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Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ Δ ΙΚ Α ΣΤΙΚ Η
ΚΑΙ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η ΑΡΩΓΗ
Η νέα τεχνολογική επανάσταση έχει
βέβαια εκμηδενίσει τις αποστάσεις,
έχει βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων
και έχει φέρει σε επαφή όλους τους
λαούς των χωρών της Υδρογείου με τα
σύγχρονα τεχνικά μέσα, αλλά ταυτό
χρονα έχει φέρει σαν αποτέλεσμα την
αύξηση της σοβαρής μορφής εγκλημα
τικότητας, σε διεθνές μάλιστα επίπεδο.
Αφού τα σύνορα έπαυσαν πια να αποτε
λούν εμπόδιο για τους επικίνδυνους εγ
κληματίες, που μπορούν να κινούνται
άνετα στο διεθνή χώρο, κρίνεται αναγ
καία σήμερα περισσότερο από κάθε
άλλη φορά η συνεργασία, σε διεθνές
μάλιστα επίπεδο, των Δικαστικών και
Αστυνομικών Αρχών των διαφόρων
Κρατών για την αντιμετώπιση αυτής
της κατάστασης.

κειμένου να αποφύγει την καταδίωξη
και τη σύλληψη.

Διεθνής Αστυνομική
Αρωγή και πώς υλοποιείται.

α ν τεισ α γ γ ελ έα Εφετώ ν
(τ. δ ιευ θ υ ν τή

Διεθνή εγκλήματα καί Διε
θνείς εγκληματίες.

εγ κ λ η μ α το λ ο γ ικ ή ς υπ ηρεσίας)

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διά
φορες απόψεις γύρω από το διεθνές έγ
κλημα και τους διεθνείς εγκληματίες.
Στις αρχές του αιώνα μας, σε μία Διε
θνή Συνέλευση που έγινε στο Παρίσι
από τη Διεθνή Ποινική Ένωση, ορί
σθηκε η έννοια του Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ε γ 
κλήματος:
α) Σαν διεθνές έγκλημα μπορεί να
χαρακτηρισθεί κάθε εγκληματική εν
έργεια πράξεων του Κοινού Ποινικού
Δικαίου που προπαρασκευάσθηκε,
διευκολύνθηκε, συντελέστηκε ή δη
μιούργησε αποτελέσματα σε διάφορες
χώρες, έστω και αν οι ιδιαίτερες εγκλη
ματικές ενέργειες, που είχαν αποτελέσει συστατικά στοιχεία των εγκλημά
των αυτών, είχαν τελεστεί σε πολλές
χώρες, β) κάθε πράξη συνεργασίας ή
συνέργειας στις παραπάνω ενέργειες,
κάτω από οιαδήποτέ μορφή.
Σαν Δ ι ε θ ν ε ί ς Ε γ κ λ η μ α τ ί ε ς
από την άλλη πλευρά στο Διεθνές
Αστυνομικό Συνέδριο που συνήλθε στη
Βιέννη το 1923, είχαν χαρακτηρισθεί οι
ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:
α) Εκείνοι που για να εκτελέσουν κά
ποιο έγκλημα εκδηλώνουν την εγκλη
ματική τους δράση στο έδαφος πολλών

Κρατών (σε μια χώρα σχεδιάζουν ή
προπαρασκευάζουν το έγκλημα, σε
άλλη προβαίνουν στην εφαρμογή των
σχεδίων τους και σε κάποια τρίτη χώρα
επέρχεται το εγκληματικό αποτέλε
σμα).
θ) Οι «καθ’ έξη» ή «κατ’ επάγγελμα»
εγκληματίες, που συνεχώς ταξιδεύουν
ή έρχονται σε επαφή με άλλους επαγγελματίες εγκληματίες άλλων χωρών
και μαζί τους σχεδιάζουν και αποφασί
ζουν τις εγκληματικές τους δραστηριό
τητες, που εκτελούν στα εδάφη διαφό
ρων Κρατών και
γ) Εκείνοι που τελούν εγκλήματα τα
οποία προσβάλλουν ή θέτουν σε κίν
δυνο έννομα αγαθά που προστατεύον
ται διεθνώς (σωματεμπορία, παραχά
ραξη, κιβδηλεία, εμπορία ασέμνων,
ναρκωτικά κ.λ.π.).
Μετέπειτα, το 1932, στη Γενική Συν
έλευση στη Ρώμη της τότε Διεθνούς
Επιτροπής Εγκληματολογικής Αστυ
νομίας, ορίσθηκε ότι μπορεί σαν Διε
θνής Εγκληματίας να χαρακτηρισθεί
ακόμα, και εκείνος που τελεί έγκλημα
του Κοινού Ποινικού Δικαίου σε μια
χώρα και στη συνέχεια φεύγει από τη
χώρα αυτή και πηγαίνει σε άλλη, προ-
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Από τις αρχές του αιώνα μας, το έγ
κλημα άρχισε να παίρνει χαρακτήρα
Διεθνή. Έτσι από τότε ανάκυψε η ανά
γκη δημιουργίας κάποιου Διεθνούς
Οργανισμού, που θα είχε σαν σκοπό τη
συνεργασία των αστυνομιών των δια
φόρων Χωρών στον τομέα της καταπο
λέμησης της Διεθνούς Εγκληματικό
τητας και της ευκολότερης καταδίωξης
και σύλληψης των εγκληματιών εκεί
νων που δρούσαν διεθνώς.
Για το σκοπό αυτό, το 1914, πρώτος ο
Πρίγκηπας του MONACO ALBERT
συγκάλεσε στη χώρα του το πρώτο Διε
θνές Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν
αστυνομικοί και νομομαθείς 14 χωρών.
Στο Συνέδριο αυτό συζητήθηκαν κύρια
τα ακόλουθα θέματα:
- η απλοποίηση των διατυπώσεων
για τη σύλληψη των διεθνών κακο
ποιών.
- η τελειοποίηση των μεθόδων εξ
ακρίβωσης των στοιχείων ταυτότητας
των ατόμων που κινούνται στο διεθνή
χώρο και κρίνονται σαν ύποπτα για κά
ποια εγκληματική ενέργεια.
- η ίδρυση και λειτουργία Διεθνούς
Αρχείου, που να περιλαμβάνει όλους
τους διεθνείς εγκληματίες και
- η διαδικασία που έπρεπε να ακο
λουθείται για την έκδοση των διαφό
ρων εγκληματιών από χώρα σε χώρα.
Ο πρώτος όμως Παγκόσμιος Πόλε
μος ματαίωσε την πραγματοποίηση των
παραπάνω σχεδίων. Με το τέλος του
πόλεμου, μετά από πρωτοβουλία του
Δ/ρα Shober, αρχηγού τότε της Αστυ
νομίας της Αυστρίας, συνήλθε στη
Βιέννη Διεθνές Αστυνομικό Συνέδριο,
στο οποίο μεταξύ των άλλων χωρών
συμμετείχε και η Ελλάδα με εκπρό
σωπο τον αείμνηστο καθηγητή Κων/νο
Γαρδίκα.
Στη διεθνή αυτή συνάντηση αποφασίσθηκε η ίδρυση και η οργάνωση και

στους τομείς αναζήτησης και εντοπι
σμού καταδιωκομένων διεθνών εγκλη
ματιών ή προσώπων τα οποία χωρίς να
διώκονται εμφανίζουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα, είτε λόγω του σοβαρού
και πλούσιου εγκληματικού τους πα
ρελθόντος είτε εξαιτίας ύπαρξης άλλων
σοβαρών λόγων. Επίσης, η συνεργασία
αυτή διατηρείται σε περιπτώσεις ύπο
πτης διακίνησης διάφορων αντικειμέ
νων, που εμφανίζουν διεθνές ενδιαφέ
ρον και υπάρχουν γι’ αυτά σοβαρές
υποψίες, ότι ήταν προϊόντα αξιόποινων
πράξεων, όπως και στις περιπτώσεις
παροχής πληροφοριών για την πρό
ληψη τέλεσης βαρύτατων εγκληματι
κών πράξεων.

λειτουργία «Διεθνούς Επιτροπής Εγκληματολογικής Αστυνομίας», και
κάτω από τον τίτλο αυτό λειτούργησε
αυτή και ανέπτυξε δραστηριότητα σε
ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο.
Από το 1938, όμως, η λειτουργία του
οργανισμού αυτού εξασθένησε σημαν
τικά λόγω της απώλειας της ανεξαρτη
σίας της Αυστρίας και της κήρυξης του
Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Το 1942, η
έδρα της Διεθνούς αυτής Οργάνωσης
μεταφέρθηκε στο Βερολίνο πραξικο
πηματικά από τον Χίτλερ και το 1945, η
συνεργασία με την παραπάνω μορφή
έπαυσε πλέον να υφίσταται.
Μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου, το 1946, σε αντικατάσταση
της παραπάνω Διεθνούς Επιτροπής,
δημιούργήθηκε πλέον άλλος Διεθνής
Οργανισμός, που υφίσταται ακόμη και
σήμερα με την ονομασία ΙΝΤΕΡΠΟΛ
(που προέρχεται από το Internationale
Police, σύντμηση της «Organisation In
ternationale de Police Criminelle) με έδρα
το Παρίσι. Στο Διεθνή αυτό Οργανισμό
συμμετέχουν σήμερα περίπου 140 χώ
ρες.
Με τον Διεθνή αυτό Οργανισμό, που
έχει αναλάβει να εξασφαλίσει τη συν
εργασία των αστυνομιών των διαφόρων
Κρατών που συμμετέχουν σε αυτόν,
έχει συνδεθεί και η χώρα μας επίσημα
με το Νόμο 3640/1956.
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί, ότι ο
Διεθνής αυτός Οργανισμός συνεργάζε
ται με τον Ο.Η.Ε., που δεν παραλείπει
πάντοτε να τον συμβουλεύεται στα θέ
ματα της εγκληματικότητας, όπως εμ
φανίζονται κάθε φορά στον παγκόσμιο
χώρο.
Ακόμα, πρέπει να τονισθεί, ότι ο Ορ
γανισμός αυτός, παρ’ όλο που δεν έχει
συσταθεί ούτε ρυθμίζεται από Διεθνή
Σύμβαση αλλά η πράξη προσχώρησης
σε αυτόν κάθε Κράτους είναι καθαρά
κυβερνητική ενέργεια, έχει πάρα
πολλά προσφέρει στον τομέα της πρό
ληψης και καταστολής της Διεθνούς
Εγκληματικότητας.
Τι σημαίνει όμως Δ ι ε θ ν ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή Α ρ ω γ ή ; Είναι κάθε

Μια από τις λίγες μπροσούρες του
Συνεδρίου του Μονακό που διασώ
θηκαν.

συνδρομή που οι Αστυνομικές Αρχές
μιας χώρας παρέχουν σε άλλη χώρα,
μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους,
προκειμένου να αντιμετωπισθεί με επι
τυχία η εγκληματικότητα στο διεθνή
χώρο.
Και η Διεθνής αυτή Αστυνομική
Συνεργασία κύρια πραγματοποιείται με
την ΙΝΤΕΡΠΟΛ. Αυτό επιτυγχάνεται
είτε με την άμεση επικοινωνία που δια
τηρούν μεταξύ τους τα Εθνικά Κεν
τρικά Γραφεία κάθε χώρας, είτε μέσω
της Γενικής Γραμματείας του Διεθνούς
αυτού Οργανισμού, που εδρεύει στο
Παρίσι και έχει σαν αποστολή να συν
τονίζει και να κατευθύνει το έργο όλων
των Εθνικών Κεντρικών Γ ραφείων των
Κρατών - Μελών του Οργανισμού αυ
τού.
Παρακάτω θα αναφέρουμε ενδει
κτικά μερικές περιπτώσεις στις οποίες
υλοποιείται η Αστυνομική αυτή
Αρωγή:
- Πράξεις Αστυνομικής Συνεργασίας

- Όταν εγείρονται σοβαρές αμφιβο
λίες για τη γνησιότητα των διαφόρων
δηλωτικών της ταυτότητας των ατόμων
εγγράφων, τα οποία ταξιδεύουν από
χώρα σε χώρα.
- Στις περιπτώσεις αναζήτησης εξαφανισθέντων ατόμων ή πτωμάτων
άγνωστης ταυτότητας.
- Σε περιπτώσεις εκδήλωσης αεροπει
ρατείας, απαγωγής ομήρων και άλλων
πράξεων, που διεγείρουν τη διεθνή
κοινή γνώμη.
- Στις υποθέσεις που αναφέρονται
στην παραχάραξη, κιβδηλεία νομισμά
των ή πλαστογραφήσεις τραπεζικών
επιταγών ή άλλων τίτλων ή αξιών (τράβελερς - τσεκ κ.λ.π.).
Όλες αυτές οι περιπτώσεις γίνονται
αμέσως γνωστές με σήμα και στη συν
έχεια γίνεται και λεπτομερής έγγραφη
ανακοίνωση, τόσο στη Γενική Γραμ
ματεία της Ιντερπόλ, όσο και στις ενδιαφερόμενες χώρες. Επίσης, εάν πρό
κειται για νέας μορφής πλαστογραφία,
που δεν περιγράφεται στους «Πανδέ
κτες παραχάραξης, κιβδηλείας και
πλαστογράφησης διαφόρων τίτλων
αξιών» που κυκλοφορούν σε όλα τα
Κράτη - Μέλη της Ιντερπόλ, αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία και
αυτά τα ίδια τα πλαστά νομίσματα,
προκειμένου να μελετηθεί και να περιληφθεί στους Πανδέκτες και η νέα αυτή
μέθοδος πλαστογραφίας και το ίδιο γί341

νεται κάι στις περιπτώσεις εμπορίας
ναρκωτικών, στις οποίες εφαρμόζεται
ειδικό σχέδιο που φέρει την ονομασία
«Plan sur les stupefiants».
Πιο τελευταία ανάκυψε το ερώτημα:
Π ο ι α ε ί ν α ι η θ έ σ η τ ης Ιντ ε ρ π ό λ σε π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ε κ 
δηλώσεων
τρομοκρατικών
π ρ ά ξ ε ω ν ή ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν , που
υ π ο κ ι ν ο ύ ν τ α ι από π ο λ ι τ ι κ ά
ελατήρια ή κίνητρα;
Με βάση τη διάταξη του άρθ. 3 του
Καταστατικού της Ιντερπόλ απαγο
ρεύεται η ανάμειξή της σε θέματα πολι
τικής, θρησκευτικής και φυλετικής
φύσης.
Η πρόσφατη όμως ερμηνεία που δό
θηκε στη διάταξη αυτή, στην 53η Γε
νική Συνέλευση Κρατών - Μελών της
Ιντερπόλ στο Λουξεμβούργο το 1984,
είναι ότι οι κάθε φύσης πράξεις εάν
διαπράττονται από πολιτικούς και
αναφέρονται σε πολιτικές δραστηριό
τητες εμπίπτουν στην παραπάνω απα
γόρευση, ακόμα και αν αυτοί διώκονται
μετά την έκπτωσή τους από το αξίωμά
τους και τη φυγή τους στο εξωτερικό.
Από τη διάταξη αυτή, δεν καλύπτονται
οι εγκληματικές δραστηριότητες των
προσώπων αυτών όταν ενεργούν σαν
ιδιώτες και όχι με την επίσημη ιδιότητά
τους.
Επίσης δεν περιλαμβάνονται στην
παραπάνω απαγόρευση οι κάθε φύσης
εγκληματικές και τρομοκρατικές πρά
ξεις, που δεν έχουν άμεση σχέση με την
πολιτική ζωή των χωρών των δραστών
ή τους λόγους για τους οποίους αγωνί
ζονται αυτοί, έστω και αν αυτές έχουν
πολιτικά κίνητρα.
Τέλος εγκλήματα που διαπράττονται
έξω από τις χώρες που είναι αναμειγμένες στην πολιτική διαμάχη, έστω και αν
αυτά υπαγορεύονται από καθαρά πολι
τικά ελατήρια, καθώς επίσης και οι εγ
κληματικές πράξεις που έχουν διαπραχθεί σε χώρες «εκτός περιοχής διαμά
χης» για να προσελκύσουν την προσ
οχή του κοινού σε κάποια συγκεκρι
μένη κατάσταση, δεν εμπίπτουν στην
παραπάνω απαγόρευση (αεροπειρα
τείες, κρατήσεις ομήρων, απαγωγές,
φόνοι, βομβιστικές ενέργειες που γί
νονται π.χ. από Άραβες στην Αγγλία
προκειμένου να πετύχουν κάποιο πολι
τικό στόχο, ο οποίος είναι άμεσα συν
δεμένος με την πολιτική ζωή των χω
ρών τους).
Γενικά σαν κριτήριο στις παραπάνω
περιπτώσεις, πρέπει να λαμθάνεται εάν
οι πράξεις αυτές έχουν ή όχι σχέση με
τους πολιτικούς σκοπούς και στόχους
των δραστών ή εάν οι πράξεις λαμβά
νουν ή όχι χώρα σε Κράτη που βρί
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σκονται εκτός ή εντός περιοχής πολι τεί σήμερα στην επιστήμη και στη νο
τικής διαμάχης.
μολογία για τον καθορισμό της έννοιας
του πολιτικού εγκλήματος είναι η «μει
Διεθνής Δικαστική Αρωγή κτή» ή «υποκειμενική θεωρία υπό
στενή έννοια», στην οποία εξετάζονται
και πώς υλοποιείται.
όχι μόνον ο σκοπός και τα κίνητρα του
Η διεθνής συνεργασία στον τομέα δράστη, αλλά και εάν ο δράστης απο
της καταπολέμησης της εγκληματικό βλέπει άμεσα στην αλλοίωση ή ανα
τητας επιβάλλει στις Δικαστικές Αρχές τροπή του κρατούντος νόμιμου πολι
μιας χώρας να παρέχουν τη συνδρομή τεύματος.
τους στις Δικαστικές Αρχές άλλης χώ
Ακόμα, απαγορεύεται η έκδοση στην
ρας σε διάφορες διαδικαστικές πράξεις περίπτωση των σύνθετων πολιτικών
για την αντιμετώπιση του εγκλήματος εγκλημάτων, που και πάλι αφήνεται
στο Διεθνή χώρο (π.χ. λήψη μαρτυρι ελεύθερο πεδίο στην επιστήμη και στη
κών καταθέσεων, ενέργεια κατασχέ Νομολογία να τα καθορίσει. Έτσι,
σεων κ.λ.π. ανακριτικών πράξεων αρ
σύνθετα χαρακτηρίζονται εκείνα που
μοδιότητας Δικαστικών Αρχών).
τελούνται σε συνάφεια με πολιτικά εγ
Η σπουδαιότερη από τις πράξεις δι κλήματα και παρόλο που μ’ αυτά προσ
καστικής συνδρομής είναι η ' Ε κ  βάλλονται και ιδιωτικά δικαιώματα,
κύρια διαπράττονται με σκοπό την επι
δοση.
τυχία
πολιτικών εγκλημάτων ή την
'Εκδοση είναι η παράδοση από τις
Αρχές ενός Κράτους στις Αρχές ενός προπαρασκευή των μέσων για την εκ
άλλους, ατόμου που διώκεται βάσει τέλεσή τους. Επίσης σαν σύνθετα εγ
διαφόρων διωκτικών τίτλων του εκζη- κλήματα χαρακτηρίζονται και εκείνα
τούντος Κράτους (εντάλματα σύλλη που αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό
ψης, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.) και έχουν την υπεράσπιση του νόμιμου κα
το άτομο αυτό είτε πρόκειται να δικα- θεστώτος. Σαν σύνθετο δηλαδή έγ
σθεί για κάποια εγκληματική πράξη κλημα λογίζεται εκείνο που ήταν από
που φέρεται να έχει τελέσει, ή να εκτί- λυτα αναγκαίο για την επιτυχία ενός
σει ποινή που του έχει επιβληθεί από τα πολιτικού εγκλήματος.
Δικαστήρια της χώρας που ζητά την
Τελικά συμπεράσματα.
έκδοση του.
Οι διατάξεις του ΚΠΔ «περί έκδο
α) Κρίνεται σκόπιμο σήμερα να κασης», εφαρμόζονται ως προς τους θορισθεί με Νόμο και με κάθε σαφήνεια
όρους έκδοσης και τη διαδικασία, μό η έννοια του πολιτικού εγκλήματος
νον εφ’ όσον δεν υπάρχει σύμβαση (και του σύνθετου) για να έχουμε ασφά
μεταξύ της χώρας μας και της άλλης λεια δικαίου ενόψει της πρακτικής ση
χώρας προς την οποία, είτε απευθύνεται μασίας τους στις περιπτώσεις αιτήσεων
η αίτηση έκδοσης, είτε ζητείται από διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής
αυτή η έκδοση, ή όταν ακόμα ορισμένα αρωγής και
σημεία δεν ρυθμίζονται από τη σύμ
β) Ό λα τα Κράτη - μέλη του Συμ
βαση αυτή ή δεν αντίκεινται σ’ αυτήν. βουλίου της Ευρώπης θα πρέπει να κυ
Η διαδικασία έκδοσης ακολουθεί ρώσουν τις Ευρωπαϊκές Συμβάσεις περί
δύο φάσεις: α) την Δικαστική, κατά την έ κ δ ο σ η ς , δ ι κ α σ τ ι κ ή ς σ υ ν 
οποία με την εξασφάλιση των δικαστι δ ρ ο μ ή ς και κ α τ α π ο λ έ μ η σ η ς
κών εγγυήσεων επιζητείται η εξακρί τ η ς τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α ς , για να αντι
βωση των απαιτούμενων για την έκ μετωπίζονται έτσι τα σοβαρά αυτά θέ
δοση νομίμων προϋποθέσεων και β) τη ματα με ενιαίο τρόπο στο χώρο της Δυ
Διοικητική φάση, κατά την οποία απο- τικής Ευρώπης, πράγμα που θα συμβάφασίζεται με βάση κριτήρια πολιτικής λει στην επιτυχή αντιμετώπιση της
σκοπιμότητας η πραγματοποίηση ή όχι ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότη
της έκδοσης.
τας και της Ευρωτρομοκρατίας, που
Και στο θεσμό της έκδοσης ισχύει η μόνο με κοινές προσπάθειες αυτών των
απαγόρευσή της για πολιτικά εγκλή Κρατών, που έχουν την ίδια σε γενικές
ματα. Στη χώρα μας ςύτε ο Π.Κ. ούτε γραμμές πολιτιστική παράδοση και
άλλο νομοθέτημα έχει ορίσει την έν ταυτότητα θα μπορέσουν να αναχαιτινοια του πολιτικού εγκλήματος. Έτσι η σθούν έγκαιρα πριν πάρουν επικίνδυνες
ποινική επιστήμη και η νομολογία των διαστάσεις, οπότε η ενιαία δράση λίγο
δικαστηρίων μας καθόρισαν τον ορι θα ωφελήσει και η όλη κατάσταση
σμό του πολιτικού εγκλήματος και δύσκολα πια θα μπορεί να αντιμετωπι
παραπέρα έχουν κατά το δυνατό προσ στεί.
διορίσει τις περιπτώσεις εκείνες που
μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν πολι
τικά εγκλήματα. Η άποψη που επικρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ο GILLES AYSSANT, γεννήθηκε
στο SORFL, του Κεμπέκ, είναι πτυχιούχος του πανεπιστημίου του
Μόντρεαλ, των θεωρητικών Επιστη
μών, του διδασκαλικού πτυχίου Α'
επιπέδου, του Κεμπέκ (Υπουργείο
Παιδείας) και πτυχίούχος Ψυχολο
γίας του πανεπιστημίου του SHERBROKE.
Εργάσθηκε στο χώρο της παιδείας
για 10 χρόνια. Το 1976 προσλήφθηκε
στο τμήμα Δικαιοσύνης και τώρα εκ
παιδεύει αστυνομικούς της Αστυ
νομικής ακαδημίας του Κεμπέκ,
όπου και είναι υπεύθυνος του προ
γράμματος Ανθρώπινες Σχέσεις.
Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται κύ
ρια στο ρόλο που παίζει σαν εκπαι
δευτής αλλά και αξιολογητής. Ο
GILLES AYSSANT εργάζεται απο
κλειστικά για την Αστυνομική ακα
δημία του Κεμπέκ και κατά καιρούς
εκπαιδεύει λειτουργικά τμήματα
έτσι ώστε να τηρεί στενή επαφή με
την πραγματικότητα των προβλημά-

Του GILLES AYSSANT, Ψ υχολό
γου, Α σ τυ ν ο μ ικ ή ς ακαδημ ίας

Ο αστυνομικός, παρά
γων παροχής κοινωνι
κών υπηρεσιών.

των που αντιμετωπίζει η Αστυνομία.
Επαφές
Κατά την σταδιοδρομία του, ο
αστυνομικός θα συναντήσει ανθρώ
πους από όλα τα κοινωνικά στρώ
ματα της ζωής: παιδιά, ανηλίκους,
ενηλίκους, εφήβους, γεροντότερους, ασθενείς αλλά και υγιείς,
φτωχούς και πλούσιους, διαπαιδαγωγημένους και μη. Ανθρώπους
όλων των χρωμάτων, φυλών θρη
σκειών και γλώσσας, αυτούς που για
πρώτη φορά διαπράττουν αδική
ματα αλλά και τους κατ’ επανάληψη
διαπράττοντες. Ανθρώπους υπό
όρους και περιορισμούς ελεγχόμε
νους, φυλακισμένους αλλά και
ελεύθερους πολίτες. Κανένα άλλο
επάγγελμα δεν έχει να κάνει με ένα
τόσο μεγάλο φάσμα ανθρώπων και
τόσο μεγάλη ποικιλία καταστάσεων.
Επαγγελματικές Υπηρεσίες
Ανεξάρτητα από τη φύση και θέση
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των προσώπων αλλά και των κατα κτάται τον βοηθά καλύτερα να πεστάσεων που αντιμετωπίζει ο αστυ τύχει στην αποστολή του.
Με την λεπτολογική του έρευνα ή
νομικός, πρέπει να ζει μέσα στα όρια
του εθιμικού επαγγελματικού κώ την θετική περιπολία (και όχι επιθε
δικα, ο οποίος ορίζει τον αστυνομικό τική) συμπεριφορά ανακαλύπτει
σαν διακατεχόμενο από ανθρωπιά, τους παραβάτες, τον εγκληματία ή
αμεροληψία, ενεργητικό δραστήριο το έγκλημα. Επίσης σημειώνει πιθα
και γενικά προσωπικότητα που κα νές θέσεις ατυχημάτων, επικίνδυ
τέχει όλα τα απαραίτητα προσόντα νων εστιών και άλλων προβλημάτων
για διεκπεραίωση του δύσκολου έρ της περιοχής. Ό τα ν προκύπτει ένα
γου που έχει αναλάθει. Η διάθεση πρόβλημα, πρέπει να επεμβαίνει ο
του, οι φιλοδοξίες του, οι κλίσεις και ίδιος ή να αναφέρεται στις αρμόδιες
τα συναισθήματα του πρέπει να βρί αρχές, εάν το συμβάν δεν είναι της
σκονται σε συνεχή έλεγχο. Οι διά αρμοδιότητάς του. Είναι αυτός που
φοροι πειρασμοί της εξουσίας να βρίσκει τα πρόσωπα που χρειάζονται
ενεργεί σαν εκτελεστικό όργανο υποστήριξη ή ειδική φροντίδα, που
π.χ. να παίζει το ρόλο του αστυνομι ανακαλύπτει ανθρώπους και κατα
κού, του δικηγόρου, του δικαστή στάσεις που πιθανόν πρόκειται να
αλλά και του εκτελεστή, θα πρέπει βλάψουν κάποιον.
να ξεπερνιώνται.
Ο αστυνομικός είναι - όταν απαι Ο Προλαμβάνων
τείτα ι-α π λά αλλά και συνδυασμένα,
Εκτός του ότι ο αστυνομικός έχει
ο κοινωνικός λειτουργός, ο νομο εκπαιδευθεί κατάλληλα για την ανί
μαθής, ο ψυχολόγος, ο εγκληματο- χνευση του εγκλήματος, οι αστυνο
λόγος, ο εφαρμοστής του νόμου, ο μικές μέθοδοι εργασίας, θα πρέπει
προστάτης των αδυνάτων, ο κατή να εμπεριέχουν επαφές και επεμ
γορος, ο φίλος, ο επιτηρητής, ο βάσεις προσωπικές για να εμποδί
παρατηρητής ή ακόμη και ο μεσολα ζουν την επάνοδο δεδομένων επι
βητής. Γιαυτό λοιπόν, είναι γενικά κίνδυνων καταστάσεων, να σταμα
αποδεκτό, ότι ο πραγματικός επαγ- τήσουν αρνητικές πρακτικές οι
γελματίας αστυνομικός είναι ση οποίες ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να
μαντικός παράγοντας παροχής κοι αρχίσουν.
νωνικών υπηρεσιών.
Έ ρχεται σε επικοινωνία με μεμοΟ αστυνομικός πηγή πληροφο νομένα άτομα αλλά και υπηρεσίες ριών
γραφεία έτσι ώστε να παρεμποδίσει
Ο αστυνομικός είναι καλός γνώ οποιαδήποτε κατάσταση η οποία θα
στης της περιοχής όπου εργάζεται μπορούσε να βλάψει τον πολίτη ή
αλλά και των όσων συμβαίνουν σ’ την κοινωνία. Το κατάλληλο έδαφος
αυτήν. Γνωρίζει τους δρόμους, τα για τέτο ιες προληπτικές πράξεις,
κτίρια, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, πρώτα από όλα στηρίζεται στην ιδέα
δημόσιες και κυβερνητικές υπηρε του να κάνει φιλικές επικοινωνίες με
σίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας. τα παιδιά στα σχολεία, στους δρό
Γνωρίζει τα διάφορα ινστιτούτα και μους ή ακόμη στο σπίτι. Λαμβάνοντους διευθυντές τους, τους κατοί τας υπόψη την περιοχή, την εποχή
κους που ζουν στην περιοχή του, τις κ.λπ. πρέπει να εκμεταλλεύεται την
κοινωνικές αλλά και επαγγελματι κατάλληλη στιγμή, κάθε παρεχόμε
νης ευκαιρίας, η οποία θα του τύχει
κές οργανώσεις που είναι προσιτές.
κατά τη διάρκεια μιας ειδικής επα
Στα αστυνομικά καθήκοντα επί
φής ή συνδυασμένα με διάφορες
σης περιλαμβάνεται και η παροχή
πληροφοριών στο κοινό. Εάν ένας καμπάνιες που αφορούν πρόληψη
επικίνδυνων καταστάσεων και ατυ
αστυνομικός δεν είναι δυνατόν να
χημάτων,
ληστειών, χρήσης όπλων,
παρέχει ο ίδιος τις πληροφορίες,
τροχαίας
και γενικά τις δημόσιες
τότε σπεύδει να τις ζητήσει από το
σχέσεις. Χρησιμοποιεί κάθε παρε
αστυνομικό τμήμα ή άλλους συν
χόμενη ευκαιρία να μιλά για τα προ
αδέλφους του, ή πολίτες ή γραφεία,
τερήματα της πρόληψης, σε παιδιά,
προκειμένου να παράσχει την σχε
ανήλικους, ενήλικους αλλά και πρετική πληροφορία. Χάρη στον ραδιο
σβύτερους.
φωνικό σταθμό της αστυνομίας, με
ρικά από τα αναφερόμενα καθή
κοντα σήμερα γίνονται ευκολότερα.
Κατ' αυτόν τον τρόπο ο αστυνομικός
πολύ συχνά μαθαίνει ταυτόχρονα με
τον πολίτη και η γνώση η οποία απο
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Ο αστυνομικός εκπαιδευτής και
ειδικός στην τροποποίηση της
συμπεριφοράς
Η βασική εκπαίδευση και ολοκλη

ρωμένη ανάπτυξη της προσωπικό
τητας του αστυνομικού, την οποία
προοδευτικά λαμβάνει από διάφο
ρες εκπαιδευτικές σειρές μαθημά
των, τον καθιστούν ικανό να αναδειχθεί σε εκπαιδευτή αλλά και ειδικό
στην τροποποίηση της συμπεριφο
ράς. Οι ποίκιλλες γνώσεις του σε
διάφορα πεδία, και ειδικότερα, η
συνεχής ευρύτητα αντιλήψεων των
ανθρωπίνων σχέσεων και η εφαρμο
σμένη ψυχολογία, τον μετατρέπουν
σ’ έναν ειδικό της ανθρώπινης και
κοινωνικής συμπεριφοράς.
Η αστυνομική εκπαίδευση σήμερα
τον καθιστά ικανό, να αναγνωρίζει
την κοινωνική συμπεριφορά της
κάθε προσωπικότητας, να προλαμ
βάνει τις αντιδράσεις της, και να
μοιράζεται τα συναισθήματα, τους
προβληματισμούς
του
πολίτη,
οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός.
Σήμερα ο αστυνομικός μπορεί να
χρησιμοποιεί την γνώση του πάνω
στην τεχνική του διαλόγου, την επι
κοινωνία, την ανάλυση των πεπρα
γμένων καθώς επίσης την γλώσσα
αλλά και αυτήν του σώματος για να
εκπαιδεύει τους άλλους και ακόμη
να τροποποιεί την συμπεριφορά του
αλλά και την συμπεριφορά των άλ
λων ανάλογα με τις συνθήκες.
Ο αστυνομικός προστάτης.
Επειδή πρέπει να συμπεριφέρεται
σαν επιτηρητής, σαν επιθεωρητής να
είναι άγρυπνος και να επεμβαίνει
οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο,
δημιουργείται μια αρνητική ή κατα
πιεστική εικόνα των αστυνομικών.
Αστυνομικές δραστηριότητες, οι
οποίες κοστίζουν στον πολίτη χρή
ματα (πρόστιμα, εισιτήρια κ.ά.) κα
θώς επίσης και κατασχέσεις, συλ
λήψεις, σωματικές έρευνες, ανί
χνευση ποσοτήτων αλκοόλ (αλκο
τέστ), απομάκρυνση Ι.Χ.Ε. αυτ/των
που εμποδίζουν την κυκλοφορία και
η καθολική έρευνα αυτ/των κ.ά. δεν
έχουν σχεδιασθεί και νομοθετηθεί
για να ικανοποιούν τους πολίτες παραβάτες.
Σε κανένα άλλο επάγγελμα δεν
υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα
που να σχετίζονται με άλλα καθή
κοντα τα οποία η κοινωνία να αντι
μετωπίζει με θετικό τρόπο. Γεγονός
πάντως είναι ένα, ότι ο αστυνομικός
πρέπει να περιμένει σε ετοιμότητα
έως ότου οι υπηρεσίες του ζητη
θούν. Ίσως θα έπρεπε να αναρωτη
θεί, όταν καλείται να εκτελέσει ένα
καθήκον το οποίο δεν βλέπεται από
κατάλληλη οπτική γωνιά, «καλά λοι-

Η σωστή επικοινωνία αστυνομίας και πολίτη συντελεί στην αναβάθ
μιση των προσφερομένων υπηρεσιών στο λαό.
πόν, πρόκειται να τιμωρήσει κά
ποιον, ΜΗΠΩΣ αυτή μου η πράξη εί
ναι καταφανέστατα καταπιεστική.
ΜΗΠΩΣ είμαι αυτάρεσκος ή δικτατορικός ΜΗΠΩΣ η συμπεριφορά μου
είναι κυριαρχική- ή καταθλιπτική
ΜΗΠΩΣ λέω πράγματα που πληγώ
νουν, κάνουν ζημιά, ΜΗΠΩΣ είναι
ειρωνικά, σαρκαστικά κ.λπ.».
Διερωτόμενος μπορεί να διαπι
στώνει πόσο απαραίτητο είναι να εκτελεί καθήκοντα τα οποία ικανο
ποιούν το κοινό αίσθημα, παραβλέποντας την ενοχή του ατόμου. Είναι
δυνατόν ο αστυνομικός να επεμβαί
νει ώστε να εξυπηρετεί το άτομο
αλλά και την κοινωνία, ανεξάρτητα
από το τι πρόκειται να εκτελέσει.
'Ενα άτομο καλείται να εξεταστεί
(αλκοτέστ) όχι επειδή ο αστυνομι
κός θέλει να τον κάνει να πληρώσει
πρόστιμο, αλλά για να του βεβαιώσει
με επιστημονικό τρόπο, ότι τα πο
σοστά αλκοόλ στο αίμα του είναι
επικίνδυνα τόσο γιαυτόν όσο και για
τους άλλους πολίτες. Την ίδια στι
γμή, εάν ο αστυνομικός απομακρύνει το αυτοκίνητο του παραβάτη,
πρόθεση του δεν είναι να κάνει την
τιμωρία του περισσότερο αυστηρή
απ’ ότι είναι ήδη, αλλά να εμποδίσει
ένα πιθανό μοιραίο ατύχημα, επειδή
διαπιστώνεται ότι ο οδηγός δεν είναι
ικανός να οδηγήσει το όχημα του ή
να αποτρέψει κάποιο ατύχημα που

αφορά την ασφάλεια άλλου οδηγού.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αστυνο
μικές υπηρεσίες και δραστηριότη
τες δεν θα έπρεπε να παρακολουθούνται. Αντίθετα, πρέπει να παρακολουθούνται και ειδική προσοχή
πρέπει να δίνεται στον έλεγχο της
ποιότητας των παρεχόμενων υπη
ρεσιών. Ό τα ν η αστυνομική επέμ
βαση είναι θετική, το κοινό παρακο
λουθεί την αστυνομία ευνοϊκά.
Η κάθε αστυνομική επέμβαση έχει
σαν στόχο την επιθυμία να εξυπηρε
τήσει και να βοηθήσει.
Ο αστυνομικός πολύ συχνά είναι ο
πρώτος κρίκος στην αλυσίδα βοή
θειας επειδή πολλές φορές φθάνει
πρώτος στην σκηνή του συμβάντος.
Προκειμένου όμως να αποτρέψει
την επανάληψη τέτοιων συμβάντων
θα πρέπει να αναφέρει το συμβάν όταν κρίνεται απαραίτητο - στις
υπηρεσίες που παρέχουν σχετική
βοήθεια π.χ. κέντρα προστασίας
ανηλίκων, αποτοξίνωσης, κρίσεων
προορισμένα να παρέχουν βοήθεια
σε πρόσωπα που έχουν δεχθεί σε
ξουαλική επίθεση, σε υπηρεσίες
(κοινωνικής) αποτροπής αυτοκτο
νιών.
Ο αστυνομικός μέλος μιας πολυπειθαρχημένης ομάδας
Ο αστυνομικός είναι ένας επαγ-

γελματίας μέσα στην πολυπειθαρχημένη ομάδα. Δεν θα πρέπει να
έχει ενδοιασμούς σχετικά με την
συνεισφορά του τα μέγιστα σ’ αυτήν
την ομάδα η οποία συντίθεται από
τον ιατρό, ψυχίατρο, ψυχολόγο, νο
σοκόμα, κοινωνικό λειτουργό, εγκληματολόγο, δικηγόρο, γονιό και
τελικά
κάθε
επαγγελματία
ή
πρόσωπο που πιθανόν θα μπορούσε
να προσφέρει στην πρόληψη ή επί
λυση ζωτικών προβλημάτων.
Και αυτό γιατί ο αστυνομικός είναι
αυτός που γνωρίζει την περιοχή και
τον παράγοντα άνθρωπο. Γνωρίζει
που είναι ασφαλής να πηγαίνει κα
νείς και που μένουν οι εγκληματίες.
Γνωρίζει τα δρομολόγια και τις δρα
στηριότητες των διαφόρων ατόμων,
τις περιγραφές των οχημάτων ή τα
μέσα μεταφοράς τους, την επιρροή
που έχουν μερικά άτομα σε άλλα, το
παρελθόν, το παρόν και τα μελλον
τικά τους σχέδια.
Είναι ικανός να προβλέπει και να
εμποδίζει και γιαυτό οι συνεισφορές
του, οι ιδέες του και προτάσεις του
είναι απαραίτητες στην ομάδα της
οποίας αντικειμενικός σκοπός είναι
η πρόληψη της εγκληματικότητας, η
επανεξέταση ή απλά η φυσική και
αρμονική ανάπτυξη του πολίτη.
Συμπέρασμα
Αυτό το μοντέλο του αστυνομικού
σαν παράγοντα προσφοράς κοινω
νικών υπηρεσιών αντανακλά την ει
κόνα του προοδευτικού, καλά πληροφορημένου και εκλεκτού αστυ
νομικού που έχει συνείδηση της
σπουδαιότητας του ρόλου του στην
κοινωνία, υπερήφανου για το επέγγελμά του, με γνώση της συνεχούς
ανάγκης για βελτίωση των παρεχό
μενων υπηρεσιών στο κοινό. Τον
επαγγελματία που ανεβάζει την εμπι
στοσύνη του κοινού, αντικαθρεφτίζοντας τις προσδοκίες ενός κοινού
που κριτικάρει κάθε επέμβαση, και
που θέλει να πραγματώνονται οι
ανάγκες του αποτελεσματικά και
ικανοποιητικά.
Αυτό το μοντέλο του επαγγελματία αστυνομικού είναι όλο και
περισσότερο κοντά στο νέο κοινω
νικό και ανθρώπινα προσανατολι
σμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Υπ αστυνόμος Α'
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
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Η ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠ IΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ
το υ α σ τυ νό μ ο υ Α ' Π αναγιώ τη Π ιτσ ο γιά ννη

Ιστορία της Δακτυλοσκοττικής.
Η μελέτη της ιστορίας της δακτυλοσκοπικής δείχνει ότι οι θεμελιώ
δεις αρχές στις οποίες στηρίζεται,
είναι επικυρωμένες από την εμπει
ρία πολλών αιώνων, αφού έχει αποδειχθεί ότι είναι τουλάχιστον πεν
τακόσια χρόνια προγενέστερη και
του αρχαιότερου Πανεπιστήμιου
της Ευρώπης, του Heindl. Το 1914,
στη Γερμανία, καταδικάσθηκε σε
θάνατο η Μ. Muller για φόνους με
ληστείες, και μόνο αποδεικτικό
μέσο στο οποίο στηρίχθηκε το δικα
στήριο που την καταδίκασε, ήταν τα
δακτυλικά της αποτυπώματα, που
βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήμα
τος. Η καταδίκη της σε θάνατο μετα
τράπηκε σε ισόβια κάθειρξη με το
αιτιολογικό ότι: «η δακτυλοσκοπική
ασκείται μόλις μια δεκαετία και είναι
επικίνδυνο μια τόσο νέα επιστήμη
να στηρίξει μόνη της τη θανατική
εκτέλεση. Λέγεται ότι δεν υπάρχουν
δύο άνθρωποι που να έχουν τα ίδια
ακριβώς δακτυλικά αποτυπώματα, ο
ισχυρισμός όμως αυτός στηρίζεται
στα δεδομένα και την πείρα μιας μό
λις δεκαετίας».
Όσο όμως τό τε θεωρήθηκε παρα
κινδυνευμένη η επιβολή της θανα
τικής ποινής με βάση τη δακτυλο
σκοπική μόνο αποκάλυψη του έν
οχου, τόσο σήμερα, που έχει πια
αναγνωρισθεί σαν ακαταμάχητο και
αλάθητο αποδεικτικό μέσο, αποτε
λεί εγγύηση για την ποινική δικαιο
σύνη, που χωρίς αμφιβολία μπορεί
να επιβάλλει κι αυτήν ακόμα την
έσχατη των ποινών.
Στην ιστορία της δακτυλοσκοπικής διακρίνουμε δύο περιόδους.
Στην πρώτη (650 - 1500 μ.Χ.), παρατηρείται σε ανατολικούς λαούς της
αρχαιότητας μια καθαρά εμπειρική
γνώση και χρήση αυτής της μεθό
δου. Έβαζαν δηλαδή το αποτύπωμα
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του δάχτυλου ή και όλου του χεριού
αντί υπογραφής, ή μαζί με την υπο
γραφή σαν σφραγίδα, σε συμβόλαια
και άλλα σπουδαία έγγραφα. Από
τους Κινέζους συγγραφείς, πρώτος
αναφέρει τη χρησιμοποίηση δακτυ
λικών αποτυπωμάτων ο αρχαιολό
γος Kia Kung Yen (650 μ.Χ.). Αλλά
βρέθηκαν και έγγραφα των ίδιων
περίπου χρόνων, για παράδειγμα μια
σύμβαση δάνειου το 782 μ.Χ., την
οποία συνάπτει ένας μοναχός τοκο
γλύφος με ένα στρατιώτη με τόκο
10% μηνιαία, που στο τέλος της
προστίθεται: «το παρόν έγγραφο
συμβόλαιο συντάχθηκε για την απο
τροπή πλάνης και απάτης, και αφού
και οι δύο συμβαλλόμενοι το βρήκαν
δίκαιο και σωστό, έβαλαν τα αποτυ
πώματα των δακτύλων τους αντί
υπογραφής». Ο τύπος αυτός βρί
σκεται και σε άλλες δανειστικές και
εμπορικές συμβάσεις του ζ' μ.Χ.
αιώνα. Σκοπός αυτής της εναπόθε
σης των δακτυλικών αποτυπωμάτων
είναι η απόδειξη της ταυτότητας και
η αποφυγή της πλαστοπροσωπίας
(Heindl).
Σύμφωνα με άλλους, το δακτυλικό
αποτύπωμα έμπαινε όχι για τη διά
κριση του άτομου, αλλά περισσό
τερο σαν κάποια μυστικοπαθής επι
κοινωνία του σώματος των συμβαλλομένων με το έγγραφο, σαν δείγμα
αναγνώρισης και επιβεβαίωσής του,
και την υπόθεση αυτή στηρίζουν στο
γεγονός ότι τα αποτυπώματα αυτά
δεν ήταν ευκρινή και σαφή, ώστε να
επιτρέπουν τη διακρίβωση της ταυ
τότητας, αλλά και προϊστορικά αγ
γεία έχουν συχνά εντυπώματα δα
κτύλων, ιδιαίτερα του αριστερού
χεριού, που είναι αρνητικό ανά
γλυφο των θηλοειδών γραμμών. Η
εντύπωση του δάκτυλου, που γίνε
ται όταν ο πηλός του αγγείου είναι
ακόμα μαλακός, καθίσταται ανεξί
τηλη όταν ψηθεί και σκληρύνει ο πη
λός κι έτσι το εντύπωμα είναι σαν το

σημερινό εμπορικό σήμα (Schneickert).
Στην περίοδο από το Γ μέχρι το ιδ'
αιώνα, οι Κινέζοι φαίνεται ότι ανα
γνώριζαν και τύπους των σχημάτων,
τα οποία διαμορφώνουν οι θηλοει
δείς γραμμές των δακτύλων και
τους υποδείκνυαν με ιδιαίτερους
όρους (Heindl). Στη δεύτερη περίοδο
της ιστορίας της δακτυλοσκοπικής
(από το 1500 μ.Χ. κι εδώ) αρχίζει η
επιστημονική της έρευνα από ανατόμους και φυσιολόγους, που ανα
κάλυψε την άπειρη ποικιλία και το
αμετάβλητο των θηλοειδών γραμ
μών. Πρώτος είναι ο ιδρυτή' της μικροσκοπικής ανατομικής Ιταλός
Marcello Malpighi (1628 - 1694), σε
διατριβή που δημοσιεύθηκε το 1686.
Κι άλλοι ανατόμοι αργότερα ασχο
λήθηκαν με την ιδιορρυθμία των θη
λοειδών γραμμών, και μάλιστα ο
Purkinje, καθηγητής της Φυσιολο
γίας στο Πανεπιστήμιο του Breslau,
σε διατριβή του το 1823, υπόδειξε
εννιά τύπους σχημάτων που δια
μορφώνουν οι θηλοειδείς γραμμές
των ανθρώπινων χεριών και δακτύ
λων.
Σαν κύριοι όμως εισηγητές της
δακτυλοσκοπικής που χρησιμο
ποιείται σήμερα από την Αστυνομία,
θεωρούνται οι Άγγλοι. Οι πρώτες
απόπειρες έγιναν το 1858 από το Sir
William James Herschel (1831 -1907),
που υπηρετούσε σαν υπάλληλος της
πολιτικής διοίκησης στις Βρεττανικές Ινδίες. Αυτός κατάλαβε την αξία
των αποτυπωμάτων από τη χρήση
τους από τους Ασιάτες, και ξεκίνησε
το 1858 τη δακτυλοσκδπηση των
κρατούμενων στις φυλακές, συγ
κεντρώνοντας έτσι χιλιάδες δακτυλοσκοπικά δελτία· τότε διάγνωσε το
αμετάβλητο και την άπειρη ποικιλία
των αποτυπωμάτων. Η πρότασή του
όμως το 1877 στη Γενική Επιθεώ
ρηση Φυλακών να αρχίσει δακτυλοσκόπηση σε όλη την επαρχία της
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Βεγγάλης για την εξακρίβωση της
ταυτότητας
των
εγκληματιών,
απορρίφθηκε και ο Herschel εγκατάλειψε τις προσπάθειές του.
Ένας άλλος Άγγλος, ο γιατρός
Faulds, καθηγητής στο Πανεπιστή
μιο του Τόκιο, έκανε ανάλογες
παρατηρήσεις για τα δακτυλικά
αποτυπώματα, τα οποία παρατή
ρησε πάνω σε προϊστορικά αγγεία.
Πρώτος ο Faulds πρότεινε τη χρήση
της δακτυλοσκοπικής για την απο
κάλυψη άγνωστων δραστών.
Και των δύο Άγγλων οι παρατη
ρήσεις δεν έτυχαν προσοχής, γιατί
εκείνη την εποχή (1880) επικρα
τούσε το ανθρωπομετρικό σύστημα
του Bertillon.
Ο Wilhelm Ebert, κτηνίατρος των
σφαγείων του Βερολίνου ανακά
λυψε το 1888 τυχαία την αξία των
δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς
παρατηρούσε τα αιματηρά αποτυ
πώματα των δακτύλων των συν
αδέλφων του, που έμεναν πάνω στο
χαρτί του βιβλίου πληροφοριών,
όταν ανάφεραν για τη διεξαγωγή
της υπηρεσίας τους. Μελετώντας
τα, μπορούσε να βρίσκει σε ποιον
από τους συναδέλφους του ανήκε
κάθε αποτύπωμα.
Ξεκινώντας από αυτές τις παρα
τηρήσεις, έκανε μια διατριβή πάνω
στην εξέταση της δακτυλοσκοπικής
εξακρίβωσης και πρότεινε στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Πρωσσίας να χρησιμοποιήσει τα δακτυ
λικά αποτυπώματα στην αστυνομική
υπηρεσία για την ανακάλυψη άγνω
στων εγκληματιών. Το Αρχηγείο
όμως της Αστυνομίας στο Βερολίνο
όπου διαβιβάσθηκε η διατριβή του,
δεν αποδέχθηκε αυτή την πρόταση.
Εκείνος, όμως, που εργάστηκε
συστηματικά από το 1888 είναι ο
διάσημος Ά γγλος ανθρωπολόγος
Sir Francis Galton (1822 - 1911), που
από την εποχή του η δακτυλοσκοπία

Μερική άποψη από το Τμήμα Δακτυλοσκοπικών Αρχείων του FBI. Το
αρχείο αυτό της Αμερικανικής αυτής Υπηρεσίας θεωρείται από τα
πλουσιότερα στο είδος τους.

άρχισε να απασχολεί σοβαρά τους
επιστήμονες και να εισάγεται στην
πράξη. Ο Galton γνωρίστηκε τυχαία
με τον Herschel και με την προτροπή
του άρχισε από το 1888 να σπουδά
ζει γύρω από τα δακτυλικά αποτυ
πώματα. Από τις έρευνές του ανα
κάλυψε το 1892 τις τρεις θεμελιώ
δεις φυσιολογικές ιδιότητες των
θηλοειδών γραμμών, που πάνω τους
στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα
της δακτυλοσκοπικής: α) το αναλ
λοίωτο των σχημάτων των θηλοει
δών γραμμμών των άκρων των δα
κτύλων, β) την άπειρη ποικιλία των
σχημάτων και τη διαφορά τους από
άτομο σε άτομο και γ) τη δυνατό
τητα συστηματικής αρχειοθέτησης
των δακτυλοσκοπικών δελτίων των
ατόμων, ώστε να είναι δυνατή η
γρήγορη ανεύρεση του δελτίου κά
ποιου ατόμου μέσα σε αρχείο εκα
τομμυρίων δακτυλοσκοπικών δελ
τίων, με βάση τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των αποτυπωμάτων

του. Ο Galton ήταν αυτός που κύρια
συνετέλεσε στο να αναγορευτεί η
δακτυλοσκοπία ιδιαίτερη μέθοδος
αναγνώρισης της ταυτότητας των
εγκληματιών, και να υπερισχύσει
μάλιστα των άλλων μεθόδων.
Ταυτόχρονα περίπου με την Αγ
γλία εισάγεται η δακτυλοσκοπική
και στην Αργεντινή από το διαπρεπή
εγκληματολόγο Juan Vucetich (1858
- 1925), που την ονόμασε όμως
ιχνοφαλαγγομετρία. Ο Αργεντινός
εγκληματολόγος έκανε εκτεταμέ
νες έρευνες στα δακτυλικά αποτυ
πώματα και βρήκε μια ιδιαίτερη δα
κτυλοσκοπική μέθοδο, που χρησι
μοποιείται ακόμα από τις περισσό
τερες Λατινικές Χώρες της Αμερι
κής για την εξακρίβωση της ταυτό
τητας.
Ο διάδοχος του Herschel στη Βεγ
γάζη, ο αρχηγός αργότερα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λον
δίνου (Scotland Yard) Sir Edward

, που είχε επηρεαστεί από τον
'- i i ■ >fenry,r
Oafton, βρήκε το τελειότερο σύ
στημα ταξινόμησης των δακτυλικών
αποτυπωμάτων, που χρησιμοποιεί
ται πια από τις περισσότερες Αστυ
νομίες του κόσμου. Το σύστημα
T'tffo.
M»'
<*ι/τδ εφαρμόζετο και στην Ελλάδα
-M- # * .
από τις 16-1-1919 μέχρι τον Απρίλιο
t o o 1946, οπότε τέθηκε σε εφαρ
μογή νέο Ελληνικής διαρρύθμισης
σύστημα ταξινόμησης, με βάση το
' A*p fc-t
μα που χρησιμοποιεί το Ομοινδιακό Γραφείο Ερευνών (F.B.I.)
Η.Π.Α.
jff-yt/lI*
Επειδή η εξακρίβωση της ταυτό
: 'Φ ;· τη τα ς με τη δακτυλοσκοπική μέ
θοδο πετυχαίνεται σε ελάχιστο
■
5 4-,-i.
)Φόνο, με σίγουρα αποτελέσματα
Κομμέ τρόπο, που μπορεί να μη γίνει
-1-,.γ^Ι,’Κ- αντιληπτός ούτε κι απ’ αυτόν που
μπρβάλλεται στον έλεγχο, όπως
συμβαίνει στην εγκατάλειψη απο
τυπωμάτων πάνω σ’ ένα ποτήρι νερό
γ«α παράδειγμα που του προσφέ
ρουμε, η δακτυλοσκοπική έχει αποδειχθεί το τελειότερο και ωφελιμό
τερο σύστημα που έτυχε ευρείας
εφαρμογής και επικράτησε και στις
πιο καθυστερημένες από πολιτι
στική άποψη χώρες.

Φυσιολογικές
ιδιότητες
των θηλοειδών γραμμών
των δακτύλων.
Ot θηλές της αφής υπάρχουν
ιδιαίτερα στα χέρια και τα πόδια και
gi$u<0 στη ράγα των δακτύλων, και
Cftvai το τέλειωμα των νευρικών αι
σθητήριων οργάνων (αφής, πόνου,
κρύου, θερμότητας). Οι θηλές αυτές
σχηματίζουν προεξοχές της επιφά
νειας του δέρματος, και διαμορφώ
νουν γραμμές που ονομάζονται θηϋΐοειδείς. Στα διάμεσα των θηλοει
δών γραμμών σχηματίζονται αύλαΤα δακτυλικά αποτυπώματα (έτσι
Οποκαλούνται οι εικόνες που παράγονται από την αναπαράσταση των
θηλοειδών γραμμών της τελευταίας
φάλαγγας των δακτύλων), που παίρ
νουμε με χρωματισμό των δακτύλων
λέγονται εμφανή, σε αντίθεση με τα
λανθάνοντα και τα αφανή που σχη
ματίζονται όταν το δάκτυλο, χωρίς
ιδιαίτερο χρωματισμό ακουμπήσει
gp λεία επιφάνεια, οπότε αποτυπώγεται το σχήμα των θηλοειδών
'*·>» *J ’^γραμμών, λόγω των πόρων αφίδρωκαι εξάτμισης και του λίπους.
■ > ; s, '$$2.------------------- -----------------------------

.***■f ;

γραμμές ενός μόνο δάκτυλου μπο
ρούν να σχηματίσουν 64 δισεκατομ
μύρια σχήματα. Αυτή η ανομοιότητα
που παρουσιάζεται δεν είναι κάτι το
εξαιρετικό, γιατί κάθε τι που δη
μιουργεί η φύση έχει άπειρη ποικιλία
μορφής.
Το αναλλοίωτο: Τα κύτταρα των
στιβάδων και στρωμάτων της επι
δερμίδας (η επιδερμίδα αποτελεί το
επιθήλιο του δέρματος και συνίσταται στη ράγα των δακτύλων των χε
ριών κρι των ποδιών, από δύο κύριες
στιβάδες, την επιπολής κεράτινη
στιβάδα κι αυτή που βρίσκεται στο
βάθος βλεννώδη ή θλαστική στι
Ε. Χούβερ, ο αναμορφωτής και επί βάδα), παρόλο που διαφέρουν
μεταξύ τους, γεννιούνται από την
χρόνια διευθυντής του FBI.
ίδια βλεννώδη στιβάδα, που καλείται
και αναγεννητική ή μητρική ή θλα
στική στιβάδα του δέρματος. Έτσι,
όταν σε κάποιο άτομο μωλωπιστεί ή
Οι φυσιολογικές ιδιότητες των
καταστραφεί η επιφάνεια της κερά
θηλοειδών γραμμών είναι τρεις:
τινης στιβάδας, πάνω στην οποία
Το αμετάβλητο: Από τον τέταρτο
βρίσκονται οι θηλοειδείς γραμμές, ή
μήνα της ενδομήτριος κύησης, σε
βλαφτεί η διαφανής στιβάδα ή το
όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης
κοκκιώδες στρώμα, εξαλείφονται
ζωής και μετά το θάνατο ακόμα, μέ
μόνο πρόσκαιρα οι θηλοειδείς
χρι την τέλεια αποσύνθεση του δέρ
γραμμές, γιατί σύντομα τα αναγενματος των δακτύλων, οι θηλοειδείς
νητικά κύτταρα της θλαστικής στι
γραμμές παραμένουν αμετάβλητες
βάδας σχηματίζουν νέες στιβάδες,
χωρίς να υπόκεινται σε παθολογικές
ακριβώς όμοιες με τις προηγούμε
επιδράσεις. Το αμετάβλητο των θη
νες, αφού αναπαράγονται απόλυτα
λοειδών γραμμών των δακτύλων εξ
πανομοιότυπα θηλόγραμμα. Μόνο
ηγήθηκε φυσιολογικά και αποδεί
όταν η βλάβη είναι σοβαρότερη και
χθηκε με μικροφωτογραφίες από
καταστραφεί η θλαστική στιβάδα
επιστήμονες που ασχολήθηκαν ει
εξαλείφονται οι θηλοειδείς γραμ
δικά με τη δημιουργία των θηλομές, και σχηματίζεται συνεχής ουλή
γράμμων, ανάμεσα στους οποίους
στη ράγα του δάκτυλου. Η εκούσια
πρωτεύουσα θέσει κατέχει ο δια καταστροφή των θηλόγραμμων με
πρεπής εγκληματολόγος και συγ νύξη ή προστριβή σε σκληρές και
γραφέας
της
δακτυλοσκοπίας ανώμαλες επιφάνειες είναι επώδυνη
Heindl.
και πρόσκαιρη, εφόσο δεν πειραχτεί
Το ανόμοιο: Τα σχήματα των θη η αναγεννητική στιβάδα, και χαρα
λοειδών γραμμών, ιδιαίτερα στα κτηριστική των επιδιώξεων του ατό
άκρα των δακτύλων, ως προς τα μου να αποκρύψει την ταυτότητά
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία και του και το βεβαρυμένο του παρελ
τη θέση που βρίσκονται, είναι ανό θόν. Μόνο οι θηλοειδείς γραμμές
μοια σε όλα ανεξαίρετα τα άτομα. των δακτύλων, σε όλη τη ζωή και
Αποδείχθηκε επιστημονικά και επα- μετά το θάνατο ακόμα, μέχρι να λυ
ληθεύθηκε στην πράξη ότι τα απο θεί η συνοχή των ιστών τους, παρα
τυπώματα των δακτύλων δύο δια μένουν αναλλοίωτες και διαφέρουν
φορετικών ατόμων, ποτέ δεν ταυτί ως προς το σχήμα και τα ιδιαίτερα
ζονται. Γ ια την ανομοιότητα λέγεται χαρακτηριστικά σημεία τους σε
ότι και από τα δέκα δάκτυλα ενός όλους τους ανθρώπους.
ανθρώπου, δύο δεν δίνουν ποτέ το
Από το βιβλίο του «Ανακριτική»,
ίδιο αποτύπωμα. Ό χ ι μόνο, λοιπόν,
Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1983,
όσοι άνθρωποι, αλλά και όσα δά
(Εκδόσεις Σάκκουλα)
κτυλα υπάρχουν στον κόσμο, τόσα
διαφορετικά αποτυπώματα δίνουν.
Ο Galton υπολόγισε ότι οι θηλοειδείς

Ο Διεθνής έλεγχος
των
ναρκωτικών

Του Β. Juppin de Fondaumiere
Απόδοση στα ελληνικά αρχιφύλακας Ντίνος Καραγιάυνης

Ο έλεγχος των
ναρκωτικών και
των ψυχοτροπικών
ουσιών σε όλο του
κόσμο έχει αναπτυχ
θεί βαθμιαία μέσα
στα τελευταία εβδο
μήντα χρόνια, μ’
έναν αριθμό διεθνών συνθηκών, που
τελικά οδήγησαν στην υιοθέτηση της
Απλής Συνόδου για τα ναρκωτικά το
1961, που αργότερα συμπληρώθηκε με
τη Διάσκεψη για τις Ψυχοτροπικές
Ουσίες το 1971 και το Πρωτόκολλο του
1972.
Αυτές οι συνθήκες έγιναν ύστερα
από μακριές συσκέψεις, διεθνή συνερ
γασία ανάμεσα στις κυβερνήσεις και
επίπονο σχεδίασμά. Κάθε συνθήκη
δημιούργησε συμπληρωματικούς Κα
νονισμούς και παρεμβάσεις στο Διεθνή
Νόμο. Από την αρχή πάντως, ο βασικός
στόχος των συνθηκών για το διεθνή
έλεγχο των ναρκωτικών ήταν ο περιο
ρισμός της χρήσης των ναρκωτικών για
ιατρικές μόνο ανάγκες.
Η Σύνοδος του 1961 προβλέπει δύο
διακεκριμένα όργανα διεθνούς ελέγ

χου των ναρκωτι
κών μέσα στο χώρο
του Ο.Η.Ε.: την
Επιτροπή για τα
Ναρκωτικά του Οι
κονομικού και Κοι
νωνικού Συμβούλι
ου, και το Διεθνές
Συνέδριο Ελέγχου των Ναρκωτικών.
Τη διαφορετική, αλλά συμπληρωματι
κή φύση των δύο αυτών οργάνων
μπορούμε να συνοψίσουμε ως ακόλου
θα:
— Η Επιτροπή Ναρκωτικών είναι μία
από τις έξι επιτροπές του Οικονομι
κού και Κοινωνικού Συμβούλιου.
Συντίθεται από αντιπροσώπους των
κυβερνήσεων σαράντα προς το
παρόν χωρών-μελών. Ο κύκλος
των αρμοδιοτήτων της περιλαμβά
νει τη βοήθεια με την παροχή
πληροφοριών και συμβουλών του
Συμβούλιου σε θέματα που αφο
ρούν τον έλεγχο ναρκωτικών, και
την προετοιμασία και το σχεδίασμά
διεθνών επεμβάσεων, όπου κρίνεται
αναγκαίο.
— Το Διεθνές Συνέδριο Ελέγχου των
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Ναρκωτικών (INCB) είναι ένα ανε
ξάρτητο, ημιδικαστικό όργανο που
συντίθεται από δέκα τρία μέλη (τρία
μέλη με ιατρική ή φαρμακευτική
πείρα, επιλεγμένα από μια λίστα της
WHO (Παγκόσμιας Οργάνωσης Υ
γείας) και δέκα μέλη επιλεγμένα
από το Οικονομικό και Κοινωνικό
Συμβούλιο, όχι σαν αντιπρόσωποι
των κυβερνήσεων των χωρών τους,
αλλά με βάση την προσωπική τους
αξία). Οι λειτουργίες του Συμβού
λιου αποβλέπουν σε προσπάθειες
για τον περιορισμό της καλλιέρ
γειας, παραγωγής, κατεργασίας και
χρησιμοποίησης των ναρκωτικών
στις ποσότητες εκείνες που είναι
απαραίτητες για ιατρικούς και φαρ
μακευτικούς σκοπούς, για του έλεγ
χο της ανάγκης χρησιμοποίησής
τους σε τέτοιους σκοπούς, και για
την πρόληψη της παράνομης καλλι
έργειας, παραγωγής, διακίνησης
και χρήσης τους. Το Συμβούλιο δεν
εξαρτάται από τις κυβερνήσεις των
χωρών-μελών, ώστε να ανταπεξέρ
χεται στις ευθύνες και αρμοδιότητές
του με του πιο αμερόλυπτο τρόπο.
Παράλληλα με αυτά τα δύο όργανα
για το διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών,
το 1971 οργανώθηκε ένα προαιρεπκό
ταμείο: το Ταμείο για του έλεγχο της
κατάχρησης ναρκωτικών του Οργανι
σμού Ηνωμένων Εθνών (UNFDAK).
Αυτό είναι υπεύθυνο για του οικονομι
κό σχεδίασμά μιας αποτελεσμαπκής
και συντονισμένης λύσης του προβλή
ματος της κατάχρησης ναρκωτικών,
σαν ένα μέρος της ανταπόκρισης του
Ο.Η.Ε. στις επείγουσες εκκλήσεις των
κυβερνήσεων για υποστήριξη των δι
κών τους προσπαθειών σ’ αυτό του
τομέα.
Το θεμελιώδες δεδομένο που οδηγεί
όλες τις δραστηριότητες και τις ενέρ
γειες του διεθνούς συστήματος ελέγχου
των ναρκωτικών τονίζεται από την εξής
αρχή: η κύρια αντιμετώπιση του προ
βλήματος είναι κατ’ αρχή ευθύνη των
εθνικών οργάνων. Γιατί αυτά είναι που
έχουν την ισχύ αλλά και την πρώπστη
ευθύνη του ελέγχου της διακίνησης
τέτοιων ουσιών μέσα στα όρια της
δικαιοδοσίας τους.
Δύο κατηγορίες υαρκωπκώυ ελέγ
χονται από τις διεθνείς συνθήκες, τα
κυρίως ναρκωπκά φάρμακα και οι
ψυχοτροπικές ουσίες. Σήμερα, βρίσκο
νται υπό έλεγχο εκατόν πέντε ναρκωτι
κά φάρμακα και ογδόντα ψυχοτροπικές
ουσίες. Τα ναρκωτικά φάρμακα περι
λαμβάνουν το όπιο και τα παράγωγά
του μορφίνη, κοδεϊνη ή ηρωίνη, άλλα
350

Πολλές φορές ο διεθνής αστυνομικός τύπος ασχολήθηκε με τη διακί
νηση των ναρκωτικών σε παγκόσμια κλίμακα.

συνθετικά ναρκωτικά όπως η μεθαδόυη
και η πεθιδίυη, την ινδική κάνναβη και
την κοκαΐνη. Τα ναρκωτικά αυτά
ελέγχονται από τους όρους της Απλής
Συνόδου του 1961 και του Πρωτόκολ
λου του 1972.
Οι ψυχοτροπικές ουσίες αποτελού
νται γενικά από παραισθησιογόνα,
διεγερτικά και αγχολυτικά και ελέγχο
νται από τη Διάσκεψη του 1971. Μέχρι
σήμερα, εκατό δέκα επτά χώρες έχουν
αποδεχθεί του όρους της Απλής Συνό
δου, στην αρχική ή την τροποποιημένη
της μορφή, και ογδόντα κράτη έχουν
προσυπογράψει τις αποφάσεις της
Διάσκεψης του 1971.
Η Επιτροπή Ναρκωτικών έχει την
αρμοδιότητα να αποφασίζει πότε ένα
νέο φάρμακο πρέπει να υπόκειται σε
έλεγχο, και να το μεταθέτουν από ένα

καθεστώς ελέγχου σ’ ένα άλλο, λαμβάνοντας υπόψη της τις αποφάσεις και
τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργά
νωσης Υγείας (WHO). Και απαιτεί από
πς κυβερνήσεις να διατηρούν μια
ειδική υπηρεσία —κεντρικής αρμοδιό
τητας ή συνεργαζόμενη υπηρεσία—,
που θα εφοδιάζει και υλοποιεί τους
όρους των Διασκέψεων. Και για την
επιβεβαίωση του γεγονότος ότι τα
φάρμακα χρησιμοποιούνται μόνο για
νόμιμους σκοπούς, οι διασκέψεις ορί
ζουν πως η καλλιέργεια, η κατεργασία,
το εμπόριο και η διακίνηση των ναρκω
τικών πρέπει να βρίσκονται κάτω από
κρατικό έλεγχο. Οι κυβερνήσεις πρέπει
να εγκαθιδρύσουν ένα σύστημα επιθε
ώρησης των βιομηχάνων, εισαγωγέων,
εξαγωγέων, χονδρεμπόρων και λιανο
πωλητών φαρμάκων, και να κάνουν

συχνές, όσο χρειάζεται, επιθεωρήσεις
ίων οικημάτων, των εμπορευμάτων και
των βιβλίων τους.
Κάτω από τους περιορισμούς εισα
γωγής και εξαγωγής φαρμάκων, που
αφορά όλα τα ναρκωτικά αλλά μόνο τις
πιο επικίνδυνες από τις ψυχοτροπικές
ουσίες, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να
δώσει άδεια εξαγωγής, πριν η αρμόδια
υπηρεσία του εισάγοντος κράτους εκδώσει μια ανάλογη άδεια δυνατότητας
εισαγωγής.
Οι αιτήσεις πληροφοριών υποχρεώ
νουν τις κυβερνήσεις να δίνουν στο
INCB λεπτομερή στατιστικά στοιχεία
για τα διαδοχικά στάδια της κίνησης
των ναρκωτικών, την καλλιέργεια δη
λαδή ή την βιομηχανική παραγωγή, τις
εισαγωγές και τις εξαγωγές, και τα
αποθέματα (τέτοιες πληροφορίες αφο
ρούν πάλι μόνο τα ναρκωτικά φάρμακα
και τα πιο επικίνδυνα ψυχοτροπικά). Το
INCB εξετάζει αυτά τα στοιχεία για να
επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κάποια
αδυναμία στο διεθνές σύστημα ελέγχου
των ναρκωτικών και ότι δεν ξεφεύγουν
ναρκωτικά από το νόμιμο εμπόριο σε
παράνομα κανάλια.
Οι διασκέψεις απαιτούν από τις
κυβερνήσεις να κάνουν τις απαραίτη
τες ρυθμίσεις, σε εθνικό επίπεδο, για το
συντονισμό προληπτικής και κατα
σταλτικής δράσης ενάντια στην παρά
νομη διακίνηση των ναρκωτικών, και,
σε διεθνές επίπεδο, για την αμοιβαία
μεταξύ τους συνεργασία και στη στενή
συνεργασία
με Σώματα όπως η
INTERPOL ή το Συμβούλιο τελωνειακής Συνεργασίας. Επίσης, οι κυβερνή
σεις είναι υποχρεωμένες να εγείρουν
ποινική δίωξη και να τιμωρούν τους
παράνομους έμπορους ναρκωτικών,
ακόμα και να τους εκδίδουν, όταν
πρόκειται για παραβάσεις των νόμων
για τη διακίνηση των ναρκωπκών.
Το πρώτιστο καθήκον του INCB
είναι να ρυθμίζει πς συμφωνίες ανάμε
σα στις κυβερνήσεις των Κρατών και
πς διάφορες υπηρεσίες ελέγχου των
ναρκωτικών, δείχνοντας ενδιαφέρον
για την παγκόσμια κοινότητα σαν μια
ολότητα. Έχει σαν καθήκον την εποπτεία της νόμιμης διακίνησης των
ναρκωτικών φαρμάκων και των ψυχοτροπικών ουσιών, με συγκεκριμένο
στόχο τον περιορισμό της παραγωγής,
του εμπορίου και της χρήσης τους
αποκλειστικά για ιατρικές και φαρμακευπκές ανάγκες. Σε συνεργασία με τις
κυβερνήσεις, επιβεβαιώνει αν οι νόμι
μες ανάγκες σε ναρκωτικά ικανοποι
ούνται από τη διατήρηση μιας ανα
γκαίας ισορροπίας ανάμεσα στη ζήτη

ση και την προσφορά. Και προσπαθεί
να σταματήσει την παράνομη και
αθέμιτη παραγωγή, κατεργασία, διακί
νηση και χρήση των ναρκωτικών.
Εξετάζοντας και αναλύοντας τις
πληροφορίες που δέχεται από εκατόν

φαίνεται πως έχουν γίνει κέντρα παρά
νομης διακίνησης ναρκωτικών.
Οι ισχύουσες συνθήκες αποθέτουν
στη WHO την αρμοδιότητα να καθορί
ζει ποια είναι τα ναρκωτικά φάρμακα
και οι ψυχοτροπικές ουσίες, που πρέπει

Συσκευασία ινδικής κάνναβης. Κάθε χρόνο

τεράστιες

ποσότητες

κάνναβης διακινούνται σε διεθνή κλίμακα και απ’ αυτές ελάχιστες
τελικά γίνεται δυνατό να κατασχεθούν.

ενενήντα περίπου κράτη και περιοχές,
το INCB είναι σε θέση να ξέρει αν οι
αρμόδιες υπηρεσίες, που υπάρχουν σε
όλο τον κόσμο, δουλεύουν όσο αποδοπκά και αποτελεσματικά χρειάζεται.
Διατηρεί ένα συνεχή διάλογο με τις
κυβερνήσεις και προσφέρει άμεση βο
ήθεια εκπαιδεύοντας τους υπαλλήλους
των εθνικών υπηρεσιών ελέγχου των
ναρκωτικών στην έδρα του, στη Βιέν
νη, ή και επιτόπου, σε χώρες που
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.
Αν καταστεί αναγκαίο, το INCB
μπορεί να ασκήσει πιέσεις με διάφορες
μεθόδους πειθούς ή επιβολής. Συνή
θως, απαιτεί εξηγήσεις από πς κυβερ
νήσεις χωρών, που φαίνεται πως δεν
τηρούν τις διεθνείς συμβάσεις ή που

να τεθούν κάτω από διεθνή έλεγχο. Η
WHO είναι επίσης υπεύθυνη για να
συγκαλεί μια ειδική επιτροπή έρευνας
της εξάρτησης από κάποιο συγκεκρι
μένο ναρκωτικό, ώστε να συνιστάται η
απαγόρευσή του. Η Οργάνωση συνερ
γάζεται με μη κρατικούς οργανισμούς
(ειδικά με τη Διεθνή Ομοσπονδία
Ενώσεων Φαρμακοβιομηχάνων), με
κυβερνήσεις και με άλλες υπηρεσίες
του Ο.Η.Ε., για να φέρει σε πέρας το
έργο της.

Από το περιοδικό W orld Health
(June 1986)

Προστασία
της Δημόσιας Υγείας
από τις ζωονόσους
(ανθρωποζωονόσους)
του αστυκτηνιάτρου αστ. δ/ντή
Ανδρέα Αναστασοβίτη

νθρωποζωονόσοι ονομάζονται οι μετα ότι δεν μεταδίδονται και σε άτομα που δεν έρχονται
δοτικές ασθένειες των ζώων, που όμως σε επαφή με ζώα (π.χ. μελιταίος πυρετός) που ο άν
μεταδίδονται και στον άνθρωπο.
θρωπος προσβάλλεται πίνοντας μολυσμένο γάλα ή
Σε ό,τι αφορά την αντίστροφη μετά τρώγοντας προϊόντα του, τυρί, βούτυρο κλπ.
δοση των ίδιων ασθενειών από τον άν
Στις ζωονόσους πολλοί συγγραφείς συμπεριλαμ
θρωπο στα ζώα, αυτό συμβαίνει σπανιότατα, ενώ από βάνουν σε ευρεία ερμηνεία και ασθένειες ζωικής
πλευράς ενδιαφέροντος είναι χωρίς ξεχωριστή ση προέλευσης που προκαλούνται από την κατανάλωση
μασία σε αντίθεση με την περίπτωση της μετάδοσης ζωικών τροφίμων (τυρί, γάλα, αλλαντικά, ψάρια κλπ.)
από τα ζώα στον άνθρωπο.
όπως είναι οι τροφοδηλητηριάσεις από σαλμόνέλλα,
Οι κυριότεροι ανθρωποζωονόσοι είναι: η εχινοκο- σταφυλόκοκκο κλπ. Αίτια που συμβάλλουν στην διά
κίαση, η φυματίωση, ο μελιταίος πυρετός, ο άνθρα δοση των ζωονόσων είναι:
κας, η λύσσα, η υδροφοβία, ο τέτανος, διάφορες ται • Οι φορείς: Ονομάζονται έτσι τα ζώα εκείνα που
νίες κ.ά.
παρ’ ότι εμφανίζονται τελείως υγειά, φιλοξενούν παΟι ανθρωποζωονόσοι συνήθως παρουσιάζονται θογόνα μικρόβια που μπορούν να ελευθερωθούν να
στον άνθρωπο με κλινικά συμπτώματα διαφορετικά βγουν δηλ. στο περιβάλλον έτοιμα να δράσουν και να
από κείνα που παρουσιάζονται στα ζώα.
προκαλέσουν την ασθένεια. Οι φορείς διακρίνονται
Οι ζωονόσοι συνήθως έχουν τον χαρακτήρα των σε άτομα υπό ανάρρωση που πέρασαν την ασθένεια
επαγγελματικών ασθενειών (κύρια οι κτηνίατροι είναι και παρότι θεραπεύτηκαν διατηρούν εστίες μικρο
περισσότερο εκτεθειμένοι) χωρίς να σημαίνει φυσικά βίων, και σε άτομα λανθάνοντα, δηλ. αυτά που φιλο352
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Κύκλος Ανάπτυξης:
A) Μορφή Ανεπτυγμένης ταινίας
Β)Αυγό
Γ) Υδατις κύστης.
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ξενούν παθογόνα μικρόβια χωρίς να έχει εκδηλωθεί η γνωρίσουμε ώστε να προφυλαχτούμε αποτελεσματι*.
κά είναι:
*Η
ασθένεια.
• Το ζωοτεχνικό περιβάλλον. Δηλ. οι συνθήκες δια
Εχινοκοκκίαση ή αλλοιώς Υδατίδοση. Είναι
βίωσης των ζώων σε μια ορισμένη περιοχή, έχουν με
γάλη σημασία στην εμφάνιση και την μετάδοση των από τις σοβαρότερες και βαρύτερες ανθρωποζωσ
ανθρωποζωονόσων. Η μόνιμη και επίμονη διαβίωση σους που προκαλείται από την είσοδο στον ομ
(σταυλισμός) σε μια περιοχή, που οι φυσικές συνθή σμό του ανθρώπου ωαρίων (αυγών) εχινόκοκκου
κες προσφέρονται για την κληρονομιά μιας ασθέ την ανάπτυξή τους σε κύστεις που λέγονται και ύΙ
νειας (π.χ. φυματίωση ή μελιταίος πυρετός) βοηθούν τιδες.
και στην εξάπλωση των ζωονόσων στον άνθρωπο.
Από αυτή τη ζωονόσο προσβάλλονται ο άνθ
• Η μετακίνηση των κοπαδιών των ζώων. Στην περί πος, τα πρόβατα, τα βόδια, τα γουρούνια και σπ<
πτωση που θα εμφανισθούν σε κάποια περιοχή κρού τα άλογα και οι κατσίκες. Είναι μια πολύ σοβαρή
σματα ζωονόσων σε μια κατηγορία ζώων, κάθε μετα βαρειά αρρώστια για τον άνθρωπο, όπως είπαμε
κίνηση ή συμμετοχή σε ζωοπανηγύρια, συμβάλλει παραπάνω, αλλά έχει σοβαρότατες επιπτώσεις
στη μετάδοση της ασθένειας και σε ζώα άλλης περιο στο ζωοτεχνικό κεφάλαιο, όχι τόσο για τη θνησιμό'
χής και στην συνέχεια στους ανύποπτους ανθρώπους τα των προσβλημένων ζώων που είναι μικρή αλλά
της περιοχής αυτής.
την μειωμένη απόδοση σε εργασία, σε γάλα,
κρέας και την απόρριψη τελείως ή εν μέρει
Οι σπουδαιότεροι ζωονόσοι που θα πρέπει να τις σπλάχνων τους.

της κυμαίνεται μεταξύ 3,5 και 5 χιλ. Φέρει τρεις ή
τέσσερεις κρίκους που ο τελευταίος φέρει γεννητικά
όργανα.
Ό τα ν η ταινία φτάσει στο λεπτό έντερο του σκύ
λου αρχίζει να ωριμάζει και μετά γεννά πολλές εκα
τοντάδες αυγών.
Τα αυγά πέφτουν μέσα στο έντερο και από κει
αποβάλλονται με τις ακαθαρσίες και μολύνουν όλο
το περιβάλλον στο οποίο ζει, δωμάτια, αυλές, λειβάδια, ποτίστρες, λαχανικά και γενικά ό,τι έρχεται σε
επαφή μαζί του, όπως αυτός που το χαϊδεύει, αυτός
που δέχεται το γλύψιμό του κλπ. Κατά συνέπεια ο
σκύλος που έχει στο έντερό του την ταινία είναι πολύ
επικίνδυνος να μεταδόσει την αρρώστια της εχινοκοκκίασης.
Συμπτώματα που μπορεί να διακρίνει ο άνθρωπος
στον σκύλο, που έχει μέσα του την ταινία, είναι το να
γλύφει τα οπίσθιό του, να σέρνεται στο πάτωμα σαν
να θέλει να ξυσθεί πίσω του, να προσπαθεί συνέχεια
να ξύνεται. Μετά την υποψία ότι κάτι συμβαίνει στο
σκύλο μας πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή και η εξέ
Πώς φτάνουν τα αυγά του εχινόκοκκου στις ακα
τασή του από κτηνίατρο και να του χορηγηθεί κατάλ
θαρσίες του σκύλου που μολύνουν το περιβάλλον;
ληλο φάρμακο. Κάθε αμέλεια είναι εγκληματική ε
Στο ερώτημα θα απαντήσουμε περιγράφοντας τον
νέργεια και μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα
κύκλο που διαγράφει ο εχινόκοκκος. Τα αυγά του
σε βάρος της υγείας του ανθρώπου.
εχινόκοκκου, όταν φτάσουν στο στομάχι τόσο του
Ο μολυσμένος σκύλος γλύφοντας τα οπίσθιό του
ανθρώπου όσο και των ζώων που προσβάλονται, με
με τη γλώσσα του παίρνει δεκάδες αυγά της ταινίας
την επίδραση των γαστρικών υγρών χάνουν το περί
οπότε αν στη συνέχεια γλύφει τα χέρια του ανθρώ
βλημά τους και ελευθερώνουν το έμβρυο που είχαν
που, αν φάει στο ίδιο πιάτο με τον άνθρωπο, αν γλύ
μέσα τους.
φ ει το παιδί μας και γενικά όπου ακουμπήσει τα χείλη
Στη συνέχεια το έμβρυο απορροφάται και φ τάνει
του θα αφήσει και αυγά εχινόκοκκου. Αλλά όπως ξαστα όργανα επιλογής του, που κύρια είναι το συκώτι
ναείπαμε, όπου αφήσει τις ακαθαρσίες του θα αφήσει
και στη συνέχεια έρχονται το πνευμόνι, η καρδιά, τα
και χιλιάδες αυγά της ταινίας και θα είναι ακόμη χει
νεφρά κλπ.
ρότερα αν οι ακαθαρσίες βρεθούν σε νερό ποτίσμα
Μετά την εγκατάσταση του στο όργανο επιλογής,
τος οπότε θα φθάσουν και θα μολύνουν λαχανικά,
το έμβρυο μετά από μία σειρά διεργασιών, δημιουρ
φρούτα, ντομάτες, αγγούρια κλπ. που ποτίζονται και
γεί την κύστη του εχινόκοκκου που περιβάλεται από
αγγίζουν το έδαφος.
μια λεπτή και διαφανή μεμβράνη που είναι γεμάτη με
Τρώγοντάς τα λοιπόν άπλυτα, ο άνθρωπος, υπάρ
διαυγές υγρό. Το μέγεθος είναι άλλοτε μικρό σαν
χει ο κίνδυνος να πάρει τέτο ια αυγά και σε λίγο να
καρύδι και άλλοτε μπορεί να φτάσει το μέγεθος πορ
εκδηλωθεί η ασθένεια με κύστεις στο πνευμόνι ή στο
τοκαλιού ή και μεγαλύτερο, ο δε αριθμός στις κύ
συκώτι ή και σε άλλα όργανα.
πτεις είναι διάφορος από μια μέχρι αρκετές.
Γιαυτό και για άλλους πολλούς λογους ποτέ δεν
Γύρω από την κύστη, δημιουργείταιφλεγμονή του
πρέπει να τρώγονται άπλυτα τα λαχανικά και τα
οργάνου, αλλά και από την πίεση που ασκούν στο
φρούτα, ποτέ δεν πρέπει ο σκύλος μας να τρώει
προσβλημένο όργανο, μπορεί να προκαλέσουν σο
σπλάχνα ζώων που έχουν κύστη εχινόκοκκου και
βαρές διαταραχές ακόμη και θάνατο.
πρέπει απαραίτητα να του δίνουμε κατά διαστήματα
Η κύστη έχει τοίχωμα που αποτελείται από δυο
φόρμακο για την ταινία έστω και αν δεν έχει προσβλη
στοιβάδες, μια εξωτερική πυκνή και μια εσωτερική
θεί. Δυστυχώς, φάρμακο κατάλληλο για την θεραπεία
λεπτή κοκκώδη που περιέχει πολλούς πυρήνες (γόνι
των κύστεων του ανθρώπου δεν υπάρχει και ή μονα
μη μεμβράνη). Μέσα στην κύστη μετά από μια σειρά
δική αναγκαία λύση είναι η χειρουργική επέμβαση
διεργασιών και από την γόνιμη μεμβράνη δημιουρπου πολλές φορές δεν αρκεί μια αλλά χρειάζονται
γούνται οι ταινίες του εχινόκοκκου. Πρέπει λοιπόν να
περισσότερες καταλήγουμε πλέον στο συμπέρασμα
γνωρίζουμε ότι μέσα στα προσβλημένα όργανα των
ότι η εχινοκοκκίαση παρουσιάζεται με την μορφή της
ζώων, συκώτι, πνευμόνι, καρδιά κλπ. που υπάρχουν
ταινίας, που κάνει τα αυγά της και μολύνει το περι
οι κύστεις μέσα τους έχουν τις ταινίες. Η δεύτερη και
βάλλον μόνο διαμέσου του σκύλου και με την μορφή
περισσότερο ενδιαφέρουσα φάση διάδοσης της εχιτων κύστεων (που προέρχονται από τα αυγά της ται
νοκοκκίασης είναι ο προσφιλής και πολλές φορές
νίας) στον άνθρωπο, το πρόβατο, το βόδι, την κατσί
οφέλιμος φίλος μας ο σκύλος, τρώγοντας προσβλη
κα και το γουρούνι.
μένα όργανα (συκώτι, καρδιά, πνευμόνι), καταβρο
χθίζει και την ταινία του εχινόκοκκου που το μήκος
Η εχινοκοκκίαση είναι πολύ διαδομένη στη χώρα
μας και τα θύματα της σε ανθρώπους είναι πάρα πολ
λά και μάλιστα σε τέτο ιο θαθμό που στον διεθνή πί
νακα μόλυνσης από εχινοκοκκίαση, η χώρα μας έχει
τη δεύτερη θέση.
Τόσο ο άνθρωπος όσο και τα δεκτικά ζώα προσ
βάλλονται από τον εχινόκοκκο με την λήψη νερού ή
τροφών μολυσμένων από αυγά της ταινίας του εχινό
κοκκου που μπορεί να είναι διάσπαρτα στο περιβάλ
λον με τις ακαθαρσίες (περιττώματα) του σκύλου.
Ο άνθρωπος μολύνεται συνήθως όταν τον γλύφει
στο πρόσωπο ή τα χέρια ο άρρωστος σκύλος που έχει
στην γλώσσα ή στο στόμα αυγά εχινόκοκκου που τα
πήρε από τον πρωκτό του ή ακόμη και από τις ακα
θαρσίες του ή και από ακαθαρσίες άλλου σκύλου που
έχει την ταινία του εχινόκοκκου.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα αυγά του εχινόκοκ
κου μπορούν να διατηρήσουν τη δύναμη μόλυνσής
τους, όταν βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον μέ
χρι 15 μέρες.
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Σκανδιναβία
Γ ρ ά φ ει η Μ αρία Ροδοπ ούλου
Χερσόνησος της Β. Ευρώπης. 0 όρος με
τη στενή έννοια περιλαμβάνει τη Νορβηγία
και Σουηδία, ενώ με την πλατιά τα σουηδικά
νησιά (Αίλαντ, Γκότλαντκ.ά.), τα νορβηγικά
(Βεστερώλεν, Λεφότεν κ.ά.), τη Δανία με
τα νησιά της Σγαίλαντ, Λόλλαντ, Μπόρνχολμ και άλλα μικρότερα. Μ ερικές φορές
στον όρο Σκανδιναβία περιλαμβάνεται και η
Φιλανδία.
Η Σκανδιναβική χερσόνησος συνορεύει
προς τα ανατολικά με τη Φιλανδία και ένα
τμήμα της ΕΣΣΔ και βρέχεται από το Βοθνικό κόλπο και τη Βαλτική θάλασσα, προς
τα δυτικά βρέχεται από τη Νορβηγική θά
λασσα, προς τα βόρεια από το Βόρειο πα
γωμένο ωκεανό και προς τα νότια από τους
πορθμούς Σκάγερακ και Κάττεγκατ.
Οι κάτοικοι της ανήκουν στη βόρεια
ομάδα των γερμανικών φύλων και έχουν
κοινή ιστορία.

Σουηδία
Γενική φυσιογνωμία.
Έκταση: 449.960 τετρ. χιλ.
Πληθυσμός: 8.328.000 κάτοικοι.
Πολίτευμα. Βασιλευομένη Κοινοβουλευ
τική Δημοκρατία.
Αρχηγός κράτους: Βασιλεύς C A R L XVI
GUSTAF
Πρωθυπουργός:
LSSON.
Υπουργός
D ER SSO N .

IN G VAR

Εξωτερικών:

Πρόεδρος
Βουλής:
BEN G TS S O N .

S TEN

CARΑΝ-

IN G E M U N D

θρήσκευμα: Χριστιανοί - Διαμαρτυρόμενοι.

οποίο σήμερα κυμαίνεται γύρω στα 70 δισεκ. σουηδικές κορώνες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι σχέσεις της Σουηδίας με τις χώρες
της Ε.Ο.Κ. είναι ικανοποιητικές. Ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της παραμένουν
οι χώρες της Ε.Ο.Κ., με πρώτες τη Δυτ.
Γερμανία και τη Μ. Βρετανία.

Πολιτικός Τομέας.
Μετά τη δολοφονία του Πρωθυπουργού
O lof P alm e στις 28 Φεβρουάριου 1986, η
σουηδική Βουλή εξέλ εξε στις 13.3.86 τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ingvar
C arlsson νέο Πρωθυπουργό της Σουη
δίας. Την εκλογή αυτή υποστήριξαν το κυ
βερνητικό Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και το
Αριστερό κόμμα - Κομμουνιστές (ψήφοι
178), ενώ τα υπόλοιπα κόμματα απέσχον.
Σε δηλώσεις του που έκανε αμέσως μετά
την εκλογή του, ο νέος Σουηδός πρωθυ
πουργός είπε ότι δεν θα υπάρξουν ουσιώ
δεις μεταβολές στο κυβερνητικό πρό
γραμμα. Η σύνθεση της κυβέρνησης δεν
μεταβλήθηκε.
Το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα επανήλθε
στην εξουσία το 1982, μετά απουσία τριών
ετών, και στη συνέχεια αναδείχθηκε πρώτο
κόμμα και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου
1985. Στις τελευτα ίες όμως αυτές εκλογές
οι Σοσιαλιστές έχασαν μέρος της κοινο
βουλευτικής τους δύναμης, προς όφελος
των Συντηρητικών και των Κεντρώων.

Οικονομική κατάσταση.
Στον οικονομικό τομέα, η Σουηδία αντι
μετωπίζει σοβαρά προβλήματα παρόλο το
βιομηχανικό της δυναμικό, την υψηλή της
τεχνολογία και το μεγάλο ποσοστό παραγω
γικότητας. Το βασικό πρόβλημα της σουη
δικής οικονομίας εντοπίζεται στο μεγάλο
έλλειμα του προϋπολογισμού της χώρας, το

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η εξωτερική πολιτική της Σουηδίας βασί
ζεται στοδίπτυχο ε ν ε ρ γ ό ς ο υ δ ε τ ε 
ρ ό τ η τ α - ι σ χ υ ρ ή ά μ υ ν α , ενώ
ιδιαίτερη είναι η μέριμνα για την διατήρηση
στενών σχέσεων με τους λοιπούς Σκανδιναυούς γείτο νές της. Η ενεργός ουδετε
ρότητα της Σουηδίας εκδηλώνεται με τις
πρωτοβουλίες της για την προώθηση της
ειρήνης, της διεθνούς συνεργασίας, της
αυτοδιάθεσης των λαών, της μη χρήσης
βίας, της προάσπισης των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, της τήρησης από όλα τα κράτη
των θεμελιωδών αρχών που βρίσκονται στα
διάφορα διεθνή κείμενα, της σύσφιγξης
των σχέσεων με όλες τις χώρες και της
αύξησης της βοήθειας προς τα αναπτυσσό
μενα κράτη.
Η Σουηδία θεωρεί ότι η απομάκρυνση
του κινδύνου πυρηνικού πολέμου από την
Ευρώπη αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση
για την προώθηση της ειρήνης.
Η πρόταση P alm e για τη δημιουργία
αποπυρηνικοποιημένου διαδρόμου (μεταξύ
των δύο Γερμανιών, πλάτους 300 χιλ.) στην
Κεντρική Ευρώπη, αντιμετωπίστηκε από
λυτα αρνητικά από τις χώρες του ΝΑΤΟ,
πλην της Ελλάδας και της Ισπανίας, με το
επιχείρημα ότι τυχόν υιοθέτησή της θα
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αποδυνάμωνε την Ατλαντική Συμμαχία.

τησή της, ύστερα από την καταψήφιση στη

Στην εξουδετέρωση της απειλής πυρηνι
κού πολέμου αποβλέπει και η πρωτοβουλία
των «Έξι» στην οποία η Σουηδία μετέχει,
μετά τη δολοφονία Palm e, με τον πρωθυ
πουργό Carlsson.

Βουλή ήσσονος σημασίας οικονομικού νο
μοσχεδίου (Απρίλιος 1986), και στην εξου
σία επανήλθε το Εργατικό κόμμα ως κυβέρ
νηση μειοψηφίας.

Ενεργός υπήρξε επίσης και η προσπά
θεια της Σουηδίας για την προώθηση του
αφοπλισμού. Στα πλαίσια αυτά έχει υπο
στηρίξει, όπως και η Ελλάδα, όλες τις σχε
τικές πρωτοβουλίες στον Ο.Η.Ε. και έχει
ταχθεί υπέρ του κατ' αρχήν παγώματος των
πυρηνικών όπλων τα οποία θα πρέπει στη
συνέχεια να μειωθούν κατά τρόπο εξισορ
ροπημένο και επαληθευόμενο. Η Σουηδική
Κυβέρνηση υποστηρίζει την ιδέα ενός
M O R A T O R IU M των πυρηνικών δοκιμών.
Τέλος, θα πρέπει να μνημονευθεί ότι η
Σουηδία, όπως και οι λοιπές Σκανδιναυϊκές
χώρες, δεν επιτρέπει την στάθμευση ή διέ
λευση ξένων στρατευμάτων, ούτε την εγ
κατάσταση πυρηνικών όπλων στο έδαφος

Το γεγονός ότι το Εργατικό κόμμα δεν
διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή ανάγκασε
την πρωθυπουργό κα B rundtland να δώσει
«μετριοπαθή» μορφή στην κυβέρνησή της,
με το διορισμό ως υπουργών, προσώπων
που ανήκουν κυρίως στη δεξιά πτέρυγα των
Εργατικών, στην προσπάθειά της να ακο
λουθήσει μια πιο κεντρώα πολιτική και να
εξασφαλίσει την υποστήριξη των βουλευ
τών των κομμάτων του Κέντρου.
Σαν γενική παρατήρηση για τα εσωτερικά
πολιτικά πράγματα της Νορβηγίας, σημειώ
νεται ότι η πολιτική και κοινωνική ζωή της
χώρας, παρά τους κομματικούς ανταγωνιυμούς, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από
συναινετικό πνεύμα μεταξύ των κομμάτων
και των διαφόρων οικονομικών ομάδων.

της.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ
Οι σχέσεις με την Ελλάδα χαρακτηρίζον
ται από πνεύμα φιλίας και εγκάρδιας συν
εργασίας. Σ’ αυτό συμβάλλει και το ενδια
φέρον της Σουηδικής Κυβέρνησης για τους
Έλληνες μετανάστες (18 χιλιάδες περί
που) που ζουν στη χώρα αυτή, ενώ σημαν
τικό είναι το τουριστικό ρεύμα από την
Σουηδία προς την χώρα μας.

Νορβηγία
Γενική φυσιογνωμία.
Έκταση: 323.895 τ.χ.
Πληθυσμός: 4.122.511 κάτοικοι.
Πολίτευμα: Συνταγματική Μοναρχία,
Κυβέρνηση: Εργατικό κόμμα, ως κυβέρ
νηση μειοψηφίας από 9-5-1986.
Πρωθυπουργός:
B rundtland.

G ro

Harlem

Υπουργός εξωτερικών: T horva id Stolenberg.

Εσωτερική κατάσταση.
Πολιτικός τομέας.
Στις τελευτα ίες γενικές βουλευτικές
εκλογές του Σεπτεμβρίου 1985, ο κυβερ
νητικός συνασπισμός των τριών κέντρο δεξιών κομμάτων (Συντηρητικό, Χριστιανοδημοκρατικό, Κεντρώο) κατέλαβε 78 έδρες
στη Βουλή, επί συνόλου 157, έναντι 71
εδρών του Εργατικού κόμματος.
M f-ά από διακυβέρνηση λίγων μόνο μη
νών, π κυβέρνηση του Συντηρητικού πρωθυπουρ-' υ κ. W illoch υπέβαλε την παραί

Οικονομικός τομέας.
Το ποστό του πληθωρισμού κυμαίνεται
γύρω στο 8,9% ενώ το ποσοστό ανεργίας
διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο και δεν ξε
περνά το 1,9%.

κών εισαγωγών προέρχεται απο τις χώρες μέλη της Κοινότητας. Η οικονομική κρίση
που διέρχεται η Νορβηγία την ωθεί σε με
γάλο βαθμό να επανεξετάσει το ενδεχό
μενο μιας στενότερης σχέσης και συνερ
γασίας με την ΕΟΚ, ακόμη δε και το ενδε
χόμενο ένταξης στην Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα, αν διαπιστωθεί ψυχολογική και πολι
τική αποδοχή, από το λαό και τα κόμματα,
μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.
Το ενδιαφέρον των Νορβηγών με την
ΕΟΚ συγκεντρώνεται σε τρία κυρίως ση
μεία: Σ τ η ν ε ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ η δ υ σ χε ρειών στις εμ π ορ ικέ ς σ χ έ 
σεις
Νορβηγίας Κοινότη
τ α ς , όταν θα έχ ει προχωρήσει η διαδικα
σία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς. Στην περαιτέρω ε ν δ υ ν ά μ ω σ η
της de f a c t o σ χέ ση ς Ν ο ρ β η 
γ ί α ς - Κ ο ι ν ό τ η τ α ς στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας και
στην ανάληψη από τη Νορβηγία αμεσότε
ρου ρόλου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής
που απασχολούν την Κοινότητα. Τέλος στη
σ τ ε ν ό τ ε ρ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α με τ η ν
Ε.Ο.Κ. στον τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό τ ο 
μέα.

Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετώ
πισε κατά το 1986 η Νορβηγία ήταν η «οικο
νομική κρίση», που οφείλονταν, πέρα από
την προαναφερθείσα πτώση της τιμής του
πετρελαίου, στην αύξηση, τα τελευταία
χρόνια, των εισαγωγών και στην μείωση της
ανταγωνιστικότητας
των
νορβηγικών
προϊόντων.
Το πρώτο εντυπωσιακό μέτρο που, πήρε
η εργατική κυβέρνηση, υπήρξε η υποτί
μηση κατά 12,5% (που τελικά στην πράξη
εξελίχθηκε σε 7,5% ) της νορβηγικής κο
ρώνας στα πλαίσια δέσμης οικονομικών μέ
τρων λιτότητας.
Πάντως, η αύξηση της τιμής του πετρε
λαίου που σημειώνεται τελευταία, βελτιώ
νει τις προοπτικές της νορβηγικής οικονο
μίας υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η τιμή
του δολαρίου δεν θα εξακολουθήσει να
μειώνεται. Σημειωτέον ότι η Νορβηγία που
όπως και η Βρετανία δεν είναι μέλος της
ΟΠΕΚ αναγκάσθηκε να έλθει σε συνεν
νόηση με την Οργάνωση και ανήγγειλε την
πρόθεσή της να μειώσει την παραγωγή πε
τρελαίου, που σήμερα ανέρχεται στα
900.000 βαρέλια την ημέρα, κατά 7,5% για
να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της τιμής
του πετρελαίου γύρω στα 18 δολάρια το
βαρέλι.
Οι οικονομικο—εμπορικές σχέσεις της
Νορβηγίας, κράτους - μέλους της ΕΖΕΣ,
με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ιδιαίτερα'
στενές. Περισσότερο από το 10% των εξ
αγωγών της Νορβηγίας απορροφάται από
την ΕΟΚ, ενώ το 50% περίπου των νορβηγι

Σχετικά με την Κοινότητα, σημειώνεται
ότι η ένταξη της Ισπανίας κατ Πορτογαλίας
έχ ει επ ιτείνει το αίσθημα «απομόνωσης»
σε πολλούς πολιτικούς και οικονομικούς
κύκλους της Νορβηγίας, που εκτιμούν ότι η
χώρα δεν μπορεί να βασίζεται μακροπρό
θεσμα, για την οικονομία της, στη'στήριξη
που της παρέχει ο παράγων του πετρελαίου
και που συνειδητοποιούν τον κίνδυνο να
βρεθεί η Νορβηγία στο περιθώριο των ευ 
ρωπαϊκών εξελίξεω ν. Αποτελεί εκπεφρα
σμένη βούληση της ηγεσίας του Συντηρητι
κού κόμματος να καταστεί η Νορβηγία μέ
λος της Κοινότητας, ενώ η κέντρο - δεξιά
πτέρυγα των Εργατικών ευνοεί, κατ’ αρχήν,
την περαιτέρω πρφσέγγιση με την Κοινό
τητα, πέρα από τους παραπάνω λόγους, και
για την εξισορρόπηση του έντονα «ατλαντι-
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κού» χαρακτήρα της νορβηγικής εξωτερι
κής πολιτικής.

φωνία του 1976 και υλοποιούνται με εκτε
λεστικά προγράμματα τριετούς συνήθως
διάρκειας.

Σχέσεις Ελλάδας - Νορβηγίας.
Πολιτικός τομέας.
Οι διμερείς ελληνο - νορβηγικές σχέσεις
είναι, όπως και οι σχέσεις της Ελλάδας με
όλα τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη, φιλικές: Εί
ναι σχέσεις μεταξύ κρατών συμμάχων και
εταίρων, που μοιράζονται την ίδια κοινή
πολιτιστική κληρονομιά, τα ίδια δημοκρα
τικά ιδεώδη και τα ίδια πολίτικο - οικονομικό
: κοινωνικά συστήματα. Νέα ώθηση στις δι
μερείς μας σχέσεις έδωσε αναμφίβολα και
η επίσκεψη στο Όσλο (Νοέμβριος 1986)
του υπουργού Εξωτερικών Κ. Παπούλια,
δέκα χρόνια μετά την τελευταία επίσημη
επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών.

Στο τελευταίο πρόγραμμα μορφωτικής
εκπαιδευτικής και επιστημονικής συνεργα
σίας που υπογράφηκε στο Όσλο τον Μάιο
του 1986 (1986 -1 9 8 8 ) υπάρχουν προβλέ
ψεις για ίδρυση νορβηγικού ινστιτούτου
αρχαιολογίας και κλασσικών σπουδών στην
Αθήνα και για τη διδασκαλία της βυζαντινής
λογοτεχνίας και της νεοελληνικής γλώσσας
στο Πανεπιστήμιο του Όσλο.

Απόδημος ελληνισμός στη Νορβη
γία.
Η ομογένεια της Νορβηγίας υπολογίζε

της Δανίας. Η Κυβέρνηση Συνασπισμού
(Πρωθυπουργός κ. S C H LU T E R ) εξαρτάται άμεσα από δύο μικρά κόμματα, τους
Ριζοσπάστες και τους Προοδευτικούς, που
έχουν διαφορετικές κομματικές τοποθετή
σεις σε θέματα οικονομικά και εξωτερικής
πολιτικής.
Μεγάλης οικονομικής αλλά κυρίως πολι
τικής σημασίας υπήρξε το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος της 27ης Φεβρουάριου
1987, που έδωσε στη δανική κυβέρνηση το
56,2% των ψήφων για την αποδοχή του
«πακέτου» του Λουξεμβούργου περί της
αναθεώρησης της Συνθήκης της Ρώμης για
την Κοινή Αγορά (Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη).
Η πλειοψηφία του δανικού λαού με τα

ται σε 400 άτομα περίπου.

Οικονομικός τομέας - Εμπορικές
Σχέσεις - Αμυντική συνεργασία Τουρισμός.
Οι εμπορικές σχέσεις της χώρας μας με
τη Νορβηγία εξελίσσονται ικανοποιητικά.
Οι εξαγωγές της χώρας μας προς τη
Νορβηγία, σύμφωνα με στοιχεία της Νορ
βηγικής Στατιστικής Υπηρεσίας, για το χρο
νικό διάστημα Ιανουάριου - Νοεμβρίου
1986 ανήλθαν σε 226.484.000 νορβηγικές
κορώνες (1 ΝΟΚ=18.90 δρχ.), αυξήθηκαν
δε, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 1985. κατά 43%.
Οι εισαγωγές της χώρας μας απ’ τη Νορ
βηγία, για το ίδιο χρονικό διάστημα, έφθασαν τα 248.957.000 νορβ, κορώνες, πα
ρουσίασαν δε μια μείωση κατά 2,65% σε
σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα του
1985.
Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω αύ
ξηση των εξαγωγών μας ώστε να κάνουμε
εντονότερη την παρουσία μας στη νορβη
γική αγορά λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι η Νορβηγία, αν και μικρή σε πληθυσμό
(4.000.000 κάτοικοι) έχ ει ένα απ’ τα μεγα
λύτερα στον κόσμο κατά κεφαλή εισοδή
ματα.
Η τουριστική κίνηση απ’ τη Νορβηγία
ήταν ικανοποιητική το 1986, με έμφαση τα
Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τη Χαλκιδική. 0
αριθμός των τουριστών κυμάνθηκε στις
120.000 (κυρίως με ναυλωμένες πτήσεις)
που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη
μετά την Ισπανία χώρα προτίμησης των
Νορβηγών για διακοπές. Αισιόδοξες, εξάλ
λου, είναι και οι προοπτικές για το 1987
σύμφωνα με εκτιμήσεις του γραφείου του
Ε.Ο.Τ. στο Όσλο.

Μορφωτικές Σχέσεις.
Οι ελληνο - νορβηγικές μορφωτικές σχέ
σεις ρυθμίζονται από την μορφωτική συμ

Δανία
Πρωθυπουργός:
(Συντηρητικός),

POUL

SCH LLITER

Υπουργός Εξωτερικών: U FFE E LLE Μ ΑΝΝ - JE N S E N (Φιλελεύθερος).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το 1982 η Σοσιαλδημοκρατική Κυβέρ
νηση του κ. A. JO R G E N S E N αναγκά
στηκε μετά από 10 μήνες διακυβέρνησης
να παραδόσει την εξουσία στο συντηρητικό
συνασπισμό (Συντηρητικοί, Φιλελεύθεροι,
Κεντροδημοκράτες, Λαϊκοχριστιανοί). Οι
εκλογές του Ιανουάριου 1984 δεν άλλαξαν
σημαντικά την εικόνα της πολιτικής σκηνής

αποτελέσματα της 27ης Φεβρουάριου,
υπογράμμισε την υποστήριξή της προς την
κυβέρνηση για παραμονή της χώρας στην
Κοινότητα, σε αντίθεση με διάφορες αρι
στερές τάσεις που θα οδηγούσαν στην
αποχώρηση. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση
του Δανού υπουργού Εξωτερικών κ. ELLEM AN - JE N S E N , ο οποίος σχολιάζον
τας το αποτέλεσμα είπε ότι αυτό δεν συνιστά υποστήριξη της γενικότερης κυβερνη
τικής πολιτικής, αλλά εκφράζει την επιθυ
μία των εκλογέων για μια μακρόχρονη συν
εργασία με την Ε.Ο.Κ., θέτοντας έτσι τ έ 
λος στις ατέρμονες συζητήσεις περί της
συμμετοχής ή όχι της χώρας του στην Κοι
νότητα, συζητήσεις που είχαν αρχίσει ήδη
από την στιγμή της δανικής κοινοτικής έν
ταξης.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δανία -

Σκανδιναβικό Συμβούλιο

(N O R D IC C O U N C IL).
Η Εξωτερική πολιτική της Δανίας επη
ρεάζεται από την ιδιομορφία της εσωτερι
κής κατάστασης της χώρας. Ειδικότερα
στους διάφορους το μείς Εξωτερικής πολι
τικής οι δανικές θέσεις εμφανίζονται ως
εξής:

Σχέσεις Ανατολής - Δύσης.
Η Δανική Κυβέρνηση θεωρεί ότι κατά το
1985 εμφανίστηκαν στον ορίζοντα ορι
σμένα ελπιδοφόρα στοιχεία, έτσι που η
κατάσταση των σχέσεων να παρουσιάζεται
ελαφρά καλύτερη από την του 1984. Στα
θετικά στοιχεία συγκαταλέγει την αποκατά
σταση του διαλόγου μεταξύ Η.Π.Α. Ε.Σ.Σ.Δ., τις μεταξύ τους σχετικές συζητή
σεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών και τη
συνάντηση Κορυφής της Γενεύης. Επι
πλέον η Δανία πρεσβεύει ότι στο διάλογο
Ανατολής - Δύσης πρέπει να δοθεί μια ευ
ρύτερη διάσταση απ’ αυτήν που ισχύει σή
μερα και που περιορίζεται μόνο στις δυο
μεγάλες Δυνάμεις.

Έλεγχος εξοπλισμών και Αφοπλι
σμός.
Η Δανική Κυβέρνηση θεωρεί ότι για να
επιτευχθεί έλεγχος στους εξοπλισμούς και
Αφοπλισμός μερικός ή ολικός δεν θα πρέ
πει να περιορισθούμε στις σχετικές αποφά
σεις των διαφόρων διεθνών Οργανισμών,
αλλά θα πρέπει τα ενδιαφερόμενο Κράτη να
έχουν τη σχετική πολιτική βούληση, θεω
ρούν πάντως ότι στις Διαπραγματεύσεις
Αφοπλισμού (C .D .) της Γενεύης μεταξύ
Η.Π.Α. - Ε.Σ.Σ.Δ., κάποια, πρόοδος έχει
επιτευχθεί κατά το προηγούμενο έτος. Ως
θετικά βήματα στις συζητήσεις αυτές θεω
ρ εί την απόφαση να συσταθεί AD HO C
Επιτροπή για το απώτερο διάστημα και τις
διαπραγματεύσεις για την απαγόρευση
χρήσης χημικών όπλων. Επίσης, στα θετικά
στοιχεία, συγκαταλέγει και την Τρίτη Ανα
θεωρητική Διάσκεψη της Ν Ρ Τ (NO N
P R O LIF E R A T IO N T R E A T Y ). Στην Συμ
φωνία αυτή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία η
Δανική Κυβέρνηση και επιδιώκει την προσ
χώρηση σ’ αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερου
αριθμού Χωρών.

Η Δανία πέτυχε το 1985, να λάβει την
έγκριση των υπολοίπων ώστε η Γραμματεία
του Συμβουλίου Υπουργών να μεταφερθεί
από το Όσλο στη Κοπεγχάγη όπου, από τις
πολυάριθμες Γραμματείες του Σκανδιναβι
κού Συμβουλίου, εδρ εύει μόνο η Γραμμα
τεία Πολιτιστικών και Μορφωτικών Υποθέ
σεων.
Σημειώνεται ότι η Δανία, μαζί με την
Ισλανδία και την Νορβηγία, είναι από τα
ιδρυτικά μέλη του N O R D IC C O U N C IL
(1952). Μέλη του Συμβουλίου είναι, επί
σης, η Φιλανδία καθώς και οι αυτόνομες
περιοχές, Νησιά Φαιρόες και Άαλαντ, των
οποίων οι αντιπροσωπείες εντάσσονται
στην αντιπροσωπεία της Δανίας και Φιλαν
δίας αντίστοιχα.

Δανία - Αυτοκυβερνόμενες περι
οχές.
Η Γροιλλανδία συνεχίζει με εντονότερο
ρυθμό να απομακρύνεται από την Μητρό
πολη Δανία. Χαρακτηριστικά δείγματα είναι
η έκδοση δικού της διαβατηρίου, υπό το
Δανικό βασίλειο φυσικά, η θεσμοθέτηση δι
κής της σημαίας και η ανάληψη, κατ' απο
κλειστικότητα πλέον, της διαχείρησης της
Γροιλλανδικής Εμπορικής Επιχείρησης η
οποία ασχολείται με την προώθηση και εμ
πορία όλων των Γροιλλανδικών προϊόντων.
Επίσης αποφάσισε όπως ιδρύσει τρία Πα
νεπιστήμια, ώστε να σταματήσει η εξάρ
τησή της από τα Μητροπολιτικά Πανεπιστή
μια. Στην άλλη αυτοκυβερνόμενη περιοχή,
τις Φαιρόες νήσους, σχηματίσθηκε αρχές
του 1985 νέα τοπική Κυβέρνηση με Σοσιαλ
δημοκράτη πρωθυπουργό. Επίσης υπογράφηκε συμφωνία με τη Σοβιετική Ενωση για
επιδιόρθωση 1 5 - 2 0 αλιευτικών της στα
Ναυπηγεία των Φαιρόων Νήσων. Πάντως τα
θέματα που απασχολούν βασικά τη Δανική
Κυβέρνηση με τις περιοχές αυτές είναι οι
κονομικής φύσης και ειδικά το ποσοστό
συμμετοχής της πρώτης στα ωφέλη που
προκύπτουν και θα προκύψουν από την εκ
μετάλλευση του ορυκτού τους πλούτου.

Φιλανδία
Εκταση: 336.000 τ.χιλ.

Δανία - Βόρειος Απυρηνική Ζώνη.
Το θέμα της Βόρειας Απυρηνικής Ζώνης
συζητείται χωρίς όμως να παρουσιάσει κάτι
το ιδιαίτερο, και τούτο θεωρείται λογικό
δεδομένου ότι μεταξύ των 5 Σκανδιναυικών
χωρών οι τρεις (Δανία - Νορβηγία - Ισλαν
δία) αποτελούν μέλη στρατιωτικής συμμαχίας (ΝΑΤΟ), η μία είνα ι ουδέτερη (Σουη
δία) και η Φιλανδία έ χ ει τη γνωστή γεωπολι
τική της τοποθέτηση.
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Πληθυσμός: 4.800.000 κάτοικοι.
Πολίτευμα: Κοινοβουλευτική Δημοκρα
τία.
Πρόεδρος
K O IV IS TO .

Δημοκρατίας:

Υπουργός Εξωτερικών: P A A V O V A Y R YN EN (κεντρώος).
Υπουργός Εξωτ. Εμπορίου: JER M U
LAIN E (σοσιαλδημοκράτης).
Κατά κεφαλήν εισόδημα: 7.500 δολάρια.

Εσωτερική κατάσταση.
Πολιτικά θέματα.
Οι βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου
1983 επανέφεραν στην εξουσία τον ίδιο
κυβερνητικό συνασπισμό (κόμματα σοσιαλ
δημοκρατικό, κεντρώο, αγροτικό και σουηδόφωνο) υπό την προεδρία του σοσιαλδη
μοκράτη κ. Κ. S O R SA. Στο χώρο της αντι
πολίτευσης βρίσκεται το συντηρητικό
κόμμα του Εθνικού Συναγερμού και το
κόμμα της Λαϊκής Δημοκρατικής Ένωσης.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας MALI NO
KO IV IS T O , συνεχιστής της πολιτικής που
χάραξαν αμέσως μετά τον πόλεμο οι δια
πρεπείς πολιτικοί ηγέτες, Παασικίβι και
Κέκκονεν, είναι μετριοπαθής και δημοφι
λέστατος άνθρωπος που ασκεί με σύνεση
τα καθήκοντά του χωρίς υπέρμετρες φιλο
δοξίες. 0 πρωθυπουργός Σόρσα θεωρείται
ισχυρότερη φυσιογνωμία αλλά είναι λιγό
τερο δημοφιλής. Άνοδο δημοτικότητας
εμφανίζει ο υπουργός Εξωτερικών V A Y R YN EN που όμως ηγείται Κεντρώου κόμ
ματος.

Οικονομικά θέματα.
Η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι
ιδιαίτερα ικανοποιητική. Σ’ αυτό ασφαλώς
συντελεί η ομαλή εξέλιξη της φιλανδικής
οικονομίας που επηρεάστηκε σε πολύ μι
κρότερη κλίμακα από την παγκόσμια οικο
νομική κρίση. Τα κυριότερα οικονομικά με
γέθη εμφανίζονται θετικά. Οι εξαγωγές αυ
ξάνονται συνεχώς (ετήσια αύξηση 10%
περίπου), το εμπορικό ισοζύγιο πλεονασματικό, ο ρυθμός αύξησης του ακαθάρι
στου εθνικού προϊόντος ανέρχεται σε 4%
ετησίως, ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 5%
(1985) ενώ η ανεργία ανέρχεται σε 6%
(1985) και είναι μικρότερη από τα περισσό
τερα βιομηχανικά κράτη.
Στο θέμα των εξαγωγών θα πρέπει να
τονισθεί ιδιαίτερα, το γεγονός ότι κατά το
1985 επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό, η
επιθυμία των Φιλανδών να στρέψουν το κύ
ριο Οάρος των εξαγωγών τους προς τις
δυτικές χώρες. Έτσι σήμερα το 69% αυτών
απορροφάται από τις δυτικές χώρες, το
21% από τις ανατολικές και το υπόλοιπο
από τον τρίτο κόσμο. -

M AU N O

Κυβέρνηση Συνασπισμού: (Σοσιαλδημο
κρατικό, Κεντρώο, Αγροτικό, Σουηδόφωνο).
Πρωθυπουργός: KALEVI S O R S A (σο
σιαλδημοκράτης).

Εξωτερική πολιτική.
Η εξωτερική πολιτική της Φιλανδίας βα
σίζεται στοδίπτυχο ο υ δ ε τ ε ρ ό τ η τ α ι σ χ υ ρ ή ά μ υ ν α . Το δίπτυχο αυτό επι
βάλλουν η γεωστρατηγική θέση της Φιλαν-

,

δίας αλλά και μια σειρά από γεγονότα που
σφράγισαν την πρόσφατη ιστορία της. Ως
γνωστόν το 1939 η Φιλανδία αρνήθηκε να
προβεί στις εδαφικές παραχωρήσεις που
της ζήτησε ή Σοβιετική Ένωση με επακό
λουθο να δεχθεί την επίθεση και τελικά να

χρονισμού της οικονομίας της και ιδίως της
βιομηχανίας. Τούτο, μερικώς ε ξη γ ε ίτο γ ε 
γονός ότι η Φιλανδία αντιμετώπισε, τα τ ε 
λευταία αυτά χρόνια, επιτυχέστερα από άλ
λες χώρες, την παγκόσμια οικονομική
ύφεση.

από αυτές είναι η ζωηρή υποστήριξη των
σουηδικών προτάσεων για απύραυλη ζώνη
στην Σκανδιναυΐα (η πατρότητα των προτά
σεων αυτών αποδίδεται στον πρώην Πρόε
δρο της Φιλανδίας ΚΕΚΚΟΝΕΝ), η άρνησή
της να εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στο
έδαφος της, όπως επίσης και η θέση της,
τον Δεκέμβριο του 1983, υπέρ της αναβο
λής της εγκατάστασης των πυραύλων
P E R S H IN G και C R U IS E στην Ευρώπη
προκειμένου να υποβοηθηθεί η συνέχιση
των διαπραγματεύσεων της Γενεύης. Στο
ίδιο πνεύμα εντάσσεται και η συμμετοχή
της Φιλανδίας με στρατιωτικά αποσπάσματα
στις Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Ο.Η.Ε.
Αποτέλεσμα ε ξ ’ άλλου της γενικότερης αυ
τής φιλειρηνικής εξωτερικής πολιτικής
υπήρξε και η επιλογή του Ελσίνκι ως τόπου
διεξαγωγής της Διάσκεψης για την Ασφά
λεια και την Ειρήνη στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ).
Η Συνθήκη του 1948 αναγνωρίζει ταυτό
χρονα με την ουδετερότητα της Φιλανδίας
και το δικαίωμα να προασπίζει την εδαφική
της ακεραιότητα. ΓΓ αυτό η Φιλανδία δια
τηρεί αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις των
οποίων ο εξοπλισμός αποτελεί βασική μέ
ριμνα των εκάστοτε κυβερνήσεων. Την
φροντίδα για μια ισχυρή άμυνα υπαγορεύει
όχι μόνο ο ανομολόγητος φόβος μιας ενδε
χόμενης σοβιετικής απειλής αλλά και ο κίν
δυνος να καταστεί η Φιλανδία πεδίο αναμέ
τρησης των δύο στρατιωτικών συνασπι
σμών.

Σχέσεις με Ελλάδα.
Πολιτικές σχέσεις.
Οι ελληνο - φιλανδικές σχέσεις χαρα
κτηρίζονται, τα τελευταία χρόνια, από
πνεύμα φιλίας και συνεργασίας. Χωρίς να
υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, οι
σχέσεις των δύο χωρών άργησαν ν’ αναπτυ
χθούν. Έτσι η φιλανδική Πρεσβεία με έδρα
την Αθήνα ιδρύθηκε στις αρχές του 1977
και η ελληνική Πρεσβεία στο Ελσίνκι το
1979.
κυριευθεί, μετά από σθεναρή και πάνδημη
αντίσταση. Επακολούθησε η μεταξύ των
δύο χωρών Συνθήκη της Μόσχας (1940)
που είχ ε μεταξύ των άλλων σαν συνέπεια
την παραχώρηση εδαφικών τμημάτων στην
ΕΣΣΔ. Το 1941, θέλοντας να ανακτήσει τα
εδάφη που απώλεσε, η Φιλανδία συντά
χθηκε με τον Αξονα και επιτέθηκε κατά της
Σοβιετικής Ένωσης. Με την ανακωχή του
1944 και την Συνθήκη των Παρισίων (1947)
οι περιοχές της Καρελίας, του Πέτσαμο και
της Σάλλας περιήλθαν οριστικά στη Σοβιε
τική Ένωση. Ταυτόχρονα η Φιλανδία υπο
χρεώθηκε στην καταβολή πολεμικών επα
νορθώσεων. 0α πρέπει πάντως να σημειω
θ εί ότι η επαχθής αυτή οικονομική επιβά
ρυνση δεν ανέκοψε την προσπάθεια εκσυγ

Σημαντική εξέλιξη στις φιλανδοσοβιετικές σχέσεις απετέλεσε η υπογραφή, το
1948, της Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας
και Αμοιβαίας Βοήθειας η οποία έκτοτε
διέπει τις σχέσεις των δύο γειτονικών χω
ρών. Με την συνθήκη αυτή κατοχυρώθηκε
επίσης η ουδετερότητα της Φιλανδίας που
έκτοτε αποτελεί βασική αρχή της εξωτερι
κής της πολιτικής.
Ιδιαίτερη μέριμνα κατέβαλε η Φιλανδία
για να καταστήσει ενεργητική, κατά το δυ
νατόν, την ουδετερότητά της, ώστε σή
μερα η χώρα αυτή να αποτελώ σταθερο
ποιητικό στοιχείο στις σχέσεις Ανατολής Δύσης. Ιδιαίτερη, επίσης, θα πρέπει να
γίνει μνεία ορισμένων φιλανδικών πρωτο
βουλιών στο τομέα κυρίως του Διεθνούς
Αφοπλισμού και της Ειρήνης. Οι κυριότερες

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου στη Φιλανδία τον Ιούνιο 1984
επιβεβαίωσε την ανάπτυξη των σχέσεων
των δύο χωρών και συνέτεινε στην περαι
τέρω προώθησή τους.
Συνεργασία Ελλάδας - Φιλανδίας σε διε
θνείς οργανισμούς γίνεται μόνο στα πλαί
σια του Ο.Η.Ε., αφού η Φιλανδία, λόγω ου
δετερότητας, δεν μ ετέχει σε πολιτικούς
περιφερειακούς οργανισμούς. Έμμεση
συνεργασία με Φιλανδούς υπήρξε στο
πρόσφατο παρελθόν λόγω της συμμετοχής
της Φιλανδίας στην ειρηνευτική δύναμη
στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της δικτατο
ρίας οι Φιλανδοί ανατάχθηκαν ενεργώς,
αλλά λιγότερο από τους Σουηδούς.
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Η Α Λ Ω ΣΗ
Τ Η Σ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ
Επιμέλεια:
το υ αρχιφύλακα Πάρη Σεκέρ ο γλο υ

«Αυτοκρατορίες γεννήθηκαν μεσου
ράνησαν και έσβησαν. Μερικές παράμειναν στο μεσουράνημά τους χρόνια αιώ
νες. Φώτισαν τον κόσμο τον κατάκτησαν
και τον λάμπρυναν με την δόξα και το
μεγαλείο τους, ενώ άλλες πριν ακόμη
ανατείλουν έσβησαν χάθηκαν».
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ιδρύθηκε
από τον Μέγα Κωνσταντίνο ανδρώθηκε
μεσουράνησε και παρέμεινε περισσό
τερο από δέκα αιώνες στο μεσουράνημά
της. Όπως ο μονομάχος, όμως, σε μια
από τις πολλές μά$£ς που δίνει, κάποτε
θα νικηθεί έτσι έγινε και με την Βυζαν
τινή Αυτοκρατορία.
Κατά την παράδοση ο ιδρυτής Κων
σταντίνος είδε στον ύπνο του έναν αετό
να πετά κρατώντας μια πέτρα και όταν
έφθασε πάνω από την πόλη του Βυζαν

τίου την έρριξε. Στον τόπο αυτόν έκτισε
την Βασιλεύουσα, την Νέα Ρώμη την
Επτάλοφη Κωνσταντινούπολη η οποία
κράτησε μακριά τους βαρβάρους περισ
σότερο από χίλια χρόνια.
Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυ
ζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Δραγάσης ανάλαβε την Αυτοκρατορία 12
Μαρτίου 1449, μετά τον θάνατον του
αδελφού του Ιωάννη Η', με κάποιο διστα
γμό που πήγαζε από την βαθειά επί
γνωση της θέσης του. Την παραμονή της
στέψης του δεν μπόρεσε να κοιμηθεί.
Σκεφτόταν την θαρειά κληρονομιά και
μόνον τις πρωινές ώρες όταν για λίγο
αποκοιμήθηκε είδε στον ύπνο του τον
πατέρα του να του δείχνει από ένα
παράθυρο μισογκρεμισμένα τείχη να τα
σκαρφαλώνουν εχθροί να γίνονται μάχες

σκοτωμοί γυναικόπαιδα να φωνάζουν,
κλάματα χαλασμούς και τον ήλιο να βα
σιλεύει κατακόκκινος. Ηθικός νηφάλιος,
τίμιος, γενναίος ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από την ώρα που τοποθετή
θηκε στο κεφάλι του το αυτοκρατόρικό
στέμμα γνώριζε το υπεράνθρωπο έργο
που αναλάμβανε.
Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος
γράφει για τον αυτοκράτορα:
«Το όνομα Κωνσταντίνος Πιαλαιολόγος
απέβη το δημοτικώτατον απάντων των
ονομάτων της μεσαιωνικής ημών ιστο
ρίας και δικαίως αυτός πρώτος τω όντι
εστρατήγησε του νέου Ελληνισμού εις
τον μακραίωνα τούτου περί υπάρξεων
κατά των Οσμανιδών αγώνα και αυτός
ανεκήρυξε επί των επάλξεων της Κων
σταντινουπόλεως τον νέον Ελληνισμόν
ως τον μόνο του μεσαιωνικού κληρονό

Τάφρος είχε πλάτος 1 3 - 1 4 μέτρα και
βάθος 4 μέτρα. Στις άλλες δυό πλευρές
του τριγώνου, γιατί τριγωνικό ήταν περί
που το σχήμα της δηλαδή από το Επταπύργιον μέχρι την Ακρόπολη μέχρι τον
Κεράτιο κόλπο υπήρχε ένα τείχος χωρίς
τάφρο.
Από υπερασπιστές διέθετε όχι περισ
σοτέρους από 8.000 γιατί όταν ο Κων
σταντίνος Παλαιολόγος διέταξε τον
Φραντζή να βρει τους δημάρχους και να
τους ρωτήσει πόσους άνδρες πολεμι
στές έχουν αυτός ανάφερε στον Κων
σταντίνο 7.000.
Τα 26 πλοία που υπήρχαν και η αλυσίδα
η οποία έκλεινε τον Κεράτιο συμπλήρω
ναν την άμυνα της πόλης.
Απέναντι στον Κωνσταντίνο ήταν ο
Μωάμεθ ο Β'. Υπήρξε μια στρατιωτική
ιδιοφυία με μόρφωση, ενθουσιασμό, με
λετητής και θαυμαστής του Μεγάλου

Παλαιολόγο. Γνωρίζει την αδυναμία της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και υπολογί
ζει στην αριθμητική υπεροχή του. Ο
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από το 1451
ζητούσε βοήθεια από την Δυτική Ευ
ρώπη, ο Φρειδερίκος ο Γ' της Γερμανίας
του υποσχέθηκε βοήθεια αλλά δεν
έστειλε. Ο Γενουάτης του είπε ότι για να
του στείλη βοήθεια πρέπει να του παρα
χωρήσει την Σηλυβρία. Ο βασιλιάς της
Καταλωνίας ζήτησε την Λήμνο. Η Σερβία
αντίθετα έστειλε βοήθεια στους Τούρ
κους. Ο σουλτάνος της Αιγύπτου ο
οποίος είχε έλθει σε προστριβές με τον
Μωάμεθ υποσχέθηκε βοήθεια αλλά δεν
έστειλε. Οι Ενετοί έδειξαν ενδιαφέρον
αλλά και εκείνοι για το συμφέρον τους
επειδή με την άλωση της Κωνσταντινού
πολης κινδύνευαν και οι δικές τους κτή
σεις και αποικίες και είχαν καταλάβει ότι
το σχέδιο του Μωάμεθ δεν ήταν μόνον η
κατάκτηση
της
Κωνσταντινούπολης
αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.
Έστειλαν όμως αυτοί 8 πλοία από την
Κρήτη. Μόνον οι Γενουάτες έστειλαν εκ
τός από τον Ιωάννη Ιουστινιάνη 2 πλοία
και 700 άνδρες.
Αυτά συνέβαιναν όταν ο Αρχιερέας
της Ρώμης θεώρησε κατάλληλη την
περίπτωση για να θέσει τους όρους του
για την ένωση των Εκκλησιών που το
1439 είχε αποφασισθεί στη Σύνοδο της
Φλωρεντίας με υποχώρηση των Ελλήνων
στα πρωτεία του Πάπα με αποτέλεσμα να
διαιρεθεί ο λαός και ο κλήρος σε ενωτικούς και ανθενωτικούς προσφέροντας
βοήθεια στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγον. Έτσι στην κοινή λειτουργία Ιταλών
και Ελλήνων που έγινε την 12-12-1452
μνημονεύθηκαν ο Πάπας Νικόλαος και ο
Πατριάρχης Γρηγόριος. Αλλά οπωσδή
ποτε υπήρχε μεγάλη διαφωνία ως προς
την Ένωση. Περισσότερο αντιτάχθηκε ο
κλήρος οι μοναχοί και ένα μεγάλο μέρος
του λαού ο οποίος ξεχύθηκε στους δρό
μους και φώναξε: «Ούτε την βοήθεια των
Λατίνων θέλουμε ούτε την ένωση».

μου και αυτός δια θανάτου ηρωικού
περιηύγασε δι' αίγλης ανεξιτήλου τας
τελευταίας στιγμάς του ευκλεούς γεννή
τορας του
καθ’ ημάς
Ελληνικού
Έθνους».
Πολλά υπέστη η Βυζαντινή Αυτοκρα
τορία από την ίδρυσή της και μετά. Επι
δρομές αλλοθρήσκων, αλώσεις, λεηλα
σίες, σπατάλες, δολοπλοκίες. Την κυ
βέρνησαν ικανοί αυτοκράτορες και κα
κοί κηδεμόνες. Παρέμεινε όμως επί τό
σους αιώνες Βασιλεύουσα και αυτό γιατί
ανέβηκαν στον θρόνο και ικανοί αυτο
κράτορες.
Η Κωνσταντινούπολη είχε τείχη διπλά
από το Επταπύργιο μέχρι την Πύλη των
Βλαχερνών και το εσωτερικό τείχος που
εκτείνονταν από την Προποντίδα μέχρι
τον Κεράτιο κόλπο είχε 112 πύργους. Η

Αλεξάνδρου αλλά αγέλαστος βλοσυρός
και πεισματάρης.
Ο Ενετός Ν. Βάρβαρος τον αποκαλεί
«άπιστο Τούρκο σκυλότουρκο». Από το
1451 που έγινε σουλτάνος έβαλε σκοπό
του την κατάκΓηση της Κωνσταντινού
πολης θέλοντας να είναι αυτός που θα
επαληθεύσει τα λόγια του προφήτη: «Ο
μεγαλύτερος στρατηγός θα είναι εκεί
νος που θα κατακτήσει την Κωνσταντι
νούπολη».
Χτίζει το φρούριο Ρούμελη Χισάρ στην
ακτή του Βοσπόρου για αντιπερισπασμό
της πόλης για να αποκόψει την επικοινω
νία της με τον Εύξεινο Πόντο και πριν
αρχίσει την πολιορκία επιχειρεί εκστρα
τεία στην Πελοπόννησο για να εμποδίσει
τους Δεσπότες Δημήτριο και Θωμά να
στείλουν ενισχύσεις στον Κωνσταντίνο

Μεγάλη απογοήτευση είχε κυριεύσει
τον Κωνσταντίνο ο οποίος έβλεπε το λαό
χωρισμένο και τον Μωάμεθ έτοιμο σαν
αρπακτικό έξω από τα τείχη. Δυστυχώς
δεν μπορούσε να τους εξηγήσει ότι η
σιωπηλή συγκατάθεση για την ένωση
ήταν φαινομενική, ούτε να τους πείσει
ότι την δέχθηκε λόγω της καταστάσεως.
Η αξιοπρέπεια του νίκησε την απελπισία
του.
Ο Βεζύρης Χαλήλ Πασάς, Τούρκος
προδότης πληρωμένος από τους Έλλη
νες, προσπάθησε να πείσει τον Μωάμεθ
να λύσει την πολιορκία μετά την αποτυ
χία του στόλου του από τον Φλαντανελά
και της εφόδου που έκανε ο Μωάμεθ
υποστηρίζοντας ότι έχουν περάσει
παραπάνω από πενήντα μέρες που πο
λιορκεί την Πόλη και δεν κατάφερε τί
ποτε και ότι οι βοήθειες φθάνουν. Δεν
πείσθηκε όμως ο Μωάμεθ και κάλεσε τον
Βεζύρη Ζαγανό που είχε διαφωνήσει με
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τον Χαλήλ και του είπε να μάθει κρυφά τι της 27 Μαΐου ο Μωάμεθ παρά τις επιθέ
γνώμη έχουν οι στρατιώτες για την σεις δεν κατάφερε τίποτε, αλλά συν
άλωση. Ό τα ν αυτός του ανέφερε ότι πι έχισε μέχρι το πρωί της 28 Μαΐου οπότε
στεύουν στην άλωση με έφοδο, δύσπι σταμάτησε την μεγάλη έφοδο και παρά
στος καθώς ήταν, κάλεσε τους αξιωματι ταξε περίπου 160.000 άνδρες γύρω κούς των Γενιτσάρων και τους ρώτησε γύρω από την Πόλη. Ο Κωνσταντίνος Πακαι αυτούς. Του είπαν ότι η Πόλη θα πέ λαιολόγος κατάλαβε ότι ήλθε η μεγάλη
σει. Ίσως δεν το πίστευαν κατά βάθος ώρα. Τότε άθελα του σκέφτηκε το όνειρο
αλλά μπροστά σ’ ένα αποφασισμένο που είχε δει την παραμονή της στέψης
βλοσυρό και αγέλαστο Μωάμεθ η απάν του αλλά και την γυναίκα του Θεοδώρα
τηση έπρεπε να είναι καταφατική. Στα και μουρμούρισε «Ένα παιδί, ένα παιδί
μικρά πονηρά μάτια του Μωάμεθ φάνηκε αν είχα Ισως εκείνο μπορούσε αν νικηθώ
μια στιγμιαία ικανοποίηση και τους υπό- να ξανάπαιρνε την Πόλη...».
σχέθηκε ότι όποιος ανεβεί πρώτος τα
Την 28 Μαΐου έγινε στην Αγία Σοφία η
τείχη θα πάρει αμοιβή την καλύτερη τελευταία λειτουργία. Ά νδρες γυναίκες
επαρχία της Ασίας και Ευρώπης. Νωρί παιδιά ιερείς και μοναχοί έψαλαν Κύριε
τερα δε, είχε στείλει πρέσβεις στον αυ- ελέησον. Ο Κωνσταντίνος με την ακο
τοκράτορα Κωνσταντίνο και του ζητούσε λουθία του μετάλαβε των Αχράντων Μυ
να του παραδώσει την Πόλη δίνοντας στηρίων και αναχώρησε για τα τείχη.
υπόσχεση ότι θα έφευγαν όλοι ελεύθε
Ο ιστορικός Φραντζής γράφει «Ποιος
ροι όπου ήθελαν ο δε Κωνσταντίνος θα μπορεί να διηγηθή τα δάκρυα και τους
μπορούσε να πάει στην Πελοπόννησο θρήνους και ένας ξύλινος ή πέτρινος άν
όπου θα παρέμενε ανεξάρτητος ηγεμό θρωπος ακόμη θα έκλαιε...».
νας. Κάνοντας αυτή την πρόταση δεν θα
Οι υπερασπιστές έρριξαν το βάρος της
περίμενε βέβαια άλλη απάντηση από την
άμυνας στα γκρεμισμένα τείχη. Και έγινε
«Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέεπίθεση. Έγιναν δυό τρεις συνεχείς επι
τως αποθάνουμεν μη φειδόμενοι της
θέσεις με ηρωικές αποκρούσεις. Οι νε
ζωής ημών», - γιατί γνώριζε τον ακέραιο
κροί Τούρκοι μεγάλωναν το σωρό των
χαρακτήρα του Κωνσταντίνου. Ό χ ι δεν
πτωμάτων γύρω από τα τείχη. Μέσα στην
περίμενε να υποχωρήσει αλλά επεδίωκε
αντάρα της μάχης μέσα στα πρώτα φεγμάλλον να προκαλέσει διχογνωμία και
γίσματα της μέρας εκεί που είχε χαθεί η
σύγχυση στους υπερασπιστές. Η νευρι
έννοια του χρόνου και οι Χριστιανοί εί
κότητα και ανησυχία ήταν έντονη στον
χαν κουρασθεί να σκοτώνουν τους άπι
Μωάμεθ. Μετά το πάθημα του Σουλεΐστους και είχαν πιστέψει ότι η Πόλη κερμάμπεη την νύκτα της 22ας Μαΐου καδήθηκε όταν ο Κωνσταντίνος βλέποντας
τώρθωσε να σύρει 72 πλοία πίσω από τον
τις αποκρούσεις των Ελλήνων έχει ήδη
Γαλατά στην ξηρά από έναν δρόμο που
ανακράξει γεμάτος χαρά και ενθουσια
έστρωσε με λίπος και να τα ρίξει στον
σμό «Στρατιώται αδελφοί, ιδική μας είναι
Κεράτιο Κόλπο ο οποίος είχε κλεισθεί με
η νίκη» τότε τραυματίσθηκε ο Ιουστινιάτην αλυσίδα.
νης και γυρίζοντας δίπλα του, λέει στον
Τα πάντα έδειχναν ότι η μεγάλη έφο Κωνσταντίνο ο οποίος με λιονταρίσια
δος θα γινόταν την 28/29 Μαΐου. Με δια καρδιά πάλευε σαν απλός στρατιώτης
ταγή του Μωάμεθ το βράδυ της 26 άνα «Πηγαίνω μέχρι το πλοίο για να δέσω την
ψαν φωτιές σ’ όλες τις σκηνές και σε όλα πληγή μου και γυρίζω αμέσως».
τα πλοία και φλόγες φώτιζαν την ξηρά και
Ο βασιλιάς του έρριξε ένα βλέμμα σαν
την θάλασσα περισσότερο από τον ήλιο
να του έλεγε μην φεύγεις Ιωάννη αυτή
όπως γράφει ο Δούκας. Οι φωτιές των
την ώρα σε χρειάζομαι, μπορείς ακόμα.
Τούρκων και οι φλόγες, οι αλλαλαγμοί,
Οι στρατιώτες βλέποντας τον Ιουστιτα τύμπανα, τρόμαξαν τους Έλληνες
νιάνη να φεύγει δείλιασαν αλλά πολε
που κλεισμένοι μέσα στα τείχη δεν μπο
μούσαν με όση δύναμη τους είχε απορούσαν να καταλάβουν τι γινόταν.
μείνει. Την ίδια στιγμή οι Τούρκοι ανακά
Ο Ιουστινιάνης προσπαθούσε με κάθε λυψαν την Κερκόπορτα και μερικοί τολ
τρόπο να επισκευάσει τα γκρεμισμένα μηροί μπήκαν μέσα. Έτσι βρέθηκαν στα
τείχη με κλαδιά, πέτρες και ό,τι άλλο νώτα των Ελλήνων. Εκμεταλλευόμενοι
μπορούσε να βρει γιατί το εξωτερικό τεί την τύχη τους κτυπούν τους Έλληνες
χος είχε πολλά ρήγματα από τα κανόνια στ’ ακάλυπτα σημεία εκεί που αυτοί πί
των Τούρκων. Επειδή όμως οι υπερασπι στευαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από
στές γίνονταν αντιληπτοί από τους τους Τούρκους ανοίγοντας δρόμο σ' αυ
εχθρούς, κατά την επισκευή, οιγεροντό- τούς που έρχονταν κατόπιν. Το απρό
τεροι φανέρωσαν στον Βασιλέα την σμενο γεγονός προκαλεί συγχυση στους
πόρτα που βρίσκονταν στο κάτω μέρος υπερασπιστές των τειχών οι οποίοι τώρα
του Παλατιού. Αυτός διέταξε να ανοιχθεί βάλλονται από δυο πλευρές. Οι άτακτοι
και έτσι οι υπερασπιστές έμπαιναν και που πολιορκούν το τείχος αρπάζουν την
έβγαιναν επισκευάζοντας τα τείχη αθέα ευκαιρία που του δίνεται από τον πανικό
τοι από τους εχθρούς. Η Κερκόπορτα της στιγμής για να πετάξουν τους γάν
όπως έλεγαν την πόρτα αυτή στάθηκε τζους και να σταθεροποιήσουν τις σκά
μοιραία γιατί από αυτή μπήκαν οι πρώτοι λες στα τείχη.
Τούρκοι μέσα στα τείχη. Ό λη την ημέρα
Σαν δαίμονες άρχισαν να τις σκαρφα
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λώνουν βάζοντας μπροστά στα μάτια
τους το χέρι τους αντί για ασπίδα.
Εάλω η Πόλις.
Ο Κωνσταντίνος είχε πλέον περικυ
κλωθεί από τους Τούρκους καμιά ελπίδα.
Πάλευε, σκότωνε, δυο, τρεις, πέντε, δεν
τελείωναν ποτέ. Παρακαλεί να βρεθεί
κανείς Χριστιανός να του πάρει το κε
φάλι και κτυπημένος από δυο Τούρκους
πέφτει στο σωρό των νεκρών Τούρκων
και Χριστιανών, άγνωστος ο πιο γνωστός
Αυτοκράτορας.
Τούρκεψε η Πόλη!!!
Άνδρες γυναίκες και παιδιά κάθε ηλι
κίας που βρίσκονταν μπροστά στον διψασμένο Τούρκο αποκεφαλιζόταν.
Στην Αγία Σοφία γινόταν η τελευταία
λειτουργία. Η παράδοση λέει ότι όταν
μπήκαν οι Τούρκοι και αντίκρυσαν τον
παπά άνοιξε ο τοίχος πίσω από το Άγιο
Βήμα και εξαφανίσθηκε μέσα. Ό ταν η
Κωνσταντινούπολη έλθει πάλι στα χέρια
των Χριστιανών ο παπάς θα βγει από τον
τοίχο και θα συνεχίσει την λειτουργία.
Ο Μωάμεθ καβάλα στο άλογο του
μπήκε στα τείχη. Έβριζε λέγοντας:
«Πενήντα χιλιάδες πέσανε στα τρία
γιουρούσια χωρίς τους γιανιτσάρους και
ατάκτους και οι υπερασπιστές ήταν μια
χούφτα».
Τότε του ανήγγειλαν ότι οι τελευταίοι
υπερασπιστές από την Κρήτη πολεμού
σαν κάτω από τη μόνη αετοφόρο σημαία
που κυμάτιζε πάνω σ’ ένα Πύργο και δεν
παραδίδονται. Τότε ο Μωάμεθ προστάζει
να τους αφήσουν να φύγουν χαρίζοντας
τους την ζωή παίρνοντας μαζί και τα
όπλα τους γιατί πράγματι ήταν γενναίοι.
Τρεις μέρες και τρεις νύκτες λεηλάτη
σαν, έσφαξαν, ατίμασαν και έσβησαν την
δίψα τους ευχαριστημένοι γιατί νόμιζαν
ότι έκαναν το καθήκον τους. Ήταν 29
Μαΐου 1453 ημέρα Τρίτη η Βασιλεύουσα
δεν ήταν Ελληνική. Δεν ήταν Χριστια
νική. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έσβησε.
Δεν έσβησε όμως η πίστη.
Τα φώτα της μεταλαμπαδεύθηκαν στα
πέρατα του κόσμου. Δεν έσβησε ο πό
θος.
Ο παπάς που χάθηκε στο Άγιο Βήμα
φορά τα άμφιά του και κρατά το Άγιο
Δισκοπότηρο έτοιμος να συνεχίσει την
Λειτουργία.
Οι μακρινοί απόηχοι μιας ξεθωριασμέ
νης παράδοσης φθάνουν στα αυτιά μας
ζωντανοί.
«Κοντά στο Βεφά Μεϊντάνι (μια συνοι
κία της Κωνσταντινούπολης) σ’ ένα χάνι,
μέσα στην αυλή, είναι θαμμένος ο βασι
λιάς. Ά λλοτε είχαν αναμμένη και μια
καντήλα στο μνήμα του, τώρα είναι πο
λύς καιρός που δεν το ανάβουν. Και σ’
άλλη μεριά, στο ίδιο χάνι έχουν τον
αράπη που τον σκότωσε, σκεπασμένο
όλο λαχούρια και χαλιά» (από το βιβλίο
του Νικολάου Πολίτη «παραδόσεις»).

Το αρχαίο
Κυρήνειας.

πλοίο στο

Κάστρο της

Ε π ιμ έ λ ε ια : Κ ά τ ι α Σ α β θ ίδ ο υ

ίναι ένα πρότυπο πείραμα. Οι ρίζες του απλώνονται
πέρα α π ' τα επιστημονικά χωράφια και τις απέραντες
κοιλάδες της εθνικής και ιστορικής μας παράδοσης. Το
«πλοίο

της Κυρήνειας» αρνήθηκε πεισματικά να

«πεθάνει» για 23 αιώνες, κράτησε αναλλοίωτα από τη
διαβρωτική δυνάμη του βυθού τα μυστικά του και «ξαναζεί»,
διασχίζοντας τα πέλαγα στις μέρες μας.
Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό το θαύμα δεν έφτανε μόνο
η «αντοχή» του πλοίου. Χρειάστηκε το όραμα να γίνει έργο ζωής
για

μια

ομάδα

ανθρώπων-επιστημόνων,

σπουδαστών και

τεχνικών που δούλεψαν πάνω από είκοσι χρόνια με μεράκι, και
αληθινό πάθος.
Η ιστορία της ανακάλυψης του αρχαίου πλοίου της Κυρήνειας
αρχίζει το καλοκαίρι του 1967, όταν μια μικρή ομάδα αμερικανών
αρχαιολόγων, μετά από πρόσκληση της διεύθυνσης αρχαιοτήτων
της Κύπρου, ξεκινά υποβρύχιες έρευνες κοπά στα παράλια του
νησιού για να εντοπίσει και να μελετήσει αρχαία ναυάγια.
Επικεφαλής της ομάδας είναι ένας νέος αρχαιολόγος ο Michael
Katzev, έμπειρος σε υποβρύχιες εργασίες, που έχει σπουδάσει

στις Η.Π.Α. και την Αθήνα. Οι πρώτες προσπάθειες των
επιστημόνων φέρνουν στο φως μερικά συνηθισμένα ναυάγια.
Τίποτα δε

δείχνει ότι θα συμβεί κάτι εντυπωσιακό στη

συνέχεια,όταν πληροφορούνται ξαφνικά, ότι ένας Κύπριος
δύτης, ο Ανδρέας Καριόλου, έχει βρει κάτι κοντά στο λιμάνι της
Κυρήνειας, που ο ίδιος το περιγράφει σαν «σωρό από αμφορείς».
Βουτούν

σε

βάθος 30 μέτρων στο

σημείο

εκείνο

και

προσγειώνονται, κυριολεκτικά, πάνω σ ’ ένα πολύ σημαντικό
ναυάγιο.
Για να καταλάβουμε την αξία της ανακάλυψης πρέπει να
αναφέρουμε πως μέχρι τότε, στην περιοχή της Μεσογείου είχαν
βρεθεί πολλά ναυάγια φοινικικών, ελληνικών, ετρουσκικών,
ρωμαϊκών, βυζαντινών, ισλαμικών και αταυροφορικών πλοίων,
δεν ήταν όμως καθόλου καλά διατηρημένα. Ο χρόνος και η

ολάνοιχτα
πανιά
στο
πέλαγος
της
ιστορικής
μνήμης
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διαβρωτική δύναμη του νερού είχαν αφαφέαει από τους
επιστήμονες τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε συγκεκριμέ
νη και ολοκληρωμένη μελέτη για τις μεθόδους ναυπήγησης αλλά
και τις συνθήκες ζωής των παλιών ναυτικών. Το πιο καλό
διατηρημένο πλοίο του τέλους της κλασικής περιόδου του
ελληνικού πολιτισμού ήταν, πράγματι, αυτό που βρέθηκε στο
« νησί της Αφροδίτης». Κάτω από ένα παχύ στρώμα άμμου και απ ’
τους 400 αμφορείς που αποτελούσαν το φορτίο του, στο ύστατο
ταξίδι, το εμπορικό αυτό σκαρί, παρουσιάστηκε ακέραιο από
φθορά. Το 75% περίπου, του πλοίου διασώθηκε (η καρένα, το
κοράκι, το πέτσωμα, οι σκαρμοί, η μολυβένια επένδυση). Επίσης
αναλλοίωτο αναδύθηκε το περιεχόμενό του (μυλόπετρες που
χρησίμευαν για σαβούρα, προσωπικά αντικείμενα του πληρώμα
τος, σκεύη μαγειρέματος, εργαλεία και 400 αμφορείς με
εμπόρευμα).
Μετά την

ανακάλυψη

του

ναυαγίου

οι

επιστήμονες

αποδύθηκαν σε μια εξίσου κοπιαστική δουλειά, αυτή της
συντήρησης και συναρμολόγησής του. Οκτώ ολόκληρα χρόνια
απαιτήθηκαν από την ομάδα εργασίας επιστημόνων, τεχνικών και
σπουδαστών δώδεκα διαφορετικών εθνοτήτων. Κατά τη διάρκεια
τους το πλοίο ανααύρθηκε και μελετήθηκαν οι φθορές που είχε
υποατεί. Ειδικά το ξύλο του, είχε υποστεί μοριακή διάλυση και
έμοιαζε με βρεγμένο σφουγγάρι, από τα 2.300χρόνια παραμονής
του στο βυθό της θάλασσας. Η συντήρησή τους αποδείχτηκε,
στην πράξη, ιδιαίτερα επίπονη. Την ανέλαβε η Francis Talbotθασιλειάδη στο σύνολό της και την πέτυχε απόλυτα. Το ξύλο
εμποτίστηκε μ ’ ένα παρασκεύασμα που έμοιαζε σαν κερί, την
πολυαιθυλαινική γλυκόζη. Αυτή η διαδικασία που ήταν πολύ απλή
και γρήγορη για τα μικρά κομμάτια ξύλου κράτησε δύο χρόνια για
τα μεγάλα, όπως η καρένα.
Για τα επόμενα επτά χρόνια το αυναρμολογημένο πια σκαρί
περνά στη « δικαιοδοσία» των μελετητών. 0 Katzev και η
συνεργάτης και γυναίκα του Susan μετακομίζουν στην Αθήνα και
μελετούν εξονυχιστικά τα στοιχεία που βρέθηκαν σε αναακαφές.
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Το «Κυρήνεια 2» ταξιδεύει.

Επισκέπτονται μουσεία, βιβλιοθήκες, αποθήκες μουσείων. Πολύ
σύντομα θα δημοαιευθούν τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης.
Στο κάστρο των Σταυροφόρων της Κυρήνειας, παράλληλα, ο
καθηγητής

Steffy

εξετάζει

όλες

τις

λεπτομέρειες

από

κατασκευαστικής πλευράς. Έ τσ ι έρχονται στο φως άγνωστες
λεπτομέρειες για τη ναυπηγική τέχνη της εποχής.
Το πλοίο της Κυρήνειας είχε μήκος 14,75 μέτρα και ήταν
ελληνικό. Μπορούσε να μεταφέρει φορτίο μέχρι 30 τόννους.
Ταξίδευε στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχε ναυπηγηθεί
στα μέσα του 4ου π.χ. αιώνα και γύρω στο τέλος του ίδιου αιώνα
βυθίστηκε από τους πειρατές. Το πλήρωμά του ήταν 4μελές, μαζί
με τον καπετάνιο. Φτιάχτηκε από ξύλο πεύκου και επισκευάστηκε
αρκετές

φορές.

Στα

στεγανά

αμπάρια

του

βρίσκοπαν

φορτωμένοι οι αμφορείς με λάδι Σαμιώτικο, κρασί Ροδίτικο,
μυλόπετρες, αμύγδαλα και σίδερο. Η τελευταία του διαδρομή
έγινε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου: Σάμο -Ν ίουρο- Ρόδο με
τελική κατεύθυνση την Κύπρο. Λίγο έξω από τις ακτές της
Κυρήνειας δέχτηκε επίθεση πειρατών και βυθίστηκε.
Τα ευρήματα αυτά μελετήθηκαν προσεκτικά και έδωσαν πολύ
χρήσιμες πληροφορίες στους επιστήμονες για τις ναυπηγικές
μεθόδους της εποχής, για τη ζωή των ναυτικών αλλά και για τις
συνήθειές τους.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν πολλές ιδιαιτερότητες στον
τομέα της κατασκευής. Το μοντέλο-σκελετός ξύλινου πλοίου
που έχουμε δει οι περισσότεροι σε ταρσανάδες δεν ίαχυε την
εποχή που ναυπηγήθηκε το «πλοίο της Κυρήνειας». Η καρένα του
ήταν κυρτή σε αντίθεση με την αντίστοιχη ίσια των τρεχαντηριών
της εποχής μας. Δεν ήταν πουθενά στερεωμένη στα στραβόξυλα
του πλοίου. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε μια πολύ
κοπιαστική μέθοδος που έδινε προτεραιότητα στο εξωτερικό
«κέλυφος» του σκαριού.
Ό λες οι σανίδες του πετσώματος συνδέθηκαν μεταξύ τους
και με την καρένα, με τη χρησιμοποίηση μικρών ξύλινων μόρσων,
σφηνωμένων σε εγκοπές ανοιγμένες με σκαρπέλο. Τα μόρσα
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4.000 μόραα

Στις 6 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε από το Μικρολίμανο με ρότα την

σφηνώθηκαν σε 8.000 εγκοπές και ασφαλίστηκαν με 8.000

τελευταία διαδρομή του αρχαίου προγόνου του. Πήρε μαζί του

καβίλεις ξύλινες. Σανίδι πάνω σε σανίδι και τελικά σηκώθηκε το

χώμα από την κοινότητα Κερύνειας που βρίσκεται κοντά στο

στεριώθηκαν

σφιχτά με

ξύλινες

καβίλιες,

εξωτερικό πέτσωμα από την καρένα χωρίς να χρειαστεί ούτε ένα

Σούνιο και είχε αποτελέσει -σύμφωνα με την παράδοση- την

καρφί. Με σκερπάνι πελεκήθηκε το πέτσωμα για να φτάσει στο

μητρόπολη α π ' όπου ξεκίνησαν κατά την αρχαιότητα άποικοι για

οριστικό του πάχος, εσωτερικά οι σκαρμοί ενώθηκαν με το

την ομώνυμη κυπριακή πόλη.

πέτσωμα με μακριά, ατόφια χάλκινα καρφιά. Οι σκαρμοί γίναν τα

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στάθμευε διαδοχικά σε πολλά

στηρίγματα ενάντια στη θαλάσσια πίεση, όπως βέβαια και και το

ελληνικά

σφιχτό εξωτερικό σανίδωμα. Ιδιαιτερότητες στην κατασκευή

χαρακτηριστικό προϊόν. Την άφιξη και την αναχώρησή του

λιμάνια,

φορτώνοπας

από

το

καθένα

κάποιο

παρουσίαξαν και το άλμπουρο και η αρματωσιά. Το μουδάρισμα

συνόδευαν εκδηλώσεις από τις τοπικές αρχές, τους φορείς και

γινόταν από κάτω προς τα πάνω με σχοινιά που περνούσαν

τους κατοίκους των περιοχών. Από το Λαύριο φόρτωσε

ανάμεσα σε σειρές από μολαβένια δαχτυλίδια ραμένα πάνω στο

μετάλλευμα μολύβδου, από την Κύθνο κεραμικά και αμύγδαλα,

καραβόπανο. Το μοναδικό πανί δεν ήταν μονοκόματο, γιατί το

από τη Σύρο μέλι, από την Κω σταφύλια και βότανα, από τη Νάξο

αλήρωμα μπορούσε να μετακινεί ολόκληρο το άλμπουρο και μαζί

λάδι, από τη Νίσυρο μυλόπετρες, από τη Ρόδο κρασί και από το

το πανί και να το προσαρμόζει στις καιρικές συνθήκες και την

Καστελόριζο σφουγγάρια, όλα προϊόντα που είχαν βρεθεί και στο

και

ισορροπία του φορτίου. Δεν διέθετε κεντρικό τιμόνι αλλά δύο
κουπιά-τιμόνια,

δεξιά και αριστερά

που συνδέονταν ή

αποσυνδέονταν μεταξύ τους ανάλογα με τις περιστάσεις.

αρχαίο σκαρί αιώνες πριν.
Το τετραμελές πλήρωμα αποβιβάστηκε και στην ακριτική
νησίδα της Ρω, όπου έστησε την ελληνική σημαία του πλοίου και

Το «πλοίο της Κυρήνειας» είναι το μοναδικό, για το οποίο

φύτεψε στον τάφο της κυράς της Ρω μια ελιά, πανάρχαιο

αποφβσίστηκε η «επαναυπήγηση». Το Ινστιτούτο Προστασία

σύμβολο ειρήνης.
Με τη συνοδεία ελληνικών πολεμικών πλοίων μέχρι τα

Ναυτικής παράδοσης της Ελλάδας με τη συνεργασία του
Ινστιτούτου Ναυτικής Αρχαιολογίας του Τέξας αποφάσισε την

κυπριακά χωρικά ύδατα και κυπριακών στη συνέχεια, το πλοίο

κατασκευή ομοιώματος, όσο το δυνατό πιστότερου προς το

έφθασε τελικά στην Πάφο. Το υποδέχτηκαν οι αρχές και ο

πρωτότυπο.

κυπριακός λαός με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Κυπριανού.

Οι

κατασκευαστικές

εργασίες

Ψαρρού» στο Πέραμα. Ο Γιώργος

« ναυπηγείο

Τελικός προορισμός του αφού διέτρεξε όλα τα ελεύθερα λιμάνια

Ψαρρός, Συμιακός στην

του νησιού ένα υπόστεγο στη Λεμεσό. Το υπόστεγο αυτό

έγιναν

στο

καταγωγή κατασκεύασε εκατοπάδες ξύλινα σκαριά, πρώτα στο

κατασκεύασε ο Ναυτικός

νησί του κι ύστερα στον πειραιώτικο ταρσανά. Τον διαδέχτηκε ο

πρόσφυγας στη Λεμεσό μετά την Τουρκική εισβολή και κατοχή

γιός του Μανώλης που σπούδασε ναυπηγός, συνδυάζοντας τις

της Κυρήνειας.

σύγχρονες γνώσεις με την πατροπαράδοτη εμπειρία.
Το « Κυρήνεια 2» άνοιξε πανιά για πρώτη φορά την άνοιξη του

Ομιλος Κυρήνειας όταν κατέφυγε

Τη φετεινή άνοιξη το σκαρί «θ ' ανοίξει ξανά τα πανιά» για το
ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα. Μαζί με την προσμονή για τα

περασμένου χρόνου και μπήκε μεγαλόπρεπα στο λιμάνι της Νέας

συμπεράσματα του τόσου όμορφου εγχειρήματος, ευχόμαστε

Υόρκης. Αποτέλεσε την ελληνική συμμετοχή στο γιορτασμό της

στο καράβι της εθνικής και ιστορικής μνήμης « καλό κατευόδιο».

επετοίου του αγάλματος της Ελευθερίας στις Η.Π.Α..
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Σύσταση υπηρεσιών Υπουργείου Λημόσιας Τάξης και κα
θορισμός προϊσταμένων^
Ο ΠΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ
ΓΗΣ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ ΤΙΑ Σ

Έ χοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου II του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ
Λ -152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ
Λ -49).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Λ'.Λ. 210/74
(ΦΕΚ Λ ' 667) «ΙΙερί συστάσεους, Γπουργείου Ιίροε-

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Ι

ΦΥΛΛΟΥ

26

δρίας Κυβερνήσεως και του άρθρου 15 του 11.Λ. 770/1975
(ΦΕΚ Λ -248) «ΙΙερί οιαρθρώσεως του Γπουργείου ΙΙροεδρίας Κυβερνήσεως και Οργανισμού Γπηρεσιών τινών
αυτού».
γ. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παράγρ. 10 και 16 παράγρ. 2 του Ν. 1586/1986 (ΦΕΚ Α -3 J ) «Βαθμολογική
διάρθρονση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη
σης και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό και με τις δια
τάξεις των άοθοων 26 και 33 π.ιράγο. 5 του Ν. 1481/
1984.
δ. Τις διατάξεις του Π .Δ. 582/1984 (ΦΕΚ Α -208)
«Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά 
ξης»·
ε. Τις διατάξεις του II.Δ. 137/1986 (ΦΕΚ Λ-51) «Σ υγ
κρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε
Υπουργέ ίο Δημόσιας Τάξης».
στ. Την υπ’ αριΟ. 28/1987 γνωμοδότηση του Συμβου
λίου της Επικράτειας, ύστεπα από πρόταση των Υπουργών
ίΐροεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης, αποφα
σίζουμε:
Άρθρο 1.
Σύσταση - Αναδιάρθρωση υπηρεσιών.
5. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστώνται και
λειτουργούν, με την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγμα
τος, οι κατωτέρου υπηρεσίες:
α. Διεύθυνση πολιτικού προσωπικού, ως κεντρική υπη-
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ρεσία υπαγόμενη στον κλάδο διοικητικής υποστήριξης, η
οποία συγκροτείται σε τμήματα ως εξής:
1) Ιο τμήμα μό’.ιμου πολιτικού προσωπικού, με τις
αρμοδ.ύτητες των άρθρων 28 και 29 του Π.Δ. 582/1984,
που αναφέρονται σε συναφείς υποθέσεις του μόνιμου πο
λιτικού προσωπικού.
2) 2ο τμήμα πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, με τις αρμοδιότητες των άρθρων 28 και
29 του 11.Λ. 582/1984, που αναφέρονται σε συναφείς υποθέ
σεις του πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου.
Το 2ο τμήμα χειρίζεται επί -πλέον τα θέματα προσω
πικού του άρθρου χ9 του Ν. ΐ.)Γ>9/1983 (ΦΕΚ Λ -35),όπως
αντικαταστάθηκε με τνν π α ο ά ν ρ . 5 του άοθοου 1 του Λ.
1590/1988.
3) ,1ο τμήμα εκπαίδευσης πολιτικού προσωπικού, με
τις αρμοδιότητες των άρθρων 35, 56 και 38 του II.Δ.
582/1984, που αφορούν σε συναφή θέματα του πολιτικού
προσωπικού σε συνεργασία με τη διεύθυνση εκπαίδευσης.
Η Διεύθυνση Προσωπικού του άρθρου 27 του 11.Δ.
582/1984 μετονομάζεται σε διεύθυνση αστυνομικού προ
σωπικού και το 3ο τμήμα πολιτικού προσωπικού του άρ
θρου 30 καταργείται.
β. Διεύθυνση ελεγκτηρίου δαπανούν, με τη συγκρότηση
και τις αρμοδιότητες του άρθρου 56 του 11.Δ. 582/1984,
καταργουμένης της υποδιευθύνσεως ελεγκτηρίου δαςιανών.
γ. Στη διεύθυνση οικονομικών συνιστάται και λειτουρ
γεί 5ο. τμήμα αποδοχών και ασφάλισης πολιτικού προσο<πικού, με τις αρμοδιότητες του άρθρου 53 του ΓΙ.Δ. 582/
1984, που αναφέρονται σε συνοφή θέματα του πολιτικού
προσωπικού. Το 3ο τμήμα του άρθρου 53 μετονομάζεται σε
3ο τμήμα αποδοχών και ασφάλισης αστυνομικού προσω
πικού και περιορίζεται στην άσκηση αρμοδιοτητουν που
αναφέρονται σε συναφή θέματα αστυνομικού προσωπικού.
δ. Στη διεύθυνση τεχνικών συνιστάται και λειρουργεί 4ο
τμήμα κτιρίων με τις αρμοδιότητες των εδαφίων στ, ζ
και η του άρθρου 60 του Π.Δ. 582/1984. Το 3ο τμήμα
του άρθρου 60 μετονομάζεται σε 3ο τμήμα οπλισμού και
περιορίζεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των εδαφιουν

α, β. γ, δ και ε του ίδιου άρθρου.
ε. Στη Διεύθυνση πληροφορικής συνιστάται και λει
τουργεί 4ο τμήμα ελέγχου και εισαγωγής στοιχείων με
τις αρμοδιότητες του εδαφίου β του άρθρου 49 του Π.Δ.
582/1984. Το 3ο τμήμα λειτουργίας συστήματος πληρο
φορικής περιορίζεται στην άσκηση των αρμοδιοτητουν του
εδαφίου α του ίδιου άρθρου.
στ. Στην υποδιεύθυνση διοικητικής υποστήριξης των
γενικών αστυνομικών διευθύνσεων συνιστάται και λειτουργεί
τμήμα πολιτικού προσωπικού, το οποίο χειρίζεται όλα τα θέ
ματα του πολιτικού προιωπικού της γενικής αστυνομικής διεύ
θυνσης. Το τμήμα προσωπικού που προόλέπεται στην
παράγρ. 1, εδαφ. β του άρθρου 73 του ΓΙ.Δ. 582/1984,
μετονομάζεται σε τμήμα αστυνομικού προσωπικού και πε
ριορίζεται στην άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν το
αστυνομικό προσωπικό.
ζ. Στη διεύθυνση προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβε
στικού Σώματος συνιστάται και λειτουργεί τμήμα πολι
τικού προσωπικού, το οποίο χειρίζεται όλα τα θέματα
που αφορούν το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στις
υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, ως μόνιμο ή με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:
1) Παρακολούθηση και χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής
κατάστασης και μεταβολουν (τοποθετήσεις, μεταθέσεις,
προαγωγές, πειθαρχία ,τήρηση και ενημέρωση ατομικών φα
κέλων κ λπ .).
2) Προώθηση αποφάσεων ένταξης σε μισίολογικά και
βαθμολογικά κλιμάκια και χορήγηση επιδομάτων χρόνου υπη
ρεσίας.
Αρθρο 2.
Καθορισμός προϊσταμένων.
1.
Με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 του
Ν. 1586/1986, πολιτικοί υπάλληλοι του Γπουργείου Δη
μόσιας Τάξης, επιλέγονται και τοποθετούνται ως προϊστά
μενοι του Υπουργείου:
α. Στη διεύθυνση πολιτικού προσωπικού, ως προϊστά
μενος της διεύθυνσης, πολιτικός υπάλληλος του κλάδου
ΙΙΕ διοικητικού - οικονομικού, ως προϊστάμενοι δε των

τμημάτων της διεύθυνσης αυτής πολιτικοί υπάλληλοι του
κλάδου 1ΤΕ διοικητικού - οικονομικού και σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν, υπάλληλοι ΙΈ διοικητικού - λογιστικού
και εφ’ όσον δεν υπάρχουν ούτε του κλάδου αυτού, επιλέ
γονται και τοποθετούνται υπάλληλοι ΔΕ διοικητικού - λο
γιστικού.
β. Στη διεύθυνση δημοσίων σχέσεων, ως προϊστάμε
νος της διεύθυνσης, πολιτικός υπάλληλος κλάδου 11Ε δι
οικητικού- οικονομικού και σε περίπτωση που δεν υπάρ
χει,υπάλληλος κλάδου ΤΕ διοικητικού - λογιστικού. Ως
προϊστάμενοι στα τμήματα Ιο ενημέρωσης τύπου και 3ο
εκδόσεων της ίδιας διεύθυνσης τοποθετούνται πολιτικοί
υπάλληλοι του κλάδου, που ορίζεται για τα τμήματα του
προηγούμενου εδαφίου.
γ. Στη διεύθυνση ελεγκτηρίου δαπανών, ως προϊστά
μενος της διεύθυνσης, πολιτικός υπάλλ.ηλος του κλάδου
IIΕ διοικητικού - οικονομικού και των τμημάτων 2ου ε
λέγχου δαπανών πολιτικού προσωπικού και 3ου ελέγχου δα
πανών υλικού, πολιτικοί υπάλληλοι του κλ.άδου, που ορί
ζεται για τα τμήματα των προηγουμένων εδαφίων.
δ. Στη διεύθυνση μελετών, ως προϊστάμενο: του 4ου τμή
ματος τεκμηρίωσης, πολιτικός υπάλληλος κλάδου, όπως ορί
ζεται για τα τμήματα των προηγουμένων εδαφίων.
ε. Στη Διεύθυνση οικονομικού, οις προϊστάμενος του 5ου
τμήματος αποδοχών και ασφάλισης πολιτικού προσωπι
κού, πολιτικός υπάλληλος του κλάδου Π Ε διοικητικού οικονομικού και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, υπάλλη
λος του κλάδου ΤΕ διοικητικού - λογιστικού.
στ. Στη διεύθυνση τεχνικών, ως προϊστάμενος του 4ου
τμήματος κτιρίων, πολιτικός υπάλληλος του κλάδου Π Ε
μηχανικών και εφ’ όσον δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλά
δου Τ Ε τεχνολογικών εφαρμογών.
Στη διεύθυνσηπληροφορικής, ως προϊστάμενος του 4ου
τμήματος ελέγχου εισαγωγής στοιχείων, πολιτικός υπάλλη
λος του κλάδου IIΕ πληροφορικής και σε περίπτωση που
δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου Τ Ε πληροφορικής και
εφ’ όσον δεν υπάρχει ούτε του κλάδου αυτού, υπάλληλος
του κλάδου ΔΕ προσωπικού Η/Υ, ειδικότητας προγραμ
ματισμού Η /Τ.

η. Στα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα τάξης των
γενικών αστυνομικούν διευθύνσεων και των αστυνομικών δι
ευθύνσεων νομών, ως προϊστάμενοι των γραφείων αγρο.τικής ασφάλειας, πολιτικοί υπάλληλοι κλάδου, όπους ορί
ζεται για τα τμήματα των πιο πάνω εδαφίων α-δ.
θ. Στα τμήματα πολιτικού προσωπικού των υποδιευ
θύνσεων διοικητικής υποστήριξης των γενικών αστυνομι
κά)'/ διευθύνσεων, προίστανται πολιτικοί υπάλληλοι του
αυτού ως άνω κλάδου.
ι. Στη διεύθυνση προσωπικού του Αρχηγείου ΙΙυροσβεστικου Σώματος, ως προϊστάμενος του τμήματος πο
λίτικου προσωπικού, πολιτικός υπάλληλος του αυτού ως
άνω κλάδου.
2. Οταν δεν είναι δυνατή η επιλογή πολιτικών υπαλλή
λων για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων σε υπηρεσίες
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 1586/1986 και του παρόντος διατάγματος, τις θέσεις αυτές, κατά περίπτωση, καταλαμβάνει
αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 94 του
Π.Δ. 582/1984, προσωρινά και μέχρι να καθίσταται δυ
νατή η επιλογή πολιτικών υπαλλήλων, για την κατάληψη
των αντιστοίχων θέσεων.
Η παρούσα διάταξη ισχύει ανάλογα και για το τμήμα
πολιτιαού -ροτωπικού της διεύ-ίονιης προτωτπκού του Αρχη
γείου Πυρστββατιχού Σώματος.
3. Δεν θίγονται οι διατάξεις των παραγρ. 4 και 7 του
άρθρου 94 του II.Δ. 582/1984, όπως ισχύουν μετά το Ν.
1586/1986, ως προς τις υπηρεσίες (διευθύνσεις, τμήμα
τα και γραφεία) του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης,
στις οποίες δεν αναφέρεται ρητά το παρόν διάταγμα.
Στον 1'πουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 23 Φεβρουάριου 1987
Ο ΠΡΟΣΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
λιο. Το νομοθετικό σώμα λέγεται «στουρτινγκ» και αποτελείτα ι από 155 μέλη, που εκλέγονται με αναλογικό
σύστημα για τέσσερα χρόνια. Από διοικητική άποψη η
Νορβηγία διαιρείται σε δεκαεννιά περιοχές.

Η Αστυνομία

Επιμέλεια: Α νθ/μ ος Κων/νος Δανούσης

Μια από τις βορειότερες χώρες της Ευρώπης, η
Νορβηγία βρίσκεται ανάμεσα σε 60° και 70° βόρειο
πλάτος. Η έκτασή της είναι 125.064 τετραγωνικά μιλιά
και ο πληθυσμός της 4.100.000 κάτοικοι (1986).
Το έδαφό της καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέ
ρος από βουνά και διακρίνεται: 74% άγονες εκτάσεις,
23% δάση και 3% καλλιεργήσιμες περιοχές. Γλώσσα η
νορβηγική και επίσημη θρησκεία ο προτεσταντισμός
(λουθηριανοί).
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι συγ
κεντρωμένο στο νότιο τμήμα της χώρας και ιδίως στις
ακτές του Σκάγερακ και τις κοιλάδες της ΝΑ περιοχής.
Πρωτεύουσα και πολιτιστικό κέντρο είναι το Όσλο
(490.000 κατ.) στο βάθος του ομώνυμου φιόρδ, στα ΝΑ
της επικράτειας. Σημαντικές πόλεις, λιμάνια του
αλιευτικού στόλου και κέντρα της βιομηχανίας των
αλιευτικών προϊόντων, είναι η Μπέργκεν (215.000
κατ.), Τρόντχειμ (130.000 κατ.), Σταβάγκερ (83.000
κατ.), κ.ά.).
Το πολίτευμα της Νορβηγίας είναι συνταγματική
μοναρχία, ο βασιλιάς όμως, όπως σ’ όλες τις σκανδινα
βικές χώρες, έχει πολύ μικρές εξουσίες και δεν μπορεί
π.χ. να διαλύσει τη βουλή πριν από τη λήξη της περι
όδου για την οποία έχει εκλεγεί. Την εκτελεστική εξ
ουσία έχει ο πρωθυπουργός και το υπουργικό συμβού
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Αρχικά η Αστυνομία της Νορβηγίας ήταν δημοτική,
πλην όμως η κυβέρνηση ως κάποιο βαθμό μπορούσε
να ελέγχει τον αριθμό του αστυνομικού προσωπικού.
Το κόστος λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών
(μισθοί, εξοπλισμός, κ.λπ.) επεβάρυνε τους αντίστοι
χους δήμους.
Στις 1 Ιανουάριου του 1937, πριν 50 δηλαδή χρόνια,
η Αστυνομία μετατράπηκε σε δημόσια υπηρεσία, κάτω
από τον απόλυτο έλεγχο αλλά και τη μέριμνα της κυ
βέρνησης. Ταυτόχρονα το κράτος ανέλαβε και τις δα
πάνες λειτουργίας της.
Η Αστυνομία υπάγεται λειτουργικά στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, όπου δύο Διευθύνσεις
Αστυνομίας χειρίζονται τα θέματα που αφορούν το
αστυνομικό γενικά έργο. Παράλληλα, καθένας από
τους 54 διευθυντές των ισάριθμων Αστυνομικών Διευ
θύνσεων της χώρας διευθύνει την εκτέλεση των αστυ
νομικών καθηκόντων στο χώρο ευθύνης του και ασκεί
την ποινική δίωξη, έχοντας κάποια ανεξαρτησία, συνοδευόμενη όμως και με την αντίστοιχη ευθύνη απέ
ναντι στην κυβέρνηση.
Συνήθως κάθε Αστυνομική Διεύθυνση περιλαμβά
νει μια ή περισσότερες μικρές πόλεις και αγροτικές
κοινότητες. Μόνον στην πρωτεύουσα το Όσλο, μια
Αστυνομική Διεύθυνση καλύπτει μια μοναδική πόλη.
Σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση ο διευθυντής είναι
επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης - κάτι ανάλογο
με τα αγγλικά δεδομένα - με τη διαφορά όμως ότι στην
Νορβηγία πρέπει να είναι πτυχιούχος της Νομικής
Σχολής. Στο πρόσωπό του συνδιάζονται δύο ιδιότητες,
εκείνη του προϊσταμένου της αστυνομικής δύναμης
και εκείνη του δημοσίου κατηγόρου, με ανάλογη εξάρ
τηση. Είναι δηλαδή υπεύθυνος απέναντι στον
υπουργό Δικαιοσύνης και Αστυνομίας για την εκτέ
λεση των αστυνομικών καθηκόντων και υπεύθυνος
απέναντι στην Ανώτατη Διωκτική Αρχή της Χώρας (Γε
νικό Εισαγγελά) σχετικά με τις δράστηριότητές του ως
δημόσιου κατήγορου.
Ο νορβηγικός ποινικός κώδικας κατατάσσει τις αξιό
ποινες πράξεις και γενικά τα εγκλήματα σε δύο μεγά
λες κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό της βαρύτητάς
τους. Στις σοβαρές αξιόποινες πράξεις οι κατά τόπους
εισαγγελείς αποφασίζουν για την κίνηση της ποινικής
διαδικασίας ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις αποφα
σίζει ο Γενικός Εισαγγελέας. Ό τα ν όμως πρόκειται για
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Οργανόγραμμα
Νορβηγικής Αστυνομίας

ελαφρότερες παραβάσεις, αποφασίζει ο αστυνομικός
διευθυντής για το αν η υπόθεση θα πρέπει να παραπεμφθεί στο δικαστήριο ή όχι. Για την άσκηση των
καθηκόντων του ως δημόσιου κατήγορου έχει αστυ
νομικούς υπαλλήλους με πανεπιστημιακή νομική
κατάρτιση, οι οποίοι ενεργούν στο όνομά του και με
δική του ευθύνη.
Η Αστυνομία επί πλέον έχει την ισχύ να επιβάλει
πρόστιμα, με εναλλακτικό όρο τη φυλάκιση, σε περι
πτώσεις πταισμάτων. Το αυτό ισχύει και σε περιπτώ
σεις σοβαροτέρων παραβάσεων αν η μέγιστη ποινή η
οποία απειλείται για το υπό κατηγορία άτομο δεν
υπερβαίνει το όριο του πρόστιμου ή τη φυλάκιση μέχρι
ένα χρόνο. Τελικά η Αστυνομία έχει τη διακριτική ευ
χέρεια, μέσα στα όρια που προαναφέρθηκαν, να απο
φασίσει, αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας πρέπει
να σταματήσει, χωρίς να οφείλει να αποδώσει λογα
ριασμό σε ανώτερη αρχή, αν νομίζει ότι οι αποδείξεις
είναι ανεπαρκείς ή ότι δεν έχει πραγματικά διαπραχθεί
αξιόποινη πράξη.
Η διευθέτηση αυτή καθιστά συνήθως περιττά τα
ειδικά αστυνομικά δικαστήρια. Οι εγκληματικές όμως
υποθέσεις εκδικάζονται στα τοπικά δικαστήρια.

Ειδικές Υπηρεσίες Αστυνομίας.
Οι μεγαλύτερες αστυνομικές μονάδες διακρίνονται σε διάφορες ομάδες, ανάλογα με τις δραστηριότητές τους, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι: Η
αστυνομία τάξης (ένστολη δύναμη) και η αστυνομία
ασφάλειας (εξιχνίαση των εγκλημάτων). 'Αλλες ση
μαντικές υπηρεσίες είναι το Τμήμα Ασφάλειας και το
Τμήμα αστυνομικών αδειών, με επικεφαλής βοηθούς
αστυνομικούς διευθυντές. Όπως όμως είναι φυσικό
τέτο ιες διακρίσεις δεν είναι δυνατές σε μικρές αστυ
νομικές υπηρεσίες. Στο Όσλο επίσης εδρεύει μια μι
κρή αστυνομική δύναμη ειδικευμένη στην αντιτρομοκρατική δράση για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών
ενεργειών και άλλων σοβαρών εκνόμων δραστηριοτή
των. Η δύναμη αυτή ενεργεί και σε περιπτώσεις έκτα
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κτης ανάγκης, όταν οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις
αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε πρό
βλημα μόνες τους. Για να αναλάβουν όμως τέτοια
δράση, αυτό πρέπει να ζητηθεί από τον αρμόδιο αστυ
νομικό διευθυντή.
Τελευταία, υπάρχει σαν αυτόνομη αστυνομική μο
νάδα (Κινητή Μονάδα) μια υπηρεσία, η οποία εδρεύει
στο Ό σλο και υπάγεται απευθείας στον υπουργό Δι
καιοσύνης και Αστυνομίας. Στις συνήθεις περιπτώσεις
η δύναμη της Υπηρεσίας αυτής είναι ολιγάριθμη. Αν
όμως υπάρχει ανάγκη, ανέρχεται σε 200 άτομα. Οι
αστυνομική αυτοί προέρχονται από την τακτική αστυ
νομική δύναμη, και όταν τα συγκεκριμένα έκτακτα κα
θήκοντα διεκπεραιωθούν, επιστρέφουν στις υπηρε
σίες τους. Το βασικό προσωπικό της παραπάνω υπηρε
σίας υπηρετεί σ’ αυτήν για ένα χρόνο. Κύριο καθήκον
της αστυνομικής αυτής μονάδας είναι να ενισχύει τις
τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες κατά την άσκηση του
τροχονομικού ελέγχου.
Ά λλες ειδικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν το
Εθνικό Γραφείο Εγκληματικών Εξιχνιάσεων, το οποίο
έχει την ευθύνη για το αστυνομικό εγκληματολογικό
εργαστήριο, το τμήμα αναγνωρίσεων, τα εγκληματολογικά αρχεία και το νορβηγικό εθνικό γραφείο της
Ιντερπόλ. Έ χει προϊστάμενο βοηθό αστυνομικό διευ
θυντή και αναλαμβάνει την τεχνική κ.λπ. επιστημονική
υποστήριξη του αστυνομικού έργου στον τομέα της
εξιχνίασης της εγκληματικότητας, παρέχει υπηρεσίες
στις αρχές άσκησης ποινικής δίωξης (δημόσιους κατή
γορους και εισαγγελείς) και τα δικαστήρια όλης της
χώρας, τηρεί αρχείο δακτυλικών αποτυπωμάτων, αρ
χείο εγκληματικών, αρχείο εγκλημάτων κ.λπ. αντικει
μένων, τα οποία είναι δυνατόν να έχουν κάποια σημα
σία για το αστυνομικό έργο.
Επιπροσθέτως υπάρχουν το Κυβερνητικό Γραφείο
Αλλοδαπών, η Κεντρική Υπηρεσία Ασφαλείας και η
Αποθήκη αστυνομικών εφοδίων (υλικού), η οποία εφο
διάζει με στολές και ατομικό εξοπλισμό τους αστυνο
μικούς όλης της χώρας. Ό λ ες αυτές οι ειδικές υπηρε-

Μοναστήρι, κάστρο και φυλακές στο Μανκχόλμεν.

Όσλο, το πανεπιστήμιο.

Προσωπικό της Αστυνομίας.
Η αναλογία αστυνομίας-πληθυσμού στη Νορβηγία
είναι ίσως από τις χαμηλότερες του κόσμου (1 : 686,3).
Συγκεκριμένα στη νορβηγική αστυνομία απασχολούν
ται:
α) Αστυνομικοί διευθυντές, αναπληρωτές και
βοηθοί αστυν. δ/ντή, αστυνομικοί δημόσιοι
κατήγοροι......................................................... 290
ί·.
6) Αστυνομικό προσωπικό(άνδρες/γυναίκες)... 5.684
γ) Πολιτικοί υπάλληλοι........................................ 1.164
Σύνολο προσωπικού

7.138

Αστυνομία - Δημόσιοι κατήγοροι.

Το πρώτο αυτοκίνητο διασχίζει το πέρασμα Γουλάρ.

σίες είναι ανεξάρτητες και υπάγονται απευθείας στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Αστυνομίας.
Δεν υπάρχουν στη Νορβηγία ειδικές αστυνομικές
υπηρεσίες για τους τελωνειακούς ελέγχους, την είσ
πραξη φόρων, τους σιδηροδρόμους, τα λιμάνια και
τους οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Ό λ α τα αστυνομικά
καθήκοντα διεκπεραιώνονται από την τακτική αστυ
νομική δύναμη.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η αστυνομία στη Νορ
βηγία εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό με την ποινική
δίωξη θα πρέπει να πούμε ότι Ανώτατη αρχή για την
άσκηση εκεί της ποινικής δίωξης είναι ο γενικός εισαγ
γελέας, ο οποίος υπάγεται απευθείας στο βασιλικό
συμβούλιο. Είναι ανεξάρτητος από το Υπουργείο Δι
καιοσύνης και Αστυνομίας, πλην όμως υπάγεται σ’
αυτό μόνον ως προς τον προϋπολογισμό του. Έ χει υπό
τις διαταγές του 9 γραφεία Ποινικής Δίωξης σ’ όλη τη
χώρα με 17 τουλάχιστον εισαγγελείς. Οι αρχές ποινι
κής δίωξης συμπεριλαμβάνουν και τους αστυνομικούς
διευθυντές, οι οποίοι εκτός τα αστυνομικά τους καθή
κοντα εμπλέκονται αμεσότερα και στην απονομή της
δικαιοσύνης.
Ο αστυνομικός δημόσιος κατήγορος έχει στο
όνομα του αστυνομικού διευθυντή την εξουσία να θέ
τει στο αρχείο μια υπόθεση χωρίς να αναφέρεται σε
ανώτερη αρχή, όταν κρίνει ότι οι αποδείξεις είναι ανε
παρκείς, ή ότι δεν έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη.
Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας σε περι
πτώσεις όχι ιδιαίτερα σοβαρές ο αστυνομικός δημό
σιος κατήγορος ασκεί ανάλογα καθήκοντα στα περι
φερειακά δικαστήρια.
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ΕΙΔΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Ρεπορτάζ: Λευτέρης Σαριδάκης

Έλεγχος σε αεροσκσ
νή ύπαρξη βόμβας.

Εκρηκτικοί μηχανισμοί που κατα
σχέθηκαν από τις ελληνικές διωκτι
κές αρχές.
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ταχύρρυθμη αύξηση της εγκληματικότητας
σχετικά με την αεροπειρατεία και την τρο
μοκρατία, αλλά και η διεθνοποίησή τους,
υποχρέωσαν τους ηγέτες των φιλόνομων
Κρατών, να αντιδράσουν ανάλογα, παίρνοντας
απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του απαράδεκτου
αυτού φαινόμενου της «σύγχρονης εγκληματικής επι
δημίας».
Η χώρα μας, αν και αποτελεί «όαση» γαλήνης μέσα
στην ταραγμένη ανθρωπότητα, λόγω κυρίως των ελά
χιστων περιπτώσεων εμφάνισης παρόμοιων ενεργειών
στο χώρο μας, εν τούτοις, έγκαιρα ανταποκρίθηκε στις
απαιτήσεις των καιρών, αφού προετοιμάστηκε κατάλ
ληλα προκειμένου να θωρακίσει τους χώρους τους
σχετικούς με τις αερομεταφορές και να εξασφαλίσει
την απρόσκοπτη λειτουργία των πτήσεων και ότι σχετί
ζεται μ’ αυτές.
Η δραστική αντιμετώπιση της επικείμενης έκνομης
κατάστασης στους χώρους «υψηλού κινδύνου», όπως
μπορούν να χαρακτηρισθούν ορισμένες πτήσεις
προσγειώσεις και απογειώσεις συγκεκριμένων αερο
σκαφών, αφ’ ενός εδραίωσε το αίσθημα ασφάλειας
επιβατηγού κοινού και αεροπορικών εταιριών και αφ’
ετέρου καταξίωσε τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο, ως
προς την αναμφισβήτητη ασφάλεια των αεροδρομίων
της, ύστερα μάλιστα από το ν θόρυβο, που έντεχνα
δημιουργήθηκε προ διετίας περίπου.
Η Ελληνική Αστυνομία, υπεύθυνη όντας για την
ασφάλεια και την τάξη των αεροδρομίων της χώρας,
κατορθώνει με κάθε μέσο και τρόπο να ανταπεξέλθει
στην σοβαρή αποστολή της. Πέρα από τα καθημερινά
και σε 24ωρη βάση αυξημένα μέτρα που παίρνει, συγ
κρότησε την ειδική ομάδα έρευνας αεροδρομίων, η
οποία είναι η πιο «μοντέρνα», κατ’ εξοχήν υπεύθυνη
και η πιο αποτελεσματική Αστυνομική Υπηρεσία στον
τομέα της σήμερα.
Συντονιστής της ειδικής αυτής ομάδας έρευνας, εί
ναι ο αστυνομικός υποδιευθυντής Μάρκος Μανασάκης, ο οποίος ελέγχει το πρόγραμμα, τον τρόπο δρά
σης και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, και που είναι
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις επί μέρους λε
πτομέρειες κάθε αποστολής της ομάδας.
Σαν έδρα η ομάδα έχει το αεροδρόμιο του Ελληνι
κού και είναι ένα «κομμάτι» του ΚΗ' Α.Τ.Α. της Διεύ
θυνσης Ασφάλειας Αττικής. Η δύναμη είναι κατανεμη-
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μένη κατά τρόπο, που να καλύπτονται απόλυτα οι
ανάγκες που παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε στιγμή
του 24ώρου. Για να ανταπεξέλθουν στην αποστολή
τους, οι αστυνομικοί της ομάδας είναι ειδικά εξοπλι
σμένοι και έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαιτούμενα μέσα, που όπως είναι αυτονόητο, είναι σύγχρονα
και υψηλής τεχνολογίας.
Ας προσπαθήσουμε όμως να γνωρίσουμε Την επί
λεκτη αυτή ομάδα, με την βοήθεια του διοικητή της
αστυνομικού υποδιευθυντή, μέσα από μια συζήτηση
που κάναμε, αποκλειστικά για το περιοδικό μας.

πήραμε μαθήματα στο Ομοσπονδιακό Κέντρο εκπαί
δευσης Αστυνομικών (FEDERAL ΖΑΝ — ENFORCE
MENTTRAINING CENTER) στη MARANA της ARIZONA
πάνω σε θέματα κύρια αντιτρομοκρατικής τακτικής και
αυτοάμυνας και άλλες τέσσερες βδομάδες στο Ινστι
τούτο Ασφάλειας Μεταφορών (TRANSPOSTΑΤΙΟΝ
SAFETY INSTITUT) της OKLAHOMA πάνω σε θέματα
Αεροδρομίων και συστήματα ασφαλείας. Η εκπαίδευση
αν και επίπονη και πολύωρη ήταν κάτι το πρωτόγνωρο
σε μας, τόσο από άποψη διδαχθείσης ύλης, όσο και από
τα χρησιμοποιηθέντα τεχνικά μέσα.
Θα πρέπει να πω εδώ, ότι επιστρέψαμε στη χώρα
μας με πολλές ειδικές γνώσεις που συμπλήρωσαν αυ
τές που είχαμε από εκπαίδευση και πείρα των Σχολών
και της ελληνικής πραγματικότητας. Όμως οι γνώσεις
πάντα είναι ελλιπείς αν αυτές δεν ανανεώνονται ή δεν
συμπληρώνονται από την εξέλιξη των νέων μεθόδων
και αντιλήψεων που αναγνωρίζονται παγκόσμια πάνω
στο λεπτό αυτό θέμα. Για το σκοπό αυτό σε ταχύρρυ
θμα σεμινάρια που διαρκούν μια βδομάδα κάθε μήνα,
οι άνδρες της ομάδας κάνουν κτήμα τους ότι καινούρ
γιο εφαρμόζεται διεθνώς. Από τα θέματα που διδά
σκονται, άλλα είναι παρμένα απευθείας από τις ΗΠΑ
και άλλα μεταφράζονται από ξένα βιβλία. Όλά όμως
είναι προσαρμοσμένα, και σε αντίθετη περίπτωση
προσαρμόζονται, στην ελληνική πραγματικότητα και
οπωσδήποτε στις ανάγκες του αεροδρομίου του Ελλη
νικού. Με τον παραπάνω τρόπο οι αστυνομικοί ανεβά
ζουν το δείκτη αποδοτικότητας τους σε υψηλά επί
πεδα, όπως και αυτόν της άρτιας κατάρτισης, της
υπευθυνότητας και της επαγγελματικότητας, που είναι
και οι βασικές αρχές για την επικίνδυνη αυτή δουλειά
που επιλέξαμε εθελοντικά.

Ερώτ.: Πώς δημιουργήθηκε, ποια αποστολή έχει, και
από πότε λειτουργεί η ομάδα;
Απάντ.: Η απόφαση ίδρυσης της ειδικής ομάδας
έρευνας αεροδρομίων δημιουργήθηκε, ύστερα από
την ανάγκη εξασφάλισης ακίνδυνης πτήσης των αερο
σκαφών και βέβαια την ασφάλεια του επιβατικού κοι
νού. Το αεροδρόμιο του Ελληνικού πάντοτε ήταν ένα
από τα πιό ασφαλή αεροδρόμια του κόσμου και τούτο
χάρη στα μέτρα που ελάμβανε και τις προσπάθειες που
κατέβαλε η Ελληνική Αστυνομία. Η αποστολή της ομά
δας μας είναι υψηλή λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας
που έχει και του ευαίσθητου στόχου της. Πολλοί λένε,
τι θα κάνουμε αν κάποιος τρομοκράτης κτυπήσει κά
ποιο στόχο στο αεροδρόμιο του Ελληνικού; Εμείς
λέμε, τι πρέπει να κάνουμε για να μη συμβεί ποτέ αυτό,
γιατί όταν συμβεί, οτιδήποτε κι αν κάνουμε θάναι δυσ
τυχώς πολύ μικρό. Σκοπός της ομάδας δεν είναι να
ξέρει τι θα κάνει όταν γίνει μια τρομοκρατική ενέργεια,
αλλά να κάνει αυτό που πρέπει, ώστε να αποφευχθεί η
οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια. Η ομάδα λειτουργεί
γύρω στους 8 μήνες. Παρά το λίγο χρονικό διάστημα
Ερωτ: Είπατε εθελοντικά και επικίνδυνη, μπορείτε
όμως λειτουργίας της, έχει να παρουσιάσει πολύ μ ε
να
μας
πείτε πως εργάζεται η ομάδα και τι ιδιαιτερότη
γάλο έργο, για τί δουλεύει μεθοδικά και με σύστημα,
εφαρμόζοντας μεθόδους που χρησιμοποιούν οι Αστυ- \ τες αντιμετωπίζει;
An αν: Σύνθημα της ομάδας ε ίν α ι,«έρευνα παντού νομικές Υπηρεσίες των ανεπτυγμένων χώρων της Ευ
έρευνα σε βάθος», ώστε να εξασφαλίζεται η λεπτομερώπης και της Αμερικής, προσαρμοσμένες όμως στην
ριακή καθολικότητα της δουλειάς. Η εργασία που εκτεελληνική πραγματικότητα και τις ανάγκες του αερο
λούμε είναι α φ ’ ενός υπεύθυνη και κοπιαστική και αφ'
δρομίου του Ελληνικού.
ετέρου πολύ επικίνδυνη. Γι αυτό ακριβώς το λόγο οι
Ερώτ: Μπορείτε να μας πείτε πού και πώς εκπαι
αστυνομικοί που την απαρτίζουν, επιλέχτηκαν με
δευτήκατε;
βάση, εκτός των άλλων προσόντων του άριστου αστυ
Απάντ: Το 1986 και για τρεις μήνες περίπου εκπαι
νομικού, το κριτήριο του υψηλού δείκτη νοημοσύνης
δευτήκαμε σε δύο από τα μεγαλύτερα κέντρα εκπαί
αφ' ενός και της εθελοντικής τους προσφοράς εργα
δευσης Αστυνομικών στις Η.Π.Α. Τέσσερις βδομάδες
σίας αφ' ετέρου. Όπως προανέφερα είμαστε υπεύθυ-
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νοι για την ασφάλεια των χώρων του αεροδρομίου,
όπως και των πτήσεων των αεροπλάνων. Για να επιτευ
χ θ εί αυτό χρειάζεται κόπος και επαγρύπνηση, τόλμη
και αποφασιστικότητα. Γίνονται έρευνες σε ανοιχτούς
και κλειστούς χώρους, σε αυτοκίνητα, σε άτομα και
αεροσκάφη, μέσα και έξω στο αεροδρόμιο και σε βά
θος πάνω από τα πέντε χιλιόμετρα εξωτερικά του χώ
ρου του αεροδρομίου. Καλύπτονται οι πτήσεις κατά την
προσγείωση και απογείωση των αεροπλάνων. Κατά την
έρευνα ατόμου, οι αστυνομικοί ενεργούν με βάση το
«προφίλ» του «τρομοκράτη». Έτσι γίνεται η σωστή επι
λογή ενεργειών, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση ακινητοποίηση του ερευνόμενου ατόμου, σε συνδυασμό
με την αυτοάμυνα και την προφύλαξη του ερευνόντος
από κάθε επίθεση. Η ομάδα καλύπτει κύρια τις πτήσεις
«υψηλού κινδύνου». Η κατάταξη αυτή των πτήσεων ε ί
ναι υποκειμενική και εξαρτάται τόσο από τις απειλές
που δέχεται η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, όσο
και από τα διεθνή, πάνω στο θέμα γεγονότα.
Για την απόλυτη επιτυχία του στόχου μας, η δουλειά
κατανέμεται σε επάλληλες ζώνες ασφαλείας, ώστε αν
διαφύγει κάτι, από κάποιο σημείο - πράγμα σχεδόν
αδύνατο - να εντοπίζεται στο αμέσως επόμενο. Η
έρευνα και ο αυστηρός αυτός έλεγχος εξαντλείται μ έ
χρι και την είσοδό του αεροσκάφους όπου γίνεται ένας
τελευταίος διεγματοληπτικός έλεγχος των εισερχομέ
νων ατόμων.
Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα,
είναι η ανακοίνωση της απειλής τοποθέτησης βόμβας
σε χώρο του αεροδρομίου ή μέσα σε κάποιο αερο
πλάνο. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας, έχει αποδείξει ότι
οι περισσότερες των βομβιστικών απειλών ήταν φάρ
σες. Όμως λόγω κύρια της ευαισθησίας του θέματος
και από κοινωνικό πολιτική άποψη, - με όλα τα επακό
λουθα, - αλλά και από την άποψη κόστους σε υλικές
ζημιές και ανθρώπινες ζωές, για την ομάδα ή κάθε
απειλή αντιμετωπίζεται σαν πραγματικό γεγονός και οι
ενέργειες είναι ανάλογες. Νομίζω ότι το φαινόμενο
αυτό των κακόγουστων φάρσεων πρέπει κάποτε να εκλείψει τόσο από την λογική που πρέπει να πρυτανεύει
πριν την ενέργεια των ατόμων που το επιθυμούν, όσο
και από την συμπαράσταση και βοήθεια που μπορεί να
προσφέρει σε μας το κοινωνικό σύνολο, με κάποια τη
λεφωνική ανακοίνωση.
Ερώτ: Για την επίτευξη του έργου σας, έχετε εφοδιασθεί με υλικοτεχνικά μέσα;
Απάν: Οι εξελίξεις της εγκληματικότητας στα θέ
ματα που σχετίζονται με τις αερομεταφορές, καθώς και
τα συχνά κρούσματα που κατά καιρούς παρουσιάζον
ται στο διεθνή χώρο, υποχρέωσαν τους υπεύθυνους να
πάρουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα και να εφοδιασθούν
με τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα για την επίτευξη
του επιδιωκόμενου σκοπού. Η χώρα μας δεν αποτέλεσε εξαίρεση και συμπορεύθηκε με τις προσπάθειες

των υπολοίπων χώρων. Εκτός της ειδικής εκπαίδευσης
που υποστήκαμε εμείς και που οι δαπάνες ήταν αρκετά
υψηλές, έχουμε εφοδιασθεί με τον απαραίτητο ατο
μικό εξοπλισμό. Για την ταχύτερη και πλήρη έρευνα
των αποσκευών και των αεροπλάνων προμηθευτήκαμε
από τις ΗΠΑ, πέντε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ανι
χνευτές εκρηκτικών υλών και τα οποία κατευθύνονται
από ισάριθμους αστυνομικούς.
Η GRISkqi οι BEAR, HOULIGAN, SHERWINkoi LUKS
όπως λέγονται «οι τετράποδοι ντέντεκτιβς», έχουν φο
βερές ικανότητες, ύστερα μάλιστα από την εκπαίδευση
τους. Ένα αεροπλάνο και οι αποσκευές του «χτενίζον
ται» κυριολεκτικά από το σκυλί που εκτελεί υπηρεσία
στο χρονικό διάστημα των 20 λεπτών. Είναι δε ο έλεγ
χος τόσο λεπτομερής και σχολαστικός, που θα μπο
ρούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι οι πιθανότητες να διαφύγει κάτι του δίδυμου - και άρτια εκπαιδευμένου
ζώου - είναι σχεδόν μηδαμινές.
Είναι αυτονόητο ότι τα σκυλιά έχουν ταυτιστεί με
τους συνοδούς τους, δεδομένου ότι και οι δύο αποτε
λούν ένα αναπόσπαστο στοιχείο, αφού δεν χωρίζουν
ούτε στιγμή, γεγονός που επιδρά θετικά στην απόδοση
και την αποτελεσματικότητα του τετράποδου.
Για την εξουδετέρωση των βομβών και την προστα
σία της ζωής των αστυνομικών που ασχολούνται με την
επικίνδυνη αυτή εργασία, έχουμε εφοδιασθεί με ένα
ειδικό ρομπότ, που αποκτήσαμε πρόσφατα από το εξ
ωτερικό.
Θα πρέπει να σας πώ, ότι η ομάδα μας, στελεχώνε
ται και από αστυνομικούς πυροτεχνουργούς, μια ειδ ι
κότητα που προσφέρει πολλά στην όλη προσπάθεια
μας. Τα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουμε για τον
έλεγχο και τον εντοπισμό των διαφόρων εκρηκτικών ή
όπλων είναι αλάνθαστα και υπερσύγχρονα, και μας
βοηθούν πραγματικά και αποτελεσματικά στον στόχο
μας που όπως έχω αναφέρει είναι η πρόληψη.
Ερώτ: Στο σχετικά μικρό χρονικό διάστημα που
προσφέρετε τις πολύτιμες υπηρεσίες σας, οι προσπά
θειες σαζ είχαν αποτελέσματα; Είχατε επιτυχίες;
Απάν: Το έργο μας εδώ, έχει πραγματικά αναγνωρισθεί και από την πολιτεία αλλά και από την ευαίσθητη
κοινή γνώμη. Έχουμε κατάσχει ένα μεγάλο αριθμό
μηχανισμών και φονικών οργάνων και έχουμε αποστείλει στην δικαιοσύνη ισάριθμους παραβάτες. Ανά
μεσα στις πολλές επιτυχίες μας είναι ίσως και η πιό
εντυπωσιακή, η περίπτωση σύλληψης και αοόπλισης
του Σωτήρη Δελληγιάννη και της παρέας του, ο οποίος
έφερε το υπηρεσιακό περίστροφο που είχε αφαιρέσει
από συνάδελφο στις 17-11-1986. Το γεγονός είχε σχολια σ θείμε ευμενή σχόλια από τα μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης και είχε την ανάλογη απήχηση στο αίσθημα
ασφάλειας της κοινής γνώμης.
Βέβαια τα παραπάνω κολακευτικά για την ομάδα

σχόλια, δεν μας εφησυχάζουν, αλλά αντίθετα μας
φορτώνουν με μεγαλύτερες ευθύνες και μας αναγκά
ζουν σε μεγαλύτερες προσπάθειες για περισσότερη
δικαίωση της αποστολής μας.
Η προσπάθειά μας αυτή είναι γεμάτη κινδύνους και
απρόοπτα αποτελέσματα ένα των οποίων είναι και ο
πρόσφατος τραγικός θάνατος του αρχ/κα Περτσουλάκη Στέλιου, που τραυματίσθηκε θανάσιμα εκτελώντας τα καθήκοντά του στην αχανή πίστα του αεροδρο
μίου.
Ερώτ: Τελειώνοντας έχετε να επισημάνετε κάτι;
Απάντ: Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός, της
υψηλής στάθμης μέτρων ασφάλειας που έχουμε
εφαρμόσει στον κύκλο της αρμοδιότητας μας. Το αε
ροδρόμιο του Ελληνικού θεωρείται από τα ασφαλέ
στερα του κόσμου, σύμφωνα με την γνώμη ξένων ειδ ι
κών οργανισμών.
Διευθυντής Διεθνούς Οργανισμού αερομεταφο
ρών έχει δηλώσει ότι το αεροδρόμιο του Ελληνικού και
του οποίου την ευθύνη έχουμε είναι το σπουδαιότερο
της Ανατολικής Μεσογείου, από την γεωγραφική θέση
που βρίσκεται και συγκαταλέγεται στα πρώτα του κό
σμου από άποψη μέτρων ασφάλειας.
Έχουμε συνειδητοποιήσει την οβαρότητα της απο
στολής μας, γι αυτό και στο σύνολο του το αστυνομικό
προσωπικό μοχθεί καθημερινά για την εκπλήρωσει των
στόχων μας. Έχοντας σαν γνώμονα, πέρα από το υπη
ρεσιακό συμφέρον τα γενικότερα οφέλη της χώρας και
του επιβατικού κοινού, προσπαθούμε να πλησιάσουμε
την τελειότητα. Ο επιβάτης και ο κάθε επισκέπτης δι
καιούνται μία άνετη και ασφαλή πτήση και εμείς προσ
παθούμε να μην του την στερήσουμε. Αντίθετα έχουμε

καθήκον και υποχρέωση να δικαιώσουμε τις προσδο
κίες του. Αυτό επιτυγχάνεται όταν οι συνθήκες ασφα
λείας του αεροδρομίου, βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο
και όταν αυτοί που έχουν επωμισθεί τις τεράστιες ευ
θύνες για το σκοπό αυτό, έχουν συνειδητοποιήσει την
αποστολή τους.
Και εμείς εδώ καθ' ένας χωριστά και όλοι μαζί σαν
ένας άνθρωπος, είμαι πεπεισμένος, ότι έχουμε κατορ
θώσει να το πετύχουμε.
Εγκαταλείψαμε το πολύβουο αεροδρόμιο γεμάτοι
αισιοδοξία, για την πραγματικά μεγάλη προσφορά αυ
τής της Αστυνομικής Υπηρεσίας. Δύο ήταν οι βάσεις
που στηρίξαμε την αισιοδοξία μας. Η διαβεβαίωση του
εκλεκτού συνομιλητή μας, καθώς και η εμπειρία που
πήραμε παρακολουθώντας από κοντά την «βάρδια»
της ομάδας σε ώρα δράσης.
Με τεράστιες ευθύνες φορτωμένος ο αστυνομικός
αγωνίζεται καθημερινά για την ασφάλεια του αερο
δρομίου και κατ’ επέκταση του επιβάτη.
Και όπως δείχνουν τα αδιαμ
φισβήτητα γεγονότα, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού
τα μέτρα ασφαλείας είναι τεράστια, ώστε η περίπτωση
έκνομης επιτυχούς τρομοκρατικής ενέργειας, να
περιορίζεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
Το καταλαβαίνουν όσοι «ζούν» το αεροδρόμιο και
τις δυσκολίες του. Το βλέπουν, όσοι αισθάνονται
ασφαλείς μέσα στο αεροπλάνο. Το συνειδητοποιούν
όλοι όσοι βλέπουν τον Αστυνομικό με ήλιο, βροχή,
αγέρα κρύο και πάνω απ’ όλα με τον κίνδυνο του κάθε
λογής τρομοκράτη, να παλεύει νύχτα - μέρα για την
ασφάλεια του αεροδρομίου. Νομίζουμε ότι ένα ΕΥΧΑ
ΡΙΣΤΩ θα ήταν η μικρότερη προσφορά όλων μας, προς
τον Έλληνα Αστυνομικό του αεροδρομίου.
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ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΚΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Παρουσίαση: Δημήτρης Κάσσιος

Καλοκαίρι και θάλασσα. Δυο έννοιες κοινές και αλληλένδετες για κάθε Έλληνα που ζητά απεγνωσμένα,
αυτή την εποχή, να ξεφύγει απ’ το άγχος των τσιμεντουπόλεων και να κάνει τις διακοπές του σε κάποιο
ήσυχο παραθαλάσσιο χωριουδάκι.

Όμως, οι ευχάριστες διακοπές, προϋποθέτουν σω
στή προετοιμασία και σαφή γνώση των κινδύνων που
παραμονεύουν. Δεν δικαιολογείται η έλλειψη του
απαραίτητου υγειονομικού υλικού που θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε όταν το παιδί σας πέσει και χτυπήσει
ή το δέρμα του έρθει σε επαφή με μέδουσα ή το τσιμ
πήσει κάποιο έντομο. Δεν δικαιολογείται ακόμα η
άγνοια του τρόπου κολύμβησης που είναι η αιτία για
τους 200 περίπου πνιγμούς που συμβαίνουν το χρόνο
στη χώρα μας.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πριν ταξιδέψετε, ρίξτε μια ματιά στο αυτοκίνητό
σας. Η συντήρηση και η σωστή προετοιμασία του θα
σας κάνει το ταξίδι πιο άνετο και ευχάριστο και θα σας
απαλλάξει από κάθε δυσάρεστο απρόοπτο.

Ιδιαίτερα τώρα που το ταξίδι σας αυτό συνδυάζεται
με τις ετήσιες διακοπές σας, θα πρέπει να δώσετε
ακόμα μεγαλύτερη προσοχή γιατί κάποια αδιαφορία
σας, ίσως σας στοιχίσει πολύ ακριβά (άσκοπη καθυ
στέρηση, απρόβλεπτες δαπάνες, εκνευρισμός κ.τ.λ.).
Σίγουρα δεν τα ξιδεύετε για πρώτη φορά και ξέρετε
τι σας είναι χρήσιμο και απαραίτητο για το ταξίδι σας.
Όμως, υπάρχουν μερικά χρήσιμα πράγματα που, τα
έχετε ανάγκη, δεν τα θυμάστε και τα αφήνετε στο
σπίτι.
Για να αποφύγετε κάποια ταλαιπωρία, απ’ αυτή την
αιτία, καταρτίσαμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα με τα
πιο σημαντικά είδη που θα πρέπει να έχετε ή να παίρ
νετε μαζί σας, στο αυτοκίνητο, πριν από κάθε σας τα
ξίδι.
Τα είδη αυτά είναι:
- Μια τρόμπα, που μπορεί να σας εξυπηρετήσει
αφάνταστα, μέχρι να βρείτε το πρώτο βουλκανιζατέρ.
Ένα λουρί για το βιντιλατέρ, ένα σετ εργαλείων και
ένα φακό ή μια μπαλαντέζα αυτοκινήτου.
-Τρίγω νο και γρύλο.
- Έ ν α λίτρο λάδι μηχανής, ένα δοχείο υγρών μπα
ταρίας και πυροσβεστήρα, που θα πρέπει όμως να έχει
αναγομωθεί...
- Ένα μικρό τσεκουράκι, που χρησιμεύει να κόβετε
κλαδιά και να τα χρησιμοποιείτε για να ξεκολήσουν οι
τροχοί από λάσπες.
- Έναν καλό οδικό χάρτη για να ξέρετε πού πάτε...
Να έχετε και δεύτερα κλειδιά μηχανής και θυρών
που θα πρέπει να δώστε στο συνοδηγό σας...
- Έ ν α δοχείο με νερό, καλό είναι να υπάρχει μό
νιμα, στερεωμένο σε κάποια θέση του πορτ-μπαγκάζ.
Ειδικά για το τωρινό σας ταξίδι, πάρτε μαζί σας και ένα
«θερμός» με κρύο νερό.
- Λίγα μέτρα χοντρό σχοινί, έναν πλαστικό σωλήνα
για μετάγγιση βενζίνας, ένα άδειο πλαστικό δοχείο (αν
σας επιτρέπει ο χώρος που έχετε), για μεταφορά βεν
ζίνης, σε περίπτωση που θα ξεμείνετε...
- Εφοδιαστείτε με μικρές πλαστικές σακούλες για
να βάζετε τα άχρηστα αντικείμενα στη διάρκεια του
ταξιδιού και για να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση
εμετού.
- Έ χ ε τ ε μαζί σας πολλά κέρματα για τα διόδια και
τα παρκόμετρα των μεγαλουπόλεων και μη τσιγκουνευ τείτε να πάρετε περισσότερα χρήματα, από εκείνα
που υπολογίσατε ότι θα σας χρειαστούν, για να αντιμε
τωπίσετε τυχόν απρόβλεπτες και δαπανηρές συγχρό
νως καταστάσεις (π.χ. μια σοβαρή βλάβη της μηχανής).
- Με μια φωτογραφική μηχανή, που θα έχετε μαζί
σας, θα αποθανατίσετε ωραίες στιγμές του ταξιδιού
που θα κάνετε.
Λίγες συμβουλές τώρα για το φαρμακείο του αυτο
κινήτου, που σίγουρα έχετε μαζί σας (!), αλλά θα πρέ
πει όμως να περιλαμβάνει: γάζες, επιδέσμους, βαμ
βάκι, λευκοπλάστ, χανζαπλάστ, σύριγγες μιας χρήσης,
οινόπνευμα, MERCUROCHROME, αιμοστατικούς επι
δέσμους, καρδιοτονωτικές ενέσεις, αλοιφή για κάθε
είδους τσίμπημα (PHENERGANE κτλ.).
Ιδιαίτερα, όταν υπάρχουν άτομα που ζαλίζονται, θα
πρέπει να προμηθευτείτε απ’ τα φαρμακεία κάποιο
φάρμακο που θα λύσει το πρόβλημα των ατόμων αυτών
(δραμαμίνη, VOMEX κ.ά.).
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Η ημέρα της αναχώρησης καλό θα είναι να μη συμπέσει με την ομαδική έξοδο εκδρομέων και αδειούχων.
Αφού τελικά, συσκευάσατε όλα τα πράγματα που θα
πάρετε μαζί σας, ρίξτε μια τελευταία ματιά στο σπίτι
σας μήπως ξεχάσατε τίποτα.
Έ χετε πάρει τα διπλά κλειδιά του αυτοκινήτου,
άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα οδήγησης, βιβλιάρια ια
τροφαρμακευτικής περίθαλψης, την ατζέντα με τα τη
λέφωνα, φιλμ για τη φωτογραφική μηχανή, δεύτερο
ζευγάρι μυωπικά γυαλιά (για όσους φορούν), βιβλιάριο
καταθέσεων, τις οδοντόβουρτσες και τα ξυριστικά,
πετονιές για ψάρεμα, σχεδιόχαρτο, στυλό και βιβλία
για ανάγνωση;
Αν όλα τα προβλέψατε, ασφαλίστε το σπίτι σας
πολύ καλά. Κλείστε το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού
ρεύματος και της παροχής νερού. Ασφαλείστε καλά τις
πόρτες στρίβοντας το κλειδί και όχι με απλό τράβηγμα.
Μην αφήσετε τη σκάλα έξω απ’ το σπίτι γιατί είναι πολύ
χρήσιμη για τους διαρρήκτες...
Μην αφήνετε αντικείμενα μεγάλης αξίας, (κοσμή
ματα, χρήματα κ.λπ.) στο σπίτι και ιδίως σε σημεία που
πρώτα - πρώτα ψάχνουν οι κλέφτες (συρτάρια, κάτω
από τα στρώματα κ.λπ.).
Αν πρόκειται ν’ αφήσετε κάποιο φως αναμμένο,
αφήστε καλύτερα του σαλονιού, φαίνεται πιο φυσικό
να είναι αναμμένο όλη τη νύχτα.
Αν μένετε σε πολυκατοικία ο φωταγωγός πρέπει να
είναι ασφαλισμένος και οι ένοικοι που δεν θα απουσιά
ζουν να μην ανοίγουν σε κανένα την εξώπορτα αν δεν
τον γνωρίζουν. Φροντίστε επίσης να είναι πάντα κλει
δωμένη η πόρτα που οδηγεί σταν ταράτσα.
Φροντίστε να ειδοποιήσετε το Αστυνομικό Τμήμα
της περιοχή σας για κάποια ιδιαίτερα μακρόχρονη
απουσία σας.

Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Σύμφωνα με την Γιγ/6800 από 22-6-66, υγειονομική
διάταξη, ο ομαδικός παραθερισμός, με την εγκατά
σταση σε εξοχικά μέρη προσωρινών ή μονίμων οικημά
των, δεν επιτρέπεται εκτός απ’ τα αναγνωρισμένα
λαϊκά θέρετρα. Στην έννοια του «προσωρινού οικήμα
τος» λογίζονται και τα ρυμουλκούμενα οχήματα (τρο
χόσπιτα).
Απαγορεύεται η στάθμευση των τροχόσπιτων, με
σκοπό την κατασκήνωση, πέρα από 24 ώρες, σε κατοικημένες περιοχές, σε λεωφόρους και σε δημόσιους ή
κοινόχρηστους χώρους.
Η ίδια διάταξη ρυθμίζει και τις λεπτομέρειες στά
θμευσης στους καθορισμένους χώρους κατασκηνώ
σεων (οργανωμένα κάμπινγγ) για τους οποίους προβλέπεται ειδική άδεια λειτουργίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ι*

Επειδή πολλοί κατασκηνωτές δε γνωρίζουν πώς
λειτουργούν τα κάμπινγκ, παρουσιάζουμε παρακάτω
μερικές ενδιαφέρουσες διατάξεις του κανονισμού
λειτουργίας.
1. Οι κατασκηνωτές κατά την είσοδό τους στο Κάμ
πινγκ πρέπει να παραδίδουν το διαβατήριο ή την ταυ
τότητά τους καθώς και την κατασκηνωτική κάρτα, εφ ’
όσον είναι κάτοχοι τέτοιας κάρτας.
2. Ο χώρος κατασκήνωσης υποδεικνύεται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο υπάλληλο του Κάμπινγκ. Αλ
λαγή θέσης επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια της
Διεύθυνσης.
3. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας από 14.00 -17.00
και 23.00 - 08.00 ο κάθε κατασκηνωτής είναι υποχρεω
μένος να μη διαταράσσει την ησυχία των άλλων.
4. Οι κατασκηνωτές και οι επισκέπτες τους είναι
υπεύθυνοι για κάθε ζημιά στις εγκαταστάσεις, τις συ
σκευές και γενικά στο χώρο του Κάμπινγ, υποχρεούνται δε σε άμεση αποκατάσταση της ζημίας. Ιδιαίτερα
παρακαλούνται οι κατασκηνωτές να διατηρούν το
γρασίδι καθαρό. Απορρίματα κ.λπ. να ρίχνονται μόνο
στα ειδικά δοχεία απορριμάτων.
5. Επισκέψεις μη κατασκηνωτών στο Κάμπινγκ επι
τρέπονται μόνο κατόπιν αδείας της Διεύθυνσης. Σε
περίπτωση που ο επισκέπτης παραμείνει πέραν της
προκαθορισμένης ώρας υποχρεώνεται στην καταβολή
αντιτίμου διανυκτέρευσης.
6. Η είσοδος στον χώρο των σκηνών επιτρέπεται
μόνον στα αυτοκίνητα των κατασκηνωτών των οποίων
η ταχύτητα πρέπει να είναι το πολύ (10 χλμ/Ω).
7. Το πλύσιμο των οχημάτων εντός του Κάμπινγκ

8. Το άνοιγμα της φωτιάς στο ύπαιθρο για μαγείρευμα ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά.
9. Η Διεύθυνση του Κάμπινγκ δεν φέρει ευθύνη για
απώλεια αντικειμένων λόγω κλοπής ή φθοράς. Παρακαλούνται οι κατασκηνωτές να φροντίζουν μόνοι τους
για την φύλαξη των ιδιόκτητων αντικειμένων τους.
10. Αντικείμενα αξίας μπορούν να δοθούν προς φύ
λαξη επί αποδείξει στη Διεύθυνση του Κάμπινγκ.
11.0
διευθυντής του Κάμπινγκ έχει το δικαίωμα σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης των κατασκηνωτών ή
επισκεπτών
τους στους Κανονισμούς της κατασκή
νωσης να τους απαγορεύσει την παραμονή ή και την
είσοδο στο Κάμπινγκ.
12. Εκτός από πετσέτες λουτρού, η χρήση κουβερ
τών, σεντονιών κ.λπ. στην παραλία για λόγους αισθητι
κούς δεν επιτρέπεται.
13. Οι πάγκοι και τα καθίσματα προορίζονται για
γενική χρήση και απαγορεύεται η κατάληψή τους από
ενδύματα, πετσέτες, τσάντες κ.λπ.
14. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται φαγώσιμα
στην παραλία - τα απορρίματα προκαλούν δυσοσμία.
15. Δεν επιτρέπεται να ενοχλούνται οι λουσμένοι
με παιγνίδια μπάλας, ρακέττας κ.λπ. αυτά τα παιχνίδια
επιτρέπονται μόνο στους ειδικούς γι' αυτό το σκοπό
προβλεπόμενους χώρους.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΑΣ
Προτιμήστε χώμα όσο πιό ξερό γίνεται για να
πιάνουν καλά τα πασαλάκια σας. Το μαλακό χώμα κρατάει υγρασία και σε περίπτωση που θα έχει αέρα θα σας
φύγουν τα στηρίγματα. Εάν έχετε όρεξη, πριν αρχί
σετε οποιαδήποτε εργασία καθαρίστε καλά το χώρο
που θα κατασκηνώσετε από τις πέτρες και τις ρίζες
που εξέχουν. Εάν υπάρχουν δένδρα, καλό θα ήταν να
στήνατε τη σκηνή δίπλα και όχι από κάτω. Έ τσι θα
έχετε ίσκιο για πολλές ώρες και σε περίπτωση βροχής
δεν θα πέφτουν σταγόνες και όταν ακόμα σταματήσει
η ξαφνική νεροποντή.
Ακόμα όσοι προτιμούν τα οργανωμένα κάμπινγκ να
αποφεύγουν να κατασκηνώνουν στις εισόδους ή
κοντά στα σημεία που υπάρχουν τουαλέτες.
Ένα ακόμη πρόβλημα για τους παραθεριστές των
κάμπινγκ είναι οι διάφοροι απρόσκλητοι μουσαφίρη
δες του αέρα ή και της γης ακόμη: Κουνούπια, μύγες,
φίδια... Για τα πρώτα μ’ ένα εντομοκτόνο βολεύεται η
κατάσταση. Γ ια τα φίδια όμως καλό είναι να έχετε μαζί
σας ένα μίνι - φαρμακείο. Τουλάχιστον για τις πρώτες
βοήθειες, μέχρι να βρείτε ένα γιατρό.

ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
3.8.1986. Τραγωδία για ένα τρίχρονο κοριτσάκι στο
Ιόνιο. Η μικρούλα I. Μ. πνίγηκε στις 2 το μεσημέρι στη
θαλάσσια περιοχή Γλείφας Ηλείας, όταν ανατράπηκε
ξαφνικά η πλαστική λέμβος, στην οποία επέβαινε μαζί
με τον πατέρα της...
4.8.1986. Τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή Προσκυ
νητών Ροδόπης. Δύο κοριτσάκια πνίγηκαν το από
γευμα όταν μεγάλα κύματα τα παρέσυραν προς τα
ανοιχτά και τα κατάπιαν, χωρίς ο θείος τους που τα
συνόδευε να αντιληφθεί τίποτε...
«Πενήντα άτομα, κυρίως νέες και νέοι πνίγηκαν τις
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τελευταίες σαράντα μέρες». Τον τραγικό αυτό απολο
γισμό έκανε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
πέρσυ, το 6". δεκαήμερο του Αυγούστου και επισήμανε
τις κυριότερες αιτίες των πνιγμών αυτών που είναι:
Η άγνοια κολύμβησης, η επιδειξιομανία των νέων
στις πλάζ και στις βραχώδεις ακτές, οι ψαροντουφεκάδες κοντά στις παραλίες και η περιφρόνηση των κανό
νων ασφαλούς ναυσιπλοΐας απ’ τους οδηγούς των τα
χύπλοων σκαφών.

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥ
ΛΕΥΕΙ:
• Μην απομακρύνεστε, κολυμπώντας από τις
ακτές, όταν μάλιστα δεν ξέρετε καλό κολύμπι. Σκεφθείτε την επιστροφή, που είναι περισσότερο κουρα
στική.
• Αποφεύγετε να μπαίνετε στη θάλασσα, πριν πε
ράσουν 3-4 ώρες από το φαγητό.
• Πριν μπείτε για μπάνιο, μην πίνετε οινοπνευμα
τώδη ποτά.
• Μη κολυμπάτε σε περιοχές, όπου υπάρχουν πινα
κίδες, που προειδοποιούν ότι η θάλασσα είναι μολυσμένη.
• Αποφεύγετε τις βουτιές σε περιοχές, που δεν ξέ
ρετε το βάθος ή τη διαμόρφωση του βυθού.
• Μην αφήνετε μικρά παιδιά στη θάλασσα, χωρίς να
τα προσέχετε.
• Μη μένετε πολύ ώρα στον ήλιο - ιδιαίτερα στα
πρώτα μπάνια - γιατί υπάρχει κίνδυνος για εγκαύματα
ή ηλίαση.
Κατά τη διάρκεια του μπάνιου, πρέπει να έχετε
πάντοτε υπόψη τα παρακάτω:
• Αν αισθανθείτε ρίγος ή ζαλάδα, βγείτε αμέσως
από τη θάλασσα.
• Αν κουραστείτε κολυμπώντας, μη σας πιάσει πανι
κός. Μ είνετε στην επιφάνεια σε οριζόντια θέση και
συνεχίστε ήρεμα, όταν ξεκουραστείτε.

• Αν πάθετε «κράμπα», μη φοβηθείτε. Χαλαρώστε
το μέρος του σώματος, που «πιάστηκε» και με αργές
κινήσεις κολυμπείστε προς την ακτή.
• Μη κολυμπάτε πιο πέρα από τις σημαδούρες,
όπου υπάρχουν, που δείχνουν τα όρια έξω από τα
οποία επιτρέπεται να κινούνται τα ταχύπλοα σκάφη.
• Αν αντιληφθείτε κολυμβητή να ζητάει βοήθεια και
δεν μπορείτε να τον βοηθήσετε, καλέστε και σεις σε
«βοήθεια».
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι, όσοι χρησιμο
ποιείτε ψαροτούφεκο για ψυχαγωγία πρέπει να απο
μακρύνεστε από τις οργανωμένες πλάζ ή άλλες ελεύ
θερες περιοχές, που υπάρχουν κολυμβητές.
Τι πρέπει να ξέρ εις εσύ που ασχολείσαι με τα
διάφορα θαλάσσια μέσα αναψυχής.
Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί και κυκλοφο
ρούν στις ελληνικές θάλασσες, εκτός από τα γνωστά
πλωτά μέσα αναψυχής (θαλάσσιο σκι, αλεξίπτωτο,
WIND SURFING, κανώ, θαλάσσια ποδήλατα και ιστιο
πλοϊκά) πολλοί νέοι τύποι πλωτών μέσων αναψυχής,
λιγότερο ή περισσότερο γνωστοί στο πλατύ κοινό.

Εσύ λοιπόν που χρησιμοποιείς μέσο αναψυχής,
παλιό ή νέο, πρέπει να ξέρ εις γενικό ότι:
Η χρησιμοποίησή του απαγορεύεται:
• Ό τα ν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
• Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου.
• Ό ταν δεν ξέρεις κολύμπι, ενώ απαγορεύεται:
• Να πλησιάζεις σε απόσταση μικρότερη των 200
μέτρων από το σημείο, που συνήθως φτάνουν οι κο
λυμβητές.
• Α κ ό μ α π ρ έ π ε ι να ξ έ ρ ε ι ς ότ ι , π ρ έ π ε ι
να φ ο ρ ά ς α τ ο μ ι κ ό σ ω σ σ ί θ ι ο ή σ ω σ σ ί β ι α
ζ ών η, α ν ά λ ο γ α με τ ο μ έ σ ο που χ ρ η σ ι μ ο 
ποιείς.

Αν έ χ ε ις δικό σου σ κάφ ος
• Συντήρησε το κανονικά. Η τακτική συντήρησή του
εξασφαλίζει την αντοχή και τη στεγανότητά του.
Ιδιαίτερη προσοχή, δώσε στη συντήρηση της μηχα
νής και στην ηλεκτρική εγκατάσταση.
• Φρόντισε να εφοδιαστείς με τις απαραίτητες
άδειες.
• Έλεγχε συχνά τα σωστικά μέσα, για να διαπιστώ
νεις σε τί κατάσταση βρίσκονται.
• Φρόντισε να αντικαταστήσεις τα φωτιστικά σή
ματα κινδύνου, τα πυροσβεστικά μέσα και τα φάρμακα,
που έχουν λήξει.
• Μη το αφήνεις σε ερημικές και απόμακρες ακτές ή
όρμους. Αγκυροβόλησέ το σε ασφαλές αγκυροβόλιο.
Έ τσι αποφεύγεις την πιθανότητα να στο κλέψουν.
• Γίνε μέλος ναυτικών σωματείων. Η εμπειρία τους
στα ναυτικά θέματα, θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις
με επιτυχία κάποια δυσκολία, που πιθανόν θα σου πα
ρουσιαστεί.

Θ υμίσου ό τι σ το σ κά φ ο ς σου πρέπει να έ χ ε ις
• Σωσσίβιά ή σωσσίβιες ζώνες για όσα άτομα γράφει
η άδεια του σκάφους.
• Τρία βεγγαλικά χεριού.
• Ένα καπνογόνο.
• Ένα φορητό πυροσβεστήρα εγκεκριμένου τύπου
C 02 αφρού ή σκόνης.
• Ένα λευκό φανάρι, όταν το σκάφος σου δεν έχει
μηχανή.
Ό τα ν έχει μηχανή ένα λευκό περίβλεπτο φανάρι,
ένα κόκκινο στην αριστερή πλευρά και ένα πράσινο
στη δεξιά ή μια τρίφωτη λυχνία.
• Ένα ραδιόφωνο - τρανζίστορ.
(Τα παραπάνω εφόδια, είναι υποχρεωτικό να υπάρ
χουν στο σκάφος σου).

• Ένα ζευγάρι εφεδρικά κουπιά, έστω και αν το
σκάφος σου έχει μηχανή.
• Ένα κυκλικό σωσσίθιο, με σχοινί τουλάχιστον 15
μέτρων.
• Ένα φακό.
• Έναν εφεδρικό πείρο.
• Ένα κουβά.
• Μία πλωτή άγκυρα.
• Φαρμακείο, που να έχει το απαραίτητο υλικό για
την παροχή πρώτων βοηθειών.
Εσείς που ασχολείστε με την υποβρύχια δραστη
ριότητα για λόγους αναψυχής θυμη θείτε ότι
αυτή απαγορεύεται:
• Σε άτομα μικρότερα των 18 χρόνων.
• Μέσα στα λιμάνια και στις λουτρικές εγκαταστά
σεις.
• Όπου υπάρχουν δίχτυα, γιατί υπάρχει κίνδυνος
να μπερδευτείτε σ’ αυτά.
• Μετά τη δύση και μέχρι την ανατολή του ήλιου.
• Σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση πλωτών
σκαφών.
• Σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των 30 μέτρων.
• Να φωτογραφίζετε το βυθό χωρίς την άδεια της
Λιμενικής Αρχής.
• Να βγάζετε από το βυθό ή να μετακινείτε αντικεί
μενα αρχαιολογικής αξίας. Ό τα ν βρείτε τέτοια αντι
κείμενα ενημερώστε αμέσως τη Λιμενική Αρχή της
περιοχής.
Επίσης θυμηθείτε ότι:
• Πρέπει να καταδύεστε κατά ζεύγη και
• Να ποντίζετε στο σημείο που πρόκειται να καταδυθείτε έναν επιπλέοντα πλαστικό σημαντήρα κίτρι
νου χρώματος, όπως αυτός που αναφέρεται στο φυλ
λάδιο για τους ερασιτέχνες υποβρύχιους ψαράδες.
Φίλε ψαροντουφεκά:
• Μη καταδύεσαι όταν δεν αισθάνεσαι καλά από
πλευράς υγείας.
• Αν νιώσεις ζάλη, κούραση, ναυτία ή πονοκέφαλο
αναδύσου αμέσως.
• Κατά την κατάδυση ανάπνεε με κανονικό ρυθμό.
• Μη καταδύεσαι σε κρύα, μολυσμένα και θολά
νερά.
Φίλε αυτοδύτη:
• Φρόντισε ο καταδυτικός σου εξοπλισμός να είναι
καλοσυντηρημένος.
• Η ταχύτητα ανάδυσής σου να είναι πάντοτε 18
μέτρα κατά λεπτό.
Πρακτικά, μείνε πίσω από τις φυσαλίδες σου.
• Μην εισέρχεσαι σε τούνελ ή σπηλιές όταν δεν
έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό.
• Φόρεσε πάντα το ρυθμιστή πλευστότητας και έχε
μαζί σου αναπνευστήρα.
• Μάθε άριστα τα τυποποιημένα σήματα της υπο
βρύχιας συνεννόησης.
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Δικαιώ ματα αλλά
και υποχρεώ σεις
επιβατών και
οδηγών
το ς

« Τ α ξ ιτ ζ ή δ ε ς » , άνθρωποι μεροκαματιάρηδες, μοχθούν στην προσπάθεια τους για την
εξυπηρέτηση του κάφου -όλες τις ώρες του
24ωρου- και την εξασφάλιση του «ημερομι
σθίου» μέσα στο δαίδαλο του τσιμέντου της
πρωτεύουσας, του «επικίνδυνου παιχνιδιού»
της οδήγησης, του άγχους του «μποτιλιαρίσμα
τος» του κινδύνου των μικροληστών και της
παραξενιάς του επιβάτη. 8-10.000 ταξί κινού
νται μόνο στους δρόμους της πρωτεύουσας.
Από την άλλη πλευρά οι επιβάτες των ταξί,
άνθρωποι κάθε κοινωνικής τάξης και ηλικίας,
βιαστικοί και αγχώδεις, πολλές φορές, φλύαροι
ή αργόσχολοι, δύστροποι και απαιτητικοί,
καλόβουλοι και σιωπηλοί, άνθρωποι με προσωπι
κά και κοινωνικά προβλήματα, εριστικοί ή
επικίνδυνοι άνθρωποι «καθωσπρέπει» και κοι
νώς αποδεκτοί, παρελαύνουν καθημερινά το
χώρο των ταξί, δίνοντας ο καθένας τη δική του
παράσταση που πάντα έχει σαν θεατή ένα
μοναδικό, τον οδηγό.
Π ο ιε ς είνα ι όμω ς οι σ χ έ σ ε ις επιβατώ ν
και οδηγώ ν τα ξί σ ' αυτή τη ν καθημερινή
τ ο υ ς σ υνδιαλλα γή;

«Σαν ταξιτζής» μας είπε ο οδηγός ταξί, επί
17 χρόνια, Σπ ύ ρ ο ς Α θ α να σ ό π ο υ λ ο ς «πρέπει
να είσαι ψυχολόγος, ψυχίατρος, γιατρός,
πολιτικός, μετεωρολόγος, κοινωνικός λειτουρ
γός, αστρολόγος, δικαστής και ότι άλλο μπορεί
να φανταστεί κανείς. Κάθε μέρα στο χώρο του
ταξί αποδοκιμάζεται και επιδοκιμάζεται η
εκάατοτε κυβέρνηση, καταδικάζεται η αθωώνε
ται ο επίκαιρος κατηγορούμενος ενός εγκλήμα
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τος που έλαβε διαστάσεις, μελετάται ο τρόπος
ζωής των ανθρώπων και της κοινωνίας και
γενικά γίνεται κέντρο αυτοσυγκέντρωσης και
στοχασμού....
» Όμως πολλές φορές και ειδικά τις
νυχτερινές ώρες γινόμαστε στόχος ναρκομανών
ληστών, χούλιγκανς, εμείς λόγω του ότι η
προσοχή μας είναι στραμμένη στην οδήγηση
είμαστε τελείως ανίσχυροι για οποιαδήποτε
αντίδραση ή άμυνα σε τυχόν επίθεσή τους.
Εξάλλου είναι γνωστοί μέχρι και φόνοι οδηγών
ταξί.
» Όλα αυτά που είπαμε κάνουν ευκολονόητο
το ότι για να είναι κανείς οδηγός ταξί πρέπει να
έχει ατσάλινα νεύρα και υπομονή. Και έχει
καλώς αν σου τύχει κάποιος άνθρωπος
κοινωνικά μορφωμένος και ανταλλάξεις μερικές
σωστές κουβέντες μαζί του. Η φλυαρία όμως
και η «ανημερωσιά» ορισμένων είναι πραγματική
δοκιμασία, ειδικά αν «πέσεις» σε κανένα
δύστροπο και ιαχυρογνώμονα... Όμως δεν λες
κουβέντα γιατί «ο πελάτης έχει πάπα δίκιο».
«Οι ταξιτζήδες», μας λέει η Μ .Ν . που
χρησιμοποιεί τακτικά ταξί, «τις πιο πολλές
φορές είναι άνθρωποι επαγγελματίες, σοβαροί,
ευγενικοί, λιγομίλητοι που κοιτάζουν τη δουλειά
τους και μόνο. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις.
Αρκετοί από τους ταξιτζήδες προσπαθούν με
κάθε τρόπο να σου ανοίξουν συζήτηση, κάνουν
αδιάκριτες ερωτήσεις καταφέροπαι υβριστικά,
πολλές φορές κατα των δήθεν υπευθύνων για
το κυκλοφοριακύ για τα άγχη της ζωής,
διπλομισθώνουν ή και τριπλομισθώνουν τις

μισθώσεις με επιβάτες που παίρνουν στη
διάρκεια της διαδρομής, τσακώνοηαι με τους
επιβάτες, αρνούπαι να σε παραλάβουν αν
πρώτα δεν σε ρωτήσουν που πηγαίνεις, κ.λπ.
Αυτοί πιστεύω είναι οι εξαιρέσεις του κλάδου,
οι κακοί επαγγελματίες όπως λέμε».
«Και βέβαια υπάρχουν κακοί επαγγελματίες
στην δουλειά μας» μας λέει ο κ. Α θ α να σ ό π ο υ 
λ ο ς «και κυρίως αυτοίλυμαίνοπαι τους χώρους
του αεροδρομίου, τους σταθμούς υπεραστικών
λεωφορείων και τρένων, ξενοδοχεία κ.λπ..
Όμως θέλω να πιστεύω ότι αυτοί είναι λίγοι και
κυρίως από τον χώρο των παράνομων ταξί, που
τώρα με τις ειδικές άδειες και πινακίδες που
θέσπισε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι
νωνιών, θα εκλείψουν Τώρα για τις πολλαπλές
μισθώσεις, ε, λίγο πολύ όλοι μας και οδηγοί και
επιβάτες τό ’χουμε κάνει, πάντα όμως με τη
συγκατάθεση του επιβάτη που έχουμε ήδη στο
αυτοκίνητο».
Εκτός από τα παραπάνω συνεχίσαμε την
έρευνα και σε άλλους επιβάτες ταξί και οδηγούς
για να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι γνώστες
των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων
που τους επιβάλλει αλλά και παρέχει ο
κανονισμός λειτουργίας των ταξί.
Διαπιστώσαμε ότι πολλές φορές οι επιβάτες
αλλά και οι οδηγοί αγνοούν, ή παραμελούν τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.
Παράδειγμα ελάχιστοι επιβάτες γνωρίζουν
ότι ο οδηγός του ταξί υποχρεούται να εκτελεί
την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών τους, ή
το χρόνο που υποχρεούται ο οδηγός να τους

περιμένει, ότι πρέπει να παραχωρούν υποχρεω
τικά προτεραιότητα, στους σταθμούς ταξί, οε
έγκυους, τυφλούς, ανάπηρους, ότι είναι υπο
χρεωμένοι, να αποκαθιστούν οποιαδήποτε κα
ταστροφή ή ρύπανοη προκαλέοουν στο όχημα
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κ.λπ.
Οι οδηγοί τέλος παραμελούν πολλά από τα πιο
πάνω καθήκοντά τους και επιπλέον κάνουν
πολλαπλές μισθώσεις των διαδρομών, παραλαμβάνουν εκτός «πιάτσας» επιβάτες και
ορισμένοι επιλέγουν τις διαδρομές, διακόπτουν
τις μισθώσεις, χωρίς την συγκατάθεση των
επιβατών επικαλούμενοι δήθεν βλάβη, δεν είναι
ευπρεπείς ατη εμφάνιση και συμπεριφορά κ.λπ.
Το Υπουργείο Μ εταφ ορώ ν και Επικοινω 
νιώ ν

με

απ οφ άσεις

του

και

με

το ν

κανονισ μ ό λε ιτο υ ρ γ ία ς τω ν τα ξ ί ρ υθ μ ίζει
εκά σ το τε τ ις

υποχρ εώ σε ις οδηγώ ν και

επ ιβ ατώ ν. Α νά με σα σ ' α υ τέ ς το νίζο υ μ ε τις

υποχρεωμένος:
ο) Να είναι ευγενικός, πρόθυμος και εξυπη
ρετικός στον επιβάτη,
β) Να είναι ευπρεπής στην εμφάνιση
γ) Να εκτελεί τη φορτοεκφόρτωση των
αποσκευών του επιβάτη από και προς το
πεζοδρόμιο.
δ) Να κατεβάζει την πινακίδα με την
επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟκαι να θέτει σε λειτουργία
το ταξίμετρο μόλις ζητηθεί η μίσθωση. Μετά το
τέλος της διαδρομής και το μηδενισμό του
ταξιμέτρου είναι υποχρεωμένος να ανεβάζει
την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ.
ε) Ναχρησιμοποιεί τη συντομότερη διαδρο
μή για τον προορισμό του επιβάτη, εκτός αν ο
επιβάτης επιλέξει άλλη διαδρομή.
στ) Κατά τη διάρκεια της νύχτας, να έχει τις
πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟκαι ΤΑΞΙ
σβηστές όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο
και φωτεινές όταν δεν είναι μισθωμένο.

α κ ό λ ο υ θ ε ς:

Υποχρεώσεις οδηγών ταξί
Ο οδηγός του αυτοκινήτου ταξί είναι

ΤΑΞΙ
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ζ) Να ερωτά τον επιβάτη όταν βγαίναι από τα
όρια της περιμετρικής ζώνης αν θα επιστρέφει
αε σημείο εντός της περιμετρικής και σε
περίπτωση αρνητικής απάντησης να κάνει χρήση
του τιμολογίου (2) δύο (διπλή ταρίφα).

η) Να μη θέτει σε λειτουργία μουσικές
συσκευές, ούτε ν' ανοίγει τα παράθυρα του
αυτοκινήτου, εκτός από το παράθυρο του
οδηγού, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη.
θ) Να διακόπτει τη λειτουργία του ταξίμε
τρου όταν σταματήσει γιαλόγους που ευθύνεται
ο ίδιος (μικροεπιακευές, αλλαγή ελαστικών,
ανεφοδιασμού με καύσιμα λλπ.).
ι) Να παραδίδει στην αστυνομία ή στον
κάτοχό του, οποιοδήποτε αντικείμενο που
λησμονήθηκε στο αυτοκίνητο,
ια) Να παρέχει στον επιβάτη οποιαδήποτε

προσωπικούς χωρίς τη συγκατάθεση του
επιβάτη.
ιξ) Να δέχεται τη μίσθωση του αυτοκινήτου
μόνο από σημεία που βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων της έδρα του αυτοκινήτου
του. Η μίσθωση από σημεία που βρίσκονται
εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας
επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από το
νόμο ειδικές περιπτώσεις.
ιη) να μην παραλαμβάνει αριθμό επιβατών
μεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από την
άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Οταν για οποιαδήποτε λόγο, όπως αλλαγή
βάρδιας, βλάβη αυτοκινήτου, βλάβη ταξιμέτρου,
δεν μισθώνεται το αυτοκίνητο, ο οδηγός είναι
υποχρεωμένος να καλύπτει με το ειδικό
κάλυμμα την πινακίδα της οροφή με την

Ο οδηγός μισθωμένου αυτοκινήτου ταξί,
υποχρεούται εφόσον το ζητήσει ο επιβάτης, να
διακόφει την κίνηση του αυτοκινήτου και να
σταθμεύσει στο σημείο της διαδρομής. Η
χρονική διάρκεια αναμονής δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη των είκοσι (20) λεπτών της ώρας.
Το αυτοκίνητο ταξί θεωρείται μισθωμένο
μετά από ζήτηση που γίνεται ή μέσω νομίμως
λειτουργούντος Ραδιοδικτύου αυτοκινήτου ταξί
ή με τηλεφωνική κλήση σε σταθμό (πιάτσα)
αυτοκινήτου ταξί.

Υποχρεώσεις επιβατών
Οι επιβάτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε
ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει προβλήμα τα οτην ασφάλεια τη ς κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα
πρέπει:
α) Να

μην

εμποδίζουν

τον

οδηγό

με

ενέργειες το υς κατά τη διάρκεια τη ς οδήγησης.
β) Να μην προσπαθούν να κατέβουν ή να
ανέβουν οτο αυτοκίνητο όταν αυτό κινείται.
γ) Να μην καπνίζουν χωρίς τη συγκατάθεση
του οδηγού.
δ) Να μην ανοίγουν τα παράθυρα, χωρίς τη
συγκατάθεση του οδηγού.
ε) Να είναι ευπρεπείς, κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.
στ) Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε
ενέργεια που μπορεί να προξενήσει φθορά στο
αυτοκίνητο.
ζ) Να μην ομιλούν στον οδηγό για θέματα
που δεν είναι απαραίτητα για την παρεχόμενη
εξυπηρέτηση.
η) Να

μεριμνούν για τα

μεταφερόμενο

παιδιά, ζώα, αυτοκίνητα.
Στις περιπτώσεις που ρυπαίνεται το αυτοκί
νητο απά τα μεταφερόμενο ζώα ή αντικείμενα, ο
επιβάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσειγια
την αποκατάσταση της καθαριότητας.
Στις περιπτώσεις που επιβάτες αναμένουν
αυτοκίνητο ταξί για μίσθωση και μεταξύ των
αναμενάντων υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή
έγκυες είναι υποχρεωτική η παραχώρηση τη ς

πληροφορία του ζητηθεί για την παρεχόμενη
εξυπηρέτηση (κόμιστρο-διαδρομή κ.λπ.).
ιβ) Να διαθέτει αρκετή ποσότητα κερμάτων
για ακριβή είσπραξη του κομίστρου και να δίνει
απόδειξη στον επιβάτη όταν του ζητηθεί.
ιγ) Να μην παρέχει εξυπηρέτηση με είσπρα
ξη κομίστρου κατά μεταφερόμενο επιβάτη
(εισιτήριο) παρά μόνο στις ειδικές κατ’
εξαίρεση περιπτώσεις που προβλέπονται με
νόμο.
ιδ) Να μην παρέχει εξυπηρέτηση με πολλα
πλή μίσθωση.
ιε) Να μην αρνείται μίσθωση, εκτός αν ο
επιβάτης βρίσκεται υπό την επήρρεια ταξικών
ουσιών ή μέθης και δεν συνοδεύεται από άλλο
νηφάλιο άτομο.
ιστ) Να μη διακόπτει τη μίσθωση για λόγους
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επιγραφή ΤΑΞΙ ή ΡΑΑΙΟΤΑΞΙ.
Οι οδηγοί των δύο πρώτων αυτοκινήτων ταξί
που σταθμεύουν οε σταθμό τέτοιων αυτοκινή
των (πιάτσα) είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται
εκτός του αυτοκινήτου τους ή κοντά σ' αυτό και
σε εμφανή θέση.
Ο οδηγός αυτοκινήτου ταξί, είναι υποχρεω
μένος να ελέγχει τη σωστή λειτουργία του
ταξιμέτρου, και όλα τα συστήματα που αφορούν
την ασφαλή κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Σε
περίπτωση όμως που διαπιστώνεται κάποια
βλάβη το αυτοκίνητο αποσύρεται για την άμεση
επιδιόρθωση της βλάβης.
Απαγορεύεται η ανάληψη υποχρέωσης προμίσθωσης για ορισμένες ημέρες ή ώρες.
Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε τρόπο
επιλογή επιβατών εκτός ειδικών περιπτώσεων.

προτεραιότητας για μίσθωση.
0 επιβάτης δεν επιτρέπεται να ζητήσει από
τον οδηγό μισθωμένου α π ' αυτόν αυτοκινήτου
ταξί, να διακόιμει την κίνηση του οχήματος και
να σταθμεύσει σε σημείο τη ς διαδρομής για
χρονικό

διάστημα

λεπτών (20) τη ς
σοβαρός

λόγος

μεγαλύτερο

των

είκοσι

ώρας εκτός αν, υπάρχει
που

να

δικαιολογεί

την

παράταση τη ς αναμονής. Σε κάθε περίπτωση
που ο επιβάτης απομακρύνεται από το μισθωμέ
νο αυτοκίνητο ταξί, οφείλει να επιδείξει στον
οδηγό του αυτοκινήτου ταξί την αστυνομική του
ταυτάτητα ή να καταβάλει ο κόμιστρο προσαυ
ξημένο κατά το κόστο αναμονής (20) λεπτών
τη ς ώρας.

Ε

ιναι γνωστή στην εποχή
|μας, η αξία και η συνεχώς
αυξανόμενη εφαρμογή της πληροφορικής, σε καίραιους
τομείς, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
σε τράπεζες, βιομηχανίες, εταιρείες και αλλού. Η τεχνο
λογική αυτή επανάσταση των τελευταίων ετών, δεν ήταν
δυνατόν να μην επηρεάσει και τον ευαίσθητο χώρο της
αστυνομίας, στην εκτέλεση της τόσο σημαντικής απο
στολής της.
Ήδη από αρκετά χρόνια πριν, το 1966 είχε αρχίσει
μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών
συστημάτων, με την εισαγωγή της μηχανογράφησης. Τα
πρώτα βήματα φυσικά ήταν δειλά και επιφυλακτικά, σε
ένα χώρο μέχρι τότε άγνωστο για την ελληνική πραγμα
τικότητα. Προοδευτικά όμως και μέχρι σήμερα, έχουν γί
νει σημαντικά βήματα προόδου. Έτσι τον Σεπτέμβριο του
1983, συστήθηκε στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Διεύ
θυνση Πληροφορικής.

για την ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού του
υπουργείου, πάνω στα θέματα μηχανογραφικής οργάνω
σης των εργασιών και αξιοποίησης των εφαρμογών της
πληροφορικής. Για την παρακολούθηση της απόδοσης
των λειτουργικών προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπο
λογιστών και των μηχανών ελέγχου επικοινωνιών και για
τη βελτίωσή τους. Για την παρακολούθηση των εξελί
ξεων στην τεχνολογία, στα μηχανήματα και στις εφαρμο
γές της πληροφορικής και για την εισήγηση των ανα
γκαίων προσαρμογών και βελτιώσεων και για το σχεδία
σμά και την ανάπτυξη τρόπων ασφάλειας των πληροφοριών.
• Α ν ά λ υ σ η ς κ α ι π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ . Μελετά, αναλύει
και σχεδιάζει προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παρακολουθεί τη λειτουργία και απόδοσή τους, το κόστος
των εφαρμογών, τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση των
εφαρμογών που λειτουργούν.
• Λ ε ι τ ο υ ρ γ ία * σ υ σ τ ή μ α τ ο ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς . Εξασφα
λίζει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των
τερματικών μονάδων και όλων των τεχνικών και ηλε
κτρονικών μέσων και μηχανημάτων τού συστήματος πλη
ροφορικής.
Αρμοδιότητα - Διάρθρωση
• Ε λ έ γ χ ο υ κ α ι ε ι σ α γ ω γ ή ς σ τ ο ιχ ε ίω ν . Συγκεντρώνει
Σύμφωνα με το ΠΔ 582/84, η Διεύθυνση Πληροφορι και ελέγχει τα εισαγόμενα στοιχεία, την κατανομή τους
κής υπάγεται στον κλάδο διοικητικής υποστήριξης και στις διάφορες θέσεις εργασίας του συστήματος και τη
διανομή τους στις υπηρεσίες.
διαιρείται στα παρακάτω τμήματα:
• Δ ι ο ικ η τ ικ ή ς κ α ι τ ε χ ν ικ ή ς μ έ ρ ι μ ν α ς . Είναι αρμόδιο
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Εξοπλισμός - προσωπικό'
Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει υπερσύγχρονο μη
χανολογικό εξοπλισμό.
Συγκεκριμένα διαθέτει δύο ηλεκτρονικούς υπολογι
στές IBM και 50 περίπου τερματικούς σταθμούς που είναι
εγκατεστημένοι προς το παρόν, μόνον στην περιοχή Ατ
τικής. Ο λεπτός αυτός εξοπλισμός παρακολουθείται συ
νεχώς από πλευράς ασφάλειας και πυρασφάλειας για την
ομαλή λειτουργία του όλο το 24<ορο. Εξασφαλισμένη εί
ναι επίσης στο ακέραιο και η ασφάλεια των πάσης φύσεως πληροφοριών.
Το προσωπικό της διεύθυνσης, είναι έμπειρο, κατάλ
ληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις δυσκολίες της αποστολής του.
Υπάρχουν αναλυτές εφαρμογών, αναλυτές - προγραμμα
τιστές, χειριστές Η/Υ, χειριστές μηχανών εισαγωγής
στοιχείων, κωδικογράφοι, ελεγκτές κτλ. Ο αριθμός του
ανέρχεται σε 150 περίπου άτομα, αστυνομικό και πολιτι
κό προσωπικό.

Αστυνομία και πληροφορική
Για τις εφαρμογές της πληροφορικής στην Αστυνο-

Ο τμηματάρχης του β ' τμήματος ανάλυσης και προ

γραμματισμού, της Δ/νσης Πληροφορικής του ΥΔΤ,
αστ. υποδ/ντής Αγγελος Κορμπάς.

Το έμπειρο, εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο
προσωπικό της Δ/νσης χειρίζεται τους τερματικούς
σταθμούς.
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μία, τους στόχους και τις επιδιώξεις της Δ/νσης, ο τμηματάρχης του Β' τμήματος ανάλυσης και προγραμματισμού
αστ. υποδ/ντής Άγγελος Κορμπάς, μας είπε σχετικά:
«Η χρήση της πληροφορικής στην αστυνομία, έχει
συστηματοποιηθεί εδώ και μερικά χρόνια. Οι δυνατότη
τες ανάπτυξης είναι φυσικά μεγάλες. Πολλά έχουν γίνει,
αλλά ακόμα περισσότερα θα γίνουν».
Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, παράλληλα με την
όλη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του, έ
χει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα και στον τομέα
της πληροφορικής.

Εφαρμογές
Οι μηχανογραφικές εφαρμογές που έχουν μέχρι τώρα
αναπτυχθεί αυτοδύναμα και αποκλειστικά από το προσω
πικό του Υ.Δ.Τ. καλύπτουν θέματα διοικητικά - οργανω
τικά όπως:
- Μεταβολές προσωπικού
- Επετηρίδες αξ/κών - ανθ/μων - υπαξ/κών - αστυφυλά
κων
- Εισαγωγικές εξετάσεις Αστυνομικών Σχολών
- Κωδικοποίηση Αστυνομικής Νομοθεσίας - Θεματολόγιο αρχείου
- Χωρογραφική κατανομή υπηρεσιών

- Μισθοδοσία προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. και οδοιπορικά έξο
δα
- Διάφορα οικονομικά θέματα κτλ.
Επιχειρησιακά όπως:
- Κυκλοφορούντο οχήματα (αυτ/τα - μοτοσ/τες - μοτοπο
δήλατα)
- Αναζητούμενα μέσω διωκτικών εγγράφων άτομα
- Κλαπέντα οχήματα
- Παραβάσεις και παραβάτες νομοθεσίας περί ναρκωτι
κών
- Χορηγούμενες άδειες οπλοφορίας - οπλοκατοχής
- Θέματα αλλοδαπών
- Διαβατηριακό έλεγχο κτλ.

στα κύρια σημεία εισόδου - εξόδου της χώρας, στη δη
μιουργία κέντρου επιχειρήσεων που θα στηρίζεται στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην ανάπτυξη εξειδικευΣύμφωνα με το 3ετές πρόγραμμα ανάπτυξης της πλη
μένων αστυνομικών εφαρμογών όπως είναι τα δακτυλικά
ροφορικής (1987 - 1989) που έχει καταρτισθεί το σχεδια αποτυπώματα κ. ά.
ζόμενο πρόγραμμα της Διεύθυνσης στηρίζεται:
Ήδη από τον περασμένο Απρίλη, άρχισε η εγκατάστα
- Στη δημιουργία και εγκατάσταση κέντρου επεξεργα ση PILOT SYSTEM διαβατηριακού ελέγχου στον Δυτικό
σίας, με ηλεκτρονικό υπολογιστή, των πάσης φύσης πλη Αερολιμένα Αθηνών, με προοπτικές επέκτασης στον Ανα
ροφοριών με τη δημιουργία, ενημέρωση και εκμετάλλευση τολικό αερολιμένα, καθώς επίσης και σε άλλα σημαντικά
των απαραίτητων βάσεων πληροφοριών (DATA BASES) σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας.
οι οποίες αφορούν τα άτομα, τα οχήματα, τα αυτοκίνητα, τα
-Σ τη ν αυτόματη παρακολούθηση των διοικητικών, οι
αδικήματα και τους τόπους. Ενώ δορυφορικά θα λειτουρ κονομικών και επιχειρησιακών θεμάτων.
γούν διοικητικής φύσης βάσεις πληροφοριών που αφορούν
Με την πλήρη υλοποίηση του τριετούς αναπτυξιακού
το διατιθέμενο προσωπικό και μέσα, την κατάσταση ετοι- προγράμματος θα επιτευχθεί:
μότητάς τους, σχέδια υπηρεσιακών ενεργειών κτλ.
• Η κατάργηση του σημερινού χρονοβόρου χειρογραφικού
- Στην τηλεσύνδεση όλων των υπηρεσιών όλων των συστήματος διακίνησης - αποθήκευσης - εκμετάλλευσης
βαθμιδών με το κέντρο αυτό και στην επί 24ωρου βάσης πλη ροφοριών.
δυνατότητα άντλησης οποιοσδήποτε πληροφορίας. Α υ τ ό • Ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων δράσης και η αύξηση της
α π ο τ ε λ ε ί κ α ι τ ο ν τ ε λ ικ ό σ τ ό χ ο του υ π ο υ ρ γείο υ σ τ ο ν τομ έα
παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρε
« Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή » .
σιών στον αντιεγκληματικό αγώνα.
- Στην αυτοματοποίηση του διαβατηριακού ελέγχου
Για παράδειγμα, το πλήρωμα ενός περιπολικού αυτοκι
νήτου, σταματώντας το βράδι ή οποιαδήποτε άλλη ώρα ένα
ύποπτο άτομο, θα μπορεί μέσω του τερματικού σταθμού, με
τον οποίο θα είναι εφοδιασμένο, από οποιοδήποτε σημείο
Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός της Δ/νσης
της χώρας, με ένα απλό χειρισμό να ελέγξει σε ελάχιστα
Πληροφορικής του ΥΔΤ.
δευτερόλεπτα, αν το συγκεκριμένο άτομο διώκεται για κά
ποιο αδίκημα. Αυτή η μέθοδος θα διευκολύνει αφάνταστα
το έργο της αστυνομίας, αλλά και τον ίδιο τον πολίτη γιατί
έτσι θα αποφεύγει τις μέχρι τώρα χρονοβόρες διαδικασίες
εξακρίβωσης της ταυτότητας ή άλλου στοιχείου. Αυτή τη
στιγμή, υπάρχουν δύο τερματικοί σταθμοί στο Κέντρο Α 
μεσης Επέμβασης «100» και στη Διεύθυνση Ασφάλειας
Αττικής, που λειτουργούν όλο το 24ωρο. Από εκεί μπορεί
κάθε υπηρεσία, από όλη την Ελλάδα να πάρει πληροφορίες
μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα για τα διωκόμενα βάσει
εντάλματος άτομα και για τα κυκλοφορούντο ή κλεμμένα
αυτοκίνητα.
• Η δυνατότητα ανάλυσης των πληροφοριών για επιτελική
μελέτη και σχεδίαση, αλλά και για απολογισμό και έλεγχο.
• Η αποδέσμευση ορισμένου ποσοστού προσωπικού από
επιτελικές υπηρεσίες που μέχρι τώρα απασχολείται μέσα
στα γραφεία.
• Η αύξηση της παραγωγικότητας με σημαντικά οικονομι
κά οφέλη και η ριζική βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων από το υπουργείο υπηρεσιών”.
Είναι αναμφισβήτητα σπουδαία η συμβολή της πληρο
φορικής στον ευαίσθητο όσο και ιδιόρρυθμο χώρο της Α
στυνομίας. Ας ευχηθούμε να μην είναι μακριά η μέρα που ο
κομπιούτερ «θα εισβάλλει» νόμιμα, ειρηνικά και δημιουρ
γικά και στην πιο απόμακρη αστυνομική υπηρεσία και
γιατί όχι σε κάθε περπολικό, δημιουργώντας έτσι μια αστυ
νομική τεχνολογική επανάσταση, προς όφελος και εξυπη
ρέτηση όχι μόνον αυτού καθαυτού του προσωπικού της
αστυνομίας, αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότε
ρα, στην υπηρεσία του οποίου είναι ταγμένη.

Στόχοι - Προοπτικές
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Αναγνωρίζονται διεθνώς
οι προσπάθειες της Ελλάδας
για την καταπολέμηση των
ναρκωτικών.
Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιό τική προσπάθεια που καταβάλει η
τητα έκθεση που κατάρτισε ομάδα ελληνική κυβέρνηση για την ανά
στελεχών αρμόδιας επιτροπής για σχεση της αύξησης των ναρκωτικών,
τα ναρκωτικά, της αμερικανικής που ενισχύεται από την δημιουργία
Βουλής που αφορά τα αμερικανικά του νομοσχεδίου περί καταπολέμη
προβλήματα ελέγχου ναρκωτικών σής τους. Χαρακτηρίζει σαν πολύ
στο εξωτερικό. Η ομάδα επισκέφ- σημαντικό το νομοθέτημα αυτό και
τηκε διαδοχικά χώρες της Μεσο υπογραμμίζει την ιδιαίτερη συμβολή
γείου, της Ν. Αμερικής, της Μ. Ανα των μέσων μαζικής ενημέρωσης
τολής και της Ασίας.
στην προσπάθεια πληροφόρησης
Στην έκθεση τονίζεται η σημαν του κοινού στην Ελλάδα.

Κάθε στοιχείο για τη διακίνηση
ναρκωτικών να καταγγέλεται άμεσα.
Έκκληση προς όλους τους πολί
τες να ευαισθητοποιηθούν απέναντι
στο πρόβλημα των ναρκωτικών
καταγγέλοντας αμέσως οποιοδήποτε στοιχείο έχουν για τη δράση
εμπόρων και κυκλωμάτων παραγω
γής και διακίνησης του «αργού θα
νάτου», απηύθυνε ο υπουργός Δη
μόσιας Τάξης κατά τη διάρκεια της
τακτικής ενημέρωσης του προς
τους δημοσιογράφους.
Δίνοντας για πολλοστή φορά ανα
λυτικά στοιχεία που αφορούν τις
επιτυχίες της αστυνομίας στην ανα
κάλυψη, δίωξη και σύλληψη εμπό
ρων καθώς και στην κατάσχεση και
καταστροφή του προϊόντος τους
τόνισε πως είναι απαραίτητη η κα
θολική συμμετοχή του λαού στη
συνολική προσπάθεια που καταβά
λει η Πολιτεία για την πρόληψη και
καταστολή του φαινόμενου. Μια
προσπάθεια που επισφραγίζεται θε
τικά από την θέσπιση του σχετικού
νομοσχεδίου.
Τα τελευταία χρόνια η αστυνομική
δύναμη που ασχολείται με τη δίωξη
ναρκωτικών έχει αυξηθεί σημαντικά
και συνεχώς ενισχύεται με υλικοτεχνική υποδομή.

Μέχρι το 1984 στη δίωξη των ναρ
κωτικών υπηρετούσαν 50 αστυνομι
κοί ενώ σήμερα υπηρετούν 638 (83
στην Ασφάλεια Αττικής, 27 στην
Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, 3 σε κάθε
ένα από τα 127 Α.Τ. της Αττικής, 3 σε
κάθεΤ. Ασφάλειας των Αστυνομικών
Διευθύνσεων των νομών).
Σε 404.800 ανέρχονται τα χασισόδεντρα που κατασχέθηκαν και
καταστράφηκαν μέσα στο 1986 πα
νελλαδικά ενώ αντίστοιχα μεγάλος
είναι και ο αριθμός των συλληφθέντων εμπόρων το ίδιο χρονικό διά
στημα.
Η έντονη διάδοση των ναρκωτι
κών στην εποχή μας οφείλεται στο
άγχος και τις ψυχικές διαταραχές
που δημιουργούν στους νέους η
αβεβαιότητα για το αύριο, η ανεργία
και η γενικότερη κοινωνική αποξέ
νωση. Για το ξεπέρασμα, έστω
προσωρινά, αυτών των απογοητεύ
σεων οι νέοι στρέφονται προς τα
ψυχοφάρμακα και «ανοίγουν» την
πόρτα για τον κόσμο των ναρκωτι
κών. Το δρόμο προς αυτά διευκολύ
νουν οι έμποροι που έχουν ιδιαίτερο
συμφέρον, μια που τα κέρδη τους
από τη διακίνηση - εμπορία φτάνουν

σε αστρονομικά ύψη. Έτσι όχι μόνον
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για
τη διάδοση αλλά και προσπαθούν να
κατασκευάσουν εκλαϊκευμένα και
φτηνά ναρκωτικά που θα τους εξ
ασφαλίσουν ακόμα μεγαλύτερα οι
κονομικά οφέλη. Ά ρ α η προσπάθεια
της Πολιτείας πρέπει να στοχεύει
απ’ την μια στην ενημέρωση της
νεολαίας για τους «τεχνητούς
παράδεισους» και τα αποτελέσματά
τους και απ’ την άλλη στην πλήρη
πάταξη την κυκλωμάτων - εμπόρων
που εμπορεύονται τη ζωή των συν
ανθρώπων τους κατά τρόπο ιδιαί
τερα απεχθή.
Είμαστε αποφασισμένοι, κατέ
ληξε ο υπουργός, να χτυπήσουμε
αμείλικτα οποιαδήποτε φαινόμενα
διάβρωσης εμφανιστούν στην αστυ
νομία. Η τιμωρία και η αποβολή από
το Σώμα αστυνομικών που τυχόν εν
έχονται σε τέτοια κυκλώματα θα εί
ναι παραδειγματική. Δεν έχουμε
διάθεση να καλύψουμε κανέναν και
παρακαλώ, προσωπικά, όλοι οι πολί
τες που γνωρίζουν οτιδήποτε να το
καταγγέλουν αμέσως. Μόνον τότε
θα προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια
στο κοινωνικό σύνολο.

109 Άμεση Δράση |
κατά
των ναρκωτικών
Η Άμεση Δράση Νακωτικών εί
ναι η καινούρια Υπηρεσία που δημιουργήθηκε στη Δ/νση Ναρκωτι
κών στα πλαίσια της μάχης που δί
νεται από το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης για την καταπολέμηση του
κυκλώματος των εμπόρων ναρκω
τικών ουσιών.
Το 109 είναι το τηλεφωνικό
νούμερο που ο κάθε πολίτης μπο
ρεί να καλέσει και να αναφέρει
ο,τιδήποτε έχει σχέση με τα ναρ
κωτικά.
Η Άμεση Δράση Ναρκωτικών
στεγάζεται στον 11ο όροφο του
κτιρίου της Γενικής Αστυνομικής
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Δ/νσης Αττικής (Λ. Αλεξάνδρας
173) και διαθέτει, εκτός της εν
σύρματης επικοινωνίας, η οποία
σύντομα θα είναι και ασύρματη, ει
δικευμένο προσωπικό, δικά της αυ
τοκίνητα, μοτοσυκλέτες και άλλα
μέσα που χρειάζονται για τη δίωξη
των λαθρεμπόρων. Ακόμη έχει ά
μεση σύνδεση και κάλυψη από την
Άμεση Δράση.
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ.
Αντώνης Δροσογιάννης απευθυνό
μενος προς τους δημοσιογράφους
τόνισε πως η Άμεση Δράση Ναρ
κωτικών δημιουργήθηκε για να κα
λύψει ανάγκες που υπήρχαν στον
τομέα αυτό. Μέχρι τώρα οι πολίτες
για σχετικά περιστατικά απευθύνο
νταν στα Αστυνομικά Τμήματα ή
στα Τμήματα Ασφάλειας της περιο
χής τους τα οποία όμως δεν διέθε
ταν ειδικευμένο προσωπικό στον
τομέα αυτό με αποτέλεσμα να μην
εξυπηρετείται αποτελεσματικά ο
πολίτης.
Σήμερα παράλληλα με την ί
δρυση της Άμεσης Δράσης Ναρ
κωτικών γίνονται και ειδικά επι
μορφωτικά σεμινάρια τα οποία πα
ρακολουθούν και οι άνδρες των
Αστυνομικών Τμημάτων για να έ
χουν γνώση του αντικειμένου αυ
τού.
Ενώ σύντομα ανακοίνωσε ο υ
πουργός θα δημιουργηθούν παρό
μοιες υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη
I
και αργότερα σε άλλες πρωτεύου
Στιγμιότυπο από την απονομή πτυχίων, σε μαθητές της Σχολής Ξένων
σες νομών.
Γλωσσών.

Απονομή πτυχίων
σε ξενόγλωσσους
αστυνομικούς
Πτυχία σε 49 αστυνομικούς, που
αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη
Σχολή Ξένων Γλωσσών, μετά απο
εξάμηνη εκπαίδευση, επέδωσε στη
διάρκεια ειδικής τελετής που έγινε
στις 27-3-87, στις Αστυνομικές
Σχολές, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντ/γος Νίκων Αρκουδέας.
Παραθρέθηκαν ακόμα ο α' υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντ/γος Χα
ράλαμπος Μπαχάς, ο προϊστάμενος
της θρησκευτικής υπηρεσίας της
ΕΛ.ΑΣ. αρχιμανδρίτης π. Ευσέβιος
Πιστολής, οι διοικητές των σχολών
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και άλλοι επίσημοι.
Στην αρχή της εκδήλωσης μίλη
σε ο διοικητής της Σχολής Ξένων
Γλωσσών αστυνόμος α' Γιώργος
Κατσαβός, ο οποίος αφού ανα
φέρθηκε στη σημασία και την ανα
γκαιότητα της εκμάθησης μιας ξέ
νης γλώσσας για το σύγχρονο άν
θρωπο, ευχαρίστησε τις καθηγήτριες της σχολής για την επιμελη
μένη και σωστή μετάδοση των
γνώσεών τους και τους σπουδα
στές αστυνομικούς για την επιμέ
λεια και την προσπάθεια που κατέ
βαλαν, στη διάρκεια της φοίτησής
τους στη σχολή.
Σαν εκπρόσωπος των εκπαιδευθέντων, μίλησε ο αστυνόμος Β'
Γιάννης Ξώνας, ο οποίος αναφέρ
θηκε στην πλήρη και άριστη οργά

νωση της εκπαίδευσης, την επιλο
γή άριστου διδακτικού προσωπικού
και σύγχρονων βοηθημάτων, την
άψογη διοίκηση και το υψηλό επί
πεδο των σπουδαστών.
Την όλη εκδήλωση έκλεισε με
ομιλία του ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο
οποίος αφού τόνισε την απόλυτη
ανάγκη ύπαρξης ξενόγλωσσων α
στυνομικών, κάλεσε τους εκπαιδευθέντες να επιδείξουν ζήλο, φιλομάθεια, προκειμένου να ανανεώ
νουν συνεχώς τις γνώσεις τους.
Από τη Σχολή Ξένων Γλωσσών,
αποφοίτησαν φέτος από τη Γ βαθ
μίδα (προχωρημένη) 16 κατώτεροι
αξιωματικοί, ένας υποπυραγός και
15 κατώτεροι αστυνομικοί. Από τη
μέση βαθμίδα 16 κατώτεροι αστυ
νομικοί και ένας αρχιπυροσβέστης.

ώψογη παρέλαση
μηχανοκίνητων
ΙΕΛΛΣ με την ευ.
ου του 1821. σττ
Πειραώ-

λος της Δ/νσης Κρατικής Ασφά
λειας.
Στη σεμνή αυτή εκδήλωση πα
ραβρέθηκαν ο γενικός γραμματέας
του υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Παναγιώτης Μορφωπός, η ηγεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας, άλλοι
ανώτατοι και ανώτεροι αξ/κοί και
το προσωπικό του υπουργείου. Α
νάλογες εκδηλώσεις με ομιλίες και
συγκεντρώσεις προσωπικού, έγιναν
σε όλες τις αστυνομικές διευθύν
σεις της χώρας.

Χιονοδρομικοί αγώνες
μεταξύ αστυνομικών
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα χιο
νοδρομιών μεταξύ αστυνομικών,
έγινε από 27-2-87 μέχρι 7-3-87 στο
Τρέντο Ιταλίας. Οι αγώνες αυτοί
διεξάγονται κάθε χρόνο από το
1969, με τη φροντίδα του δημάρ
χου του Τρέντο και των αστυνομι
κών σωμάτων της Ιταλίας.
Την έναρξη των αγώνων, στους
οποίους έλαβαν μέρος αστυνομικοί
από 32 κράτη, μεταξύ των οποίων η
Ρωσία (για πρώτη φορά) η Κίνα, η
Αμερική κ.ά., κήρυξε ο υπουργός
Εσωτερικών της Ιταλίας Λουίντζι
Σκαλφάρο.

25η Μαρτίου
1987 Η ιστορική επέτειος της εθνε
γερσίας του 1821, γιορτάστηκε με
λαμπρότητα και επισημότητα σε
όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες
της χώρας. Επίκεντρο των γιορτα
στικών εκδηλώσεων ήταν η Αθήνα.

Στην ελληνική αποστολή συμ
μετείχαν ο αστυνόμος α' Αλέξαν
δρος Βλάχος σαν αρχηγός, ο αρχιφύλακας Παναγιώτης Κουπαρίτσας
και οι αστυφύλακες Δημήτρης Λέφας και Γιάννης Κούσουλας. Η ελ
ληνική συμμετοχή κρίνεται ικανο
ποιητική, αρκεί να αναφέρουμε ότι
στο αγώνισμα του SLALOM, ο α
στυφύλακας Δημήτρης Λέφας με
ταξύ 85 συμμετασχόντων αθλητών,
από τους οποίους τερμάτισαν 47,
κατέλαβε την 20η θέση, ενώ στο
γιγαντιαίο SLALOM, μεταξύ 95 α
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση που
θλητών, από τους οποίους τερμά
έγινε στο υπουργείο Δημόσιας Τά
τισαν 74, κατέλαβε την 37η θέση.
ξης, για την επέτειο της 25ης Μαρ
Στο ίδιο αγώνισμα ο αστυφύλακας
τίου 1821.
Γιάννης Κούσουλας κατέλαβε την
58η θέση.
Την παραμονή της γιορτής 24-3-87,
έγινε ειδική τελετή στο υπουργείο
Δημόσιας Τάξης, όπου μίλησε για
το νόημα και τη σημασία της εθνε
γερσίας του 1821, ο αστυνομικός
υποδ/ντής Παντελής Κυριακόπου-

Οι δόκιμοι
χόρεψαν...
Με εξαιρετική επιτυχία δόθηκε
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σε κοσμικό κέντρο της Αθήνας στις
12-3-87, ο χορός της πρώτης τάξης
των δοκίμων υπαστυνόμων της
Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ενθου
σιώδες περιβάλλον, πλημμυρισμέ
νο από μουσική και χορό, οι δόκι
μοι υπαστυνόμοι διασκέδασαν μα
κριά από το άγχος των θρανίων και
των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους, ο γενικός γραμμα
τέας του Υ.Δ.Τ., Παναγιώτης Μορφωπός, ενώ παραβρέθηκαν οι α'
και β' υπαρχηγοί της ΕΛ.ΑΣ. αντι
στράτηγοι Χαράλαμπος Μπαχάς και
Θανάσης Ζαφείρης, οι διοικητές
των αστυνομικών σχολών, άλλοι
επίσημοι και πολλοί δόκιμοι υπαστυνόμοι, με συγγενείς και φίλους
τους.

της ΕΛ.ΑΣ. και 19 πολιτικοί υπάλλη
λοι, από διάφορες περιοχές της χώ
ρας.
Στη διάρκεια του σεμινάριου,
που έγινε σε αίθουσα του υπουργεί
ου Δημόσιας Τάξης, μίλησαν διακε
κριμένοι καθηγητές και ειδικευμέ
νοι αξ/κοί της ΕΛ.ΑΣ. σε θέματα δη
μοσίων σχέσεων. Ανάμεσα στα θέ
ματα που συζητήθηκαν ήταν «Νέοι
και Αστυνομία», «Αστυνομία και Πο
λίτης», «Τύπος - Μέσα Μαζικής Ε

νημέρωσης - Σχέσεις αυτών με την
αστυνομία», «Υπόσταση των θεμε
λιωδών δικαιωμάτων και ο ρόλος της
αστυνομίας» κ.ά. Το Σεμινάριο έ
κλεισε με ομιλία του προς τους εκπαιδευθέντες ο α' υπαρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ. αντ/γος Χαράλαμπος Μπα
χάς. Την ευθύνη διεξαγωγής του
σεμινάριου είχε το 4ο τμήμα εκπαι
δευτικών μελετών της Δ/νσης Εκ
παίδευσης του Υ.Δ.Τ.

Βραβεύτηκε η αυτοθυσία
Ο βραβευθείς
από τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό
για πράξεις
αυτοθυσίας και
ανθρωπιάς,

Ενημερωτικές
επισκέψεις
Ενημερωτικές επισκέψεις στο
Κέντρο Άμεσης Δράσης «100» και
στην υποδιεύθυνση εγκληματολο
γ ιώ ν ερευνών, πραγματοποίησαν

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη των
σπουδαστών της Σχολής Εθνικής
Αμύνης στο «100».
πρόσφατα σπουδαστές της Σχολής
Εθνικής Αμύνης, και ενημερώθηκαν
από αρμόδιους αξιωματικούς για τη
λειτουργία και το έργο των παραπά
νω νευραλγικών υπηρεσιών.

Σεμινάριο
Δημοσίων Σχέσεων
Σεμινάριο σε θέματα Δημοσίων
Σχέσεων, παρακολούθησαν από
9-13/3/87,27 κατώτεροι αξιωματικοί
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υπαστυνόμος σ '
Αγγελος
Γραμμένος.
Σε ειδική τελετή που έγινε στις
23-3-87, ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός, βράβευσε για σωστικές
και αλτρουϊστικές πράξεις, με την
απονομή διπλώματος και μεταλλίου
εξαιρέτων πράξεων, τον υπαστυνόμο α' Ά γγελο Γραμμένο.
Ο ανωτέρω αστυνομικός βρα
βεύτηκε γιατί στις 16-10-86 έσωσε
κυριολεκτικά τη ζωή (προσφέροντας πρώτες βοήθειες και μεταφέροντας έγκαιρα στο ΣΑΒ Ερυθρού
νεαρό άτομο που επιχείρησε να
αυτοκτονήσει. Επίσης, στις 25-1186, πρόσφερε πρώτες βοήθειες και
μετέφερε στον Ευαγγελισμό, άτο
μο που είχε τραυματιστεί σοβαρά
σε τροχαίο κοντά στο σπίτι του, με
αποτέλεσμα να αποκοπεί σχεδόν
εξολοκλήρου το πόδι του.

και ο αρχιφύλακας Μιχάλης Μαθιουδάκης της Άμεσης Δράσης Ατ
τικής, γιατί διέσωσε από βέβαιο
θάνατο στις 16-3-87, τον 69χρονο
χειμερινό κολυμβητή Παναγιώτη
Κονσολάκη, που κινδύνευσε να
πνιγεί λόγω υποθερμίας στη θα
λάσσια περιοχή Μπάτη στο Π. Φά
ληρο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο υ
παστυνόμος α' Άγγελος Γραμμέ
νος, βραβεύτηκε το 1982 από την
Ακαδημία Αθηνών για την αυτοθυ
Τέτοιες υπέροχες πράξεις αν
σία που έδειξε, όταν στην προσπά- θρωπιάς και αυτοθυσίας από μέ
θειά του να σώσει δύο νεαρά κορί ρους συναδέλφων, ευαισθητοποι
τσια που κινδύνευαν να πεθάνουν ούν και συγκινούν όλους, προβάλ
σφηνωμένα σε
ένα
καιόμενο λοντας μια άλλη πτυχή του κοινω
αυτ/το, τραυματίστηκε σοβαρά.
νικού και ανθρωπιστικού έργου της
Στην ίδια τελετή, βραβεύτηκε αστυνομίας.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Η τριμελής σπείρα διακίνησης
ναρκωτικών που δρούσε στο Ηρά
κλειο Κρήτης έπεσε στα χέρια της
Ασφάλειας μετά από εξάμηνη και
πλέον παρακολούθηση. Πρόκειται
για τους Γιώργο Λιονάκη 31 χρόνων
ιδιοκτήτη ταβέρνας, Μενέλαο Σκουλουδάκη ιδιοκτήτη μπουτίκ 30 χρό
νων και τον συνομήλικό του ξενοδοχοϋπάλληλο Κώστα Δασκαλάκη.
Οι δύο πρώτοι παρ’ όλο που διέθε
ταν σπίτι στην πόλη προτιμούσαν να
μένουν στο ξενοδοχείο «Ατρίων».
Ειδικά τον τελευταίο καιρό βρίσκον
ταν σε άσχημη οικονομική κατά
σταση αφού οι επιχειρήσεις τους
κινδύνευαν να χρεωκοπήαουν.
Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο
δωμάτιό τους, παρουσία και του ξε
νοδόχου και ανακάλυψαν: 2 γραμ
μάρια ηρωίνης μέσα σε ειδική κρύ
πτη θήκης γυαλιών που βρισκόταν
πάνω στον καθρέφτη της τουαλέτας
καθώς και κρύπτες στην ταπετσαρία
και στον αεραγωγό του δωματίου.
Είκοσι λεπτά αργότερα συνέλα
βαν τους τρεις «φίλους» την ώρα
που επέστρεφαν στο «ορμητήριό»
τους. Πάνω στον Δασκαλάκη βρέθη
καν τρεις δόσεις χασίς σε φούντα
ενώ στον Λιονάκη 500.000 δραχμές.
Τα χρήματα αυτά τα κρατούσε χωρι
στά από τις υπόλοιπες 19.000 που
είχε επίσης στην τσέπη του.
Η αστυνομία πιστεύει ότι το ποσόν
αυτό προερχόταν από πώληση ναρ
κωτικών και προοριζόταν για την
αγορά νέων ποσοτήτων. Άλλωστε η
αξία της ηρωίνης που κατασχέθηκε
προσεγγίζει τις 250.000 δραχμές.
Η ιστορία όμως δεν τέλειωσε εδώ,
με τη σύλληψη των φιλόδοξων και
επίδοξων εμπόρων. Λίγο αργότερα
στην αστυνομία έφθασε ο ρεσεψιονίστας του ξενοδοχείου και παρέ
δωσε μια κασετοθήκη που όμως δεν
περιείχε κασέτα αλλά 10 γραμμάρια
ηρωίνης συσκευασμένα σε φακελά
κια του 1 γραμμαρίου. Την θήκη είχε
βρει σε ζαρντινιέρα μία καθαρίστρια.
Η κασέτα που θα έπρεπε να περι
έχει, ανακαλύφθηκε στο κέντρο του
Λιονάκη με την σφραγίδα του πάνω
της. Η πιθανότερη εκδοχή είναι πως
μετά τη σύλληψή τους οι νεαροί
άφησαν με τρόπο, για να μην γίνουν
αντιληπτοί τη θήκη στη ζαρντινιέρα,
την ώρα που μεταφέρονταν από

τους αστυνομικούς στο υπόγειό του
ξενοδοχείου μαζί με τα πολύτιμα...
ευρήματα.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Το “ κουδούνι του κινδύνου”
κρούει έγκαιρα η Αστυνομική Δ ιεύ
θυνση Ρεθύμνου όχι μόνο προς
τους επίδοξους ‘‘καμικάζι” της
ασφάλτου, αλλά και προς τους γο
νείς τους.
Με την εκτεταμένη ανακοίνωση
που έδωσε στη δημοσιότητα συγκε
κριμενοποιεί τα προβλήματα κυ
κλοφορίας που αντιμετωπίζει η πόλη
εν όψει και της τουριστικής περι
όδου και καλεί τους συμπολίτες της
να ευαισθητοποιηθούν για τη λύση ή
την πρόληψή τους.
Οι περισσότεροι παραβάτες των
κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι
νέοι 16-17 χρόνων, επισημαίνει η
ανακοίνωση. Πρόσφατα και σε διά
στημα μόνο είκοσι ημερών, μηνύθηκαν 120 οδηγοί μοτοποδηλάτων και
μοτοσικλετών κυρίως για παραβά
σεις σχετικές με την υπερβολική τα
χύτητα και τους επικίνδυνους ελι
γμούς. Αυτές είναι οι παραβάσεις
που τις πιο πολλές φορές στέλνουν
τους παραβάτες στο νοσοκομείο ή
στο θάνατο.
Τα στοιχεία του υπουργείου Επι
κοινωνιών και Μεταφορών αναφέ
ρουν πως στην πόλη του Ρεθύμνου

κυκλοφορούν περισσότερα από
5.000 μοτοσικλέτες και μοτοποδή
λατα (σε κάθε 4 Ρεθυμνιώτες αναλο
γεί και ένα δίκυκλο). Στο νομό Χα
νιών κυκλοφορούν συνολικά 12.300
δίκυκλα με αντίστοιχο πληθυσμό
120.000 κατοίκων, ενώ στο νομό
Ηρακλείου 18.000 μηχανάκια αντι
στοιχούν σε 250.000 κατοίκους.
Τα περισσότερα από τα δίκυκλα
χρησιμοποιούνται από νεαρούς όχι
για την κάλυψη συγκεκριμένων
αναγκών ή για την μεταφορά του κα
τόχου στην δουλειά του, αλλά για
ψυχαγωγία. Και σ ’ αυτή την περί
πτωση όμως αναγκαία προϋπόθεση
για την ασφαλή κυκλοφορία είναι η
σωστή αγωγή. Μια αγωγή που απο
τελ εί μόνιμό στόχο της Αστυνομίας.
Οργανώνονται συνεχώς ομιλίες στα
σχολεία της πόλης και της επαρχίας,
προβάλλονται διαφάνειες και δίνον
ται οδηγίες από έμπειρους αξιωμα
τικούς της Τροχαίας για τη σωστή
κυκλοφορία.
Τα προληπτικά και κατασταλτικά
μέτρα που παίρνει η Τροχαία δεν
αρκούν πάντα.
Ιδιαίτερα το καλοκαίρι η ζωή των
κατοίκων γίνεται εφιαλτική όταν οι
νεαροί αναβάτες με τις μηχανές
τους προκαλούν εκκωφαντικούς
θορύβους διασχίζοντας ακόμα και
τα στενοσόκακα με ιλιγγιώδη ταχύ
τητα.
Τη θερινή περίοδο οι έλεγχοι από
την πλευρά της Τροχαίας θα συνεχι
στούν με μεγαλύτερη ένταση και
αυστηρότητα.
Απομένει να βοηθήσουν, με τον
τρόπο τους και οι γονείς αυτή την
προσπάθεια, που στόχο έχει να στα
ματήσει να χύνεται στην άσφαλτο με
τόσο μάταιο τρόπο αθώο νεανικό
αίμα.
Εκτός από την κυκλοφοριακή εκ
στρατεία η Α.Δ. Ρεθύμνου ξεκίνησε
πρόσφατα επισκέψεις στα Λύκεια
της πόλης και των κωμοπόλεων του
νομού για να ενημερώσει τους μα
θητές και να τους ευαισθητοποιήσει
απέναντι στους κινδύνους που δια
τρέχουν από τα ναρκωτικά. Το πρό
γραμμα της ενημέρωσης περιλαμ
βάνει ομιλία από τον διοικητή του Τ.
Ασφαλείας, προβολή σχετικής ται
νίας και διάλογο με τους μαθητές και
θα καλύψει όλα τα Λύκεια του Ρεθύ
μνου.
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«Τεχνίτες
αυτοκινήτων»
Τ ρεις
επαγγελματίες
διαρ
ρήκτες αυτοκινήτων συνελήφθησαν μετά από ενέδρα του Ζ' Πα
ραρτήματος Ασφαλείας. Πρόκειται
για τους Χουάν Κουΐντερ 37 χρό
νων, Χουάν Σαμπέτρα 28 χρόνων
Χιλιανοί και οι δυο και τον Αργεντι
νό Μάικλ Βελίκ 38 χρόνων.
Οι τρεις αλλοδαποί που αποδεί
χτηκαν ειδικοί στον τρόπο δου
λειάς τους πιάστηκαν στη διασταύ
ρωση των οδών Ακτή Ποσειδώνος
και Πλάτωνος. Μέσα σε δύο μήνες
είχαν «γδύσει» 20 αυτοκίνητα στις
περιοχές Πειραιά, Μοσχάτο, Καλ
λιθέα, Κηφισιά και Πλάκα.
Ο τρόπος που δρούσαν ήταν ο
εξής: Έσπαγαν τα μπουζί των αυ
τοκινήτων και με την πορσελάνη
ράγιζαν τα τζάμια. Μετά έσπρω
χναν το ραγισμένο τζάμι με τον α
γκώνα τους και άνοιγαν την πόρτα.
Έτσι δούλευαν αθόρυβα και πάντα
τις νύχτες.
Η λεία τους από τις διαρρήξεις
ήταν δερμάτινα μπουφάν, χρυσα
φικά, ρολόγια, φωτογραφικές μη
χανές, σακ-βουαγιάζ, πορτοφόλια
καθώς και 800.000 δραχμές μετρη
τά.

και η Ελευθερία Κώτση, 43 χρόνων,
στο σπίτι της Κώτση στην οδό Δεληγιώργη στην πλατεία Κουμουνδούρου.
Από έρευνα στο κοσμηματοπω
λείο του Καραγιάννη και στα σπίτια
των άλλων δύο βρέθηκαν ένα κιλό
χρυσός σε πλάκες, 100 χρυσές λί
ρες αξίας 3.269.000 δρχ. κοσμήμα
τα χρυσά βάρους 256 γραμμαρίων
και 249 χρυσά ρολόγια, αξίας πάνω
από 2.000.000 δραχμές. Ό λα ήταν
λαθραία.

Ο λύκος κι αν εγέρασε
τρίχωμα δεν αλλάζει

Στα «πράσα» πιάστηκαν τρεις
σεσημασμένοι διαρρήκτες από την
αστυνομία ενώ επιχειρούσαν τη
διάρρηξη των ΕΛΤΑ Σαλαμίνας.
Οι τρεις της «παρέας» είναι: Ο
Ηλίας Δ. Τζίμος 42 χρόνων οικοδό
μος, κάτοικος Πατησίων, που έχει
περάσει συνολικά 10 χρόνια στη φυ
λακή για διάφορα αδικήματα. Ο Κώ
στας Λ. Καραβάτσος 47 χρόνων ε
μπορικός αντιπρόσωπος από την
Ά ρτα, φυγόδικος που εδώ και πέντε
χρόνια εκκρεμούν εναντίον του καταδικαστικές αποφάσεις 14 χρόνων
για ακάλυπτες επιταγές και ο Χρήστος Ζ. Μαντζάνος 49 χρόνων μελισσοκόμος από τα Τρίκαλα. Κι αυ
τός έχει εκτίσει ποινές φυλάκισης
10 χρόνων για διάφορα αδικήματα.
Ο χρυσός σας
Η γνωριμία των τριών ώριμων
φέρνει πιο κοντά...
«κυρίων» έγινε μέσα στις φυλακές.
στα σίδερα
Αλληλοεκτίμησαν τα προσόντα και
τις ικανότητάς τους και σχέδιασαν
Τρία άτομά συνελήφθησαν και το «κόλπο για χοντρή μπάζα», τη
ασκήθηκε εναντίον τους ποινική διάρρηξη δηλαδή του υποκαταστή
δίωξη για παράνομη εμπορία χρυ ματος των ΕΛΤΑ Σαλαμίνας.
Τη Δευτέρα 23 Μάρτη, στις 4 τα
σού, χρυσών νομισμάτων και λα
ξημερώματα επιχείρησαν να πραγ
θρεμπόριο ρολογιών.
Συγκεκριμένα
συνελήφθησαν ματοποιήσουν το σχέδιό τους. Αφού
την ώρα που προσπαθούσαν να έκοψαν με ψαλίδα το προστατευτι
πουλήσουν χρυσαφικά σε αστυνο κό ρολό του κτιρίου που στέγαζε
μικό, δήθεν ενδιαφερόμενο, ο I. το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, άνοι
Καραγιάννης, κοσμηματοπώλης, ο ξαν την πόρτα με αντικλείδι και έ
Στέφανος Σαμανίδης, 35 χρόνων κλεψαν τα δυο χρηματοκιβώτια που

υπήρχαν. Στη συνέχεια μετέφεραν
τη λεία τους στο φορτηγό του Καραβάτσου που είχαν μαζί τους.
Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου των
ΕΛΤΑ Δημήτρης Φαρμακούρης 35
χρόνων που μένει στον επάνω ακρι
βώς όροφο άκουσε θόρυβο και βγή
κε στο μπαλκόνι. Είδε τους δυο ά
ντρες να μπαίνουν στο φορτηγό και
τον έναν σε ιδιωτικής χρήσης αυτο
κίνητο. Αμέσως ειδοποίησε την α
στυνομία και τον διευθυντή του υ
ποκαταστήματος.
Οι άνδρες του Α.Τ. Σαλαμίνας κι
νητοποιήθηκαν έγκαιρα και σωστά.
Απέκλεισαν όλες τις εξόδους της
Σαλαμίνας και τελικά εντόπισαν και
συνέλαβαν τους τρεις δράστες μέ
σα στοφέρι-μποτ «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ».
Τα δυο χρηματοκιβώτια περιεί
χαν επιταγές, μετρητά και γραμμα
τόσημα αξίας πολλών εκατομμυρίου
δραχμών.

Η ταχύτητα δεν
τον γλύτωσε
Συνελήφθη μετά από συντονι
σμένες ενέργειες του ΤΟΤΑ Αθη
νών, ο ασυνείδητος οδηγός που
την 1η Απριλίου, παρέσυρε και
τραυμάτισε θανάσιμα με αστικό
λεωφορείο της ΕΑΣ, τον 54χρονο
εργάτη Ευθύμιο Κραβαριώτη, στη
διασταύρωση Π. Ράλλη και Αγίας
Άννης, ο οποίος αφού υπέδειξε σε
δύο αστυνομικούς με πολιτικά, που
τυχαία περνούσαν με αυτ/το από
το σημείο του ατυχήματος, το
πτώμα στην άκρη του δρόμου για
να το μεταφέρουν σε νοσοκομείο,
ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανί
στηκε.
Οι αστυνομικοί του ΤΟΤΑ, μετά
από την κατάθεση των συναδέλ
φων τους και με τη βοήθεια ενός
κομματιού από το παρμπρίζ του
αυτ/του, ξεκίνησαν εξονυχιστικές
έρευνες από τα αμαξοστάσια της
ΕΑΣ. Ένα από τα λεωφορεία που
ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι είχε

Πάϊζης, γιατί κατείχε παράνομα στο
κρεοπωλείο του στον Πειραιά, μία
αρχαιά εικόνα του Αγίου Νικολάου
Συνελήφθη πρόσφατα από το 5ο διαστάσεων 040x0,27 μ. του 17ου
τμήμα αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης αιώνα και διαπραγματευόταν την
Ασφάλειας Αττικής, ο 45χρονος Δε- πώλησή της σε αστυνομικό του τμή
γκλερής Βασίλης του Ιωάννη κάτοι ματος αρχαιοκαπηλίας, α ν τ ί700.000
κος Περιστεριού, για παραβάσεις δραχμών. Τέλος σχηματίστηκε δι
των νόμων περί αρχαιοτήτων και ό κογραφία σε βάρος του Παύλου
Παυλίδη, γεν. 1932 στον Καύκασο
πλων.
Συγκεκριμένα ύστερα από συν Ρωσίας, κατοίκου Κορυδαλλού, ερ
τονισμένες και μεθοδευμένες ε γολάβου τεχνικών έργων, γιατί βρέ
νέργειες των ανδρώντου τμήματος, θηκε στην κατοχή του μία μαρμάρι
ανακαλύφθηκαν και κατασχέθηκαν νη λήκυθος ύψους0,75μ. εμπορικής
στις αποθήκες του κατηγορούμενου αξίας 2.500.000 δρχ., σύμφωνα με
έγγραφο του εθνικού αρχαιολογι
κού μουσείου.

Συλλέκτης αρχαίων

Ο 37χρονος οδηγός της ΕΑΣ Σάλω
νας Πέτκοβας.
αλλάξει πρόσφατα παρμπρίζ. Η τσι
μπίδα του νόμου, δεν άργησε να
συλλάβει τον 37χρονο Σόλωνα
Πέτκοβα, κάτοικο Μεταμόρφωσης,
που το μοιραίο εκείνο βράδυ είχε
βάρδια. Δεν άργησε βέβαια να ο
μολογήσει την αποτρόπαιη πράξη
του, για την οποία θα λογοδοτήσει
ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Περιζήτητος γαμπρός
της... CIA

Ραδιοπειρατής ολκής
Συνελήφθη από την Ασφάλεια
Ηρακλείου, ο 24χρονος άνεργος
Γιώργος Αποστολάκης, μετά από
έφοδο σε αποθήκη, όπου εκτός
από τον παράνομο ραδιοσταθμό
που διατηρούσε στον συνοικισμό
Ηρακλείου, βρέθηκαν και κλοπι
Η κατασχεθείσα μαρμάρινη λήκυ
θος αξίας 2.500.000 δραχμών.

Ο Αποστολάκης στην αποθήκη με
τα κλοπιμαία.
μαία συνολικής αξίας τεσσάρων
εκατομμυρίων δραχμών.
Ο ραδιοπειρατής αποκάλυψε ότι
διατηρούσε το σταθμό από το 1979
και ότι χρόνια τώρα έκανε κλοπές.
Από την αστυνομία γίνονται εντα
τικές έρευνες για τον εντοπισμό
τυχόν συνεργατών του Αποστολάκη.

και στο σπίτ του στο Περιστέρι: έξι
εικόνες, τρία μεγάλα μαρμάρινα α
ντικείμενα (λήκυθος κτλ.), εξήντα
δύο πήλινα αγγεία (αγγεία-ειδώλια),
τριάντα τέσσερα χάλκινα αντικείμε
να (νομίσματα-δακτυλίδια-περόνες)
και σαράντα έξι αμφορείς-πιάτα,
προερχόμενα από το βυθό της θά
λασσας, μεγάλης αρχαιολογικήςπολιτιστικής και εμπορικής αξίας,
χωρίς να έχουν δηλωθεί στις αρμό
διες υπηρεσίες. Επίσης βρέθηκαν
πολεμικά τουφέκια, αυτόματα όπλα,
ξιφολόγχες σπαθιά κ.ά., τα οποία και
κατασχέθηκαν.
Από την ίδια υπηρεσία συνελή
φθη ο 39χρονος κρεοπώλης Σπύρος

Φαίνεται πως ακόμα υπάρχουν
αφελείς που πιστεύουν χωρίς πρώ
τα να εξακριβώσουν οτιδήποτε
τους πλασάρουν ή τους υποσχεθούν άγνωστοι. Με αυτό το σκεπτι
κό βρήκε πρόσφορο έδαφος για να
αναπτύξει τη δράση του, ο 40χρονος άεργος απατεώνας Παναγιώτης
Μαλιχούδης από την Καλαμάτα,
που κυκλοφορούσε με το ψευδώ
νυμο Παναγιώτης Βασιλάκος, παριστάνοντας τον αντισμήναρχο, τον
βαθμοφόρο της CIA, τον ανιχνευτή
θησαυρών, τον εργοστασιάρχη κ.ά.
Τα θύματά του ήσαν συνήθως
ανυποψίαστες γυναίκες, από τις
οποίες έπαιρνε προκαταβολικά
προίκα, υποσχόμενος φυσικά τι άλ
λο τον «πολυπόθητο γάμο». Κά
ποιος από τα θύματά του, είχε πεισθεί τόσο πολύ για την ύπαρξη θη
σαυρού από ένα χάρτη, ώστε αφού
έδωσε στον «πράκτορα» 170.000
δρχ., ξεκίνησε με μπουλντόζα να
να πάει στη Μικρά Ασία, σε σημείο
που του υπέδειξε ο Μαλιχούδης...
Πριν σταματήσει την ενεργό
δράση του ο 40χρονος απατεώνας
και συλληφθεί από την αστυνομία
είχε αποσπάσει γύρω στο ένα εκα
τομμύριο σε μετρητά.
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Τραγικός θάνατος

Θύμα της τεχνοκρατούμενης
εποχής μας, έπεσε ο άτυχος αρχιφύλακας Στέλιος Μπερτσουλάκης
29 χρόνων, αφήνοντας την τελευ
ταία του πνοή στην παγωμένη πί
στα του Ελληνικού σ’ ένα από τα
πιο σπάνια ατυχήματα που συνέθησαν στους χώρους του Αεροδρο
μίου.
Ήταν περίπου 09.45' ώρα της
18-3-87 όταν εκτελώντας υπηρεσία
περιπολίας, η τραγική συγκυρία
έφερε το περιπολικό που επέβαινε
πίσω από τις τουρμπίνες του αερο
πλάνου «AIR BUS» της Ολυμπιακής
Αεροπορίας που εκείνη την στιγμή
δοκίμαζε τους κινητήρες του.
Η δύναμη των αερίων παρέσυρε
το περιπολικό και σκόρπισε τον θά
νατο. Αφησε νεκρό τον αρχιφύλακα Στέλιο
Μπερτσουλάκη και
τραυμάτισε τον οδηγό του αστυ

φύλακα Χρήστο Κανελλόπουλο.
Βύθισε στο πένθος την
οικογένεια του αρχιφύλακα
και ορφάνεψε την Αστυνομία αφού
της στέρησε ένα 29χρονο εκλεκτό
παλικάρι.
Η Κρητική γη, Τα Δελιανά Κισσάμου, στα Χανιά, όπου πρωτοαντίκρυσε το φως και τη ζωή τον
πήρε για πάντα στην αγκαλιά της.
Ο Γεν. Γραμματέας του ΥΔΤ
Πάνος Μορφωπός, ο αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Νίκων Αρκουδέας και πολλοί αστυνομικοί
υπάλληλοι συνόδεψαν τον εκλεκτό
συνάδελφο μέχρι την τελευταία
κατοικία και εξέφρασαν τον βαθύ
τατο πόνο και θλίψη στους οικεί
ους του.
Τιμές απέδωσε διμοιρία αστυ
φυλάκων της ΑΔ Χανίων.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Προήχθησαν οι κατωτέρω υπαστυνόμοι Α' στο βαθμό του αστυνόμου Β',
κατ’ αρχαιότητα, για πλήρωση ισάρι
θμων κενών οργανικών θέσεων, σύμ
φωνα με τα άρθρα 10, παρ. 2 και 27 παρ.
1 και 2, του Ν. 671/1977.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ του Ιωάννη,
ΓΙ ANNO ΥΛΗΣ Κων/νος του Βασι
λείου, ΚΟΡΚΟΣ Σπυρίδων του Γεωρ
γίου, ΚΑΤΣΑΣ Αντώνιος του Δημητρίου, ΛΥΚΟΤΣΕΤΑΣ Στυλιανός του
Αχιλλέα, ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Χρήστος
του Νικολάου, ΠΥΛΗΣ Ευάγγελος του
Χρήστου, ΣΙΑΤΗΡΑΣ Γεώργιος του
Κων/νου, ΔΙΑΒΑΔΙΑΝΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ του Ιωάννη, ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεω
νίδας του Γεωργίου, ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ
Αριστείδης του Δημητρίου, ΚΑΡΑΛΗΣ Δημήτριος του Κων/νου, ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Νικολάου,
ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΥΑΛΟΣ Βασίλειος του
Παναγιώτη,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Γεώργιος του Αθανασίου, ΤΣΟΥΦΗΣ
Στυλιανός του Χρυσόστομου, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημήτριος του Ηλία,
,ΤΡΑΓΟΥΑΙΑΣ Χρήστος του Γεωρ
γίου, ΒΩΒΟΣ Νικόλαος του Ευαγγέ
λου, ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Γεώργιος του
Αναστασίου, ΣΚΑΑΒΟΥΝΟΣ Γεώρ
γιος του Αντωνίου, ΚΟΛΛΙΑΣ Δημήτριος του Ιωάννη, ΣΧΟΙΝΑΣ Ευθύμιος

του Χρήστου, ΒΛΑΧΑΒΑΣ Κων/νος του
Δημητρίου,
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Παναγιώτης του Μιχαήλ, ΚΥΛΑΦΑΣ
Ευάγγελος του Γεωργίου, ΓΩΓΟΣ Σο
φοκλής του Παναγιώτη, ΤΡΑΟΥΣΗΣ
Βασίλειος του Γρηγορίου, ΣΙΑΤΟΣ
Νικόλαος του Γεωργίου, ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ Ιωάννης του Κων/νου, ΚΑΤΣΑΡΟΣ Αναστάσιος του Γεωργίου, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος του Χρή
στου, ΓΟΓΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του
Ευαγγέλου, ΑΡΜΥΡΟΣ Γεώργιος του
Σπυρίδωνα, ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Δημήτριος του Θεοδώρου, ΡΑΪΚΟΣ Λάμ
προς του Αθανασίου, ΜΟΥΚΑΣ Γρηγόριος του Σωτηρίου, ΡΗΓΑΣ Ανδρέας
του Αναστασίου, ΤΑΣΙ ΑΣ Άγγελος
του Κων/νου, ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Αθανάσιος
του Θεοδώρου, ΣΑΒΒΑΚΗΣ Ηλίας του
Γεωργίου, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Σταύρος του Νικολάου, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Κων/νου.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Αποστρατεύθηκε, με αίτησή του, ο
αστυνομικός υποδιευθυντής ΒΛΑΧΑΚΗΣ Νικόλαος του Ιωάννη, ο οποίος
προήχθη στο βαθμό του σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 του Ν.
988/1979.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Με διαταγή της Αστυνομικής Διεύ399

θυνσης Ευρυτανίας, απονεμήθηκε
«ΕΠΑΙΝΟΣ» με το κατωτέρω αιτιολογικό, στον αστυνόμο Β' ΔΑΒΟΥΛΟ
Ιωάννη του Χρήστου, αστυφύλακες
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Αθανάσιο του Φιλίππου,
ΜΠΟΤΗ Νικόλαο του Στεφάνου του
Τμήματος Τάξης της Α.Δ. Ευρυτανίας
και στους αστυφύλακες ΣΥΡΡΟ Βασί
λειο του Κωνσταντίνου και ΡΑΠΤΗ
Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, του Α.Σ.Τ.
Προυσού, διότι, «προς καταδίωξη και
σύλληψη του ΠΕΖΟΥΑΑ Δημητρίου,

κής Αστυνομίας, 150 υποψηφίων αστυ
νομικών (143 άνδρες και 7 γυναίκες).
Ο διαγωνισμός για όλους τους υπο
ψηφίους και για όλα τα μαθήματα θα
γίνει στην. Αθήνα. Ως ημερομηνία έν
αρξης των εξετάσεων ορίστηκε η Τε
τάρτη, 10.6.1987, με πρώτο εξεταστικό
μάθημα τα πνευματικά και ψυχικά
προσώντα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι
σμό έχουν οι ανθυπαστυνόμοι και αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων, ηλι
ετών 53, κτηνοτρόφου, κατοίκου Σάρ κίας μέχρι 35 ετών κατά το χρόνο διεκινης, ο οποίος την 24.2.87 και ώρα νεργείας των εξετάσεων που έχουν του
17.00 διέπραξε στην αυλή του σπιτικού λάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης
του αποτρόπαιο ανθρωποκτονία με πέ- αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής και
λεκυ σε βάρος της μητέρας του, και στη οι αστυφύλακες, ηλικίας μέχρι 35 ετών,
συνέχεια, αφού απείλησε προστρέ- που είναι πτυχιούχοι οποιουδήποτε
ξαντα γείτονα, κατέφυγε και κρύφτηκε ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
στα γύρω βουνά, πιθανότατα οπλοφο
Η εξέταση των υποψηφίων στα πνευ
ρών. Κατόπιν διαταγής, δραστηριο ματικά και ψυχικά προσόντα (ευφυΐα,
ποιήθηκαν πρόθυμα, με ζήλο και με βα- αντίληψη, νοημοσύνη, ευστροφία
θειά επίγνωση του καθήκοντος τους, πνεύματος, παρατηρητικότητα, ικανό
πεζοπόρησαν νύκτα για ένα τρίωρο τητα συζήτησης κ.τ.λ.) γίνεται με προ
μέσα από δύσβατες και απόκρημνες φορική δοκιμασία.
οροσειρές κάτω από αφόρητο ψύχος,
Θα εξεταστούν επίσης στα Ελλη
λόγω χιονοπτώσεων και υψομέτρου και
νικά, στον ποινικό Κώδικα, στην Ποι
μετά ολονύκτια αγρυπνία, από τις πρώ
νική Δικονομία και στον οργανισμό
τες πρωινές ώρες της επομένης, με τις
και κανονισμό της Ελληνικής Αστυνο
ίδιες δυσμενείς καιρικές και εδαφολομίας. Η εξεταστέα ύλη απ’ τα μαθήματα
γικές συνθήκες, επεδόθησαν με άλλους
συναδέλφους του σε επίμονες και μεθο αυτά, περιλαμβάνεται αναλυτικά στην
δικές έρευνες και αναζητήσεις, με απο προκήρυξη του διαγωνισμού που κοι
τέλεσμα την 18.00' ώρα της 25-2-1987 νοποιήθηκε απ’ τη Δ/νση Εκπαίδευσης
να επιτευχθεί η σύλληψη του μητρο- του Υ.Δ.Τ. σε όλες τις υπηρεσίες του
Σώματος.
κτόνου
Πρόκειται για πράξη σπουδαία και
προσφορά εξαιρετική στη δημόσια
τάξη και ασφάλεια που προκάλεσε τα
ευμενή σχόλια της κοινωνίας και του
Τύπου υπέρ τού Σώματος της Ελληνι
κής Αστυνομίας».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την υπ’αριθ. 8008/1/11 από 9.9.86
απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τά
ξης, αντικαταστάθηκαν παράγραφοι
της 8008/1/11 από 3.4.85 όμοιας από
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
φασης «περί των οδοιπορικών εξόδων
του αστυνομικού προσωπικού της Ελ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ
ληνικής αστυνομίας και του προσωπι
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
κού του Π.Σ.».
Η παρ. 4 του άρθρου 2 της προαναφεΜε την 6501/1/16δ από 9.3.84 από
φαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρομένης απόφασης αντικαταστάθηκε
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ως εξής:
εισαγωγή στο Τμήμα Υπαστυνόμων
Η χρησιμοποίηση αεροπορικού μέ
της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνι σου συγκοινωνίας, από αστυφύλακες
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και πυροσβέστες, επιτρέπεται ύστερα
από έγκριση των αστυνομικών δ/ντών
και των προϊσταμένων των αντιστοίχων
υπηρεσιών για τους αστυφύλακες και
του αρχηγού Πυροσβεστικού για τους
πυροσβέστες. Η έγκριση μπορεί να δο
θεί και εκ των υστέρων στις εξής περι
πτώσεις:
α. Όταν πρόκειται για βαριά ασθε
νείς, τραυματίες και τους συνοδούς
τους.
β. Όταν κινούνται για εκτέλεση
επείγουσας υπηρεσίας ή χρησιμο
ποιούνται σαν συνοδοί ασφαλείας
Υψηλών και Επισήμων Προσώπων.
γ. Όταν δεν υπάρχει άλλο συγκοινω
νιακό μέσο πρόσφορο για την έγκαιρη
μετακίνηση.
Στο ίδιο άρθρο, προστέθηκε 10η
παράγραφος ως κατωτέρω·
«Η μεταγωγή κρατουμένων ενεργείται με υπηρεσιακά αυτοκίνητα και σε
έλλειψη ή αδυναμία με τα συνήθη συγ
κοινωνιακά μέσα, εκτός των αεροπορι
κών. Μεταγωγή με αεροπορικά μέσα
μπορεί να γίνει μόνο με έγκριση του
προϊσταμένου του Κλάδου Αστυνομίας
Ασφάλειας - Τάξης /Υ.Δ.Τ.
Όταν η μεταγωγή πραγματοποείται
με πλοίο ή σιδηρόδρομο, δικαιολο
γούνται για τους μεταγόμενους και
συνοδούς εισιτήρια τρίτης θέσης και
εφόσον δεν υπάρχει τρίτη, δικαιολο
γούνται δεύτερης θέσης. Τα εισιτήρια
των συνοδών υπόκεινται στην προβλεπόμενη κάθε φορά έκπτωση. Οι συν
οδοί κατά την επιστροφή τους δι
καιούνται να ταξιδεύουν στη θέση του
βαθμού τους. Μεταγωγή κρατουμένων
με ιδιωτικής χρήσεως επιβατικά αυτο
κίνητα δεν δικαιολογείται».
Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται
το ανώτατο όριο μηνιαίως της ημερή
σιας αποζημίωσης του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας που μετακινεί
ται για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός
έδρας και δικαιούται αποζημίωσης.
Περισσότερες διευκρινίσεις παρέχον
ται με την 8008/1/1 Ιλστ από 4.11.86 εγ
κύκλιο Διεύθυνσης Οικονομικών του
Υ.Δ.Τ., που κοινοποιήθηκε στις Διοι
κήσεις Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Εγκληματολογικό
Μουσείο

Οί κεφαλές των ληστών.

Πειστήρια που θυμίζουν το βίαιο
πέρασμα του θανάτου και βοηθούν
στην απόκτηση επιστημονικής
εμπειρίας.
Ο γιορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων
στις 18 Μάη ήταν η αφορμή για να επισκεφθούμε το
λιγότερο, ίσως, γνωστό από τα μουσεία της Αθήνας, το
Εγκληματολογικό Μουσείο. Ένα Μουσείο με πλουσιό
τατο και ανεκτίμητο υλικό που πολλά μπορεί να προσ
φέρει στον απλό επισκέπτη αλλά και τον επιστήμονα
και παραμένει «απρόσιτο» στους ενδιαφερόμενους.
Με,την ελπίδα ότι σύντομα θα αποκτήσει άνετη και
μόνιμη στέγη που θα επιτρέψει στο πλατύ κοινό να
γνωρίσει από κοντά τους «θησαυρούς» του, πραγμα
τοποιήσαμε στο χώρο του ένα μικρό οδοιπορικό πρώτη παρουσίασή του.

Η μικρή επιγραφή.
Στο ισόγειο του κτιρίου του Εργαστηρίου Τοξικο
λογίας και Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Αθη
νών, στο Γουδί, υπάρχει μια μικρή πόρτα με την επι
γραφή « Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ό Μ ο υ σ ε ί ο » , ερ
μητικά κλειστή.
Με τη βοήθεια του κ. Κων/νου Δρίτσα ιατροδικα
στή, λέκτορα, επίκουρου καθηγητή του Εργαι
ρίου
διασχίζουμε τον γεμάτο εκπλήξεις χώρο των δ υ ο δω
ματίων που βρίσκεται πίσω της. Ο φακός της Α.Ε. ανα
λαμβάνει να σκιαγραφήσει τα ευρήματα (πειστήρια εγ401

κλημάτων, φονικά όπλα, εκμαγεία) με τον πειστικό
τερο τρόπο. Το καθένα απ’ αυτά έχει τη δική του ξεχω
ριστή ιστορία. Μια ιστορία στενά δεμένη με το παρελ
θόν και τις κοινωνικές συνθήκες της αντίστοιχης επο

χήςΠώς δημιουργήθηκε το Μουσείο.
«Η αρχική εγκατάσταση του Εγκληματολογικού
Μουσείου, μετά την ίδρυσή του, την περίοδο του Με
σοπολέμου» μας λ έει ο κ. Δρΐτσας, «γίνεται σε κάποια
αίθουσα του σημερινού Χημείου της οδού Σόλωνος.
Στη συνέχεια μ^ταφέρεται μαζί με το Νεκροτομείο στο
γνωστό κτίριο της οδού Μασσαλίας. Εδώ, στο Γουδί,
βρίσκεται από το 1971, χρονικό διάστημα που μετα
φέρθηκαν σ’ αυτά τα κτίσματα οι ιατρικές Σχολές.
Οι σοβαρότερες προσπάθειες για τον εμπλουτισμό
του ανήκουν στον καθηγητή Ιατροδικαστικής του
Παν/μίου Αθηνών κ. Ιωάννη Γεωργιάδη με πρωτοβου
λία και οικονομική συμβολή του οποίου αγοράστηκαν
τα περισσότερα εκθέματα ή συγκεντρώθηκαν από το
νεκροτομείο. Δυστυχώς, όλα αυτά που υπάρχουν εδώ
δεν έχουν εκτεθ εί με τον κατάλληλο τρόπο, απλά φυλλάσσονται έτσι προσωρινά. Και αυτό γιατί το μουσείο
δεν αναπτύχθηκε σε μεγαλύτερες αίθουσες και αντι
μετωπίζει έντονο πρόβλημα έλλειψης χώρων. Η έλ
λειψη χώρων και κατάλληλου προσωπικού που θα
ασχοληθεί αποκλειστικά με την φροντίδα και τη φύ
λαξή του είναι η βασική αιτία που δεν επιτρέπεται,
προς το παρόν η προσπέλαση του κοινού προς τα διά
φορα εκθέματα. Η διάσωση όλου αυτού του «πλούτου»
στηρίζεται στην καλή θέληση κάποιων ανθρώπων και
στην πίστη τους πως αυτό το υλικό έχει κάποια αξία για
τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές.
Κατά τη διάρκεια των διάφορων μετακομίσεων χά
θηκε ένα σημαντικό μέρος του. Στην περίοδο του εμ
φυλίου πολέμου, επίσης, κλάπηκαν πολλά όπλα από τη
συλλογή που υπάρχει εδώ - ιδίως τα πιο σύγχρονα.
Τέλος χάθηκε ξυλόγλυπτο υλικό που προερχόταν από
εργασίες κρατουμένων μέσα στις φυλακές.
Η έλλειψη κατάλληλου χώρου για τη μουσειακή έκ
θεση των αντικειμένων που βρίσκονται εδώ δυσκο
λεύει τις προσπάθειες για τη διάσωσή τους.
Κάθε έκθεμα που υπάρχει έχει τη δική του μονα
δική ιστορία. Σιγά - σιγά όμως οι ιστορίες αυτές θα
σβήσουν και ότι έχουμε κατά νου θα χαθεί μαζί με μας
που το γνωρίζουμε. Ό λ ες αυτές οι πληροφορίες πρέ
πει να γίνουν γνωστές στους νεώτερους μέσα από
κάποιο γραπτό κείμενο, αφού δυστυχώς δεν διαθέ
τουμε σχετική βιβλιογραφία. Έτσι θα δοθεί το ερέθι
σμα στους ενδιαφερόμενους να ασχοληθούν μ’ αυτό
το μεγάλης επιστημονικής αξίας υλικό».

Οι ληστές.
Το πρώτο κι εντυπωσιακότερο ίσως κομμάτι του
υλικού του μουσείου που πέφτει στην αντίληψή μας
και μονοπωλεί για αρκετό διάστημα την προσοχή μας
είναι τα κεφάλια των επικηρυγμένων ληστών που κατά
καιρούς απασχόλησαν τη διοίκηση (Γιαγκούλας, Καραντώνης, Κουνελάκης, Καραπάνος, Γκαραβέλης,
Μπελάρας κλπ.). Βαλσαμωμένα τα περισσότερα σε
πολλή καλή κατάσταση βρίσκονται τοποθετημένα στα
ράφια μιας μικρής ξύλινης ντουλάπας με διάφανο
τζάμι. Παρά το χρόνο που έχει περάσει είναι τέτοια η
402

Ο επίκουρος καθηγητής της Ιατροδικαστικής Κων. Δρίτ σας.

εκφραστικότητα των χαρακτηριστικών τους και τόσο
έντονα αποτυπωμένη η αγριάδα τους που και να μην
ξέρεις πως πρόκειται για ληστές της δικής τους «στά
θμης» το μαντεύεις.
Με εξαίρεση τη φυσιογνωμία του Γιαγκούλα η
οποία ενώ έχει μείνει στη μνήμη μας σαν η πλέον φο
βερή (το κεφάλι του είναι και το πιο καλοδιατηρημένο)
φανερώνει μια ηρεμία και πραότητα που αν μη τι άλλο
ξαφνιάζουν τον παρατηρητή.
Είναι δύσκολο να βρει κανείς και να μεταφέρει
στοιχεία της ιστορίας του καθενός από τους ληστές.
Το σίγουρο είναι ένα. Ήρθαν σε αντίθεση με το νόμο
της εποχής.

Τα εκμαγεία.
Στους τοίχους του μουσείου ανατριχιαστικός διά
κοσμος τα προπλάσματα και εκμαγεία των διαφόρων
τύπων κακώσεων και νόσων. Σύμφωνα με τις πληρο
φορίες του «ξεναγού» μας υπήρξε ένας μεγάλος καλ
λιτέχνης ονόματι Μητρόπουλος ο οποίος απέδωσε πι
στότατα αυτές τις εικόνες και έχει συμβάλλει στην
ανάπτυξη του Μουσείου Αφροδισίων και Δερματικών
νόσων.
Το Μουσείο των Αφροδισίων Νόσων θεωρείται τόσο
τέλειο που ξένοι ζήτησαν αντί υπέρογκου ποσού δο
λαρίων να το αποκτήσουν. Ενδέχετάι να είναι ένα από
τα καλύτερα μουσεία του κόσμου στο είδος του. Τα
καλλιτεχνήματα που φυλλάσσονται εδώ είναι ένα μέ
ρος από τη δουλειά αυτή.
Υπάρχουν όμως κι άλλα εκμαγεία, δουλειά του ια
τροδικαστή, Κωνσταντέλου, που κι’ αυτός «εκμεταλεύτηκε» δημιουργικά το ταλέντο που διέθετε.
Κακοποιημένα μέλη, μια καρδιά βαρέως πάσχουσα,
κονδυλώματα, αποκραμβοειδή, πλατέα, ανάγλυφα,
τόσο ζωντανά αποτυπωμένα μαρτυρούν σε μας την
αγάπη κάποιων «μαστόρων» για τη δουλειά τους αλλά
και για τον άνθρωπο τον ίδιο.

Ο καθηγητής της Ιατροδικαστικής Αντώνης Κουτσελίνης.
τενεκέ και φτάνει στο ναργιλέ. Την προσοχή μας
τραβά περισσότερο ένας όμορφος σκαλιστός ναργι
λές που σίγουρα έχει καλλιτεχνική αξία. Και βέβαια δεν
λείπει το απαραίτητο συμπλήρωμα της «μαστούρας»
που κατά τον καθηγητή Φαρμακολογίας Ιωακείμογλου
δεν είναι άλλο από το γνωστό μας μπαγλαμαδάκι. Συγ
κεκριμένα ο καθηγητής αναφέρει σε σχετικό του βι
βλίο: «πίνονται αυτά τα ναρκωτικά συνοδεία εγχόρ
δου, του μπαγλαμά. Ακριβώς επειδή ο μπαγλαμάς έχει
μια λυπητερή υπόκρουση είναι αυτή που εξωτερικεύει
το ντέρτι».
Χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του καθηγητή κ.
Γεωργιάδη συγκεντρώθηκε το περισσότερο υλικό του
Μουσείου.

Όπλα.
Πολλά σε αριθμό και μεγάλης συλλεκτικής αξίας
είναι και τα όπλα, πειστήρια των διαφόρων εγκλημάτων
που φυλλάσσονται εδώ. Βέβαια πολλά από αυτά, όπως
το καρυοφίλι του 1821, δεν μπορούν να θεωρηθούν
πειστήρια εγκλημάτων δεδομένου ότι γραπτό ιατροδι
καστικό λόγο έχουμε μετά τις νεκροτομές του Λόρδου
Βύρωνα, του Καποδίστρια και του Οδυσσέα Ανδρούτσου.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι όπλων πυροβόλων κα
θώς και μαχαιριών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν τα μαχαίρια, μαροκινά, αραβικά κλπ. όλα υψηλής
τέχνης με υπέροχα στολίσματα και χρώματα. Βέβαια
αρκετά έχουν κλαπεί κατά καιρούς...
Ό λα αυτά τα φονικά όργανα αντίκες διασώθηκαν
χάρη στη διάθεση του καθηγητή κ. Γεωργιάδη να δη
μιουργήσει το εγκληματολογικό μουσείο.
Σπουδαίο είναι και το υλικό από τον εμφύλιο πό
λεμο καθώς και από την περίοδο της κατοχής.

Ναρκωτικά.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γωνιά εκείνη του
μουσείου που φιλοξενεί τα μέσα χρήσης του χασίς και
των συναφών ναρκωτικών. Εδώ βλέπει κανείς τη φαν
τασία των χρηστών να «οργιάζει». Εξελικτικά η πορεία
των αυτοσχέδιων κατασκευών ξεκινά από τον απλό

Αριστουργηματικά τατουάζ.
Εντυπωσιακά, καλοδιατηρημένα, πλούσια σε σχέ
δια και έμπνευση, τα δείγματα από τατουάζ που διατη
ρούνται σε ειδική ξύλινη προθήκη με τζάμι. Πρόκειται
για μεγάλα κομμάτια ανθρώπινου δέρματος, που
αφαιρέθηκαν κατά καιρούς από πτώματα και πάνω στα
οποία είναι «κεντημένα» με ιδιαίτερη λεπτομέρεια
διάφορα σχέδια. Το τατουάζ, η γνωστή τεχνική της
σχεδίασης πάνω στο ανθρώπινο δέρμα, έχει τις ρίζες
του στην εποχή της ανάπτυξης της κινεζικής επιστή
μης. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι πήρε το όνομά του
από την Πολυνησιακή λέξη «τατού» που σημαίνει
«σχέδιο». Στην περιοχή αυτή αναπτύχθηκε τόσο, ώστε
να αποτελεί σημείο διάκρισης των ευγενών από τους
απλούς ιθαγενείς. Σύμφωνα, ακόμα, με συμπεράσματα
από την. εξέταση γλυπτών της εποχής του Φίλιππου
της Μακεδονίας γινόταν και εκεί ευρύτατη χρήση του.
Τη μεγαλύτερη όμως ανάπτυξη γνώρισε στη Νότια και
Βόρεια Αμερική, ενώ στις μέρες μας έχει επανέλθει
στο προσκήνιο και της επικαιρότητας και της μόδας.
Ο βελονισμός του δέρματος και ο χρωματισμός του
είναι ιδιαίτερα επώδυνοι παρ’ όλο που έχουν τελειο
ποιηθεί τα εργαλεία που τους πραγματοποιούν.
Στα δείγματα που είδαμε, παρμένα από διάφορα
σημεία του σώματος, θαυμάζει κανείς όχι μόνο την
λεπτομέρεια του τεχνίτη αλλά και την...υπομονή του
πελάτη, ειδικά όταν η σχεδίαση γίνεται σε πολύ ευαί
σθητα σημεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές χώ
ρες του κόσμου κύρια όμως στις Η.Π.Α. κυκλοφορούν
περιοδικά - φιγουρίνια, με σχέδια τατουάζ που βοη
θούν τους ενδιαφερόμενους να διαλέξουν όποιο τους
αρέσει.
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σκευή που μοιάζουν απόλυτα με γνήσια.

Το πηλίκιο και ο κεραυνός.
Μια επίσης μεγάλη ντουλάπα με τζάμι, φιλοξενεί
ευρήματα από θανάτους. Συγκεκριμένα εδώ μπορεί
κανείς να δει παπούτσια ανθρώπων που σκοτώθηκαν
πέφτοντας από μεγάλο ύψος, σκαλωσιές κλπ. Το ιδιαί
τερο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι πως έχουν
σπασμένες τις ραφές, κάτι που συμβαίνει στην πτώση
από κάποιο ύψος.
Δίπλα από τα παπούτσια ένα «αθώο» σίδερο έγινε
αιτία να πεθάνει από ηλεκτροπληξία η νοικοκυρά που
το χρησιμοποίησε.
Το σημαντικότερο όμως πειστήριο είναι το καπέλο
ενός χωροφύλακα. Διακρίνει κανείς στην αριστερή
πλευρά του μια αρκετά μεγάλη τρύπα, ενώ από το
γείσο του εξέχει το μεταλλικό έλασμα. Αυτό το τελευ
ταίο ήταν η αιτία του θανάτου του κατόχου της. Ά θελά
του δημιούργησε γεφύρωση και «τράβηξε» τον κε
ραυνό που διαπέρασε το κορμί του άτυχου αστυνομι
κού, την ώρα που βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο.

Οι προοπτικές του Μουσείου.

Θωρακικό τατουάζ - δείγμα της επιδεξιότητας του τε 
χνίτη.

Το επάγγελμα του αυτόχειρα.
Η αυτοκτονία είναι από τη φύση της μια πράξη απο
τρόπαιη που φορτίζει τα συναισθήματα του απλού δέ
κτη - παρατηρητή με την αγωνιώδη διάθεση να «ανα
καλύψει» τους λόγους που ο αυτόχειρας οδηγήθηκε σ’
αυτήν.
Γι’ αυτό και η προθήκη με τα όργανα που χρησιμο
ποιήθηκαν από απελπισμένους συνανθρώπους μας για
να θέσουν τέρμα στη ζωή τους, προκαλεί μεγάλο εν
διαφέρον.
Και πρώτα - πρώτα τα σχοινιά των κρεμασμένων.
Όπως μας λ έει ο κ. Δρίτσας, στην ιατροδικαστική εμ
πειρία κανένα απ’ αυτά δεν μοιάζει με ένα άλλο. Υπάρ
χει τέτοια ποικιλία στις κρεμάλες όσοι είναι και οι
απαγχονισμοί. Μπορεί κανείς να συναντήσει από σχοι
νιά για τη μπουγάδα μέχρι καλώδια ή σεντόνια. Πολλές
φορές, ο κόμπος της θηλειάς προδίδει το επάγγελμα
του αυτόχειρα. Το πετραχήλι ενός καλόγερου, το κα
λώδιο μιας σόμπας, ένα μάλλινο κασκόλ, προβάλλουν
πίσω απ’ το τζάμι. Τελευταίο εύρημα που περισυλλέχτηκε από το νεκροτομείο είναι το σκοινί με το οποίο
απαγχονίστηκε ένας νεαρός ναυτικός, πριν τρεις μή
νες. Πρόκειται για το γνωστό παλαμάρι που το πετάνε
οι ναυτικοί στους κάβους για να δέσουν τα πλεούμενα.
Θα νόμιζε κανείς ότι είναι χειροποίητο αλλά η κατα
σκευή του είναι βιομηχανική και πουλιέται στο εμπό
ριο. Απρόσμενο όπλο στα χέρια της απελπισίας, δηλω
τικό της ιδιότητας του χρήστη.

Τα «κίβδηλα» νομίσματα.
Σημαντική είναι και η συλλογή πλαστών νομισμά
των, προϊόντων παραχάραξης που βρίσκεται σε ειδική
προθήκη. Πολλά απ’ αυτά είναι τόσο τέλεια στην κατα
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Για την μελλοντική πορεία και τα σχέδια που υπάρ
χουν σ’ ότι αφορά την ανάπτυξη του Εγκληματολογικού Μουσείου μας μιλά ο κ. Αντώνης Κουτσελίνης,
καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πα
νεπιστημίου Αθηνών.
Το Μουσείο, πριν μεταφερθεί εδώ βρισκόταν στο
κτίριο της οδού Μασσαλίας. Ό τα ν αποφασίστηκε η
μεταφορά του εργαστηρίων ιατροδικαστικής στο
Γουδί η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου είχε σχεδιάσει
την παραμονή του στο κτίριο που ήδη βρισκόταν σήμερα είναι αναπαλαιωμένο - για να είναι περισσό
τερο προσιτό στον κόσμο που θα ήθελε να το επισκεφθεί. Γ Γ αυτό το λόγο δεν προβλέφθηκε ειδικός μου
σειακός χώρος στα νεοανεγειρόμενα κτίρια.
Αργότερα, η Σύγκλητος άλλαξε γνώμη και έστειλε
το Μουσείο μαζί με το υλικό του στο χώρο που είναι
τώρα παρ’ όλο που δεν υπήρχε κατάλληλη αίθουσα.
Έτσι, αναγκαστήκαμε, όσοι ασχολούμαστε με τη
διάσωση αυτού του υλικού, να το εναποθηκεύσουμε
σε μικρές συνεχόμενες αίθουσες. Είναι φανερό πως
αυτή τη στιγμή το μουσειακό υλικό δεν είναι εκτεθ ει
μένο αλλά εναποθηκευμένο.
Η διαδικασία για την οικοδόμηση του χώρου που θα
στεγάσει τελικά το Μουσείο έχει ήδη αρχίσει. Η Σύγ
κλητος έχει εγκρίνει το αντίστοιχο κονδύλι και το ση
μείο έχει εντοπισθεΐ. Πρόκειται για το κτίριο που θα
αναγερθεί πάνω από το νεκροτομείο. Βέβαια η υπό
θεση βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά αλλά ελπίζουμε ότι
σύντομα θα δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Τα εκθέ
ματα που έχουν συγκεντρωθεί είναι πολύτιμα για τους
φοιτητές Ιατρικής, τους γιατρούς και για όλους. Και με
τη διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου θα γίνουν
ακόμη πολυτιμότερα. Τα παραθέσαμε στον άβολο
χώρο με τον συσσωρευτικό αυτό τρόπο, με την ελπίδα
ότι γρήγορα θα αποκτήσουμε τον κατάλληλο χώρο για
την σωστή παρουσίασή τους ώστε να μπορέσουν να
παίξουν τον διδακτικό και κοινωνικό τους ρόλο».
Ρεπορτάζ: Α γγελική Ρήγα
Κ άτια Σαββίδου

Ο ναός της Παναγιάς Οδηγήτριας («Αφεντικό»).

ΜΥΣΤΡΑΣ
Οι απαρχές του νέου ελληνισμού.
Δεν αποτελεί υπερβολή αν πούμε πως
ό,τι είναι η Ακρόπολη για τον αρχαίο
ελληνισμό είναι ο Μυστράς για το νέο.
Πολλοί τον ονόμασαν Φλωρεντία της
Ανατολής, θέλοντας κυρίως να τονί
σουν την καλλιτεχνική αναγέννηση,
που είδε το φως στους τοίχους των εκ
κλησιών του. Σίγουρα όμως εδώ εντο
πίζονται οι απαρχές του νέου ελληνι
σμού. Ευλαβικό προσκύνημα για τον
κάθε νεοέλληνα, μα κι αισθητική πρό
κληση, η νεκρή πολιτεία οδηγεί το
πνεύμα σε περισυλλογή και την ψυχή
σε κατάνυξη.
Μεγάλες μορφές της παγκόσμιας και
της ελληνικής διανόησης εμπνεύστη

καν από το καθοριστικό αυτό χωρο- ονόμαζε ο Κόντογλου τους στρατιωτι
χρονικό στίγμα στην ιστορία της Ανα κούς άγιους της Περιβλέπτου.
τολής. Ο μεγάλος Goethe θα τοποθε
Ο πιο βαθύς, όμως, μελετητής του ιε
τήσει εδώ όλη την 3η πράξη του 2ου ρού βράχου είναι ο Μανόλης Χατζηδάμέρους του «Φάουστ», ενώ ο Holderlin κης, ο μεγάλος αυτός εραστής του Βυ
βάζει απ’ εδώ τον ήρωά του Υπερίωνα ζαντίου. Πιστεύω απόλυτα πως το
να γράφει στην αγαπημένη του Διοτίμα προσκύνημα στο Μυστρά είναι τουλά
για τις συμφορές των Ορλωφικών χιστον άσκοπο αν οι δυο πρώτοι δε σου
(1770). Απ’ τους δικούς μας θαυμάσιες ζεσταίνουν την καρδιά κι ο τρίτος δε
σελίδες μας άφησαν ο Νίκος Καζαν- σου φωτίζει τη γνώση. Δε θα συνιτζάκης κι ο Φώτης Κόντογλου, οι πιο στούσα, λοιπόν, το Μυστρά σε κανένα
αντιπροσωπευτικοί ίσως έλληνες του περίεργο ή βιαστικό ταξιδευτή. Το
20ου αιώνα. Τους βλέπει κανείς ακόμη ανέβασμα απαιτεί μύηση...
να κουβεντιάζουν για τη ρωμιοσύνη
Ο σημερινός επισκέπτης μπορεί κάτω από το βλέμμα των τελευταίων ανάλογα τις δυνάμεις του - να ακολου
στρατιωτών του Παλαιολόγου - έτσι θήσεις δύο δρόμους: Τον δυσκολότερο
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από τους πρόποδες προς την κορυφή ή
τον ευκολότερο, από την κορυφή όπου πας με ταξί - προς τους πρόποδες.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πρώτο
δρόμο, ακούγοντας το Μανόλη Χατζηδάκη να μας ψιθυρίζει:
«...Φτάνεις κοντά και σχεδόν ξα
φνικά προβάλλει η μεσαιωνική πολι
τεία, απλωμένη στην πλαγιά, ανάγλυφη
κι ατόφια. Χαμηλά πίσω από το τείχος,
ορθώνονται εκκλησίες και μοναστή
ρια, σπίτια αρχοντικά δίπατα και τρί
πατα και ψηλότερα, ξεχωρίζουν τα πα
λάτια και άλλες εκκλησίες και άλλα
σπίτια αμέτρητα. Στην κορυφή, περή
φανος πολέμαρχος, στέκει το άπαρτο
κάστρο.
Εκτός από τις επτά εκκλησίες και το
κάστρο, τα πάντα προβάλλουν το
φθαρμένο και αμφίβολο περίγραμμα
των ερειπίων. Περπατάς στ’ ανηφορικά
καλντερίμια, περνάς κάτω από τα καμαροσκέπαστα «διαβατικά», ρίχνεις
ματιές περίεργες μέσα στα άδεια σπί
τια, ακουμπάς στους όρθιους τοίχους.
Σε συνεπαίρνει η ερημιά της νεκρής
πολιτείας καθώς νοιώθεις γύρω πετρω
μένη τη μεσαιωνική ζωή, σε απόλυτη
σιγή θανάτου, που δεν την ταράζει παρά
το φτερούγισμα του γερακιού...
Τριγυρίζεις τις εκκλησίες, μνημεία
και στην εποχή τους από τα λαμπρό
τερα και σήμερα ακόμη απ’ τα πιο ζων
τανά, μπαίνεις στο δροσερό τους φως κι
εξαίρετα γαλήνια η ψυχή σου με τις
αρμονικές αναλογίες τους, λογαρια
σμένες στα μέτρα σου τ’ ανθρώπινα. Η
κάθε εκκλησία έχει τη δική της μορφή
και όλες μαζί είναι με χάρη υποταγμέ
νες σ’ ένα νόημα κλασικής απλότητας,
μέτρου και συμμετρίας. Στους εσωτερι
κούς τοίχους, στις καμάρες και στα
τόξα μια θρησκεία αφηγείται με εικό
νες τα πάθη του Θεού της, αλλού ιστο
ρεί τον μύθο των αγίων της και αλλού
συμβολικά παριστάνει τη δογματική
της υπόσταση. Πέρ’ από τη θρησκεία,
μας μιλούν οι ευσεβείς καλλιτέχνες,
μας μεταδίδουν άμεσα τη δική τους αί
σθηση της μορφής, του χρώματος, της
ρυθμικής κίνησης. Ό σο εξοικειώνεσαι
με τη γλώσσα τους, τόσο ζεις την εποχή
τους, το φανατισμό για την τέχνη τους,
την αυτοπεποίθηση ή τη μελαγχολία
τους, ξεδιαλύνεις τις τάσεις και τα ρεύ
ματα τα ιδεολογικά, που τους χωρίζουν
και σε πιάνει δέος όταν ξαφνικά, σαν
από διαίσθηση, αποκτάς τη συνείδηση
της αξίας του πολιτισμού που έζησεν
εδώ, σ’ αυτό το βράχο του Μόριά, την
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Ερείπια των ανακτόρων. Στο βάθος η πεδιάδα του Ευ
ρώτα.

ώρα της θανάσιμης αγωνίας μιας αυτο
κρατορίας».
Ο δρόμος μας πάει στη Μητρόπολη,
τον Ά γιο Δημήτριο. Μια εκκλησιά αέρινη που στους τοίχους της αποτυπώνεται - όπως και στην Οδηγήτρια - το

παλιό και το καινούργιο: Η « σ υ ν 
τηρητική»
αυστηρή ιερατική
σχολή της βυζαντινής ζωγραφικής, που
αγνοεί ή περιφρονεί τη νέα και πιο αν
θρώπινη σύνθεση, και η «νέ α»που
στρέφεται προς την κλασική αισθητική

γιατί ακριβώς ήσαν ωραίοι. «Πέρα από
τη θαυμάσια εκτέλεση» - γράφει ο Π.
Κανελλόπουλος-«η τοιχογραφία αυτή
είναι και ως πνευματική σύλληψη ένα
μεγάλο και πρωτότυπο ηθικό μανιφέ
στο».
Η Παντάνασσα έρχεται να προσφέ
ρει στον προσκυνητή, εκτός τη δροσιά
του κρύου νερού και την υπέροχη θέα,
μιαν άλλη αισθητική συγκίνηση. Εδώ
η « Α ν ά σ τ α σ η του Λαζ ά ρο υ »
μας οδηγεί σ’ άλλους κόσμους. Γι’ αυ
τήν γράφει ο Haussig πως «...πουθενά
αλλού, εκτός ίσως από τις τοιχογραφίες
του Campo Santo στην Πίζα, δεν έχει
αποτυπωθεΐ οξύτερα η φρίκη του θανά
του στη γλώσσα των εικόνων».

Δεν μπορείς να μη συγκρίνεις τη
βάρβαρη πράξη του Σχολάριου μ’
εκείνη του φοβερού ειδωλολάτρη ηγε
μόνα του Ρίμινι, Σιγισμόνδου Μαλατέστα, που αποτυγχάνοντας (1464) να
καταλάβει το κάστρο πήρε τα οστά του
φιλοσόφου στον τόπο του για να της
τοποθετήσει σε ωραιότατη σαρκοφάγο
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Φραγ
κίσκου.
Κατεβαίνουμε...
Τελευταίος σταθμός πριν την έξοδο η
«Περίβλεπτος». Στις τοιχογραφίες της
μαγευτικής αυτής εκκλησιάς το
προσωπικό στοιχείο στη βυζαντινή τέ
χνη - παρ’ όλο που η ανωνυμία του
καλλιτέχνη εξακολουθεί - φτάνει σε
μια χειραφέτηση που από την αρχαιό
τητα και μετά ήταν αδιανόητη.
Οι πιο όμορφες, οι τοιχογραφίες
«Ανάληψη της Θεοτόκου» και «Θεία
Λειτουργία», προβάλλουν σαν έντονες
στιγμές ατομικής δημιουργίας, όπου
συνδυάζεται με πολύ πρωτότυπο τρόπο
η κλασική αισθητική με κάποιο εξπρεσιονιστικό τόνο. Θα μπορούσε, ίσως να
λεχθεί, πως στην Περίβλεπτο άνοιξε ο
δρόμος που πάνω του περπάτησε 200
χρόνια αργότερα ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος...
Εδώ θα δουλέψει για χρόνια ο δη
μιουργός της «Πονεμένης Ρωμιοσύ
νης», ο Φώτης Κόντογλου, εδώ θα τον
συναντήσει στο πέρασμά του από το
Μυστρά ο άλλος μεγάλος ρωμιός, ο
Νίκος Καζαντζάκης. Μαζί θα μιλή
σουν στην πηγή της Μαρμάρας για τα
πάθια αλλά και μύστη ριακή δύναμη του
ελληνισμού.
Εδώ κι εμείς θα τελειώσουμε για σή
μερα το προσκύνημά μας με τη σίγουρη
υπόσχεση για μιαν επιστροφή... μιαν
επιστροφή στις απαρχές του νέου ελ
ληνισμού...

Μετά, τα ανάκτορα, η Αγία Σοφία
και το Κάστρο του Βιλλαρδουΐνου. Απ’
την κορυφή, απ’ τη βίγλα του κάστρου,
απλώνεται το βλέμμα σου στον αργυρό
κάμπο του Ευρώτα και στα πόδια σου
έχεις την ερειπωμένη πολιτεία, σιω
πηλή στην αναπόληση των περασμέ
νων. Κάτω σ’ αυτά τα παλάτια έζησαν
οι φραγκοπούλες πριγκήπισσες, γυναί
κες των Ελλήνων δεσποτών, που πέθαναν όλες τόσες νέες. Σε κάποια απ’ αυτά
τ’ αρχοντικά θάζησε και θα δίδαξε ο
αρνητής του χριστιανικού Βυζαντίου, ο
« σ ο φ ώ τ α τ ο ς φιλόσοφος» Πλήθων ή
Γεμιστός, η δόξα του Μυστρά.
Σκεπτόμενος τον κυρ - Γεώργιο
Πλήθωνα, δεν μπορείς να μην αναλογιστείς τις τελευταίες στιγμές της αυτο
κρατορίας, που ξεψυχούσε. Μέσα σ’
αυτό το μελαγχολικό περιβάλλον θα
ακο 'στεί η φωνή του γέροντα φιλόσο
φου που θα σημάνει το ξεκίνημα του
νέου ελληνισμού: « . . .
Ε σ μέ ν
γ ά ρ ο ύ ν ών ή γ ε ΐ σ θ έ τ ε κ α ί
β α σ ι λ ε ύ ε τ ε " Ε λ λ η ν ε ς τό γ έ 
ν ο ς , ώς ή τε φ ω ν ή κ α ί ή π ά 
τριος παιδεία μαρτυρεί».
Δεν μπορείς όμως και να μη θλίβεσαι Σημείωση:
όταν βλέπεις το Γεννάδιο Σχολάριο να
Συνιστούμε στον προσκυνητή τα βιβλία:
καίει το έργο του Πλήθωνα στην οθω
(1) Φώτη Κόντογλου, «Πονεμένη Ρωμιο
συνδυάζοντας την με μια λυρική γρα μανική πια Κωνσταντινούπολη, πράξη σύνη», έκδοση «Αστήρ» (ιδιαίτερα σελ. 79-82).
(2) Νίκου Καζαντζάκη, «Ιταλία, Μοριάς, κ.ά.».
φικότητα. Στο δάπεδο ο δικέφαλος των σκοταδιστική και ανίερη, για να πει με
(3) Μανόλη Χατζηδάκη, «Μυστράς», Αθήνα,
Παλαιολόγων θα θυμίζει στους αιώνες πίκρα αργότερα ο μεγάλος μας Παλα- 1956
(επίσης και σε σύγχρονες εκδόσεις της
το ξεκίνημα του τελευταίου βασιλιά για μάς για τα φύλλα του χειρογράφου: «Εκδοτικής Αθηνών» στα αγγλικά, γαλλικά,
τη θυσία.
« . . . κ ’ ε ί τ α ν σ α ν κ ο ρ μ ι ά κ α ι γερμανικά, και ιταλικά).
(4) Παναγιώτη Κανελλόπουλου, «Ιστορία του
χεράκια,
και
σαν
Λίγο πιο πέρα στην Οδηγήτρια, το σα
Ευρωπαϊκού Πνεύματος», εκδόσεις «Γιααριστούργημα της νέας σχολής, η τοι π ρ ό σ ω π α . . . » (Δωδεκάλογος του λέλη», τόμος 2ος, σελ. 269-277.
χογραφία των φ ω τ ο σ τ ε φ α ν ο μ έ - Γύφτου, Λόγος στ'). Οι σκλάβοι, όμως
ν ω ν μ α ρ τ ύ ρ ω ν , των “ωραίων πα έκρυψαν στον κόρφο τους τ’ αποκαΐδια
τρικίων” με τα πολύχρωμα κοστούμια για να ξαναγεννηθεί από τη στάχτη η
που διάλεξαν το μαρτύριο όχι για τη λευτεριά του έθνους 350 χρόνια αργό
Κων/νοβ Δανούσης
δόξα που τους αρνήθηκε η ζωή αλλά τερα.
Ανθυπαστυνόμος
407

Κάρολος Κουν
Μισός αιώνας προσφοράς
στη ζωή και το θέατρο
«...Δεν κάνουμε θέατρο για το
θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για
να ζήσουμε. Κάνουμε Θέατρο για
να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας,
το κοινό που μας παρακολουθεί κι
όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά
πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός
στον τόπο μας. Μόνος ο καθένας
μας είναι ανήμπορος. Μόνος, ο κα
θένας από σας, τους πιο κοντινούς
στην προσπάθειά μας, είναι ανή
μπορος. Μαζί όμως κάτι θα μπορέ
σουμε να κάνουμε. Το θέατρο ως
μορφή Τέχνης, δίνει τη δυνατότη
τα να συνδεθούμε, να συγκινηθούμε, ν ’ αγγίξουμε ο ένας τον άλλον,
να νιώσουμε μαζί μια αλήθεια. Να,
γιατί διαλέξαμε το θέατρο σα μορ
φή εκδήλωσης του ψυχικού μας
κόσμου».
Αυτό ήταν το πιστεύω του Κά
ρολου Κουν, του μεγάλου δάσκα
λου, του θεατράνθρωπου που για
μισό περίπου αιώνα λάμπρυνε με
την πρωτοποριακή του δουλειά το
Ελληνικό θέατρο και του χάρισε
στιγμές και ανθρώπους που το α
νύψωσαν και το ανέδειξαν σαν την
τελειότερη ίσως μορφή έκφρασης
του ανθρώπου μέσω της τέχνης.
Ο Κάρολος Κουν γεννήθηκε το
1908 στην Προύσα της Μικράς Α
σίας από γονείς με ρίζες Ελληνικές
και ξένες ('Ηπειρος, Φηνάρι, Ά ν 
δρος, Ντάντσιχ της Πολωνίας και
Εσκί Σεχίρ). Φοίτησε στη Ροθέρτειο
Σχολή της Πόλης και στη συνέχεια
σπούδασε αισθητική στη Σορβόνη.
Νέος 21 χρονών έρχεται στην Ελ
λάδα και διορίζεται καθηγητής της
Αγγλικής στο αμερικάνικο κολλέγιο.
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Τότε αρχίζει και η θεατρική
δράση του Κουν.
«Η αγάπη μου για το θέατρο υ
πήρχε μέσα μου ανέκαθεν. Από τό
τε που ήμουν μαθητής στην Πόλη.
Το όνειρό μου τότε ήταν να γίνω
ηθοποιός. Γι’ αυτό και προσπάθησα
να παίξω στις σχολικές μας παρα
στάσεις. Το '32 είναι που άρχισα να
δουλεύω για το θέατρο, φυσικά ε
ρασιτεχνικά». Πρώτη παρουσία του
στο θέατρο είναι στο έργο του
Ρομπ Σέριφ «Τέλος του Ταξιδιού»
που εμφανίζεται σαν σκηνοθέτης
και ηθοποιός. Στο έργο αυτό καθώς
και σ’ αυτά που ακολουθούν ως το
1938 («Όρνιθες»,
«Βάτραχοι»,
«Κύκλωπας», «Στάθης», «Πλού
τος», «Τρικυμία», «Κατά φαντασίαν
ασθενής»,
«Παντρολογήματα»)
φανερώνεται και η θεατρική του
ιδιοφυία.
«Το '34 ιδρύθηκε η " Λαϊκή Σκη
νή” , που κι αυτή όμως είχε έναν
ερασιτεχνικό χαρακτήρα. Μου έ
δωσε όμως την ευκαιρία να δου
λεύω με νέους εκτός κολεγίου. Τον
Παντελή Ζερβό, τον Λυκούργο
Καλλέργη, τη Φρόσω Κοκκόλα, τον
Λαυρέντη Διανέλο και αργότερα
άλλους...»·
Τη «Λαϊκή Σκηνή» ιδρύει μαζί με
το δημοσιογράφο Διονύση Δεβάρη
και τον Γιάννη Τσαρούχη.
Το 1938 εγκαταλείπει το κολλέγιο και μέχρι το 1942 που ιδρύει το
«Θέατρο Τέχνης» συνεργάζεται με
διάφορους επαγγελματικούς θιά
σους. Το 1939 παρουσιάζει τον
«Βυσινόκηπο» και κατόπιν την
«Έντα Γκάμπλερ» και την «Καλή
Ελπίδα» με την Κατερίνα. Ακόμη
παρουσιάζει την ίδια περίοδο το

«Μεράκι του άρχοντα», το «Παιδί
με τη χρυσή τύχη», τον «Ταξιδιώτη
χωρίς αποσκευές», την «Ηλέκτρα»,
τον «Γλάρο» με την Κοτοπούλη.
Την θεατρική του ταυτότητα
φανέρωσε ο Κουν με το δικό του
πια θίασο με το «Θέατρο Τέχνης»
που ίδρυσε το 1942.
«Η ανάγκη για ένα τέτοιο θέα
τρο, για ένα θέατρο συνόλου είχε
ωριμάσει μέσα μου πολύ πριν τον
καιρό που ιδρύθηκε η ημιεπαγγελματική ",Λαϊκή Σκηνή” το '34 και
που διαλύθηκε το '38 στη διάρκεια
της δικτατορίας του Μεταξά, επειδή
παίζαμε " αριστερά έργα” όπως ο
" Πλούτος” του Αριστοφάνη κι ο
"Κατά φαντασία ασθενής” του Μολιέρου».
Το πρώτο έργο του Θεάτρου
Τέχνης είναι η «Αγριόπαπια» του
Ερρίκου Ίψεν.
Λόγω στενότητας χώρου θα α
ναφέρουμε επιγραμματικά το μετέπειτα έργο του Κουν από το
1942, τό τε που ίδρυσε το δικό του
«Θέατρο Τέχνης» μέχρι το 1987
που σκηνοθέτησε το τελευταίο του
έργο «Ο ήχος του όπλου».
Τα έργα που σκηνοθέτησε μετά
το ’42 είναι τα εξής:
1942 - 43
Ερρίκου Ίψεν «Αγριόπαπια», Αύγου
στου Στρίντμπεργκ «Σουανέβιτ», Λουίτζι Πιραντέλλο «Έτσι είναι αν έτσι νομί
ζετε», Ερρίκου Ίψεν «Ρόσμερσχολμ»,
Γιώργου Σεβαστίκογλου «Κων/νου και
Ελένης», Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω «Το
πρώτο έργο της Φάννυ», Τζέιμς Μπάρρι
«Δε φταίει τ ’ αστέρι μας», Τζωρτζ
Μπέρναρντ Σω «Δε μπορείς να ξέρεις»,
Λουΐτζι Πιραντέλλο «Ο άνθρωπος, το
κτήνος και η αρετή».

1943 - 44
Ερρίκου Ίψεν «Βρυκόλακες», Έρσκιν
Κώλντουελ «Για ένα κομμάτι γης»,
Λούίτζι Πιραντέλλο «Έξι πρόσωπα ζη
τούν συγγραφέα», Γρηγόρη Ξενόπουλου «Στέλλα Βιολάντη», Κλωντ - Αντρέ
Πιζέ «Χαρούμενα νιάτα», Αλέξη Σολω
μού «Ο τελευταίος ασπροκόρακας»,
Μαξίμ Γκόρκι «Βυθός».
1945
Άντον Τσέχωφ «Βυσσινόκηπος», Αι
σχύλου «Χοηφόρες», Νικολάϊ Γκόγκολ
«Παντρολογήματα».
1 9 4 6 -4 7
Τζων Πρίσλεϋ «Εμείς κι ο χρόνος»,
Τέννεσσυ Ουίλλιαμς «Γυάλινος κό
σμος», Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω «Το ε
πάγγελμα της κυρίας Ουώρεν», Ζαν
Ανούιγ «Αντιγόνη», Ευγένιου θ ' Νηλ
«Πόθοι κάτω από τις λεύκες», Αντον
Τσέχωφ «Αίτηση γάμου», Ευγένιου Ο’
Νηλ «Στις θάλασσες του Βορρά»,
Τζέιμς Μπάρρι «Ο γάμος της Μπάρμπαρα», Γρηγόρη Ξενόπουλου «Το φιόρο
του Λεβάντε».
1947 - 48
Άρθουρ Μίλλερ «Ήταν όλοι τους παι
διά μου», X. Λίντσεϋ - Ρ. Κράουζ «Ζωή
με τον πατέρα», Τζων Πρίσλεϋ «Ο ανα
κριτής έρχεται», Τέρενς Ράττιγκαν
«Υπόθεση Ουινσλό», Φεδερίκο Γκαρθία
Λόρκα «Ματωμένος γάμος».
1948 - 49
Ευγένιου Ο ’ Νηλ «Ό λα τα παιδιά του
Θεού έχουν φτερά», Εντουάρντο ντε
Φίλιππο «Αχ! αυτά τα φαντάσματα»,
Ερρίκου Ίψεν «Τζων Γαβριήλ Μπόρκμαν», Σώμερσετ Μωμ «Ο κύκλος», Τένεσσυ Ουίλλιαμς «Λεωφορείο ο πόθος».
1949 - 50
Αντρέ Ρουσσέν «Το μικρό καλύβι», Άλντους Χάξλεϋ «Το χαμόγελο της Τζοκόντας», Άρθουρ Μίλλερ «Ο θάνατος του
εμποράκου», Φίλιπ Γιόρνταν «Άννα
Λουκάστα», Μαίρης Τσαίηζ «Εγώ και το
κουνέλι», Αλ. Σακελλάριου - Χρ. Γιαννακόπουλου «Ανώμαλη προσγείωση».
1954 - 55
Θόρτον Ουάιλντερ «Η μικρή μας πόλη»,
Θόρτον Ουάιλντερ «Με τα δόντια»,
Λουΐτζι Πιραντέλο «Ο ηλίθιος», «Νεράτζια απ’ το νησί μας», «Μπελ αβίτα», «Ο
άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα»
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(μονόπρακτα), Ζαν Πωλ Σαρτρ «Κεκλεισμένων των θυρών», Βολφ Μάνκεβιτς
«Πανωφόρι επί παραγγελία», Φεδερίκο
Γκαρθία Λόρκα «Ματωμένος γάμος»,
Άντον Τσέχωφ «Αρκούδα», «Πρόταση
γάμου», «Οι βλαβερές συνέπειες του
καπνού», «Επέτειος» (μονόπρακτα).

1960 - 61
Τόμας Γουλφ - Κίττυ Φρινκς «Γύρνα
σπίτι άγγελέ μου», Άντον Τσέχωφ «Ο
θείος Βάνιας», Ευγένιου Ιονέσκο «Κα
ρέκλες», «Μάθημα», «Φαλακρή τρα
γουδίστρια»
(μονόπρακτα),
Λώραιν
Χάνσμπερυ «Ένα σταφύλι στον ήλιο».

1955 - 56

1961 - 62
Μπέρτολτ Μπρεχτ «Η άνοδος του Αρτούρο Ουί», Ζοζέ - Αντρέ Λακούρ «Τα
νέα παιδιά», Ευγένιου Ιονέσκο «Ρινόκερως».

Άντον Τσέχωφ «Βυσσινόκηπος», Τέννεσυ Ουίλλιαμς «Χαιρετισμούς από τη
Μπέρτα», «Προς κατεδάφισιν», «Εικοσιεφτά βαγόνια βαμπάκι», «Μίλα μου
σαν τη βροχή», «Δεν κλαίει το μωρό
του Ρούνυ» (μονόπρακτα), Σων Ο’ Κέ'ίζυ
«Το αλέτρι και τ ’ άστρα», Ερρίκου Ίψεν
«Αγριόπαπια», Σαίξπηρ «Δωδέκατη νύ
χτα», Τζων Πάτρικ «Το αυγουστιάτικο
φεγγάρι».

1956- 57
Τέννεσυ Ουίλλιαμς «Ένα τριαντάφυλλο
στο στήθος», Ουίλλιαμ Ινγκ «Στάση λεω
φορείου», Μπέρτολτ Μπρεχτ «Ο κύ
κλος με την κιμωλία», Γκράχαμ Γκρην
«Λίβινγκ ρουμ», Δημήτρη Κεχαίδη
«Μακρινό λυπητερό τραγούδι», «Παι
χνίδια
στις
αλυκές»,
Αριστοφάνη
«Πλούτος».

1962 - 63
Μαξ Φρις «Ανδόρρα» , Άρθουρ Μίλλερ
«Ο θάνατος του εμποράκου», Ευγένιου
Ιονέσκο «Ο βασιλιάς πεθαίνει», «Ο αρ
χηγός», Ζαν Ταρντιέ «Η θυρίδα», Σάμουελ Μπέκετ «Η τελευταία ταινία του
Κραππ», Έντουαρντ Άλμπυ «Ιστορία
του ζωολογικού κήπου», Φερνάντο Αρραμπάλ « Πικ - νικ στο μέτωπο».
1963- 64
Ευγένιου Ο ’ Νηλ «Ο παγοπώλης έρχε
ται», Εντουάρντο ντε Φίλιππο «Αχ αυτά
τα φαντάσματα», Τέννεσσυ Ουίλλιαμς
«Η νύχτα της Ιγκουάνα», Δημητρίου
Βυζάντιου «Βαβυλωνία».

1957 - 58
Άρθουρ Μίλλερ «Ψηλά από τη γέφ υ
ρα», «Από Δευτέρα σε Δευτέρα», Ιάκω
βου Καμπανέλλη «Η αυλή των θαυμά
των», Τέννεσσυ Ουίλλιαμς «Καλοκαίρι
και καταχνιά».

1958 - 59
Μπέρτολ Μπρεχτ «Ο καλός άνθρωπος
του Σε - Τσουάν», Ιάκωβου Καμπανέλλη
«Η ηλικία της νύχτας», Μπέρτολτ
Μπρεχτ « Η εθραία», Μπέρτολτ Μπρεχτ
«Ο καταδότης», Φεδερίκο Γκαρθία
Λόρκα «Ο Πιρλιμπλίν και η Μπελίσα»,
Λουΐτζι Πιραντέλλο «Η πατέντα», Ά 
ντον Τσέχωφ «Κύκνειον άσμα», Τέννε
συ Ουίλλιαμς «Το μεγάλο αντίο»ρ Νά
νου Βαλαωρίτη «Το κούτσουρο», Νίκου
Πολίτη «Το παράθυρο», Δημήτρη Κεχα'ιδη «Ο μεγάλος περίπατος», Ζαν Ζενέ «Υψηλή εποπτεία», Αριστοφάνη
«Ό ρνιθες».

1959 -60
Ραίη Λώλερ «Το καλοκαίρι της ά χ ρ ο 
νης κούκλας», Άρτσιμπαλ Μακ Λης
«Ιώβ», Ζαν Αί/ούιγ «Ευριδίκη», Τέννεσ
συ Ουίλλιαμς «Γλυκό πουλί της νιότης».

1964 - 65
Δημήτρη Καχαίδη «Το πανηγύρι», Γιώρ
γου Σεβαστίκογλου' «Αγγέλα», Μαξ
Φρις «Μπίντερμαν και οι εμπρηστές»,
Ευγένιου Ιονέσκο «Ιάκωβος ή η υποτα
γή», Λούλας Αναγνωστάκη «Η διανυκτέρευση», «Η πόλη», «Η παρέλαση»
(μονόπρακτα), Αισχύλου «Πέρσες».
1965 - 66
Έντουαρντ Αλμπυ «Ποιός φοβάται τη
Βιρτζίνια Γουλφ», Χάρολντ Πίντερ «Ο
επιστάτης», Πέτερ Βάις «Η δολοφονία
του Ζαν Πωλ Μαρά».
1966 - 67
Ιάκωβου Καμπανέλλη «Οδυσσέα γύρισε
σπίτι», Χάρολντ Πίντερ «Ο γυρισμός».
1967 - 68
Λουΐτζι Πιραντέλλο «Έτσι είναι αν έτσι
νομίζετε», Λουΐτζι Πιραντέλλο «Έ ξι
πρόσωπα ζητούν συγγραφέα», Ζαν Ζενέ
«Οι δούλες», Ρομαίν Βένγκαρντεν «Το
καλοκαίρι».
1968 - 69
Σαίξπηρ «Με το ίδιο μέτρο», Σάμουελ

Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό»,
Αριστοφάνη «Λυσιστράτη», Σοφοκλή
«Οιδίπους Τύραννος».

1979 - 80
Δημήτρη Καχάίδη - Ελένης
«Δάφνες και πικροδάφνες».

1969 - 70

1980 - 81
Μάριου Ποντικά «Ο γάμος», Χάρολντ
Πίντερ «Προδοσία», Γιώργου Αρμένη
«Το σόι».

Χάρολντ Πίντερ «Πάρτυ γενεθλίων»,
Σάμουελ Μπέκετ «Τέλος του παιχνι
διού», Γιώργου Σκούρτη «Οι νταντά
δες», Φερνάντο Άρραμπάλ «Νεκροτα
φείο αυτοκινήτων».
1970 - 71
Ευγένιου Ιονέσκο «Το παιχνίδι της
σφαγής», Γκέοργκ Μπύχνερ «Βόυτσεκ», Λουΐτζι Πιραντέλλο «Το παιχνίδι
των ρόλων».
1971 - 72
Σαίξπηρ «Ό νειρο καλοκαιρινής νύ
χτας», Λούλας Αναγνωστάκη «Αντόνιο
ή το μήνυμα», Δημήτρη Κεχαίδη «Η Βέ
ρα», «Το Τάβλι», Γιώργου Σκούρτη «Οι
μουσικοί», Βίτολντ Γκόμπροβιτς «Οπερέττα».
1972- 73
Φερνάντο Αρραμπάλ «Γκουέρνικα»,
«Λαβύρινθος», Χάρολντ Πίντερ «Παλιοί
καιροί», Σαίξπηρ «Τρωίλος και Χρησηίς», Γιώργου Σκούρτη «Καραγκιόζης
παρά λίγο βεζύρης».

Χαβιαρά

1981 - 82
«Πρόσωπα μέσα στο χρόνο», «Πρόσωπα
του παραλόγου».
1982 - 83
Λούλας Αναγνωστάκη «Η κασέτα», Αι
σχύλου «Προμηθέας δεσμώτης».
1983 - 84
Σαμ Σέπαρντ «Θαμμένο παιδί», Σοφο
κλή « Ηλέκτρα».
1984 - 85
Άρθουρ Σνίτσλερ «Το γαϊτανάκι», Αρι
στοφάνη «Θεσμοφοριάζουσες».
1985 - 86
Φρ. Κραιτς «Αγρότες πεθαίνουν».
1986 - 87
Λούλας Αναγνωστάκη «Ο ήχος του ό
πλου».

1973 - 74
Ροζέ Βιτράκ «Βίκτωρ ή τα παιδιά στην
εξουσία», Δημητρίου Βυζάντιου «Βα
βυλωνία», Δ. Κορομυλά «Η τύχη της
Μαρούλας».
1974- 75
Μπέρτολντ Μπρεχτ «Ο τρόμος και η
αθλιότητα του Γ Ράϊχ», Ντάριο Φο «Ι
σαβέλλα, τρεις καραβέλες κι ένας πα
ραμυθάς», Αισχύλου «Επτά επί Θήθαις».
1975 - 76
Αντον Τσέχωφ «Τρεις αδελφές», Ιάκω
βου Καμπανέλλη «Κομμάτια και θρύψα
λα», Αριστοφάνη «Ειρήνη», Ευριπίδη
« Βάκχες».
1977 - 78
Θανάση Κωσταβάρα «Το φαγκότο»,
Λούλας Αναγνωστάκη «Η Νίκη».
1978 - 79
Ιάκωβου Καμπανέλλη «Τα τέσσερα πό
δια του τραπεζιού», Ευριπίδη «Τρωαδίτισσες».

Στα πάθη λοιπόν των ανθρώ
πων, τα παθήματα και τα συναι
σθήματα τους, αφιέρωσε τη ζωή
του ο Κάρολος Κουν και η απλή κα
ταγραφή των έργων που παρουσιά
στηκαν από το θέατρο Τέχνης καταδείχνει αυτήν ακριβώς την από
λυτα συνειδητή επιλογή - απόφαση
που προαναγγέλεται στο «μανιφέ
στο» για την ίδρυση του θεάτρου
(ένα από τα ελάχιστα αλλά πολύ
ουσιαστικά θεωρητικά κείμενα του
μεγάλου δασκάλου), γραμμή πλεύ
σης από την οποία δεν παρεκκλί
νει, ως το τέλος.
Στο μαγικό κύκλο του υπόγειου
του «Ορφέα» κι αργότερα στο θέα
τρο της οδού Ιουλιανού και στη
σκηνή του θεάτρου στην Πλάκα,
όπως βέβαια και στα αρχαία θέατρα
του Ηί δειον, της Επιδαύρου, των
Φιλίππων, της Θάσου και στις ξένες
σκηνές ζωντάνεψαν, έχω τον πει

ρασμό να πω «κυριολεκτικά», ο
φόβος καυτό θάρρος, η οργή και το
έλεος, ο φθόνος και η χαρά, το μί
σος και η φιλία, ο πόθος και ο έρω
τας, ο πόλεμος κι η δίψα για ειρήνη
και το «φοβερότατον» για τον άν
θρωπο κα κό ,ο θάνατος.
Υπάρχουν σημαντικοί συγγρα
φείς που ο Κουν δεν τους έπαιξε
ποτέ ή ελάχιστα όπως ο Αόπε, ο
Καλνερόν, ο Μολιέρος ο Σω, ο
Κλωντέλ, ο Μαγιακόφσκι, ο Σίλλερ,
ο Στρίντμπεργκ και άλλοι που σχε
δόν τους εξάντλησε. Αυτό σημαίνει
πως ο Κουν έκανε θέατρο ψάχνο
ντας βασικά τον εαυτό του μέσα σ'
αυτό. Και σίγουρα ο δάσκαλος ήξε
ρε πιο καλά απ’ τον καθένα σ’ αυτό
το χώρο να ψάχνεται και να ψάχνει.
«...Να δουλεύεις και να δίνεσαι σ’
αυτό που κάνεις και σ’ αυτά που
βλέπεις κι αγγίζεις...».
Κάπου εδώ όμως πρέπει να
σταματήσω. Όσα και να γραφούν
για τον Κουν ή όσα και να ξεχασθούν να γραφούν και να ειπωθούν
η προσωπικότητα και το έργο του
θα παραμείνουν μοναδικά και α
ναλλοίωτα και δεν μπορεί να μην
ξεχωρίζει ένας άνθρωπος όταν ο
ίδιος αποφασίζει το τέλος του αρνούμενος να παρατείνει τη ζωή του
με τεχνικά μέσα. Κι όταν ακόμη έ
χει τη δύναμη την ύστατη εκείνη
στιγμή να σιγοτραγουδάει κάποιο
γαλλικό τραγούδι της νιότης του.
Θαρείς και κείνη την ώρα έβγαινε
για ένα μικρό περίπατο.
«Βγήκε για ένα μικρό περίπατο
και δεν εγύρισε ποτέ.
Σκέφτηκε να κάνει ένα μικρό περί
πατο
αλλά καθώς δεν άφησε φως αναμ
μένο στο δωμάτιο
έχασε το σπίτι
και δεν εγύρισε ποτέ».

Σημειώσεις σύρθηκαν από το περιοδικό ·η
λέξη·. Τεύχος Φλεβάρης - Μάρτης '87.
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ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ
«Τίποτα δεν είναι σαν το αερό
στατο. Τι θέαμα! Τι αίσθηση! Σαν να
ονειρεύεσαι πάνω σε μια αιώρα!.»
Μ’ αυτά τα λόγια εκφράστηκε ο
ήρωας του Ιουλίου Βερν στο βιβλίο
του «Πέντε βδομάδες πάνω σ ’ ένα
αερόστατο» την πρώτη φορά που
ανέβηκε σ’ αυτό το περίεργο όχημα.
Η «εποποιία» του αερόστατου αρ
χίζει ανεπίσημα από το 1709 στη
Λισσαβώνα με τον πρώτο ιπτάμενο
άνθρωπο, τον Βραζιλιανό Γκουσμάν,
που κατάφερε να κάνει την πρώτη
μικρή ανύψωση στον κόσμο καίγον
τας διάφορες ύλες κάτω από ένα
πρωτόγονο αερόστατο. Για το πεί
ραμά του αυτό καταδικάστηκε αργό
τερα άδοξα από την Ιερή Εξέταση.
Η ημέρα όμως ορόσημο για την
ιστορία της αεροπλοίας είναι η 5
Ιουνίου του 1783, όπου οι αδελφοί
Μογγολφιέροι επιχειρούν το πρώτο
πείραμα ανύψωσης αερόστατου με
θερμό αέρα - της πρώτης «αεροστα
τικής σφαίρας» - στο Ανοννές της
Γαλλίας, ανοίγοντας έτσι επίσημα
πλέον την αυλαία της Ιστορίας στον
τομέα της αεροπλοίας.
Το ίδιο πείραμα επαναλαμβάνεται
το Σεπτέμβριο με κάθε μεγαλοπρέ
πεια μπροστά στο βασιλιά Λουδο
βίκο 16ο με μια «Μογγολφιέρα», που
ανυψώθηκε για 8 λεπτά πάνω από τις
Βερσαλλίες, για ν ’ ακολουθήσει
γρήγορα και άλλη ανύψωση «Μογγολφιέρας» με πρώτους αεροναύτες
τον Πιλάτρ ντε Ροζιέ και το μαρκήσιο
ν τ’ Αρζέντ την 21 Νοεμβρίου 1783.
Μετά από αυτή την αρχή, τον
πρώτο σταθμό στην τελειοποίηση
του αερόστατου τον κάνει ο διάση
μος Γάλλος Φυσικός Σαρλ, που χρη
σιμοποίησε πρώτος με επιτυχία το
υδρογόνο για το γέμισμα αερόστα
του στις 27 Αυγούστου 1783 μπρο
στά σε 300.000 θεατές. Οι κατακτή

σεις στον τομέα του αερόστατου αρ
χίζουν η μία μετά την άλλη. Έτσι στις
7 Ιανουάριου 1785 οι Μπλανσάρ και
Τζέφρις κατακτούν ένα σημαντικό
επίτευγμα: περνούν τη Μάγχη με το
αερόστατο και πετυχαίνουν την
πρώτη υπερθαλάσσια πτήση. Λίγο
αργότερα φαίνεται και η στρατηγική
σημασία του νέου μέσου, όταν ο
Κουτέλ πολιορκεί με επιτυχία τη
Μομταίζ με αερόστατο στη μάχη του
Φλερύ το 1794 ενώ τον ίδιο χρόνο
ιδρύεται στο Προάστιο του Παρισιού
Μεντόν η πρώτη σχολή αερόστατων
για πολεμικούς σκοπούς στις 31
Οκτωβρίου 1794.
Ο επόμενος αιώνας έχει περισσό
τερο επιστημονικό ενδιαφέρον για
την αερόπλοια, όταν οι Γκαίυ Λουσσάκ και Μπιο το 1804 ερευνούν
τα ανώτερα στρώματα της ατμό
σφαιρας σε ύψος 7.000 μέτρα.
Το 1852 ο Γάλλος Ζιφφέρ υλοποιεί
τον έλεγχο του ακυβέρνητου ως
τότε αερόστατου κατασκευάζοντας
ένα κατευθυνόμενο με πηδάλιο και
ατμοκινητήρα, ενώ το 1883 οι αδελ
φοί Τισσαντιέ το τελειοποιούν
περισσότερο με αεροκινητήρα πρα
γματοποιώντας
επανειλημμένες
επιστημονικές πτήσεις.
Στον Α ' παγκόσμιο πόλεμο τα αε
ρόστατα
χρησιμοποιήθηκαν ως
παρατηρητήρια ή ως βομβαρδιστικά.
Το μεγάλο τους μέγεθος όμως, τα
πολλά δυστυχήματα και η ανάπτυξη
της αεροπορίας έγιναν αιτία να
περιπέσουν στην αφάνεια και να
χρησιμοποιηθούν μόνο στο Β ' παγ
κόσμιο πόλεμο σαν φράγματα για
την προστασία των μεγαλουπόλεων
από τις αεροπορικές επιδρομές.
Σήμερα τα αερόστατα είναι σχε
δόν ξεχασμένα και μόνο η μετεωρο
λογία τα χρησιμοποιεί για μετρήσεις
στα ανώτερα ή μέσα στρώματα της

ατμόσφαιρας. Τελευταία όμως με
την ανάπτυξη των σπορ που έχουν
μέσα τους στοιχεία περιπέτειας και
επικινδυνότητας, το ενδιαφέρον για
το αερόστατο ξαναζωντάνεψε και
ήδη όλο και περισσότεροι άνθρωποι
απολαμβάνουν τον κόσμο από ψηλά,
χωρίς τους ενοχλητικούς θορύβους
της πόληΧ μέσα από το καλάθι του
αερόστατου.

Τύποι και λειτουργία.
Υπάρχουν δύο τύποι αερόστατου
α) τ ο υ θ ε ρ μ ο ύ α έ ρ α , β ) τ ο υ
αερίου.
Α ε ρ ό σ τ α τ α θε ρ μο ύ αέρα.
Ο α έ ρ α ς που ζεσταίνεται γίνε
ται ελαφρότερος. Αυτή είναι η αρχή,
πάνω στην οποία βασίζεται η πτήση
με αερόστατο. Όταν ο αέρας ζεστα
θ ε ί και γίνει ελαφρύτερος του ατμο
σφαιρικού το αερόστατο αρχίζει και
ανυψώνεται. Όταν αποκτήσει την
ίδια θερμοκρασία με τον ατμοσφαι
ρικό το βάρος του και των επιβατών
του, το παρασύρουν σε κάθοδο.
Το αερόστατο θερμού αέρα άρ
χισε να διαδίδεται μετά το 1960, όταν
κατασκευάστηκαν ανθεκτικά στη
θερμότητα συνθετικά υφάσματα και
εύχρηστες μπουκάλες με προπάνιο
για το ζέσταμα του αέρα.
Τα μπαλόνια που παίρνουν μέσα
τον αέρα είναι διαφορετικών δια
στάσεων. Υπάρχουν μπαλόνια που
χωράνε 850 κυβ. μέτρα αέρα και
προορίζονται για ένα επιβάτη,
140.000 κυβ. μέτρα και σηκώνουν 7 8 επιβάτες και άλλα με 530.000 κυβ.
μέτρα και μπορούν να μεταφέρουν
ως 30 άτομα.
Ένα συνηθισμένο αερόστατο για
δύο επιβάτες δε χρειάζεται περισ
σότερο από 1.700 κυβ. μέτρα ζεστό

χους ωστόσο αρκετοί Αυτικογερμανοί και Ελβετοί, που συγκεντρώνον
ται και περνάνε με αερόστατο πάνω
από τις Άλπεις.

Άτρακτος ανοίγματος.

αέρα. Οι διαστάσεις του είναι 15 μ έ
τρα πλάτος και 20 ύψος.
Το μπαλόνι θερμού αέρα συνδέε
ται με το καλάθι με σύρματα από
ανοξείδωτο ατσάλι.
Το καλάθι είναι από καλάμι ή
αλουμίνιο. Το φλόγιστρο είναι στε
ρεωμένο σε μια μεταλλική εξέδρα
πάνω από το καλάθι.

Όταν το αερόστατο έχει υψωθεί η
φλόγα στρέφεται προς τα κάτω και
χρησιμοποιείται μόνο όταν ο αέρας
χρειάζεται ζέσταμα.
Το προπάνιο μεταφέρεται σε ελα
φριές μπουκάλες, που είναι δεμένες
στις γωνίες του καλαθιού και συν
δέονται με το φλόγιστρο. Η περιοχή
γίνεται από μια μπουκάλα κάθε
φορά, με το γύρισμα μιας βαλβίδας.
Για το θερμό αέρα υπάρχει φωτεινή
ένδειξη.
Για να πετάξετε με αερόστατο
χρειάζεσθε οπωσδήποτε κράνος,
μια πυξίδα, ένα μετρητή ύψους, ένα
καθοδιόμετρο για να δείχνει πότε

ανεβαίνετε και πότε κατεβαίνετε και
με πόση ταχύτητα ένα πυρόμετρο,
που δείχνει την θερμοκρασία του
αέρα στην κορυφή του αερόστατου
και φυσικά τον απαραίτητο χάρτη.

Α ε ρ ό σ τ α τ α με αέρι ο.
Τα αερόστατα με αέριο μένουν
περισσότερο στον αέρα απ’ όσο τα
αερόστατα θερμού αέρα και έχουν
μεγαλύτερη ανυψωτική δύναμη.
Αλλά τόσο το αέριο όσο και το κέλυφος του μπαλονιού είναι ακριβά
ενώ μερικά αέρια, όπως το υδρο
γόνο και το φυσικό αέριο, είναι επι
κίνδυνα εκρηκτικά. Το ήλιο είναι
ασφαλές αλλά πολύ ακριβό.
Τα αερόστατα με αέριο έχουν στο
καλάθι σακιά με άμμο, που όσο πέφ
τει τόσο το αερόστατο ελαφρώνει
και ανεβαίνει. Ενώ για την κάθοδο
αφήνουμε αέριο να διαφεύγει.
Σήμερα το αέριο στα αερόστατα
δεν έχει πολλούς θιασώτες. Υπάρ

Στο καλάθι του αερόστατου είναι
προσαρμοσμένο
ένα
ελεύθερο
σκοινί, που ελέγχει την προσγείωση
και λειτουργεί σαν φρένο και σταθε
ροποιητής.
Στην κορυφή τους, έχουν μια
άτρακτο διαφυγής του αέρα, που η
λειτουργία της ρυθμίζεται από το
καλάθι.
Στην προσγείωση η άτρακτος
ανοίγεται και ο αέρας διαφεύγει.
Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, γιατί
διαφορετικά το μπαλόνι θα γίνει
πανί, όπως στα ιστιοφόρα.
Πριν επινοηθεί αυτή η άτρακτος
που λειτουργεί ως ανακουφιστική
βαλβίδα, τα αερόστατα παρασύρονταν χιλιόμετρα ολόκληρα, μέχρις
ότου το καλάθι πιανόταν σε κάποιο
δέντρο ή σπίτι.

Αγώνες.
Εκτός από μέσο αναψυχής, το αε
ρόστατο χρησιμοποιείται και σε
αγώνες, όπως ταχύτητας και ακρί
βειας πτήσης και αγώνες που στηρί
ζονται στην απόσταση και στο ύψος
της πτήσης.
Βέβαια η συμμετοχή σε τέτοιους
αγώνες θέλει μεγάλο κουράγιο. Η
μαγεία όμως της πτήσης και η αί
σθηση της επιτυχίας σου δημιουρ
γούν ασφαλώς συγκίνηση και αί
σθηση πιο δυνατή από τον τρόμο της
πρώτης φοράς.
ΣΗΜ.:

'α στοιχεία πάρθηκαν από την Αθλη
τική εγκυκλοπαίδεια του Disney και την
εγκυκλοπαίδεια «Κόσμος».
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

τα κοινά, - Τον ενδιαφέρουν τα
προγνωστικά.
Πολλές φορές βρίσκεται στο
μηδέν καθ., - Χαρακτηρίζει τον
έμπειρο.
Η ζωή στα ιταλικά, - Χαλαρωμέ
νος αλλά και ακόλαστος, - Ο
πρώτος σε κάποιο αγώνα.
Τα είχε 400, - Χάθηκε από τους
δρόμους από καιρό, - Ασφαλι
στικός Οργανισμός αντίστροφα,
- Κατάρες, - Ξένη τέχνη.
Διπλασιαζόμενο θυμίζει Ιταλίδα
σταρ, - Έχουμε και Αγίους, Πολύτιμο μέταλλο, - Το Α/Τ Κολωνού.
Χρειάζεται διευκρίνηση, - Θεά
των αρχαίων, - Γνωστός πολιτι
σμός.

1. Έχουν και τα πουλιά τα δικά 17.
τους, - Υπάρχουν και σήμερα
τέτο ιες φυλές.
2. Εφ εύρεσ η,-Α ρχαίοαρνητικό,- 18.
Για την ανορεξία κατάλληλο.
3. Βάσανο για το Δημοσθένη, Πόλη της Βοιωτίας, - Κασσιτε 19.
ρώνω, - Στο άψε σβήσε.
4. Δημόσια υπηρεσία (αρχικά), Σκακιστικός όρος, - Ειδικό
κρασί, - κατάληξη ουδετέρων, - 20.
Και αν.
5. Η κούνια (αρχαϊστί), - Σπαθί αρ
χαίων, - Μεταλλικό νήμα, Πολύ γεμάτο (επίρημα).
21.
6. Κομμάτι ρούχου - Μαλάκιο με
όστρακο.
7. Το αντίθετο της ήττας αντί
στροφα, - Γνωστός μουσικο ΚΑΘΕΤΑ:
συνθέτης (επώνυμο), - χρειάζε
ται εξάσκηση, - Μεγάλο καλάθι
1. Μεμβράνη από κατεργασμένο
αντίστροφα.
δέρμα, - Δέματα σπαρτών.
8. Συνθετικό πυγμαχικού όρου, 2. Έ τσι χαρακτηρίζεται και ένα
Άγιος, - Συμπληρώνει εμπορι
φρούτο, - Πρόθεση, -Α ναφ έρεκές επιχειρήσεις (φωνήεντα, ται στα έργα του Όμηρου.
Αναφορική αντωνυμία (ουδετ.).
3. Ακέφαλος αίγαγρος της Κρή
9. Προκαλεί δέος, Άπρεπος.
της, - Γεωμετρικά σχήματα, 10. Αντίστροφα θυμίζει Σκωτσέζο, Υπάρχουν σε στίβους.
Σ’ αυτό υπάγεται η ΕΛ.ΑΣ., - Ει
4. Πρόθεση,-Πριν... χωρίς αρχή,δικός σύνδεσμος.
Ρινικό σύμπλεγμα, - Αστυνο
11. Σύγχρονο φαινόμενο, - Γενιά ,μικό Τμήμα, - Μεγάλη κατάσκο
Φρούτο με γλυκό κουκούτσι, πος (μικρό όνομα).
Μας φωτίζει.
5. Γνωστή περουβιανή αοιδός, 12. Στεναγμός, - Όψη, πρόσωπο, Μπορεί να χαρακτηριστεί μια
Βυζαντινή νότα.
ιδέα, - Παλιά αρχικά για τα τα
χυδρομεία μας.
13. Ανεξήτιλο σημείο, - Σπορ για
θάλασσα και ποτάμια.
6. Φρούτα, - Μικρή επίπεδη έκ
ταση, - Δαιμονικά όντα της Ελ
14. Κοινότητα,· - Έ τσι αρχίζει ο
ληνικής Μυθολογίας.
Γολγοθάς.
7. Πολυέξοδο, σπάταλο, - Υπό
15. Τούρκος παπάς, - Μοναδική, σχεση, -Απαγορευτικό, -Δ ια κ ι
Ξένη αγάπη, - Το αρνί που
νεί τις ειδήσεις (αρχικά).
προορίζεται για σφαγή.
8.
Άρθρο
αιτιατικής ενικού θηλ.,16. Απαιτεί πάντα υποκείμενο, Ακατάστατος, - Το ξενίτεμα, η
Αντίστροφα
πολτοποιημένο
αναχώρηση.
κρέας αιτιατ., - Οργανισμός για

9. Ελβετικός ποταμός, - Αντί
στροφη νότα, - Κομψότητα (ξενόγλ.).
10. Πρώτο συνθετικό μεγαλούπο
λης των Η.Π.Α., - Ποίημα του Κίπλιγκ, - Περιλαμβάνει όλα τα
δημιουργήματα του Θεού (ενι
κός, θηλυκό).
11. Δραπέτης, - Νότα, - Αντί
στροφα γνωστός γελοιογρά
φος.
12. Ποντίκι, - Δικά σου, - Ανήθικα,
χωρίς τιμή.
13. Αρχαίο διότι, - Συντομογραφία
κυρίας, - Βυζαντινή νότα, - Ξε
νικό εντάξει, αντίστροφα.
14. Παραπέμπει σε βιβλία, - Υπο
νοεί και τον πολύ εργατικό άν
θρωπο, - Μικρές στρογγυλεμένες πέτρες.
15. Παραφροσύνη, δυνατή οργή, Η Περσία, - Ερωτηματικό, - Καινοτόμος στην κατασκευή του
πιάνου (χωρίς αρχικό).
16. Απουσιάζει, δεν είναι παρών, Ζωηρή και ανεκπλήρωτη επιθυ
μία, - Επιμήκυνση, παράταση.
17. Το σχετικό με Ευρωπαϊκή χώρα,
- Στο απέναντι μέρος, - Στα
θμός πρώτων βοηθειών.
18. Τροφός του Διονύσου, - Επιφώ
νημα γέλοιου, - Άρθρο, - Ακο
λουθούσαν,... βασιλιάδες, - Η
διακοίνωση στη διπλωματία.
19. Το '21, - Μυστικός, ύπουλος, Αόριστος ρήματος στοργής και
αφοσίωσης.
20. Πολύ ωραίος, εκθαμβωτικός, Κυκλαδίτικο νησί, - Εκκλησια
στικό μελόδραμα.
21. Ο αναφερόμενος σε νησί μας, Αλατισμένες.
Λ.Σ.
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Η ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ
ΑΜΝΗΣΙΑ

Του ΠΙΕΡ ΜΙΛΑ
Πάσχω από μια αρρώστεια. Μια
αρρώστεια που μπορούμε να τη
θεωρήσουμε ότι είναι ψυχικού χαρακτήρος. Δε θυμάμαι τα ονόματα,
τα ονόματα των ανθρώπων. Μήπως
και σε σας συμβαίνει το ίδιο; Αχ τι
ενοχλητικό που είναι! Θυμάμαι αό
ριστα τα πρόσωπα, αλλά τα ονόματα
μου διαφεύγουν τελείως.
Την περασμένη εβδομάδα συν
αντώ στη λεωφόρο κάποιον που δεί
χνει σα γνωστός μου. Έ ρχεται προς
τα μένα, υποχρεωτικά λοιπόν πη
γαίνω και γω προς αυτόν. Ερχόμα
στε πρόσωπο με πρόσωπο.
- Πώς είσαι; μου λέει.
Δεν ξέρω αν τόχετε παρατηρήσει,
πως όταν βρισκόσαστε σε αμηχανία,
υπογραμμίζετε περισσότερο τον
ανύπαρκτο
ενθουσιασμό
σας.
Απαντώ λοιπόν με ένα ψεύτικο εν
θουσιασμό.
-Π ο λ ύ καλά! Πάραπολύ καλά! Και
συ πως είσαι; Δεν ξέρεις πόσο χαΐρουμαι που σε βλέπω.
Μέσα μου φυσικά σκεπτόμουνα
τελείως διαφορετικά. «Το ζώο δεν
μπορούσε να μην πέσει μπροστά
μου; Ποιος διάολος είναι; Είναι χον
τρός, κοντός, καστανός. Κι’ όμως
δεν είναι πολύ χοντρός. Αν ήταν δε
θα δυσκολευόμουνα στο νό βρω τ'
όνομά του, γιατί έχω ελάχιστους φί
λους πολύ χοντρούς. Είμαι υπο
χρεωμένος όμως να του πω δυο λό
για.
Τον ρωτάω.
- Με τι ασχολείσαι αυτή την
εποχή;
Καταλαβαίνετε. Αν μάθω τη δου
λειά που κάνει διευκολύνομαι πολύ

στις αναζητήσεις μου. Θα είναι ο
χοντρός, κοντός, καστανός, που
συνάντησα στους πολιτικούς κύ
κλους, στους κύκλους των καλλιτε
χνών ή στους χρηματιστηριακούς
κύκλους. Αλλά αυτό το γουρούνι
μου απαντάει.
- Με τα ίδια. Και σύ;
Θα τον σκότωνα με μεγάλη μου
ευχαρίστηση, αλλά έδειχνε πιο γε
ρός από μένα. Του απάντησα λοιπόν.
- Με τα ίδια και γω, όπως και συ.
Βάζομε τα γέλια και γελάμε σα χά
νοι, γιατί κάνουμε τα ίδια πράγματα
στη ζωή. Γελώντας όμως, μπορεί κα
νείς να σκέφτεται. Σκέφτηκα λοιπόν
και νάτη η ερώτησή μου.
- Πάντως η όψη σου δείχνει καλή.
Πρέπει να είσαι πολύ καλά στην
υγεία.
Σκοπός μου ήταν να διαπιστώσω
αν συγκαταλεγόταν μέσα στους
τρεις χοντρούς φίλους μου, που εί
χαν σκωληκοειδίτη.
Τι καλά νάτανε ένας από τους
τρεις... Μου απάντησε όμως πειραγμένος.
- Είμαι πάντα πολύ καλά στην
υγεία μου.
Νικήθηκα. Ακόμα μια φορά νική
θηκα. Πήγα να φύγω λέγοντάς του
ένα «καλήν αντάμωση», όταν με
πρόλαβε.
- Πάμε να πάρουμε κάτι;
Έτσι, εγώ που δεν πάω ποτέ στα
μπαρ, υποχρεώθηκα να πάω μαζύ
του. Θα μπορούσα να κατέβω στις
εκατόμβες, στην κόλαση, στους
υπονόμους, για να μπορέσω να θυ
μηθώ το όνομα, αυτό το όνομα, το
όνομά του.
Και νάμαστε μαζύ στο μπαρ. Πιά
νουμε κουβέντα για όλα τα πρά
γματα. Για ότι μας ενδιέφερε και για
ότι δεν μας ενδιέφερε καθόλου. Πί
στευα πως με την κουβέντα κάποια
στιγμή θα μάθαινα τ ’ όνομά του. Δεν
ήταν απίθανο αναφέροντας τα λόγια
ενός τρίτου προσώπου προς αυτόν
να μου ξεφούρνιζε το όνομά του. Να
μούλεγε σαν παράδειγμα. «Κύριε
τάδε, μου λέει ο δείνα...». Δεν νομί
ζετε πως αυτός είναι ένας πολύ συ
χνός τύπος κουβέντας;
Μα αυτό δεν γινότανε. Ό χι, δεν
γινότανε! Δεν είμαι από τους τυχε
ρούς ανθρώπους. Και η νύχτα έρχε
ται. Οι καφέδες και οι καράφες εξ
αφανίζονται. Τα γκαρσόνια στρώ

νουν το τραπέζι. Είναι η ώρα του
βραδυνού γεύματος, με περιμένουν
σπίτι. Η στιγμή είναι ευνοϊκή για να
φύγω, για να δραπετεύσω. Ακριβώς
αυτή τη στιγμή ο άγνωστος φίλος
μου λέει.
-Ε γ ώ που είμαι από την Τουραίνη...
Είναι από την Τουραίνη, θεέ μου.
Είναι από την Τουραίνη. Αρχίζω λοι
πόν να εξιχνιάζω το μυστικό; Μπήκα
στα ίχνη του; Θέλω να μάθω, θέλω
να τα μάθω όλα. Τι όλα; Το όνομά
του μου φτάνει. Προτείνω λοιπόν.
- Κάντε μου τότε την ευχαρίστησι
να δειπνήσουμε μαζύ. Και νάμαστε.
Ξεδιπλώνουμε τις πετσέτες. Έχω τα
αισθήματα ενός σκυλιού που βρί
σκεται επί τα ίχνη του θυράματος.
Τουραινέζος, ο φίλος μου είναι Τουραινέζος. Θα πρέπει εύκολα πια να
μπορέσω να θυμηθώ τόνομά του.
Δεν ξέρω και πολλούς από την Του
ραίνη. Και μάλιστα Τουραινέζους
χοντρούς, κοντούς και καστανούς.
Φλέγομαι, φλέγομαι. Ύστερα από
δυο μποτίλιες κρασί, το κεφάλι μου
αρχίζει να γυρίζει, μα δεν έχω προ
χωρήσει καθόλου. Ξέρω πως ο κύ
ριος έχει τρία παιδιά, μια παράλυτη
θεία, ένα αδελφό κουτσό και έχει
στη τσέπη του, το γράμμα μιας κοπέλλας που ονομάζεται Ιουλιέττα.
Μα αγνοώ πάντα το όνομά του και
αισθάνομαι πως πονώ. Δε μου μένει
παρά να εγκαταλείψω τη μάχη ντρο
πιασμένος και κυρίως νικημένος.
- Α ς πηγαίνουμε είπα. Δεν υπάρ
χει τίποτα που να μην τελειώνει κά
ποια στιγμή. Ωρεβουάρ, ακριβέ μου,
καλέ μου φίλε.
Λυσσάω.,.Και εκείνη τη στιγμή
ένας άλλος φίλος, ένας πραγματι
κός φίλος, θέλω να πω ένας φίλος
του οποίου θυμάμαι το όνομα, έρχε
ται κοντά μου, μου μιλάει, κάθεται
και θέλοντας να παραστήσει τον κο
σμικό τύπο - τι ηλίθιος! - δείχνει τον
φιλοξενούμενο μου και μου λέει μ’
ένα φυσικότατο τρόπο.
-Συγγνώμη, δε με συστήνεις;
Τούριξα μια άγρια ματιά, ανέ
τρεψα τις καρέκλες και τα τραπέζια
και τόβαλα στα πόδια. Α, έπρεπε να
με δείτε να τρέχω!
Καλοί μου άνθρωποι, αν ξέρετε
ένα τρόπο για να θεραπεύσω αυτή
την αρρώστεια, σας παρακαλώ να
μου τον πήτε και θα σας είμαι υπό
χρεος για όλη μου τη ζωή.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΞΟ No 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
ΕΑΣΑ - ΑΡΟΝ
ΡΙΑΛΙ - ΙΝΑ
ΑΧ - ΒΑΡΔΑ
ΧΑΣΙΑ
ΤΑΣΙΑ - ΚΑ
h. Μ - Ο Λ Μ Ο Σ
ΑΜΑΝ - ΤΑΜΑ
ΚΑΜΑΡΟΤΟΣ

ΚΑΘΕΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΛΥΣΗ

ΤΕΡΑΣ - ΚΑΚ
ΡΑ Ι Χ - ΤΙΜΑ
ΙΣΑ - ΧΑΜΑΜ
ΧΑΛΒΑΣ - ΝΑ
ΙΑΣΙΟ
ΝΑ - ΡΙΑΛΤΟ
ΙΡΙΔΑ - ΜΑΤ
ΔΟΝΑ - ΚΟΜΟ
AN A - ΠΑΣΑΣ

ΠΡΟ ΗΓΟ ΥΜ ΕΝΟ Υ

ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΞΟ No 2
Ο ΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΜΟΡΦΩ
Ο Υ - ΑΡΚΙΠ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΧΑΡΟΠΟ - ΡΟΣ
ΕΣ - ΓΟΥΡΙ
ΣΕ - ΣΗΟ ΛΑ
ΑΡΟΝ - ΑΤΣΑΠ
ΗΓΕΤΣΑ - Ο Τ
ΑΜΑΙ - ΡΟ
ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΜΟΙΧΕΙΑ - ΑΚ
Ο ΥΝΑΣ - ΡΗΜΑ
Σ Ρ -Σ Ο Γ Α Τ
ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑ
ΙΠΟ
ΑΤΟ ΥΣΑΣ
Ο ΡΟ - ΡΗΤΑΡΚ
ΚΥΡΙΟ Σ - ΟΗ
ΙΤ Ο -Λ Α Ο
ΥΠΟ ΣΚΑ ΠΤΩ
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•

•

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλατά κ. Απόστολος

και υπαστυνόμο A . Δημήτρη Σταφύλα του ΙΔ 1 ATT

Λέκκας προς τους αστυφύλακες Παύλο Χατζή και
Θόδωρο Μπρίνια, που υπηρετούν στον αστυνομικό

Αθηνών
τον ανθυπαστυνόμο, Μαυροειδή Χριστοφιλόπουλο

σταθμό τάξης για την υποδειγματική συμπεριφορά τους

και αστυφύλακες Δημήτρη Χρήστου, Χρήστο Βαρδάγγαλο, Δημήτρη Κατσιαντώνη του ΑΤΑ Ν. Ψυχικού

και την ανθρωπιστική τους διάθεση.
Η κ. Ευαγγελία Μίσσιου ευχαριστεί τον αστυνομικό

τους αστυφύλακες Θωμά Στασινό, Στέφανο Θεοδωρούλα, Νίκο Αδάμη, Γιώργο Λαγκαδινό, Νίκο Θεολογίτη,

S/ντή Φλώρινας κ. Ηλία Κοτταρίδη για τη βοήθεια που
έδωσαν στον κτηνοτρόφο πατέρα της κ Βασίλειο Μίσσιο
που ήταν αποκλεισμένος από την κακοκαιρία στο χωριό

Βασίλη Δήμου του ATT Ν. Ψυχικού
•

Τρίβουνο Φλώρινας.

ο Οι κ.κ. Δημήτριος Δημητριάδης και Ιωσήφ Ρασίζ προς

αστυνόμο κ. Δημητρόπουλο καθώς και τον κ. Ζέρπο
αξιωματικό του τμήματος αλλοδαπών οι οποίοι έδωσαν

τον αστυνομικό διευθυντή Φλώρινας κ. Ηλία Κοτταρίδη
και τους άνδρες που φιλότιμα προσφέρθηκαν να

•

•

την 8 /1 /8 7 .
Το Σωματείο Μικροπωλητών και Εμπόρων Παζαριών
Ελλάδος ευχαριστεί τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Νίκωνα

του ATT Καλλιθέας για τα μέτρα και τις προσπάθειες
που κατέβαλαν για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα με

πίτας του σωματείου.
Η κ. Σεβαστή Τσιμούρη απάτην Κάλυμνο ευχαριστεί την
Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα τον Διοικητή του Α.Τ.

την Καλλιθέα την 2 2 /2/87.
Η Ελληνική Επιτροπή συνεργασίας με την UNiCEF
ευχαριστεί την Ελληνική Αστυνομία για τη συμβολή της
στους σκοπούς της UNICEF.

Ευχαριστίες άγγλων αστυνομικών

βρήκαν και της παρέδωσαν τα χρυσαφικά που της είχαν

Για την επίσκεψη του Αγγλου αστυνομικού υποδιευθυ
ντή κ. Μπάρτον στην Αθήνα και την ενημέρωσή του από την
ηγεσία της ΕΛ ΑΣ. πάνω σε θέματα ασφάλειας των
αεροδρομίων είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο τεύχος.
Σχετική μ ' αυτήν είναι και η επιστολή του αστυνομικού
διευθυντή κ. Εντουαρντς προς τον αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας αντ/γο κ. Νίκωνα Αρκουδέα:
«Σας γράφω εκ μέρους του διοικητή μου αστυνομικού
Υποδ/ντή Burton για να σας ευχαριστήσω, εσάς προσωπικά
αλλά και όλους τους αστυνομικούς που τελούν υπό την
εντολή σας, για τη βοήθεια που προσφέρατε στον
αστυνομικό Υποδ/ντή Burton κατά την πρόσφατη επίσκεψή
του στην Ελλάδα
Η Αστυνομία του Sussex (Σάασεξ) έχει ταχθεί πλήρως
εναντίον της τρομοκρατίας και αναζητεί συνεχώς τη
βελτίωση των μέτρων ασφαλείας στο Αεροδρόμιο Gatwick.
Οι πληροφορίες που μπόρεσε να συγκεντρώσει ο
αστυνομικός Υποδ/ντής Burton, εξετάζοντας τα μέτρα
ασφαλείας που εφαρμόζονται στο αεροδρόμιο της Αθήνας
θα μας είναι αναμφισβήτητα εξαιρετικά πολύτιμες στο
μέλλον και σας είμαι ευγνώμων για τη βοήθειά σας.
Ο κ. Burton εντυπωσιάστηκε πραγματικά από τα μέτρα
ασφαλείας που εφαρμόζονται σήμερα στο αεροδρόμιο της
Αθήνας και με διαβεβαιώνει ότι είναι ένα από τα πλέον
ασφαλή αεροδρόμια στην Ευρώπη.
Ελπίζω η διεθνής επαφή μας να συνεχιστεί και ίσως να
δοθεί σύντομα η ευκαιρία σ ’ έναν από τους ανώτερους
αξιωματικούς σας να επισκεφθεί το αεροδρόμιο Gatwick
και να συνεχίσει αυτή την τέλεια συνεργασία».

κλέψ ει διαρρήκτες.
Ο κ. Γεώργιος Πατσιώτης από τη Μεσσήνη ευχαριστεί

Επίσης τον υπαστυνόμο Αρτέμιο Πουρνάρα του τμήμα
τος ασφαλείας Τριπόλεως οι οποίοι με συντονισμένες
εν έρ γ εις συνέλαβαν τους διαρρήκτες της οικίας του.
Ο κ. I. Απλακίδης ευχαριστεί τον διοικητή του
αστυνομικού Σταθμού Αγίου Στεφάνου υπαστυνόμο Α '
Γεώργιο Μπούρχα καθώς και τον Αρχιφύλακα Παναγιώ
τη Τσιρογιάννη οι οποίοι έλαβαν τα επιβαλλόμενα μέτρα
για την προστασία της περιουσίας του από καταπατητές
στην περιοχή Αγία Παρασκευή-Αγ. Στέφανο Αττικής.
Ο κ. Γιάννης Γιαμβρίας ευχαριστεί τα όργανα της
τροχαίας Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον
αρχιφύλακα Αθανάσιο Σιάσο καθώς και τον αστυφύλακα
Κων/νο Μπασιούρη, οι οποίοι του συμπαραστάθηκαν σε
•

•

Καλύμνου Δημήτρη Καμουτσή και τον συνεργάτη του
Μανώλη Ανδρουλάκη του ίδιου τμήματος οι οποίοι

τους αστυφύλακες Χαρ. Αθανασόπουλο και Κων.
Θωμόπουλο του αστυνομικού τμήματος Μεσσήνης.

•

σε πρόβλημα που είχε δήμιουργηθεί με την οικιακή

βοηθό του
• Το Δ.Σ Ηροδότου Ηρακλείου ευχαριστεί τους άνδρες

τον υπαστυνόμο Παναγιώτη Φλώρο τους αρχιφύλακες
Λεωνίδα Γεωργόπουλο και Ιωάννη Πετράκο καθώς και

•

λύση

βοηθήσουν κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες στην
μεταφορά τους από τη Φλώρινα στην περιοχή Πρεσπών

Αρκουδέα καθώς και τον αστ. δ/ντή Ε. Δασταμάνη για
την παρουσία τους στο κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης
•

Ο κ. Ευάγγελος Καντάρος ευχαριστεί τον αστ. δ/ντή κ.
Γεωργακόπουλο τον αστυνόμο κ. Κωνσταντόπουλο, τον

τροχαίο ατύχημα στην Ασπροβάλτα την 2 0 /1 2 /8 6 .
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνι
κής Βιομηχανίας Όπλων Α.Ε. ευχαριστεί τον αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Νίκωνα Αρκουδέα για την
άμεση συμπαράσταση της Ελληνικής Αστυνομίας στη
Διοίκηση της Εταιρείας. Επίσης ευχαριστεί ιδιαίτερα
τους:
αστυνομικό διευθυντή, Βαγγέλη Μυριδάκη
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ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ
Τελευταία ένα χόμπυ παίρνει
μεγάλες διαστάσεις στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για τους «ανθρώπους πουλιά». Οι σύγχρονοι αυτοί Ίκα
ροι χρησιμοποιούν για το χόμπυ
τους ελαφρά αεροπλανάκια με
σκελετό από αωλήνες αλουμινίου,
φτερά από πανιά ιστιοπλοΐας και
μικρούς οικονομικούς κινητήρες.
Τα αεροπλάνα αυτά είναι τόσο ε
λαφρά που τα ονομάζουν «ιπτάμε
να ποδήλατα». Ο πιλότος είναι ε
κτεθειμένος στον αέρα, αφού δεν
έχει καμπίνα, και ο χειρισμός τους
σχετικά απλός. Πρόσφατα κυκλο
φόρησαν στην αμερικάνικη αγορά
έτοιμα για συναρμολόγηση σετ τέ
τοιων αεροπλάνων.
Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι
και οι αστυνομίες των ΗΠΑ δεν έ
μειναν ασυγκίνητες από τη νέα αυ
τή εξέλιξη. Στη φωτογραφία μας
αστυφύλακας της τοπικής αστυνο
μίας της πόλης DOWNEY της Καλιφόρνια περίπολε/ πάνω από την ζώ
νη ευθύνης του με το ιπτάμενο πο
δήλατό του (μπορεί κανείς να δια
βάσει στα φτερά του αεροπλάνου ανάποδα βέβαια - τις λέξεις Αστυ
νομία της DOWNEY).
Ο κ. συνάδελφος διαθέτει ρα
διοτηλέφωνο, έχει επαφή με την
Υπηρεσία του και τα «επίγεια» πε
ριπολικά και επαγρυπνεί για τη δη
μόσια τάξη και ασφάλεια του τομέα
του.
Καθόλου λοιπόν παράξενο, αν
σε λίγο καιρό κοντά στην «πεζή»
και «εποχούμενη» περιπολία οι κα
νονισμοί μας καταγράψουν και την
«ιπτάμενη».
Κ.Δ.
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