροι όπως ότι
πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο δικά του μέσα ανοίγματος και
αν εντέλει δεν θα ήταν σε θέση να ανοίξει την κλειδαριά, ο
Hobbs θα έπρεπε να υπογράψει ένα πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι η κλειδαριά είναι απόλυτα ασφαλής και μάλιστα να
την συνιστά στο κοινό.
Η κλειδαριά (κώδικας), του Woodbridge σχεδιάστηκε εξαιρετικά έξυπνα. Εκτός από τις δυνατότητες 479.006.600 πιθανών
συνδυασμών, ήταν "ταιριασμένη" έτσι ώστε σε μία αποτυχημένη προσπάθεια, η κλειδαριά θα μπλοκάριζε.
Ο Hobbs άρχισε τις εργασίες για την κλειδαριά στις εννέα
μ.μ. Μόλις δυόμισι ώρες, είχε κατορθώσει να βρει το σωστό
συνδυασμό και πρόσδεσε ένα λεπτό μεταλλικό σύρμα στην
κλειδαριά για να τραβήξει το μπουλόνι. Φυσικά, χρειάστηκε
οι διαιτητές να δουν τι είχε επιτύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή για
να του παραχωρήσουν το δικαίωμα να συνεχίσει την επομένη.
Οπότε περίμεναν μέχρι το επόμενο πρωί που θα μπορούσαν
να ξαναπαραβρεθούν.
Στις 10 π.μ. το επόμενο πρωί ο κ. Woodbridge, τον οποίο ο
Hobbs είχε ζητήσει να τον παρακολουθήσει μαζί με τους διαιτητές, βρήκε τον Hobbs να στέκεται μπροστά από το χρηματοκιβώτιο με ένα πλήθος κόσμου να τον περιβάλλει.
Και πάλι από την ιστορία της παλιάς πόλης του Στράτφορντ
και της πόλης του Bridgeport, Κονέκτικατ:
Ο κ. Woodbridge ήρθε και ο ίδιος, ενώ υπήρχε αρκετός κόσμος γύρω του, φώναξε από απόσταση:
- Αλήθεια, Mr.Hobbs, ποιο είναι το πρόβλημα;
- Υπάρχει κάτι στο θέμα με την κλειδαριά, δήλωσε ο κ.
Hobbs.
- Τι είναι αυτό; είπε ο κ. Woodbridge.
Ο κ. Hobbs δεν απάντησε αμέσως, μετέφερε προσεκτικά το
καλώδιο, τράβηξε την πόρτα του θησαυροφυλακίου και
καθώς άνοιγε του απάντησε:
- Η κλειδαριά σου δεν θα κρατήσει την πόρτα κλειστή.
Όλα αυτά καθιστούσαν τον Alfred Hobbs και τις δεξιότητές
του να ανοίγει κλειδαριές, για τους απλούς ανθρώπους, ως
ένα σημείο φόβου και θαυμασμού. Στην πραγματικότητα τα
κατορθώματα τουHobbs, ανάγκασαν τους κατασκευαστές
κλειδαριών, να βελτιώσουν την ασφάλειά τους.
Οι κλειδαριές του Chubb, παρά την ταπείνωσή του, συνέχισαν ως βιομηχανικό πρότυπο της Βρετανίας. Στην πραγματικότητα, ο Chubb εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα κάνοντας
χρηματοκιβώτια τα οποία «εμπιστεύεται ο κόσμος». Ο Alfred
Hobbs παρέμεινε στο Λονδίνο για εννέα χρόνια και ξεκίνησε
μια δική του εταιρεία κατασκευής κλειδαριών Hobbs Hart
Company. Τελικά επέστρεψε στις ΗΠΑ το 1860, αλλά η εταιρεία παρέμεινε στο Λονδίνο, στην πλατεία 76 Cheapside Ave.,
φέρνοντας το περίφημο όνομα του. Έμεινε εκεί για άλλα ενενήντα χρόνια, μέχρι το 1954, όταν αγοράστηκε, από την εταιρεία Chubbs.
Ο Hobbs, όταν επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επέστρεψε στον τομέα των κλειδαριών. Εργάστηκε στην εταιρία
Howe Machine Machine, βοηθώντας τον μηχανικό της Elise
Howe και σχεδίασε τη ραπτομηχανή με μανέτες. Τελικά εισήλθε στην Remington Arms Company μετά από αίτημα του
ιδρυτή της εταιρείας Marcellus Hartley, ο οποίος αναζητούσε
μια «μηχανική μεγαλοφυία».
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Επιτέλους...

Από το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.
Επιτέλους κύριοι ρεπόρτερς και παρουσιαστές ειδήσεων από
τα ΜΜΕ!! Επιτέλους, γιατί έχετε βάλει στόχο την τρομοκράτηση
των πολιτών; Και μιλάμε για τον τρόπο παρουσίας εκ μέρους σας,
της έξαρσης των ληστειών και διαρρήξεων τις τελευταίες μέρες.
Αντί υπεύθυνα να τους συμβουλεύετε για τρόπους προστασίας
τους, όπως είσαστε υποχρεωμένοι εκ του επαγγέλματός σας να
κάνετε, προτιμάτε να τρομοκρατείτε τον κόσμο λέγοντας ή υιοθετώντας απόψεις ληστευθέντων, πως τάχα η διάρρηξη προηγήθηκε του περιστατικού με την χρήση «πασπαρτού».
• Μήπως θα μπορούσατε να επιδείξετε από τις οθόνες των καναλιών σας ένα παρόμοιο «πασπαρτού» και τον τρόπο λειτουργίας του για μια συγκεκριμένη διάρρηξη καινούριας τεχνολογίας
κλειδαριών;
• Μήπως θα έπρεπε ν’ αποταθείτε στο συλλογικό όργανο των
κλειθροποιών, (και όχι σε συναδέλφους κλειθροποιούς που εξυπηρετούν την δική σας άποψη), για να σας δοθούν υπεύθυνες και
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πραγματικές πληροφορίες, τόσο για τους τρόπους διάνοιξης - παραβίασης κλειδαριών όσο και για υπεύθυνες προτάσεις προστασίας τέτοιων συμβάντων, προς τους καταναλωτές;
• Μήπως θα έπρεπε να συμβουλευτείτε σχετικά από την αρμόδια
αστυνομική αρχή, πριν καταλήξετε σε αυθαίρετα συμπεράσματα;
Σας πληροφορούμε ότι πράγματι κυκλοφορούν (δυστυχώς),
μέσω διαδικτύου εργαλεία που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως
«πασπαρτού», αλλά αυτό δεν είναι γενικό κακό, δεν χρησιμοποιούνται για διάνοιξη σε όλες τις κλειδαριές, δεν είναι αλήθεια ότι
δεν αφήνουν ίχνη, δεν αποδίδουν αποτέλεσμα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ή λεπτά ή ακόμη και ώρες, όπως διαδίδετε. Γενικά η
όποια επιτυχημένη, χωρίς ίχνη διάρρηξη, αφορά παλαιάς τεχνολογίας συστήματα κλειδώματος.
Για όλ’ αυτά έχουμε την εντύπωση, θα λέγαμε και την απαίτηση,
ν’ απευθύνεστε σε υπεύθυνο φορέα, αναγνωρισμένο από το κράτος και από την αστυνομία, προκειμένου να επεξεργασθείτε
υπεύθυνα ένα παρόμοιο περιστατικό. Και ένας τέτοιος φορέας
για την Αττική είναι το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να διαφημιστείτε στην εφημερίδα Locksmiths News η οποία
φτάνει στα χέρια όλων των επαγγελματιών του κλάδου μας! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθύνεστε στη γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ. καθημερινά 10:00-14:00 στο 210 3300006.
LOCKSMITHS NEWS - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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