ΜΗΝΥΜΑ ΕΚ ΔΟΤΗ
Αγαπητοί αναγνώστες,

και τι είναι αυτό που τον ωθεί στις αποτρόπαιες αυτές
πράξεις.

το νέο τεύχος του Περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά» κυκλοφόρησε ξανά, με πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία και ποικίλη ύλη. Στο εν λόγω τεύχος φιλοξενούνται άρθρα που
αφορούν την Αστυνομία, αλλά και κείμενα γενικού ενδιαφέροντος.

Στο τεύχος αυτό έχετε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσετε τη
Μονάδα Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και τις δράσεις
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Ένα από τα θέματα του Περιοδικού, που επιμελήθηκε ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Κυριάκος Λαγού, του Γραφείου Μελετών
της Αστυνομικής Ακαδημίας, αφορά στη σωματική τιμωρία,
η οποία περιελαμβανόταν ανάμεσα στα μέτρα κοινωνικού
ελέγχου στην Ευρώπη, μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Το
εν λόγω άρθρο, μέσα από ενδελεχή έρευνα που έγινε σε επίσημα γραπτά κείμενα και νομοθεσίες των τελευταίων δύο
αιώνων στην Κύπρο, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις ποινές
του μαστιγώματος και του ραβδισμού στο νησί, που επιβάλλονταν τιμωρητικά σε παραβάτες σοβαρών και μη σοβαρών
παραπτωμάτων.
Το κύριο θέμα του Περιοδικού αφορά κείμενο-αφιέρωμα
στη συνύπαρξη του Αρχηγείου Αστυνομίας και του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (Γ.Ε.Ε.Φ.), που αρθρογράφησε
ο Δρ. Λάμπρος Γ. Καούλλας, Επ. Λέκτορας Αστυνόμευσης, Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυλάκων, του Τμήματος Νομικής
του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στην ιστορία, συμβολισμό και σημειολογία των 55
χρόνων συστέγασης των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων του Κυπριακού Κράτους.
Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι συναντήσεις του Αρχηγού
Αστυνομίας κ. Κύπρου Μιχαηλίδη με ευρωπαίους αξιωματούχους και αξιωματούχους άλλων χωρών, στο πλαίσιο της
προσπάθειας που καταβάλλεται για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου, την περαιτέρω ανάπτυξη
και επέκταση της αστυνομικής συνεργασίας και την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Σχετικό
κείμενο επιμελήθηκε ο Λοχίας 3252 Βάκης Προδρόμου, του
Γραφείου του Αρχηγού Αστυνομίας.

Τέλος, οι επιτυχίες της Αστυνομίας συνεχίστηκαν, όπως και
η κοινωνική και ανθρωπιστική της προσφορά προς τον πολίτη, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν.
Κλείνοντας, να ευχηθούμε καλό Χειμώνα και ανανεώνουμε
το ραντεβού μας την ερχόμενη Άνοιξη.
Τα «Αστυνομικά Χρονικά»
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Διεθνή απήχηση είχε επιπρόσθετα το Tριήμερο Συνέδριο Integrisport ERASMUS + 2019-2020, που διοργάνωσε στα
μέσα Σεπτεμβρίου, ο Κλάδος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Έργων της Αστυνομίας Κύπρου για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της αθλητικής χειραγώγησης (στημένων αγώνων). Σχετικό άρθρο επιμελήθηκε η Ανώτερη Υπαστυνόμος
Χρύσω Αγγελή, Υπεύθυνη του Κλάδου.
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Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας

Στο εν λόγω τεύχος φιλοξενείται παράλληλα άρθρο του
Λοχία 3189 Χριστόδουλου Κουλουτέρη για τους κατά συρροή δολοφόνους. Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που
συγκλόνισαν το νησί μας με τη δολοφονία επτά γυναικών, ο
αρθρογράφος προσπαθεί να «μπει» στα ενδόμυχα των κατά
συρροή δολοφόνων και να «επεξηγήσει» πως κάποιος μπορεί να φθάσει σε αυτή την άκρως παραβατική συμπεριφορά

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Α/Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης,
Φωτογραφία εφημερίδας στο εξώφυλλο: Κυριάκος
Χρήστου
Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν
δικές τους απόψεις.
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ΕΡΕΥΝΑ
Η σωματική τιμωρία ως μέτρο κοινωνικού ελέγχου:
Οι ποινές του μαστιγώματος και του ραβδισμού στην Κύπρο
Α’ μέρος
Στην Ευρώπη, μέχρι και τα
μέσα του 20ου αιώνα, η
σωματική τιμωρία (corporal
punishment), περιλαμβανόταν ανάμεσα στα μέσα κοινωνικού ελέγχου (Durnian,
2016). Η τιμωρία αυτή, εκτελείτο συνήθως με μαστίγωμα
ή ραβδισμό και περιλαμβανόταν ανάμεσα στις ποινές
που επέβαλλαν τα δικαστήΤου Ανώτερου Υπαστυνόμου Κυριάκου Λαγού
Γραφείο Μελετών Αστυνομικής Ακαδημίας
ρια. Επίσης, χρησιμοποιείτο
και ως μέσο επιβολής της
πειθαρχίας στις φυλακές, στις ένοπλες δυνάμεις και στα
σχολεία (Geoﬀrey, 2018).
Οι Βρετανοί, επισήμως εισήγαγαν την ποινή του μαστιγώματος το 1530, με την εφαρμογή του περί Μαστιγώματος
Νόμου. Ο νόμος αυτός, προνοούσε τη μαστίγωση κλεπτών,
βλάσφημων, λαθροθηρών, αντρών και γυναικών που διέπρατταν διάφορα μικροαδικήματα, ακόμη και παραφρόνων. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ποινή της φυλάκισης σταδιακά αντικατέστησε τη σωματική τιμωρία ως
ποινή για ποινικά αδικήματα, αλλά τα δικαστήρια διατήρησαν την εξουσία να την επιβάλλουν σε καταδίκες που αφορούσαν βίαια εγκλήματα. Εν τέλει, η σωματική τιμωρία, ως
δικαστική ποινή, τερματίστηκε
οριστικά και διά Νόμου το 1948,
παρόλο που μέχρι και το 1967 παρέμεινε ως πειθαρχική ποινή σε
φυλακισμένους, για τα αδικήματα
της στάσης και της βιαιοπραγίας
κατά σωφρονιστικών λειτουργών
(Geoﬀrey, 2018).
Μέσα από την έρευνα σε επίσημα γραπτά κείμενα και νομοθεσίες των τελευταίων δύο αιώνων, στην Κύπρο η σωματική τιμωρία φαίνεται να αποτελούσε μέτρο κοινωνικού
ελέγχου, για την επιβολή τόσο πειθαρχικών όσο και ποινικών κυρώσεων σε παραβάτες σοβαρών και μη σοβαρών
παραπτωμάτων.
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Ο ραβδισμός ως πειθαρχική ποινή
Επί τουρκοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Οθωμανικού περί Στρατιωτικών Καθηκόντων της Χωροφυλακής
Νόμου του 1869, προβλεπόταν η ποινή του ραβδισμού ως
μέσου επιβολής της πειθαρχίας. Συγκεκριμένα, προέβλεπε
ότι στους ζαπτιέδες που καταδικάζονταν για απείθεια, βιαιοπραγία κατά των αξιωματικών τους ή λιποταξία, επιβαλλόταν ποινή 15 έως 60 ραβδισμών, η οποία εκτελείτο κατά
την εσπερινή επιθεώρησή ενώπιον των συναδέλφων τους.
Όσοι ζαπτιέδες, λόγω της φυσικής τους κατάστασης, δεν
μπορούσαν να δεχθούν τους ραβδισμούς που τους επιβάλλονταν, φυλακίζονταν για διπλάσιο αριθμό ημερών
από τον αριθμό των ραβδισμών που είχαν καταδικαστεί.
Με την κατάκτηση της Κύπρου από τους Βρετανούς, η πειθαρχική σωματική τιμωρία των αστυνομικών είχε σταματήσει. Αντιστρόφως, είχε εισαχθεί ως τιμωρία στους
φυλακισμένους που κατά την κράτησή τους υπέπιπταν σε
πειθαρχικά αδικήματα. Στην αρχή μπορούσε να εφαρμόζεται για οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα, κατά την κρίση
του Διευθυντή των Φυλακών. Στην πορεία του χρόνου,
όμως, το είδος των πειθαρχικών αδικημάτων για τα οποία
επιβαλλόταν η ποινή αυτή περιορίστηκε και μέχρι την οριστική και ρητή απαγόρευσή της το 1981, μπορούσε να επιβληθεί μόνο για τα αδικήματα της στάσης, απόπειρας
στάσης και βιαιοπραγίας κατά λειτουργού των φυλακών
(Κ.Δ.Π.18/1981, Καν.88˙ Prison Cap.266, Reg. 29, 30, 149,
1953˙ Prison Reg193/1945, Reg. 155).
Μελετώντας τις μπλε βίβλους (Blue Books, 1887 – 1946),
στις οποίες περιέχονται στατιστικά και άλλα ποσοτικά στοιχεία της περιόδου της αγγλοκρατίας, διαφαίνεται ότι η πειθαρχική σωματική τιμωρία σε φυλακισμένους, μπορούσε
να περιλαμβάνει μέχρι και 25 ραβδισμούς. Έως και το 1890,
η ποινή του ραβδισμού αποτελούσε συνήθη πρακτική,
αφού επιβάλλονταν μέχρι και 32 καταδίκες το χρόνο. Στην
επόμενη δεκαετία, η επιβολή της ποινής αυτής περιορίστηκε σε μονοψήφιο αριθμό και από το 1900 και μετά επιβαλλόταν σπανίως ή καθόλου. Μετά την ανεξαρτησία, το
εν λόγω πειθαρχικό μέτρο εξακολουθούσε να προβλέπεται
στη νομοθεσία για μία και πλέον εικοσαετία. Στην πράξη
όμως, δεν φαίνεται να είχε εφαρμογή, αφού στις Ετήσιες
Εκθέσεις των Κεντρικών Φυλακών της περιόδου αυτής, αν
και γίνεται λεπτομερής αναφορά στα είδη των πειθαρχικών

ΕΡΕΥΝΑ

Ραβδισμός φυλακισμένου, στις αρχές του 20ου αιώνα

ποινών που επιβάλλονταν σε φυλακισμένους, σε καμία
περίπτωση περιλαμβανόταν σ’ αυτά η οποιασδήποτε σωματική τιμωρία.
Μέχρι το 1953, κανένα νομοθέτημα περιελάμβανε λεπτομέρειες ή περιορισμούς ως προς τον τρόπο επιβολής του
ραβδισμού στους φυλακισμένους. Εκτενείς πρόνοιες, είχαν
περιληφθεί στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς των Φυλακών του 1953 (cap.266, S.L. Vol.I, pp.565-587) που είχαν
εφαρμογή μέχρι και το 1981. Συγκεκριμένα, αναφερόταν
ότι η σωματική τιμωρία, η οποία δεν έπρεπε να υπερβαίνει
τους 24 ραβδισμούς, επιβαλλόταν σε ενήλικα άρρενα φυλακισμένο που κρινόταν ένοχος για στάση, απόπειρα στάσης ή βιαιοπραγία σωφρονιστικού λειτουργού. Η τιμωρία
αυτή δεν επαφίονταν μόνο στην απόλυτη κρίση και εξουσία του Διευθυντή των Φυλακών, όπως ίσχυε προηγουμένως. Επιβαλλόταν μόνο μετά από έρευνα που διέτασσε ο
Διευθυντής των Φυλακών και μετά από έγκριση του ιδίου
του Κυβερνήτη της Κύπρου (Cap.266, Reg.149). Ακολούθως, για να μπορούσε να εκτελεστεί η ποινή, θα έπρεπε να
εξασφαλιζόταν γραπτή πιστοποίηση από ιατρικό λειτουργό ότι η φυσική κατάσταση και υγεία του καταδικασθέντα του επέτρεπαν να υποστεί αυτή την τιμωρία. Κατά
την εκτέλεση της ποινής ο γιατρός έπρεπε να ήταν παρόν
και είχε την εξουσία να την διακόψει, εφόσον το έκρινε
αναγκαίο. Ωστόσο, απαγορευόταν ρητά η εκτέλεση της
ποινής στην παρουσία άλλων φυλακισμένων (Cap.266,
Reg.150). Τέλος, οι κανονισμοί αυτοί, προέβλεπαν ότι καμία
σωματική τιμωρία επιβαλλόταν σε γυναίκες κατάδικους,
ενώ για τους κατάδικους ηλικίας κάτω των 16 ετών επιτρεπόταν μόνο η επιβολή μέχρι 12 ραβδισμών με ελαφριά
βέργα ή ραβδί (Cap.266, Reg.151).

Η σωματική τιμωρία ως ποινική καταδίκη
Ως ποινική καταδίκη, η σωματική τιμωρία είχε εισαχθεί από
τους βρετανούς κάπως καθυστερημένα. Συγκεκριμένα,
στον πρώτο αποικιακό Κυπριακό Ποινικό Κώδικα του 1928
(άρθρα 27 και 30), για πρώτη φορά προβλεπόταν ότι ανάμεσα στις διάφορες ποινές που μπορούσαν να επιβληθούν
από τα δικαστήρια στους παραβάτες, περιλαμβάνονταν οι

ποινές της μαστίγωσης και του ραβδισμού. Η υπερβολική
αυστηρότητα του συνόλου των ποινών που προέβλεπε ο
νέος Κώδικας, είχε προκαλέσει την αντίδραση των ντόπιων
δικηγόρων και πολιτευτών. Ανάμεσα στους κυριότερους
λόγους που προέβαλαν, ήταν και η εφαρμογή της μαστίγωσης και του ραβδισμού. Μάλιστα, οι Ελληνικές εφημερίδες του νησιού, μέσα στη διάρκεια του μήνα που
ακολούθησε την εφαρμογή του νόμου, τον χαρακτήριζαν
ως «υπερβολικό και μεσαιωνικό» (Georgallides, 1986,
pp.106-108). Ωστόσο, στην πράξη, η αυστηρότητα του
φαίνεται να υπήρξε ιδιαίτερα ωφέλιμη αφού παρατηρήθηκε αισθητή μείωση του σοβαρού εγκλήματος από την
πρώτη κιόλας χρονιά της εφαρμογής του (Annual Report,
1929, p.27).
Πριν από το 1928, εφαρμογή είχε ο Οθωμανικός Ποινικός
Κώδικας του 1858, τον οποίο οι Βρετανοί αποικιοκράτες
διατήρησαν διενεργώντας σ’ αυτόν επί μέρους τροποποιήσεις (Law 1/1886). Παραδόξως, σ’ αυτόν δεν περιλαμβανόταν καμία από τις δύο πιο πάνω σωματικές ποινές, αν και
στη βιβλιογραφία συναντούνται ουκ ολίγες αναφορές που
μαρτυρούν το γεγονός ότι διάφοροι δημόσιοι λειτουργοί
και κυρίως οι αστυνομικοί (ζαπτιέδες), εφάρμοζαν διάφορες μορφές σωματικής βίας, ως μέσο πίεσης ή εξαναγκασμού ή ακόμη και ως προληπτικό μέτρο. Χαρακτηριστική
είναι η μαρτυρία που προέρχεται μέσα από το γραπτό χρονικό του χωριού Λύση. Το χρονικό αυτό, το οποίο παρουσιάζει πολύ συνοπτικά τα πιο σημαντικά γεγονότα που
σημάδεψαν την Κύπρο, από τις αρχές του 19ου αιώνα και
μετέπειτα, αναφέρει ότι κατά το 1898 «… επειδή τα εγκλήματα στον τόπο επλήθηναν, αναγκάσθην η Αγγλική Κυβέρνησις να διατάξει το ξύλον επί τόπου» (Παυλίδης, 1994,
σελ. 979-985).
Μέσα από την κατ’ άρθρο ανάγνωση των προνοιών του
Ποινικού Κώδικα του 1928, διαφαίνεται ότι σ’ αυτόν περιέχονταν ρητές πρόνοιες ότι οι ποινές της μαστίγωσης και
του ραβδισμού μπορούσαν να επιβληθούν επιπρόσθετα
της φυλάκισης, στα ακόλουθα αδικήματα: (α) βιασμός
(άρθρα 133, 136, 137), (β) διαφθορά κοριτσιού κάτω των
13 ετών (άρθρο 142), (γ) ληστεία σοβαρής μορφής (άρθρα
272, 273), (δ) αλήτες και πλάνητες (άρθρο 178), και (ε) είσοδος ενόπλου σε περιουσία επί σκοπώ κλοπής (άρθρο
274Α). Το αξιοσημείωτο, είναι ότι ο Ποινικός Κώδικας απαγόρευε ρητά τη μαστίγωση προσώπου κάτω των δεκαέξι
ετών, όχι όμως το ραβδισμό. Απαγόρευσε, επίσης, τόσο το
μαστίγωμα όσο και το ραβδισμό των γυναικών και συνεπώς οι ποινές αυτές επιβάλλονταν μόνο στους άρρενες
(Criminal Code, 1928 & Κεφ. 154, άρθρο 30 (3)&(4)).
Από τα στοιχεία που αντλούνται από τις μπλε βίβλους (blue
books, 1887-1946), η επιβολή της ποινής αυτής από τα δι-
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καστήρια ξεκίνησε να εφαρμόζεται κάπως μουδιασμένα.
Μέσα στην πρώτη οκταετία, η ποινή του μαστιγώματος
επιβλήθηκε συνολικά σε 26 περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως ληστείες και παρά φύση ασέλγειες. Από το
1936 η ποινή αυτή ξεκίνησε να επιβάλλεται και για πληθώρα άλλων αδικημάτων, πέραν αυτών που καθορίζονταν
ρητά στον Ποινικό Κώδικα. Είναι άξιο αναφοράς και το
γεγονός ότι από την ίδια χρονιά, η καθ’ έτος επιβολή της
σωματικής τιμωρίας, από μονοψήφιο αριθμό εκτοξεύτηκε
σε τριψήφιο. Το γεγονός αυτό δεν θεωρείται παράξενο
αφού σχετίζεται με τα αυστηρά μέτρα που επιβλήθηκαν
την περίοδο της «Παλμεροκρατίας» από τον περιβόητο
κυβερνήτη Richmond Palmer. Ενδεικτικά, στα 1936 η ποινή
του μαστιγώματος είχε επιβληθεί σε 293 περιπτώσεις. Οι
περισσότερες αφορούσαν διάφορες μικροπαραβάσεις,
εκ των οποίων οι 25 σχετίζονταν με τροχαίες παραβάσεις.
Την επόμενη χρονιά, οι ποινές αυτές αυξήθηκαν σε 313,
από τις οποίες οι 19 αφορούσαν τροχαία αδικήματα, ενώ
για τα επόμενα χρόνια οι ίδιες ποινές εξακολουθούσαν να
επιβάλλονται από τα δικαστήρια, με κάπως πιο μειωμένη
συχνότητα.
Με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι πρόνοιες για τις ποινές της μαστίγωσης και του ραβδισμού,
είχαν μεταφερθεί αυτούσιες και στον υφιστάμενο Ποινικό
Κώδικα (Κεφ. 154, άρθρο 26 (γ) & (δ) και 30), όπου και
παρέμειναν μέχρι την οριστική κατάργησή τους το 1972
(Ν.94/72).
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
55 χρόνια συνύπαρξης Αρχηγείου Αστυνομίας – Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Φρουράς: Ιστορία, συμβολισμός και σημειολογία
Την 1η Μαΐου 2019, σε μια
σεμνή, απέριττη, αλλά έμφορτη συμβολισμών εκδήλωση,
έκλεισε οριστικά ο κύκλος 55
χρόνων συστέγασης των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων του Κυπριακού Κράτους. Σε επίπεδο σημειολογίας, η πράξη αυτή αποτέλεσε την τελετής λήξης μιας
άκρως ενδιαφέρουσας ιστορίας: αυτής των κυπριακών
Του Δρ. Λάμπρου Γ. Καούλλα
στρατιωτικών και αστυνομιΕπ. Λέκτορα Αστυνόμευσης,
κών θεσμών που αποτελούν
Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων,
εντυπωσιακό παράδειγμα εξέΤμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιου Κύπρου
λιξης μεταποικιοκρατικών πολιτειακών δο- μών και μια συναρπαστική μελέτη
περίπτωσης, τόσο για τις αστυνομικές επιστήμες, όσο και για
τη στρατιωτική κοινωνιολογία.
Μέχρι και την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ τον Απρίλιο του 1955, το Αρχηγείο της αποικιοκρατικής Κυπριακής Αστυνομίας βρισκόταν στην Πύλη
Πάφου. Από τον Ιανουάριο του 1956 σχεδιάζεται η δημιουργία ενός «αυτόνομου αστυνομικού χωριού» στα πλαίσια ευρύτερης αναδιοργάνωσης. Έξι μήνες μετά, o Αναπληρωτής
Διοικητής της Αστυνομίας R. Biles αναφέρει πως «το Γενικόν
Αρχηγείον της Αστυνομίας θα μεταφερθή εις Αθαλάσσαν».
Στην περιοχή υπήρχαν ήδη αστυνομικές κατοικίες, καθώς
και «προσωρινά παραπήγματα για το μηχανοκίνητο εφεδρικό σώμα της αστυνομίας», το οποίο είχε δημιουργηθεί
τον Σεπτέμβριο του 1955, στελεχωμένο εξ ολοκλήρου από
Τουρκοκύπριους υπό την ηγεσία Βρετανών αξιωματικών με
«αντιτρομοκρατική» προϋπηρεσία σε άλλες αποικίες. Στην
ίδια περιοχή, από το 1957 υπήρχε και παράρτημα της Αστυνομικής Σχολής. Το νέο Αρχηγείο κτίστηκε μεταξύ 1956 και
1958. Τον Απρίλιο του 1958, το ημιτελές κτίριο δέχθηκε βομβιστική επίθεση, χωρίς θύματα.
Στο μεταξύ, τον Φεβρουάριο του 1959 υπογράφονται οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Μέχρι και την επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου του
1960, δημιουργείται η «Μεταβατική Επιτροπή» για προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, η οποία συντονίζεται με
τον Κυβερνήτη, ο οποίος παραμένει «επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου με πλήρεις νομοθετικές εξουσίες».

Λίγες μέρες πριν τα εγκαίνια του Αρχηγείου, οι Βρετανοί
ανάρτησαν το έμβλημα με το στέμμα και τον ερυθρό
λέοντα της αποικιοκρατικής αστυνομίας, στο σημείο που
βρίσκεται σήμερα το έμβλημα της Αστυνομίας Κύπρου. Η
Times of Cyprus σχολίασε σκωπτικά πως «άργησαν» και πως
η “republican police force” του νέου κράτους δεν θα θέλει να
αντιπροσωπεύεται από τα σύμβολα της «αποικιοκρατικής
μεγαλοπρέπειας». Το κτίριο, που λειτουργούσε ήδη έξι
μήνες, είχε εκθειαστεί ως «Αστυνομικό Παλάτι» και υπερηφανευόταν ότι ήταν μια από τις αρτιότερες και πιο σύγχρονες αστυνομικές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής.
Ο τελευταίος Άγγλος Κυβερνήτης Sir Hugh Foot, συνοδευόμενος από τον Αρχιαστυφύλακα John Browne, εγκαινιάζουν
στις 24 Απριλίου 1959 επίσημα το νέο Αρχηγείο, και δέχονται
τον Βασιλικό Χαιρετισμό από αστυνομικούς και πυροσβέστες. Κατά την τελετή, όπου ο Διευθυντής Δημοσίων Έργων
D.J. Dunn παραδίδει στον Κυβερνήτη το κλειδί του κτιρίου,
στο Αρχηγείο ανέμιζε η βρετανική σημαία στον κυρίως ιστό,
με τις σημαίες της Ελλάδας και της Τουρκίας στα πλαϊνά. Στο
Αρχηγείο είχε μετακομίσει και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων
κατά της ΕΟΚΑ Υποστράτηγος Kenneth Darling, αφού τα
γραφεία του κατά τη μεταβατική περίοδο έπρεπε να φύγουν
από την Αρχιγραμματεία. Τον Ιούνιο του 1959, ο μεταβατικός
Υπουργός Εσωτερικών Τάσσος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από τον γραμματέα Χριστόδουλο Βενιαμίν, επισκέφθηκε το νέο αρχηγείο. Τον Σεπτέμβριο εγκαταστάθηκαν
εκεί οι νέοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Αστυνομίας και Χωροφυλακής. Ο Κυπριακός Στρατός στεγάστηκε στο Τριμερές Στρατηγείο στο Wolseley Barracks.

Φωτογραφία: Cyprus Mail (25/04/1959) –
“On Parade at the Police Palace”
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Από τη μεταβατική περίοδο, η ΤΜΤ συνέχιζε να εξοπλίζεται
και συνέχιζαν να εξυφαίνονται διχοτομικά σχέδια. Οι αρχές
της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ενήμερες. Στόχος η επιβολή του Taksim μέσα από μεθόδους εθνοκάθαρσης όπως,
βίαιη μετακίνηση πληθυσμών, ανταλλαγή περιουσιών και
ξεχωριστή διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης και αστυνομίας.
Γινόταν κατανοητό πως αυτή η πολιτική θα στοχοποιούσε
τους Έλληνες και τους Αρμένιους. Ως εκ τούτου, η ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία, καταλάβαινε πως δεν ήταν σε
θέση να υπερασπιστεί τον πληθυσμό μόνο μέσα από τους
υφιστάμενους δικοινοτικούς θεσμούς άμυνας και ασφάλειας. Έτσι, μεταξύ 1962-63 ξεκίνησε η προετοιμασία παραστρατιωτικών σχηματισμών που θα λειτουργούσαν ως
αμυντική εφεδρεία σε περίπτωση τουρκοκυπριακής απόσχισης και τουρκικής εισβολής. Η «Εθνική Οργάνωση Κύπρου»,
πιο γνωστή ως «Ακρίτας», υπό την σκιώδη ηγεσία του ΥΠΕΣ
Πολύκαρπου Γιωρκάτζη, ήταν η μεγαλύτερη εκ των εθελοντικών «ομάδων». Δημιουργήθηκαν επίσης μικρότερες ομάδες, όπως οι «λόχοι Λυσσαρίδη» και «ομάδες Σαμψών»,
καθώς και διάφορες «γριβικές ομάδες». Στην Οργάνωση,
εντάχθηκαν πολλά στελέχη του Κυπριακού Στρατού και της
Αστυνομίας και πρώην τομεάρχες και αγωνιστές της ΕΟΚΑ.
Το Αρχηγείο της «Οργάνωσης» στεγαζόταν αρχικά σε σπίτι
που διέμεναν οι ηγέτες του στην περιοχή Μετοχίου και τον
Δεκέμβριο του 1963 μεταφέρθηκε σε γραφεία πίσω από το
Προεδρικό Μέγαρο. Τον Φεβρουάριο του 1964, με τη βοήθεια Ελλαδιτών αξιωματικών, συγκροτήθηκε το «Γενικό Επιτελείο» στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία. Ήταν η πρώτη
φάση εξέλιξης από την «Οργάνωση» στην «Εθελοντική Εθνοφρουρά». Ως Επιτελάρχης, ο βουλευτής Νίκος Κόσης, πρότεινε την εγκατάσταση σε δύο γραφεία του Αρχηγείου
Αστυνομίας. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με τον ίδιο, μπό-

Φιλελεύθερος (23/02/1964), «Κύπριοι αστυνομικοί και στρατιώται
ασκούνται εις την χρήσιν βαρέως οπλισμού».
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ρεσαν οι εθελοντές να μπουν κάτω από κρατική ομπρέλα,
να επιβληθεί πειθαρχία και να ελεγχθούν ακρότητες που
προέκυπταν μέσα από την χαώδη κατάσταση που δημιουργήθηκε. Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου την 1η Μαρτίου 1964, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
έγραφε: «Δεν αποκρύπτω ότι η Οργάνωσις μας παρουσιάζει
αδύνατα σημεία και υπήρξαν περιπτώσεις απειθαρχίας ή
πρωτοβουλιών επιζημίων… Διά τον αποτελεσματικότερον
έλεγχον και την επιβολήν πειθαρχίας, απεφασίσαμεν την αύξησιν της επικουρικής Αστυνομίας, εντός της δυνάμεως της
οποίας θα ενταχθούν όλα τα μέλη της Οργανώσεως». Τον Φεβρουάριο, ο Αρχηγός του Κυπριακού Στρατού, Στρατηγός
Μενέλαος Παντελίδης, ανήγγειλε τη δημιουργία «Ιεράς Φάλαγγας Παλαιών Πολεμιστών» του Β’Π.Π. που θαστήριζε τις
υπόλοιπες νόμιμες δυνάμεις του κράτους αν χρειαζόταν.
Η «Βασική Διαταγή Υπ’ Αριθμό “1”» που εκδόθηκε στο χώρο
του Αρχηγείου την 1η Μαρτίου, 1964 καθόριζε την ενεργοποίηση «Συστήματος Εθνικής Φρουράς ως Επικουρικού των
Σωμάτων Ασφαλείας Νομίμου Κρατικού Οργάνου Αμύνης,
με αυτότελή Διοίκησιν, Οργάνωσιν και Διάταξιν». Κορυφαία
φωτογραφική στιγμή της εξέλιξης της Εθνοφρουράς ήταν η
κοινή εκπαίδευση τον Μάρτιο στη Μάντρα του Καμπιού,
κοντά στο μοναστήρι του Μαχαιρά, παραστρατιωτικών εθελοντών της Οργάνωσης, των ομάδων Λυσσαρίδη και Σαμψών και στελεχών του Κυπριακού Στρατού, της κυπριακής
ΚΥΠ και της ΕΛΔΥΚ. Στον εορτασμό της 1ης Απριλίου 1964,
παρέλασαν ως «Δυνάμεις Ασφαλείας του Κράτους», μαζί με
την Πυροσβεστική, «η Φιλαρμονική της Αστυνομίας, το Λάβαρον της ΕΟΚΑ, Αντάρται της ΕΟΚΑ εν στολή, Αστυνομία
εν στολή, Τάγμα αστυνομικών, Κυπριακός στρατός και Τμήματα Εθνικής Φρουράς». Εθελοντές ορκίζονται «μέσα σε
ατμόσφαιρα πατριωτικής έξαρσης» στην Εθνοφρουρά
στους κατά τόπου Αστυνομικούς Σταθμούς και Σταθμούς
Χωροφυλακής, ενώ πολλοί λαμβάνουν ταυτότητες «ειδικών
αστυνομικών». Οι αξιωματικοί του Κυπριακού Στρατού διευθύνουν λόχους εθελοντών και συνεργάζονται με τους αστυνομικούς, πολλοί από τους οποίους ήταν συναγωνιστές τους
στην ΕΟΚΑ.
Οι Βρετανοί, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις εξελίξεις,
κατέγραψαν μετέπειτα ως εξής αυτή την πορεία: «Τον
Φεβρουάριο του 1964 η Κυπριακή Κυβέρνηση εξουσιοδότησε τη δημιουργία μιας Ειδικής Αστυνομικής Δύναμης 5000
ανδρών μέσα στην οποία απορροφήθηκαν οι άτακτες ομάδες. Καθώς η δύναμη της τακτικής αστυνομίας είχε μειωθεί
από την λιποταξία του τουρκοκυπριακού στοιχείου, μέλη της
Ειδικής Αστυνομικής Δύναμης προσελήφθηκαν στην Αστυνομία Κύπρου, ούτως ώστε να την φέρουν στη συνταγματική
της δύναμη, αυτή των 2000 ανδρών. Ο όρος Χωροφυλακή
εγκαταλείφθηκε αυτή την περίοδο. Στις 25 Απριλίου του
1964 η Ειδική Αστυνομική Δύναμη απορροφήθηκε από την
Εθνοφρουρά».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ο Ιούνιος του 1964 είναι ο κρίσιμος μήνας για την εδραίωση
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων του
Κυπριακού Κράτους. Η «Εθελοντική Εθνοφρουρά» μετατρέπεται, με απόφαση της Βουλής, σε Εθνική Φρουρά ως ανεξάρτητη, καθαρώς στρατιωτική δύναμη και θεσμοθετείται η
θητεία. Σε αυτήν μετατίθενται και τα στελέχη του Κυπριακού
Στρατού. Στις 4 Ιουνίου 1964, οι Δυνάμεις της Αστυνομίας
και της Χωροφυλακής συγχωνεύονται σε μία ενοποιημένη
Δύναμη, γνωστή ως «Αστυνομική Δύναμη Κύπρου». Όλα τα
υφιστάμενα στελέχη διατήρησαν τους βαθμούς τους, «συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών διορισμών»
που ήταν οι 700 έμμισθοι «ειδικοί αστυφύλακες», μερικοί εκ
των οποίων είχαν ήδη υπηρετήσει ως εθελοντές, και που
συμπλήρωσαν το κενό που άφησαν οι αποσκιρτήσαντες
Τουρκοκύπριοι. Οι εθελοντές της «Εθελοντικής Εθνοφρουράς» είτε κατατάσσονται ως κληρωτοί, είτε εντάσσονται στο
σύστημα εφεδρείας, είτε απολύονται με ευχαριστίες και σταδιακά διαλύονται οι «ομάδες».
Στην παρατήρηση ότι με τα δεδομένα του σήμερα, η συνύπαρξη των δύο θεσμών μπορεί να ξενίζει, ο Νίκος Κόσης
απάντησε: «Κοίταξε να δεις, με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, αυτό το πράγμα ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα.
Σήμερα, με τα δεδομένα τα σημερινά, ο καθένας λειτουργεί
ξεχωριστά. Εμείς, τότε, είμαστε στο ίδιο πνεύμα, στην ίδια
αποστολή και συνεπώς αδελφωμένοι επροχωρούσαμεν. Δεν
υπήρχε πρόβλημα, απλώς ήταν για να μην ανακατευόμαστε
και να κάμει ο ένας κάποια πράξη που να μην την ξέρει ο
άλλος».
Εν κατακλείδι, αυτό ακριβώς είναι που συμβόλιζε η συνύπαρξη των δύο θεσμών. Από τον Δεκέμβριο του 1963 μέχρι
και τις μάχες της Τηλλυρίας, αστυνομικοί, στρατιωτικοί και
εθελοντές πολίτες πολέμησαν πλάι-πλάι και πολλοί έπεσαν
μαχόμενοι υπέρ πίστεως και πατρίδος. Αναγκαστικά, η Αστυνομία επιφορτίστηκε με στρατιωτικής φύσεως καθήκοντα
αφού απουσίαζαν συγκροτημένες, τακτικές ελληνοκυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις. Σε αυτό το μεταβατικό αστυ- νομικό
της στάδιο, από εθελοντική «Οργάνωση» τύπου πολιτοφυλακής σε «Εθνοφρουρά», από τον Φεβρουάριο μέχρι τον
Ιούνιο του 1964, η Εθνική Φρουρά αποτέλεσε αυτό που στην
εγκληματολογία ορίζεται ως «στρατιωτικοποιημένη αστυνομία» και στην στρατιωτική κοινωνιολογία ως «παραστρατιωτικός σχηματισμός».
Αντί Επιλόγου: Με την έναρξη των εχθροπραξιών, στρατεύματα των Βρετανικών Βάσεων αναπτύχθηκαν στη Λευκωσία
ως μια προσωρινή «Κοινή Δύναμη Ανακωχής», η οποία αποτέλεσε τον πρόδρομο της UNFICYP. Σε μια επιθεώρηση των
ελληνικών φυλακίων, ο Διοικητή της, Υποστράτηγος Peter
Young, ρώτησε τον Επιτελάρχη Νίκο Κόση: «Τι στρατιωτικό
βαθμό έχεις;». «Κανένα», του απάντησε, «είμαι βουλευτής».
Ξαφνιασμένος, ο Young απόρησε: «Και πώς πειθαρχούν τόσο
άψογα σε σένα οι στρατιώτες σας;». Ο Νίκος Κόσης, βάζοντας το χέρι στην καρδιά, του είπε: «Γιατί έχουν αυτό!».

Πηγές - Βιβλιογραφία:
Εφημερίδες:
• Cyprus Mail - 13/06/1956, 31/10/1957, 05/03/1959,
25/04/1959
• Times of Cyprus - 14/08/1956, 04/03/1958, 18/04/1958,
20/04/1959, 21/04/1959, 24/04/1959, 25/04/1959,
17/06/1959, 19/06/1959
• Αλήθεια - 23/03/1964
• Έθνος - 01/02/1958, 19/06/1959
• Ελευθερία - 13/06/1956, 17/06/1958, 28/03/1964
• Θάρρος - 10/02/1964
• Μάχη - 26/01/1964, 31/03/1964
• Φιλελεύθερος - 13/06/1956, 11/01/1964, 24/01/1964,
03/03/1964
• Χαραυγή - 13/06/1956, 19/06/1959, 08/08/1959,
11/03/1964
Συνεντεύξεις:
• Νίκος Κόσης, πρώην βουλευτής - 22/11/2013, Λευκωσία.
12/09/2019, Δάλι.
• Ευτύχιος Σαλάτας, ταξίαρχος ε.α. – 29/08/2013, Λυθροδόντας. 09/09/2019, Στρόβολος.
Βιβλία:
• Ηλιάδης, Ντ. (2011), 50 Ιστορικές Στιγμές που Σημάδεψαν
την Κύπρο (1821-2004), Αθήνα: Κάκτος.
• Ιεροδιακόνου, Π. (2016), Εθνική Φρουρά: Από τα Πέτρινα
Χρόνια στο Σήμερα, Λευκωσία: Κυπροπαίδεια.
• Ιορδάνου, Μ. (2006), Κυπριακή Αστυνομία: Από τα Κλασικά
Χρόνια ως τον 21ο Αιώνα, Λευκωσία.
• Kaoullas, L.G. (2017), “Cyprus, 1963-64: A New Conceptual
Framework for Chaotic Security Structures and Momentous Phases in Polity-Building”, PhD thesis in Criminology,
School of Law, The University of Edinburgh.
• Μαχλουζαρίδης, Π.Σ. (1985), Κύπρος 1940-60: Ημερολόγιο
των Εξελίξεων, Λευκωσία: Λίθοπρεσς.
• Χρυσοστόμου, Α.Μ. (2015), Από Τον Κυπριακό Στρατό
Μέχρι και τη Δημιουργία της Εθνικής Φρουράς (19591964), Λάρνακα.
• Χρυσοστόμου, Α.Μ. (2015β), «Η Πρώτη Εκπαίδευση της
Εθελοντικής Εθνοφρουράς το 1964», Εθνική Φρουρά
& Ιστορία, τ. 36, σσ. 56-61.
Άρθρα:
• Anderson, D.M. (1993), “Policing and communal conﬂict:
The Cyprus emergency, 1954-60”, The Journal of Imperial
and Commonwealth History, Vol. 21 (3), 177-207.
• Λαγού, Κ. & Δημητρίου, Σ. (2014), «50 χρόνια πριν…»,
Αστυνομικά Χρονικά, τ. 3/2014-15.
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Ο Γενικός Γραμματέας της INTERPOL πραγματοποίησε για πρώτη
φορά επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον
Αρχηγό και την Ηγεσία της Αστυνομίας

Επιμέλεια Λοχία 3252 Βάκη Προδρόμου
Γραφείο Αρχηγού Αστυνομίας

Μια άκρως σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στις 9 Ιουλίου, 2019, μεταξύ
του Γενικού Γραμματέα της
INTERPOL κ. Jürgen Stock,
του Αρχηγού Αστυνομίας κ.
Κύπρου Μιχαηλίδη και της
υπόλοιπης Ηγεσίας στο Αρχηγείο Αστυνομίας, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης
στην Κύπρο που πραγματοποίησε για πρώτη φορά ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Stock τόνισε ότι παρά το μικρό
μέγεθος της χώρας, η οργάνωση και ο επαγγελματισμός
που επιδεικνύεται από πλευράς Αστυνομίας Κύπρου και η
γεωπολιτική τοποθεσία της, την καθιστούν ως πολύτιμο
εταίρο της INTERPOL. Περαιτέρω, ανάφερε ότι η Αστυνομία Κύπρου θεωρείται ως ένας από τους πιο επαγγελματικούς και δραστήριους Οργανισμούς με τους οποίους
συνεργάζεται η Interpol και ότι χάρη στις προσπάθειες των
Αρχών Ασφαλείας, η Κύπρος αποτελεί ένα από τους ασφαλέστερους προορισμούς.
Επίσης, από πλευράς του Γενικού Γραμματέα αναφέρθηκε
ότι οι τομείς προτεραιότητας της Γενικής Γραμματείας ταυ-

τίζονται με τις προτεραιότητες της Αστυνομίας Κύπρου,
τόσο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
που περιλαμβάνει και την πρόληψη και καταπολέμηση της
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όσο και τα εγκλήματα
διαδικτύου, όπου εγκληματίες δραστηριοποιούνται σε
όλες τις μορφές του εγκλήματος συμπεριλαμβανομένης
της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης αγαθών και
της εμπορίας κλοπιμαίων έργων τέχνης και αρχαιοτήτων.
Με τη σειρά του ο Αρχηγός Αστυνομίας, ευχαρίστησε τον
Γενικό Γραμματέα για τη στήριξη και τη βοήθεια που προσφέρει η INTERPOL στην Αστυνομία Κύπρου, τόσο στην
πρόληψη, όσο και στην καταπολέμηση του εγκλήματος και
υπογράμμισε ότι η Αστυνομία Κύπρου αναγνωρίζοντας
τον πολύτιμο ρόλο της INTERPOL, συμμετέχει στις πλείστες
δραστηριότητες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων
εκπαιδεύσεων και επιχειρήσεων. Παράλληλα, τόνισε την
προθυμία της Αστυνομίας Κύπρου για φιλοξενία και άλλων
εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων που διοργανώνονται από τη
Γενική Γραμματεία της INTERPOL. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επιπρόσθετα θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τις Αστυνομικές Αρχές.
Ο κ. Stock, αφίχθηκε στο νησί μας κατόπιν πρόσκλησης
του τέως Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ
ΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Του Ανώτερου Υπαστυνόμου
Χάρη Φιλιππίδη
Αναπληρωτή Διευθυντή Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.

Κατά τη συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της
INTERPOL κ. Jürgen Stock και του Αρχηγού Αστυνομίας,
ο κ. Μιχαηλίδης ευχαρίστησε επίσης τον Γενικό Γραμματέα για τη συμβολή της INTERPOL με την αποστολή λέκτορα από τον τομέα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων
(Vuneralbe Targets Unit) του Οργανισμού, στο 4ο ετήσιο
Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο,
με θέμα την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Επίσης, αναφέρθηκε και στην πραγματοποίηση εκπαίδευσης που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο
στις 24-28/06/2019, στην οποία έλαβαν μέρος ειδικοί
από τον Λίβανο και την Ιορδανία σε θέματα τρομοκρατικών επιθέσεων, με τη χρήση ραδιολογικών και χημικών ουσιών. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν πέντε μέλη
της Κυπριακής Αστυνομίας (περιλαμβανομένου και ενός
μέλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).
Ο κ. Αρχηγός τόνισε παράλληλα τον ουσιαστικό ρόλο
που διαδραματίζουν οι Βάσεις Δεδομένων της INTERPOL στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα σημεία εισόδου/ εξόδου της Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα
έκανε και σχετική αναφορά και στις συσκευές MIND, που
παραχωρήθηκαν πρόσφατα από τη Γενική Γραμματεία
της INTERPOL στην Κυπριακή Αστυνομία. Η χρήση των
συσκευών αυτών αναμένεται να αυξήσει σε μεγάλο
βαθμό την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας.
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ο Αρχηγός Αστυνομίας
αναφέρθηκε στην άρνηση συνεργασίας που επιδεικνύεται από πλευράς Τουρκίας και στα προβλήματα που
αυτό προκαλεί. Τελειώνοντας, ο Αρχηγός Αστυνομίας
αναφέρθηκε στο πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης σε σχέση με την τρομοκρατία, καθώς επίσης
και στη νεοσύστατη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που
δημιουργήθηκε στην Αστυνομία το 2018, ζητώντας από

το Γενικό Γραμματέα την πραγματοποίηση στην Κύπρο
εκπαιδεύσεων στους συγκεκριμένους αυτούς τομείς.
Από την πλευρά του, ο κος Stock έκανε αναφορά στην
ενεργή συμμετοχή του Εθνικού Κεντρικού Γραφείου INTERPOL Λευκωσίας στις δράσεις της Γενικής Γραμματείας της INTERPOL και στον επαγγελματισμό που
επιδεικνύει η Κυπριακή Αστυνομία στα θέματα Διεθνούς
Αστυνομικής Συνεργασίας. Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πιλοτικό Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας
της INTERPOL, Digital Witness, για το οποίο, ως Υπεύθυνος Έργου ορίστηκε ο Αστ. 4889 Μ. Αναστάση, ο οποίος
είναι απεσπασμένος στον Οργανισμό της INTERPOL. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα τέθηκε σε πιλοτική βάση για πρώτη φορά στην Κύπρο.
Πέραν των πιο πάνω, ο κ Stock αναφέρθηκε στις Βάσεις
Δεδομένων της INTERPOL και την επιβεβλημένη ανάγκη
για επέκταση της πρόσβασης στους αστυνομικούς που
εργάζονται στην πρώτη γραμμή και στους τομείς προτεραιότητας της Γενικής Γραμματείας, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εγκλήματα διαδικτύου. Η χρήση
του διαδικτύου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη για εγκλήματα που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών μέσω darknet, την παράνομη πώληση αγαθών ή αρχαιοτήτων,
αλλά και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας, είχε συνάντηση με
τον Υπουργό Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως, κ. Γεώργιο Σαββίδη, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου,
κ. Ανδρέα Ασσιώτη, καθώς επίσης και λειτουργούς της
Μονάδας Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας, όπου συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μετά το πέρας
της συνάντησής τους, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού INTERPOL σε δηλώσεις του προς τα Μ.Μ.Ε. ανέφερε μεταξύ άλλων, πως η συνεργασία του Εθνικού
Κεντρικού Γραφείου INTERPOL Λευκωσίας με τον Οργανισμό, καθώς και η Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ αποτελούν πρότυπο συνεργασίας για πολλές χώρες του κόσμου.
Την ίδια ημέρα, επισκέφθηκε τη Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ, όπου του
έγινε παρουσίαση αναφορικά με τη δομή, οργάνωση,
το όραμα και τους στόχους της Αστυνομίας Κύπρου.
Ακολούθως, ο κ. Stock επισκέφθηκε το Εθνικό Κεντρικό
Γραφείο INTERPOL, όπου έτυχε σχετικής ενημέρωσης
από τον Υπεύθυνο του Γραφείου. Ο Γενικός Γραμματέας
εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την άψογη συνεργασία των μελών του Εθνικού Κεντρικού Γραφείου INTERPOL Λευκωσίας με τη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού, καθώς και με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη.
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Ο Αρχηγός Αστυνομίας επισκέφθηκε την Ιορδανία στο πλαίσιο της
Τριμερούς Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας
Επίσκεψη στην Ιορδανία πραγματοποίησε μεταξύ των ημερομηνιών 2-5 Σεπτεμβρίου, 2019 ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, μετά από πρόσκληση του Ιορδανού
ομολόγου του, στο πλαίσιο της υλοποίησης αποφάσεων της
Τριμερούς Συνάντησης Κύπρου–Ελλάδας–Ιορδανίας, στον
τομέα της αστυνομικής συνεργασίας.
Κατά την εκεί επίσκεψη του ο κ. Μιχαηλίδης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ιορδανίας, κ. Salameh Hammad, πολιτικό προϊστάμενο της Ιορδανικής Αστυνομίας, καθώς και τον Αρχηγό Αστυνομίας, Στρατηγό Fadel Mohammad Al-Humoud. Επίσης, συνάντηση είχε
και με τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιορδανία, Δρα Ανδρέα Κουζούπη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε έμφαση στη λήψη
αποφάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της αστυνομικής συνεργασίας, στη βάση της Συμφωνίας Συνεργασίας
που υπέγραψαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου και Ιορδανίας, στις 14/4/2019, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνάντησης
Κύπρου–Ελλάδας-Ιορδανίας, η οποία εδράζεται στο τρίπτυχο
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου
εγκλήματος και των αντιναρκωτικών προσπαθειών.
Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκαν οι κοινές στρατηγικές προτεραιότητες της αστυνομικής συνεργασίας, για
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, του διαδικτυακού εγκλήματος, της δια-

κίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας προσώπων και της παράνομης μετανάστευσης. Όπως συμφωνήθηκε, οι Αστυνομίες
των δύο χωρών, θα ορίσουν συνδέσμους επικοινωνίας και θα
υλοποιήσουν συστηματικά κοινές δραστηριότητες στον
τομέα της αστυνομικής συνεργασίας, όπως οι ανταλλαγές εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών, η ανταλλαγή
πληροφοριών για θέματα δημόσιας ασφάλειας, καθώς και θέματα εκπαίδευσης προσωπικού. Τονίστηκε επίσης, πως σημαντικό θέμα αστυνομικής συνεργασίας των δύο χωρών
αποτελεί επίσης, ο τρόπος χειρισμού των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Ο κ. Μιχαηλίδης κατά τις συναντήσεις του
με τους Ιορδανούς αξιωματούχους, υπογράμμισε την ανάγκη
περαιτέρω αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών σε θέματα ασφάλειας και άλλων αστυνομικών πτυχών, οι οποίες
περιλαμβάνουν εκπαίδευση, ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, τεχνολογική συνεργασία, επισκέψεις και πληροφορίες,
με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων και ενδιαφερόντων.
Επαναβεβαίωσε παράλληλα, τη στήριξη της Συμφωνίας Συνεργασίας από την Αστυνομία Κύπρου, αναφέροντας πως οι
αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την επίσκεψη του στην Ιορδανία, συνιστούν τον προπομπό για την υλοποίησή της.
Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ανταπέδωσε την πρόσκληση
προς τον Αρχηγό της Ιορδανικής Αστυνομίας, καλώντας τον
να επισκεφθεί την Κύπρο όποτε επιθυμεί, προσδοκώντας σε
περαιτέρω ανάπτυξη της αγαστής συνεργασίας.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας
Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ.
Κύπρος Μιχαηλίδης συμμετείχε στην ετήσια Σύνοδο των
Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας - European Police Chiefs
Convention (EPCC 2019) στη
Χάγη εκπροσωπώντας την
Αστυνομία Κύπρου.
Οι εργασίες της Συνόδου άρχισαν στις 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκαν στις 3 Οκτωβρίου, 2019 στο Αρχηγείο της
EUROPOL. Σε αυτή συμμετείχαν οι Αρχηγοί Αστυνομίας
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων χωρών
που έχουν συνάψει συμφωνία
συνεργασίας με την EUROPOL, καθώς και εκπρόσωποι των οργανισμών FRONTEX, EUROJUST, του Συμβουλίου της Ευρώπης,
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του Συμβουλίου της ΕΕ κ.α. Στο πλαίσιο της Συνόδου του EPCC,
πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Ευρωπαίων Αρχηγών
Αστυνομίας με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εuropol, ενώ είχε
προηγηθεί συνάντηση των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας
με τους Διευθυντές Τμημάτων Τελωνείων των χωρών της Ευρώπης. Ανάμεσα στα θέματα συζήτησης της πρώτης μέρας της Συνόδου ήταν οι μορφές του οργανωμένου εγκλήματος και το
περιβαλλοντολογικό έγκλημα.
Παράλληλα, ο κ. Μιχαηλίδης και η Εκτελεστική Διευθύντρια της
Europol κα. Catherine De Bolle, είχαν διμερή συνάντηση εκμεταλλευόμενοι την κοινή παρουσία τους στο Συνέδριο. Κατά τη
συνάντησή τους, ο κ. Μιχαηλίδης και η κα. De Bolle συζήτησαν
θέματα που άπτονται της συνεργασίας μεταξύ της EUROPOL και
της Αστυνομίας Κύπρου.
Στη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, στα θέματα συζήτησης περιλαμβάνονταν ποικίλες μορφές του εγκλήματος, όπως το οργανωμένο και οικονομικό έγκλημα, η διαφθορά, η διακίνηση
ναρκωτικών, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία,
καθώς και η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ
ΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Στην 88η Γενική Συνέλευση της INTERPOL ο Αρχηγός Αστυνομίας
Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, παρέστη
στην 88η Γενική Συνέλευση της INTERPOL που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της χώρας, Σαντιάγκο, μεταξύ
των ημερομηνιών 15-18 Οκτωβρίου,2019.
Στην ημερήσια διάταξη κάθε χρόνο, βρίσκονται οι κυριότερες τάσεις εγκληματικότητας και οι απειλές για την
ασφάλεια που αντιμετωπίζει ο κόσμος.
Στη Γενική Συνέλευση, συμμετείχαν 164 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των εργασιών της Συνέλευσης, ο κ. Μιχαηλίδης, είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει συνάντηση
με τον Υπουργό Εσωτερικών και Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Σερβίας, Nebojša Stefanović, όπου παρευρίσκετο και η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου. Στη
συνάντηση, ο Αρχηγός Αστυνομίας, επαναβεβαίωσε τη
στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Σερβία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήθηκαν επίσης θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ
των δύο χωρών, όπως η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, η εγκληματικότητα γενικότερα, τα μέτρα πρόληψης
και καταστολής που αναλαμβάνονται, το θέμα των ναρκω-

τικών, οι μεταναστευτικές ροές, καθώς επίσης η ανταλλαγή
εμπειρογνωμοσύνης και εκπαιδεύσεων, στο πλαίσιο ενός
θεσμοθετημένου προγράμματος υλοποίησης που θα
καθιερωθεί. Ο Αρχηγός Αστυνομίας, είχε συναντήσεις με
τους εκπροσώπους χωρών, όπως η Γαλλία, Ισπανία, Ιορδανία και Αλβανία, για συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Συνεχείς επίσης ήταν οι επαφές του με εκπροσώπους άλλων χωρών, που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση, σε μια προσπάθεια ανάπτυξης διμερών σχέσεων.

Άρθρο που φιλοξενήθηκε στο έντυπο «The Interpol Globe», Τεύχος Οκτωβρίου, 2019, που εκδίδει η INTERPOL,
με αφιέρωμα στον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Κύπρο Μιχαηλίδη και στην Interpol Λευκωσίας, η οποία επιτελεί αξιόλογο έργο
στην παράνομη μετανάστευση στη Μεσόγειο και στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.
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ΠΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥ
Tριήμερο Συνέδριο Integrisport ERASMUS + 2019-2020.
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της αθλητικής χειραγώγησης (στημένων αγώνων)
Στις 18 Σεπτεμβρίου, 2019
πραγματοποιήθηκε η επίσημη
έναρξη του τριήμερου συνέδριου με την ονομασία Integrisport Erasmus+ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+. Το
συνέδριο πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα ‘Ευ Αγωνίζεσθαι’
του Μεγάρου της Ολυμπιακής
Επιτροπής στη Λευκωσία και
αποτελεί
την πρώτη ευρεία
Της Ανώτερης Υπαστυνόμου
ενημέρωση
των αρμοδίων
Χρύσως Αγγελή
φορέων
που
έχουν εμπλοκή
Υπεύθυνης Κλάδου Διαχείρισης
με το αντικείμενο της χειραΕυρωπαϊκών Έργων Αρχηγείου
Αστυνομίας
γώγησης αθλητικών αγώνων
και της παράνομης στοιχηματικής δραστηριότητας, όπως επίσης και συνέχεια των συνεντεύξεων που έχουν πραγματοποιηθεί τον Μάιο, 2019 με
όλους τους τοπικούς αρμόδιους φορείς και οργανώσεις.
Στο συνέδριο απηύθυνε χαιρετισμό ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ο οποίος αναφερόμενος στην καταπολέμηση των παράνομα στημένων αθλητικών αγώνων, τόνισε ότι η Αστυνομία Κύπρου ως Αρχή Επιβολής του Νόμου,
εμπλέκεται στο κομμάτι της ανακριτικής πτυχής του προβλήματος διενεργώντας ανάλυση στοιχείων, απόδειξη και ποινική δίωξη οποιουδήποτε αδικήματος που σχετίζεται με
χειραγώγηση αθλητικών αγώνων. Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε επίσης στην απουσία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τα «στημένα παιχνίδια» που δυσκολεύει το έργο της
Αστυνομίας Κύπρου και τόνισε ότι ευελπιστεί σε σύντομη
ρύθμιση του όλου ζητήματος για την στήριξη και περαιτέρω
ευαισθητοποίηση των Αρχών Επιβολής του Νόμου και των

Δικαστικών Αρχών για τις εγκληματικές ενέργειες που θέτουν
σε κίνδυνο τον υγιή αθλητισμό σε όλη την Ευρώπη.
Στο συνέδριο χαιρετισμό
απηύθυνε επίσης, εκπρόσωπος του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως, ενώ εκ μέρους της
Επιτροπής Νομικών της
Βουλής των Αντιπροσώπων, η Βουλευτής κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου τίμησε με την παρουσία της
την έναρξη του Συνεδρίου.
Παρουσιάσεις και ομιλίες παρέδωσαν η κα Ιωάννα Φιακού,
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, ο κ. Κώστας Σολωμού εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ο Δρ Νικόλαος Καρτακούλης εκ μέρους της Επιτροπής
Δεοντολογίας για τον Αθλητισμό και εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών. Επιπρόσθετα, εκ μέρους των εταίρων του έργου από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγιναν παρουσιάσεις από την κα Paulina
Tomczyk του Οργανισμού EU Athletes (που έχει ως μέλη του
πέραν των 25,000 επαγγελματιών αθλητών), από τον κ. Βαγγέλη Αλεξανδράκη εκ μέρους του διεθνούς οργανισμού για
Λοταρίες - Global Lottery Monitoring Systems (που εποπτεύουν την παγκόσμια στοιχηματική δραστηριότητα), από
τον κ. Ρόμπερτ Κίγκλι εκπρόσωπο της Επιτροπής Μακολίν
του Συμβουλίου της Ευρώπης και φυσικά τον κ. Norbert Rubincsek Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος μίλησε για το φαινόμενο
της χειραγώγησης, την παράνομη πτυχή του στοιχήματος και
τους στόχους του έργου από πλευράς των Αρχών Επιβολής
του Νόμου.
Κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων για τα παράνομα στοιχήματα και την αναβάθμιση του τρόπου διερεύνησης υποθέσεων τέτοιας φύσεως. Επίσης, σκοπός ήταν όλοι
οι φορείς και οργανώσεις να ανταλλάξουν απόψεις για βελτίωση του συντονισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, στο συνέδριο τονίστηκε η
ανάγκη χάραξης πολιτικής για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, ενώ αναφορά έγινε στο ρόλο
της εθνικής πλατφόρμας και τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥ
ΠΡΟΥ
Κατά την πρώτη μέρα του συνεδρίου, καλύφθηκαν θέματα
που αφορούσαν μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την αθλητική χειραγώγηση, το ρόλο της Αστυνομίας
στο θέμα της χειραγώγησης και στην προστασία του πληροφοριοδότη. Τη δεύτερη μέρα καλύφθηκαν θέματα για τα νόμιμα και παράνομα στοιχήματα, θέματα εθνικής στρατηγικής
μέσω των εργασιών της επιτροπής δεοντολογίας που ενεργεί
ως εθνική πλατφόρμα στην Κύπρο, όπως επίσης και θέματα
στοιχηματικής δραστηριότητας μέσω εικονικών νομισμάτων.
Κατά την τρίτη και τελευταία μέρα του συνεδρίου, μελετήθηκαν τρόποι που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των
ερευνών και ποινικών διώξεων που σχετίζονται με τη χειραγώγηση αθλητικών διοργανώσεων, που αφορούν κυρίως στις
Αρχές Επιβολής του Νόμου και τη νομοθετική εξουσία. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν συνδέσεις με τηλεδιάσκεψη με την
Ολλανδία και τον κ. Bart Wassenaar ανακριτή υποθέσεων
χειρα- γώγησης στην Ολλανδική Αστυνομία, τη Γαλλία και τον
κ. Jean-Yves Lourgouilloux Εισαγγελέα του Ανώτερου Δικαστηρίου της Μασσαλίας και με την Πορτογαλία και τον ανακριτή Υπεύθυνο του Τμήματος Δικαστικής Αστυνομίας της
Πορτογαλίας. Όλοι οι ομιλητές μετέδωσαν τις γνώσεις και τις
εμπειρίες τους με λεπτομέρεια προς τα μέλη μας που παρακο- λούθησαν το Συνέδριο, το οποίο χαρακτηρίστηκε από
πολύ υψηλό επίπεδο και επαγγελματισμό.
Ως Υπεύθυνη του Κλάδου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων,
έχω ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα στο θέμα της αθλητικής χειραγώγησης και λόγω της προσωπικής μου εμπλοκής στο
θέμα κατάφερα να εμπνεύσω όλη την ομάδα των ατόμων του
Κλάδου μου να εργαστεί σκληρά για την επιτυχία του συνεδρίου εφόσον ήταν κάτι πολύ χρήσιμο για τα κυπριακά δεδομένα και κάτι που χρειαζόταν η Αστυνομία Κύπρου για να
αναβαθμίσει τη θέση της στο ευρύ κοινού. Η ομαδική δουλειά και αφοσίωση έφερε ένα άριστο αποτέλεσμα και λάβαμε
και γραπτώς τα συγχαρητήρια του Συμβούλου του Προέδρου
της Δημοκρατίας για θέματα Αθλητισμού κ. Φοίβου Ζαχαριάδη, ο οποίος μετέφερε στον Αρχηγό Αστυνομίας την ευαρέσκεια του για το συνέδριο, το οποίο για πρώτη φορά
συγκέντρωσε και ενημέρωσε παράλληλα όλους τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο. Ο Δρ. Νικόλαος Καρτακούλης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεχάρη επίσης
την ομάδα για την πρωτοβουλία της και την άψογη διοργάνωση του συνεδρίου. Ευχαριστίες για την ευαισθητοποίηση
της Αστυνομίας στο συγκεκριμένο θέμα, έστειλε και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών κ. Σπύρος Νεοφυτίδης όπως επίσης και η κα Ιωαννα Φιάκου Πρόεδρος της
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Από το εξωτερικό, ο κος Βαγγέλης Αλεξανδράκης, εκ μέρους του Διεθνούς Οργανισμού για
τις Παγκόσμιες Λοταρίες - Global Lottery Monitoring Systems
(οι οποίοι εποπτεύουν την παγκόσμια στοιχηματική δραστηριότητα) έστειλε συγχαρητήρια και ευχαριστήριο σημείωμα.
Για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά το Συνέδριο έχει κοινοποιηθεί δελτίο τύπου τόσο στα ελληνικά όσο

και στα αγγλικά, ενώ προβλήθηκε ενημερωτικό βίντεο με
γνωστούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τάχθηκαν δημόσια
ενάντια στην αθλητική χειραγώγηση και υποστήριξαν το δύσκολο έργο της Αστυνομίας για πάταξη του φαινομένου της
διαφθοράς στον αθλητισμό (Το βίντεο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=1JuGKLBAR_s&feature=youtu.be). Να σημειωθεί ότι μικρότερης διάρκειας φιλμάκια προβλήθηκαν και μέσω των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης και διανεμήθηκαν και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές.
Το έργο Integrisport Erasmus+, με διάρκεια δύο έτη (μέχρι
Δεκέμβριο 2020), στόχο έχει όχι μόνο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των Αρχών Επιβολής του Νόμου και των Δικαστικών Αρχών των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό, αλλά
και την καθιέρωση ενός προτύπου ως προς το επίπεδο γνώσεων, ως σημείο αναφοράς στο πεδίο της αντιμετώπισης
στημένων αγώνων. Τα πρότυπα που θα προκύψουν από το
έργο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετέπειτα σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση των εγκληματιών στον
τομέα αυτό.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+
μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κλάδο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων της Αστυνομίας Κύπρου στον ακόλουθο σύνδεσμο: ppo.eu@police.gov.cy.
Όσοι ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα, παρακαλούμε ακολουθήστε μας στο twitter: @integrisport, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα: www.integrisport.org ή στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: integrisport@cscfsport.com
Συνεργάτες του Έργου:
Συντονιστής Έργου Integrisport
Stichting CSCF – Counter Sport Corruption Foundation for
Sport Integrity
Εταιρικοί Οργανισμοί
GLMS - The Global Lottery Monitoring System
EU Athletes
Université of Aix-Marseille (Centre for Sports Law)
Υποστηρικτές
Council of Europe (TMC and KCOOS+)
Εταίροι Integrisport:
• Αστυνομία Κύπρου, Κύπρος
• Finnish Center for Integrity in Sports (FINCIS), Finland
• Rapid Response and Special Police Force, Hungary
• National Tax and Customs Administration, Hungary
• Ministry of Security and Justice, the Netherlands
• The Department of Physical Education and Sports,
Lithuania
• Ministry of Justice – Judicial Police, Portugal
• Presidium of the Police Force, Ministry of Interior of the
Slovak Republic.
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Οι κατά συρροή δολοφόνοι και τα χαρακτηριστικά τους
Σύντομη ιστορική
αναδρομή
Το φαινόμενο με τις κατά
συρροή δολοφονίες, δεν
είναι ένα νέο είδος εγκλήματος. Αντιθέτως, ανατρέχοντας στο χρόνο, διαπιστώνεται ότι ανά το παγκόσμιο
έχουν καταγραφεί αρκετά
εγκλήματα που διαπράχθηκαν από κατά συρροή δολοφόνους. Συγκεκριμένα, στην
Του Λοχία 3189
Ευρώπη τον 19ο αιώνα, ο Δρ
Χριστόδουλου Κουλουτέρη
Richard von Kraﬀt-Ebing
Τμήμα Καταπολέμησης
πραγματοποίησε μερικές
Εγκλήματος
από τις πρώτες τεκμηριωμένες έρευνες για τους βίαιους σεξουαλικούς παραβάτες και
τα εγκλήματα που διέπραξαν. Στο βιβλίο του με τίτλο Psychopathia Sexualis (1886), ο Δρ Kraft-Ebing περιγράφει πολυάριθμες περιπτωσιολογικές μελέτες για τη σεξουαλική
ανθρωποκτονία και τις κατά συρροή δολοφονίες.
Εξάλλου, για τέτοιου είδους εγκλήματα επιδεικνύεται ένα
μακάβριο ενδιαφέρον που υπερβαίνει κατά πολύ το πεδίο
εφαρμογής του, ενώ για τους κατά συρροή δολοφόνους
έχουν γραφτεί αμέτρητα άρθρα και βιβλία και έχουν παραχθεί πολλές ταινίες. Το τόσο ευρέως δημόσιο ενδιαφέρον για τις κατά συρροή δολοφονίες, ξεκίνησε στα τέλη
της δεκαετίας του 1880, μετά από μια σειρά ανεξιχνίαστων
δολοφονιών ιερόδουλων στην περιοχή Whitechapel του
Λονδίνου. Αυτές οι δολοφονίες διαπράχθηκαν από αγνώστου ταυτότητας πρόσωπο, στο οποίο δόθηκε το ψευδώνυμο "Τζάκ ο Αντεροβγάλτης", μετά από επιστολές που
στάλθηκαν στην Αστυνομία από πρόσωπο που ισχυριζόταν ότι ήταν ο δολοφόνος. Έτσι, το όνομα αυτό έγινε συνώνυμο με τους κατά συρροή δολοφόνους.
Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1970 και του 1980, οι περιπτώσεις κατά συρροή δολοφόνων, όπως ο "Gary Ridgeway" γνωστός ως ο "Δολοφόνος του ποταμού Γκρίν", ο "Ted
Bundy" και ο "Dennis Rader" επονομαζόμενος "BTK", πυροδότησαν ένα ανανεωμένο δημόσιο ενδιαφέρον στις
κατά συρροή δολοφονίες. Παρόλα αυτά, πολλές από τις
γνώσεις σχετικά με τις παραπάνω δολοφονίες, προέρχονται από χολιγουντιανές ταινίες, που εστιάζονται στις βιαιοπραγίες και τα εγκλήματα των "διαταραγμένων" δολοφόνων.
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Ένας ορισμός του κατά συρροή δολοφόνου
Σύμφωνα με τους R. Holmes & S. Holmes, (1998) η κατά
συρροή δολοφονία, ορίζεται ως η δολοφονία τριών ή
περισσότερων ανθρώπων από τον ίδιο δράστη, με
χρονική περίοδο αναμονής "cooling-oﬀ period", πέραν
των 30 ημερών μεταξύ των δολοφονιών.
Ο όρος «serial murderer» ήταν ο πρώτος που χρησιμοποιήθηκε σε κάποια εγκληματολογικά εγχειρίδια από
τη δεκαετία του 1960, ενώ από τη δεκαετία του 1970
μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει πολλά καινούργια στοιχεία. Για παράδειγμα, δεν είναι όλοι οι κατά συρροή δολοφόνοι όμοιοι, παρόλο που υπάρχει μια γενική και
λανθασμένη πεποίθηση ότι έχουν όλοι τα ίδια κίνητρα.
Ειδικότερα, ότι σκοτώνουν για τον ίδιο λόγο, δηλαδή
το σεξ. Στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει γιατί δεν
διαφέρουν μόνο στα κίνητρά τους, αλλά και στα αναμενόμενα κέρδη τους, όπως το οικονομικό όφελος και
στα διαφορετικά είδη ικανοποίησής τους, όπως η προσωπική ικανοποίηση ή η ηδονή.

Τυπολογίες των κατά συρροή δολοφόνων
Όσον αφορά στις τυπολογίες των κατά συρροή δολοφόνων, υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες, που τους κατατάσσουν βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Η
πρώτη τυπολογία, σύμφωνα με τους R. Holmes & DeBurger, (1985), διακρίνει τους κατά συρροή δολοφόνους
ανάλογα με τα κίνητρα τους, στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

Dennis Rader, επονομαζόμενος BTK

Ο οραματικός ανθρωποκτόνος: έχει ως κίνητρο οπτικές ή ακουστικές παραισθήσεις,
όπως φωνές, οι οποίες
του υπαγορεύουν να
σκοτώνει συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, για παράδειγμα
ιερόδουλες. Αντίθετα,
στην κοινωνική πραγματικότητα αποτελεί
σπάνιο είδος, γιατί είναι
ταυτόχρονα ψυχωτικός
και βρίσκεται υπό ιατρική επιτήρηση.

ΑΡΘΡΟ
Ο προσανατολισμένος ανθρωποκτόνος: στοχεύει προς
την ολοκλήρωση μίας αποστολής για να λυτρώσει τον
κόσμο από μία κατηγορία ατόμων. Ο συγκεκριμένος υπακούει σε μία εσωτερική επιταγή και κατά τα άλλα ζει φυσιολογικά, εργάζεται, οργανώνει καλά τα εγκλήματά του
και έχει επίγνωση για τα εγκλήματά του.
Ο ηδονιστικός ανθρωποκτόνος: σκοτώνει από ευχαρίστηση είτε αυθόρμητα (αρπακτικός) και απρογραμμάτιστα, επιλέγοντας τυχαία το θύμα του (περιπλανώμενος),
είτε προμελετημένα (οργανωμένος) και σε συνδυασμό με
σεξουαλική και σαδιστική ευχαρίστηση.
Ο εξουσιαστικά προσανατολισμένος ανθρωποκτόνος:
σκοτώνει προμελετημένα για να επιδείξει δύναμη, αφού
προηγουμένως ενδέχεται και να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά το θύμα του.
Η δεύτερη πιο πρόσφατη τυπολογία είναι του Kelleher's (1997), η οποία παραθέτει τις εξής τρεις κατηγορίες:
Η πρώτη κατηγορία
είναι ο εκτελεστής δολοφόνος, ο οποίος σκοτώνει είτε από απληστία
και προσωπικό κέρδος,
είτε για οικονομικό όφελος ή ακόμα με την
απρογραμμάτιστη εκτέλεση μαρτύρων.
Η δεύτερη κατηγορία
αναφέρεται στον ψυχωτικό τύπο, η οποία
Ted Bundy, Serial Killer
χρησιμοποιείται για να
περιγράψει έναν δολοφόνο που έχει μια σημαντική ψυχική
διαταραχή.
Και η τρίτη κατηγορία είναι ο ανεξήγητος, στην οποία πολλές δολοφονίες περιλαμβάνουν στο τέλος την αυτοκτονία
του δολοφόνου και για πολλούς ερευνητές παραμείνει ανεξήγητο το φαινόμενο αυτό.

Χαρακτηριστικά κατά συρροή δολοφόνων:
Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά τους, επίσης διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Ο Kelleher's, (1997), παραθέτει αρχικά την ψευδεπίλυτη
αγάπη, η οποία ορίζεται από την έννοια της διαστρεβλωμένης αγάπης. Για παράδειγμα ένας σύζυγος, ο οποίος σκο-

τώνει ολόκληρη την οικογένειά του από την κατάθλιψη ή
την παθολογία του. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η εκδίκηση, η οποία περιλαμβάνει έναν δολοφόνο που δίνει
"αποπληρωμή" σε κάποιον που θεωρεί ότι τον έχει ταπεινώσει. Η προσωπική ευθύνη του δολοφόνου είναι ορθολογική και την επιρρίπτει στοχευμένα σε άλλους. Τρίτο
χαρακτηριστικό ορίζεται η σεξουαλική ανθρωποκτονία,
η οποία διαπράττεται από την επιθυμία του δράστη για σεξουαλική ικανοποίηση μέσω της πρόκλησης πόνου στα
θύματά του.
Επίσης, σύμφωνα με τον Kim Rossmo, (1996), παραθέτονται παρακάτω τα εξής χαρακτηριστικά:
Κυνηγός, ο οποίος έχει ως βάση τον τόπο κατοικίας του.
Λαθροκυνηγός, ο οποίος μετακινείται σε άλλη περιοχή για
να εντοπίσει τα θύματά του.
Περιπλανώμενος, ο οποίος βρίσκει τυχαία το θύμα του.
Παγιδευτής, ο οποίος συναντά τα θύματά του σε συγκεκριμένο μέρος λόγω του επαγγέλματός του.
Κανένας παραβάτης δεν δρα χωρίς κίνητρο. Επίσης, κάθε αδίκημα πρέπει να ερευνάται ως «μοναδικό», θεωρώντας πως ο δράστης έχει ξεχωριστά
χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και κίνητρα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αξίζει να σημειωθεί
ότι, κανένας παραβάτης δεν δρα χωρίς κίνητρο. Επίσης,
κάθε αδίκημα πρέπει να ερευνάται ως «μοναδικό», θεωρώντας πως ο δράστης έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά
συμπεριφοράς και κίνητρα. Διαφορετικοί δράστες μπορεί
να παρουσιάσουν παρόμοια στοιχεία συμπεριφοράς για
διαφορετικό λόγο. Άλλωστε, καμία υπόθεση δεν είναι απολύτως η ίδια με κάποια άλλη.
Παράλληλα, διάφορες επιστημονικές μελέτες, που έχουν
γίνει στο τεράστιο αυτό κεφάλαιο των κατά συρροή δολοφόνων, αποδεικνύουν ότι αρκετοί σκοτώνουν για λόγους
πέραν του σεξουαλικού στοιχείου. Για παράδειγμα, η Nannie Doss δολοφονήθηκε για τα χρήματα (C.Wilson, 1998),
η Genene Jones δολοφονήθηκε για άσκηση εξουσίας και
ελέγχου (Elkin, 1989) και η Richard Kuklinski δολοφονήθηκε για λόγους «επιβεβαίωσης» του δράστη (Bruno,
1993). Επίσης, η Cleo Green δολοφονήθηκε γιατί τα πονηρά πνεύματα καθοδηγούσαν το δράστη να το πράξει,
ενώ η Joseph Kallinger δολοφονήθηκε γιατί ο δράστης
λάμβανε οδηγίες από τον αρχηγό «Τσάρλυ» να το πράξει
(Schreiber, 1983). Από τις παραπάνω διαδοχικές δολοφονίες γυναικών, απορρέει το συμπέρασμα ότι τα κίνητρα
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των δραστών δεν καθοδηγούνταν από τις σεξουαλικές
τους παρεκκλίσεις. Αναμφισβήτητα, υπάρχουν πάρα πολλοί που προβαίνουν σε δολοφονίες με βάση τις σεξουαλικές τους ανωμαλίες, αλλά ορισμένες φορές υπάρχει ένα
μείγμα σεξουαλικών και άλλων κινήτρων, τα οποία καθορίζονται και από τον τόπο του εγκλήματος.

Γεωγραφικό προφίλ του δράστη
Το γεωγραφικό προφίλ του δράστη (Kim Rossmo, 1996),
είναι ο τόπος του εγκλήματος. Περιλαμβάνει τη γεωγραφική σκιαγράφηση που εστιάζει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του εγκλήματος, τη θέση του δράστη, τη θέση του
θύματος και τους χωρικούς συσχετισμούς μεταξύ διαφόρων περιοχών του εγκλήματος. Το συγκεκριμένο προφίλ
συνδυάζει τις αρχές της γεωγραφίας με τις θεωρίες της εγκληματολογίας, με σκοπό να ερμηνεύσουν «το ταξίδι για
το έγκλημα», το οποίο ορίζεται ως η μέτρηση της απόστασης μεταξύ της διαμονής του δράστη και του τόπου του
εγκλήματος. Για παράδειγμα, είναι η απόσταση που διήνυσε ο δράστης από το σπίτι του ή τη δουλειά του προς
τον τόπο του εγκλήματος.
Επίσης, το γεωγραφικό προφίλ επικεντρώνεται κυρίως
στην μελέτη του θύματος, στα αποδεικτικά στοιχεία που
άφησε ο δράστης και στον τόπο κατοικίας και δράσης του.
Τα παραπάνω στοιχεία οριοθετούν την περιοχή των ερευνών από πλευράς των διωκτικών αρχών που σκιαγραφούν
τον τόπο του εγκλήματος. Η σκιαγράφηση του γεωγραφικού προφίλ επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του
τόπου που μπορεί να βρίσκεται ο δράστης και για το
«που» θα επικεντρωθούν οι έρευνες.
Αντίθετα, στη σκιαγράφηση του εγκληματικού προφίλ
του δράστη, γίνεται προσπάθεια εκτίμησης των χαρακτηριστικών του με βάση τη μελέτη της συμπεριφοράς του
στον τόπο του εγκλήματος και αναπτύσσει τις υποθέσεις
για το «ποιος» είναι ο πιθανός δράστης.
Ωστόσο, η γεωγραφική και η εγκληματική ανάλυση της
Αστυνομίας, μπορεί να υποδείξει σε ποιούς από τους υπόπτους πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, ώστε να προβεί
στην ανάκριση τους. Συμπερασματικά, ο συνδυασμός
τόσο του γεωγραφικού, όσο και του εγκληματικού προφίλ,
είναι απαραίτητος για τον εντοπισμό του δράστη και την
εξιχνίαση της υπόθεσης.

Εξελικτική πορεία των κατά συρροή
δολοφόνων
Παρόλο που κάθε άτομο είναι διαφορετικό τόσο στην προσωπικότητα, όσο και στον τρόπο δράσης του, το πιο κοινό
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τους χαρακτηριστικό είναι η ομοιότητά τους με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, σύμφωνα με τον ψυχολόγο
Joel Norris, στο βιβλίο του "Serial Killers". Αναλυτικότερα,
επιδιώκουν και συνήθως καταφέρνουν να μοιάζουν με τον
συνηθισμένο φυσιολογικό μέσο άνθρωπο. Η ανάγκη του
ίδιου του δράστη να παρουσιάζεται σαν «φυσιολογικός άνθρωπος» έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των συμπεριφορών που θα μπορούσαν στα μάτια των υπολοίπων να
εγείρουν υποψίες παραβατικής ή παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.
«Ήθελα να εξουσιάζω τη ζωή και το θάνατο. Ήθελα
να τους κατέχω, όπως κάποιος κατέχει μια γλάστρα,
ένα φυτό, έναν πίνακα ζωγραφικής, μια πόρσε. Να
είναι ιδιοκτησία μου, έτσι όπως είναι ολόκληρο αυτό
το πρόσωπο».
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, πολλοί δράστες
υπήρξαν θύματα ψυχοσωματικής κακοποίησης κατά τη
διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. Αρκετές φορές η κακοποίησή τους ήταν τόσο έντονη και βάναυση, ώστε να
αποτελεί τον κύριο παράγοντα δημιουργίας του, εκτός του
φυσιολογικού-βίαιου χαρακτήρα των κατά συρροή δολοφόνων. Συνήθως προέρχονται από οικογένειες, που είτε
ο πατέρας είχε εγκαταλείψει την οικογένεια όταν το παιδί
ήταν μικρό, είτε ήταν ιδιαίτερα αυταρχικός και βάναυσος.
Η σχέση με τη μητέρα τους επίσης είναι προβληματική.
Μάλιστα, υπάρχει η θεωρία ότι το μίσος του κατά συρροή
δολοφόνου εναντίον των γυναικών, ξεκινά από το άσβεστο και βαθύτερο μίσος για την μητέρα τους, μια διαδικασία που ονομάζεται «εκτοπισμένη επιθετικότητα». Οι
περισσότεροι εξάλλου έχουν ασυνήθιστη ή αφύσικη
σχέση με την μητέρα τους.
Τέλος, η ανάγκη για την απόκτηση εξουσίας εις βάρος των
άλλων, επιδιώκεται με την σεξουαλική κυριαρχία απέναντι
στα θύματά τους. Αυτή η κυριαρχία αποδεικνύεται με τον
βασανισμό του θύματος μέχρι θανάτου, αντλώντας με
αυτόν τον τρόπο ο δράστης μια αφύσικη ηδονή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω,
είναι τα λόγια του διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου
Τεντ Μπάντι, ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά: «Ήθελα να
εξουσιάζω τη ζωή και το θάνατο. Ήθελα να τους κατέχω, όπως
κάποιος κατέχει μια γλάστρα, ένα φυτό, έναν πίνακα ζωγραφικής, μια Πόρσε. Να είναι ιδιοκτησία μου, έτσι όπως είναι
ολόκληρο αυτό το πρόσωπο».
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Οι νόμοι της θάλασσας, σαν παραμύθι…
Ε’ μέρος
6. Άλλοι Παράγοντες

Του Αστυνόμου Β' Χριστόδουλου Παναγή
(LLM Commercial Law UWE Univercity UK.
Απόφοιτος ΑΕΝ Πλοιάρχων Πλοίαρχος Β τάξεως)

Οι αποφάσεις του Διεθνούς
Δικαστηρίου (ICJ) επηρεάζουν το status και την ερμηνεία των υφιστάμενων συμβάσεων, αλλά, δημιουργούν και
νέα δεδομένα στη λειτουργία
και εγκατάσταση των πλατφόρμων. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι αποφάσεις του
International Court of Justice
δημιουργούν και δίκαιο, π.χ η
υπόθεση γνωστή ως Island of
Palmas.1

Ο δικαστής Hans Max Huber,
ενεργώντας ως Arbitrator του
Permanent Court of Justice
στην διαφορά των ΗΠΑ με την Ολλανδία σε θέματα ιδιοκτησίας των νήσων Πάλμας (Miangas) αποφάσισε ότι τα νησιά
Palmas ανήκουν στην Ολλανδία και όχι στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ απέκτησαν τίτλο ιδιοκτησίας από την Ισπανία, η οποία τα ανακάλυψε θεωρώντας τα terra nullius2, όμως ο δικαστής
χρησιμοποιώντας την κοινωνιολογική προσέγγιση (θεμελιώνοντας την) τα παρέδωσε στην Ολλανδία, καθότι η Ισπανία
δεν τα διεκδίκησε με κίνηση όπως την ανάρτηση σημαίας
πάνω σε αυτά. Για την εγκατάσταση πλατφόρμας σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη χώρας υπογράφεται συμβόλαιο, το
οποίο επηρεάζει τον τρόπο λειτουργιάς, αλλά και απόδοσης
για την πλατφόρμα. Δυο είναι τα κύρια είδη contract (συμβολαίου). Αυτά είναι:

1) Joint Operation Agreement (JOA) όπου με απλά λόγια, η
εκμετάλλευση της πλατφόρμας γίνεται με τη συμμετοχή στη
διαχείριση της από όλους τους συμμετέχοντες και 2) Production Sharing Contract (PSC) όπου, η εκμετάλλευση της πλατφόρμας και η διαχείριση γίνεται από έναν, ο οποίος αποδίδει
στους υπόλοιπους συμμετέχοντες το ανάλογο μερίδιο.
Εθιμικό δίκαιο. Το εθιμικό δίκαιο σίγουρα ανακαλείται και
χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις περιοχών που δεν καλύπτονται από υπάρχουσες συμβάσεις, πάντα όμως με τη χρήση του
ex aequo et bono3.
Άλλες σχετικές Συμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
International Convention relating to Intervention on the High
Seas in Cases of Oil Pollution Casualties4, 1969 , σύμβαση η
οποία πραγματεύεται θέματα ρύπανσης στην ανοικτή θάλασσα, δίνοντας το δικαίωμα στο παράκτιο κράτος να ενεργήσει με σκοπό να προλάβει τη ρύπανση πριν το επηρεάσει.
Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινείται και η σύμβαση Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (OPRC 90)5, η οποία όμως ρυθμίζει θέματα συνεργασίας
προς αντιμετώπιση της ρύπανσης
Convention on the International Regulations for Preventing
Collisions at Sea (COLREG, 1972)6, σύμβαση που ρυθμίζει τη
συμπεριφορά μεταξύ πλοίων-πλωτών κατασκευών, σήματα
ημέρας και νύκτας, αλλά και σήματα ομίχλης, με σκοπό την
αποφυγή συγκρούσεως εν θαλάσση.
Οι συμβάσεις International Ship and Port Facility Security
(ISPS Code, 2003)7 και International Safety Management Code
(ISM, 1993)8 επηρεάζουν θέματα που άπτονται τον τρόπο λειτουργίας για θέματα ασφάλειας πλοίων και κατ’ επέκταση λιμένων, έχοντας το ρόλο τους και σε πλατφόρμες ανόρυξης
πετρελαίου.
Η σύμβαση που θεωρείται ως η σκέπη όλων των άλλων είναι
αναμφισβήτητα η International Convention for the Safety of
Life at Sea (SOLAS, 1974 as amended)9 μια σύμβαση, η οποία
πέραν της εκτάσεως που καταλαμβάνει, ως κύριο σκοπό είχε
και διατηρεί ακόμη τη θέσπιση προτύπων για τα μέσα, εξοπλισμό, υλικά, απαιτήσεις και την ασφάλεια στη θάλασσα.
Τέλος, η σύμβαση International Convention on Standards of
Training, Certiﬁcation and Watchkeeping for Seafarers (STCW,
1978 as amended)20 καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης των ναυτιλλομένων.
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ΑΡΘΡΟ
7. Επίλογος
Είναι φανερό όπως λέχθηκε και στην αρχή ότι, η ανάλυση τέτοιων θεμάτων απαιτεί τεράστιο έργο. Κάθε σύμβαση ξεχωριστά με ελάχιστες εξαιρέσεις περιλαμβάνει κάποιες
εκατοντάδες σελίδες. Συμβάσεις που εκδίδονται από τον Civil
Service Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ (IMO), κάτω
από την σκεπή του οποίου βρίσκονται θέματα όπως η Διεθνής
Ναυτιλία , η Έρευνα και Διάσωση , θέματα ασφάλειας στη θάλασσα, και δικαιώματα κρατών, ενώ για θέματα που άπτονται
εναέριας διακίνησης πάνω από τη θάλασσα συνεργάζεται με

έναν άλλο Civil Service Διεθνή οργανισμό, τον ICAO, ο οποίος
διαθέτει τις δίκες του Διεθνείς Συμβάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δυο οργανισμοί απαιτούν την καταβολή στο
παράκτιο κράτος, χρηματικού ποσού από κάθε αεροπλάνο
που περνά από την περιοχή του ξεχωριστά, ανάλογο αντίτιμο
για τις Civil Service υπηρεσίες τις οποίες οφείλει να έχει συνέχεια διαθέσιμες για την ασφάλεια της διέλευσης τους (Διεθνής
Σύμβαση IAMSAR (vol 1- υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από
το παράκτιο κράτος, vol. 2 υποχρεώσεις κέντρου Συντονι-

1. Island of Palmas case (Netherlands, USA) [1928] PCA The Hague, 4
April, 1928, VOLUME II pp. 829-871 (PCA The Hague, 4 April, 1928).
2. Terra Nullius : νομικός όρος που εκφράζει την πεποίθηση ότι συγκεκριμένη γη δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός άρα μπορεί να διεκδικηθεί.
3. See previous note 20
4. 'MULTILATERAL- International ConveSntion Relating To Intervention
On The High Seas In Cases Of Oil Pollution Casualties (With Annex,
Oﬃcial Russian And Spanish Translations And Final Act Of The International Legal Conference On Marine Pollution Damage, 1969). Concluded At Brussels On 29 November 1969' (Treaties.un.org, 1969)
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20970/volume-970-I-14049-English.pdf> accessed 4 June 2018.
5. 'Convention On Oil Pollution Preparedness, Response And Cooperation (OPRC 90)' (imo.org, 1990) <http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-OilPollution-Preparedness,-Response-and-Co-operation-(OPRC).aspx>
accessed 4 June 2018.
6. COLREG-1972 (UN-IMO 1972) <http://www.jag.navy.mil/distrib/instructions/COLREG-1972.pdf> accessed 4 June 2018.
7. 'ISPS
Code
2003
Edition'
(2003)<http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DISGM/tr/HTML/201303
04_14 2647_66968_1_67502.pdf> accessed 4 June 2018.
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σμού, vol. 3 υποχρεώσεις και οδηγίες μέσων Διάσωσης), - Υπερισχύει έναντι οποιουδήποτε εγχώριου νόμου). Για παράδειγμα αν κάθε αεροπλάνο που περνά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία δίδει 30 Ευρώ και στο χρόνο περνούν
2.000.000 αεροπλάνα πάνω από την Κύπρο, ανεξαρτήτως
προορισμού, τότε χρονιαίο εισόδημα είναι αυτό της τάξης των
60.000.000 ευρώ, για σκοπούς συντήρησης του τομέα της
έρευνας και διασώσεως, καθώς και της Υπηρεσίας Εναέριου
Ελέγχου και μόνο. Πέραν όμως αυτών, ο νόμος της θάλασσας
έχει και άλλες προεκτάσεις, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ένα
παράκτιο κράτος να αποκτήσει "Μέγα Κράτος", ένα κράτος με

διεθνή αναγνώριση και σύσφιξη σχέσεων με άλλα κράτη τόσο
στην περιοχή του, όσο και σε όλο τον κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργή συμμετοχή του σε Διεθνή Φόρουμ και τη
δημιουργία χρόνιων συμμαχιών, ακόμα και στις συνελεύσεις
του ΙΜΟ για ανανέωση Διεθνών Συμβάσεων ή τη δημιουργία
νέων, ενώ η Ναυτιλιακή του υποδομή και τα πλοία του, θα κυματίζουν τη σημαία του παρακτίου Κράτους σε χώρες που για
πολλούς είναι άγνωστες.

8. 'The International Safety Management Code (ISM Code 1993)'
(Admiraltylawguide.com,
1993)
<http://www.admiraltylawguide.com/conven/ismcode1993.html>
accessed 4 June 2018.
9. 'SOLAS 1974 (As Amended 2009)' (Mar.ist.utl.pt, 1974)
<http://www.mar.ist.utl.pt/mventura/Projecto-Navios-I/IMO Conventions%20(copies)/SOLAS.pdf> accessed 4 June 2018.
10. 'STCW 78 (As Amended 2001)' (Dms.gov.cy, 1978)
<http://www.dms.gov.cy/dms/dms.nsf/All/4C61BD42014D9C02C22
57512003E32B5/$ﬁle/14-01%20(29-06-01).pdf> accessed 4 June
2018
11. IMO
ICAO,
'IAMSAR
Vol1'
(Cats.com.kh)
<http://www.cats.com.kh/download.php?path=vdzw4dHS08mjtKi
6vN31Mbn0tnZ2eycn6yclqPE6trRqsyro5WW0cjWoZin3d3Z>
accessed 4 June 2018.
12. IMO
ICAO,
'IAMSAR
Vol2'
(Cats.com.kh)
<http://www.cats.com.kh/download.php?path=vdzw4dHS08mjtKi
6vNi31Mbn0tnZ2eycn6yclqPE6trRq8yro5WW0ZfZzpun3d3Z> accessed 4 June 2018.
13. IMO
ICAO,
'IAMSAR
Vol3'
(Cats.com.kh)
<http://www.cats.com.kh/download.php?path=vdzw4dHS08mjtKi
6vNi31Mbn0tnZ2eycn6yclqPE6trRrMyro5WY0Zelnpqn3d3Z> accessed 4 June 2018.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Σημαντικές επιτυχίες σημειώθηκαν ξανά από την Αστυνομία Κύπρου
Μεγάλες ήταν οι επιτυχίες
της Αστυνομίας Κύπρου και
αυτό το τετράμηνο, αφού
χάρη στην άμεση κινητοποίηση των μελών της και στη
βάση επισταμένης αξιολόγησης στοιχείων και πληροφοριών, εξιχνιαστήκαν διάφορες σοβαρές υποθέσεις, ενώ
και πάλι, τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν) έδωσαν
σκληρή μάχη με τα κυκλώΕπιμέλεια Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
ματα εμπορίας και διοχέτευσης ναρκωτικών στην κυπριακή αγορά. Αξιοσημείωτη
είναι η επισήμανση της Eurostat ότι στο νησί μας παρατηρήθηκε σημαντική μείωση σε συγκεκριμένες μορφές εγκλήματος.

Μείωση σε συγκεκριμένες μορφές εγκλήματος
κατέγραψε η Eurostat
Αρκετά ενθαρρυντικά, όσον αφορά στην ασφάλεια και
στην εγκληματικότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε
σχέση και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα
κατά το 2019, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η Κύπρος παρουσιάζεται ανάμεσα στις χώρες με τον μικρότερο αριθμό
ληστειών, ανά 100,000 κατοίκους, ενώ κατατάσσεται τέταρτη στη λίστα των χωρών της Ε.Ε, με το μικρότερο
αριθμό καταγγελιών για υποθέσεις ληστειών, με 14

ληστείες ανά 100,000 κατοίκους, πίσω από την Ουγγαρία
και τη Σλοβακία (9 ληστείες) και την Σλοβενία (12 ληστείες). Την ίδια στιγμή, η Κύπρος παρουσιάζεται ανάμεσα
στις χώρες της Ε.Ε, με τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών, ανά 100,000 κατοίκους.
Τα στοιχεία της Eurostat, επεκτείνονται και στο θέμα των
κλοπών αυτοκινήτων, όπου η Κύπρος παρουσιάζεται περίπου στο μέσο του σχετικού πίνακα, με ποσοστό κοντά στις
110 κλοπές ανά 100,000 κατοίκους. Τα στοιχεία αυτά της
Eurostat, καταδεικνύουν μια συνεχή μείωση του ποσοστού
των εγκλημάτων στις τρεις πιο πάνω κατηγορίες στην
Κύπρο, για την επταετία 2011-2017.

Εντοπισμός μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών
Στη σύλληψη 35χρονου προχώρησε στις 28 Οκτωβρίου,
2019 η Αστυνομία, όταν σε έλεγχο που έγινε στις αποσκευές του, με την άφιξή του στο Αεροδρόμιο Λάρνακας,
εντοπίστηκαν 15 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 17
κιλά και 715 γραμμάρια κάνναβης και συνελήφθη.
Επίσης, στις 18 Οκτωβρίου, 2019 συνελήφθησαν τρία πρόσωπα στη Λεμεσό όταν εντοπίστηκε στην κατοχή τους μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών από μέλη της Υ.ΚΑ.Ν που
ανέκοψαν αρχικά το αυτοκίνητο 25χρονου για έλεγχο,
κατά τον οποίο εντοπίστηκαν, ποσότητα κάνναβης βάρους
4.300 γραμμαρίων και ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 1.200
γραμμαρίων. Ακολούθως, θεάθηκε να πλησιάζει στη σκηνή
δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα
και αφού τα μέλη της ΥΚΑΝ κατάφεραν να το ανακόψουν,
εντόπισαν σε αυτό ίχνη κάνναβης, με αποτέλεσμα οι δύο
να συλληφθούν για αυτόφωρο αδίκημα.
Εξάλλου, στις 30 Οκτωβρίου, 2019, μετά από συντονισμένη
επιχείρηση της Υπηρεσίας, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στη Λάρνακα, ένα κιλό κοκαΐνης.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν
τέσσερα πρόσωπα.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στις
22 Σεπτεμβρίου, 2019, σε αυτοκίνητο που οδηγούσε
26χρονος από τη Λευκωσία εντοπίστηκε τσαντάκι, το
οποίο περιείχε επτά γραμμάρια κάνναβης, ένα χειροποίητο
τσιγάρο με κάνναβη, καθώς επίσης και χρηματικό ποσό.
Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, στην παρουσία
του ιδίου και ενός 23χρονου, ανευρέθηκαν 200 πυροτε-
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χνήματα, το χρηματικό ποσό των 2,520 ευρώ και ποσότητα
κάνναβης και συνελήφθησαν. Ακολούθησε έρευνα σε δεύτερη οικία στη Λευκωσία, στην οποία διαμένει 58χρονος,
κατά την οποία ανευρέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους
1,5 κιλού, ένα αεροβόλο πιστόλι, 340 κροτίδες και 30 πακέτα καπνού και ο 58χρονος συνελήφθη.
Επιπρόσθετα, στα τέλη Αυγούστου, 2019 μέλη της Υ.ΚΑ.Ν,
ανέκοψαν για έλεγχο στη Λευκωσία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντός του
οχήματος ανευρέθηκε ένα κιλό κάνναβης. Ακολούθησε
έρευνα σε οικία του, κατά την οποία ανευρέθηκαν ακόμη
4,5 κιλά κάνναβης.

Εντοπίστηκαν 34 κιλά κάνναβης
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, μέλη της ΥΚΑΝ
Λεμεσού ανέκοψαν για έλεγχο στις 28 Αυγούστου, 2019
αυτοκίνητο που οδηγούσε 46χρονος, στο οποίο εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης. Ακολούθως, μέλη της ΥΚΑΝ σε
συνεργασία με μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, διενήργησαν έρευνα στην οικία 45χρονου σε περιοχή των Βάσεων, όπου εντοπίστηκαν δύο τυφέκια, ένα
αεροβόλο, 215 πλήρη φυσίγγια πυροβόλου όπλου, καθώς
και το χρηματικό ποσό των €4,430. Ακολούθησε έρευνα σε
υποστατικό που διατηρεί ο 45χρονος όπου εντοπίστηκαν
34 αεροστεγείς συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 34
κιλά κάνναβης. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εντοπίστηκαν από μέλη της ΥΚΑΝ άλλα τέσσερα κιλά κάνναβης
σε κρύπτη στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου του
45χρονου.

Εντοπίστηκαν πέραν των εννέα κιλών κάνναβης
Μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν στις 28 Αυγούστου, 2019
έρευνα βάσει δικαστικών ενταλμάτων, στις οικίες δύο
24χρονων στην επαρχία Λάρνακας, κατά τις οποίες, εντο-
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πίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους
9.707 γραμμαρίων, ένα αλεστήρι και μια ζυγαριά ακριβείας. Ακολούθως, τα εν λόγω πρόσωπα συνελήφθησαν
και τέθηκαν υπό κράτηση.

Εντοπίστηκαν τέσσερα αυτοσχέδια θερμοκήπια
καλλιέργειας φυτών κάνναβης
Στη σύλληψη 37χρονου και 30χρονης προχώρησε στις 5
Αυγούστου, 2019 η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης
υπόθεσης. Κατά την έρευνα που έγινε στην οικία των εν
λόγω προσώπων στη Λεμεσό, εντοπίστηκε στην αυλή, ένα
φυτό κάνναβης και εντός της οικίας τέσσερα αυτοσχέδια
θερμοκήπια εσωτερικού χώρου, με εγκατεστημένα συστήματα φωτισμού και εξαερισμού, στα οποία βρίσκονταν φυτεμένα σε γλάστρες ακόμη 14 υπό καλλιέργεια φυτά
κάνναβης, ύψους 50-120 περίπου εκατοστών. Παράλληλα,
εντοπίστηκαν ένα αυτοσχέδιο αποξηραντήριο, ποσότητα
κάνναβης με φύλλωμα και τεμάχια στελέχους φυτού κάνναβης, συνολικού βάρους 402 γραμμαρίων, καθώς και μία
ζυγαριά ακριβείας.
Εξάλλου, σε άλλη υπόθεση, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν στις 18
Οκτωβρίου, έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος, σε οικία
σε χωριό της Επαρχίας Πάφου, όπου διαμένει 50χρονος.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 47 υπό καλλιέργεια φυτά κάνναβης, ύψους από 20
μέχρι 150 εκατοστά.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Εξιχνιάστηκαν άλλες σοβαρές υποθέσεις
Συνελήφθη 42χρονος για υπόθεση απόκτησης, κατοχής και απόκτησης πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία και παραγωγής υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Στη σύλληψη 42χρονου προχώρησε στις 14 Οκτωβρίου,
2019 η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της πιο πάνω
υπόθεσης. Συγκεκριμένα, κατά τις εξετάσεις που έγιναν σε
συσκευές που κατείχε ο 42χρονος, εντοπίστηκαν αρχεία
με βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν γυμνά παιδιά. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, ένα
κινητό τηλέφωνο και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και
ο 42χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα.
Να σημειωθεί ότι, σε άλλες δύο περιπτώσεις στις αρχές του
περασμένου Οκτωβρίου, συνελήφθησαν 25χρονος για
υπόθεση κατοχής/διανομής και απόκτησης πρόσβασης σε
παιδική πορνογραφία στη Λεμεσό, καθώς επίσης και
28χρονος, μετά από καταγγελία ανήλικου ότι με τη χρήση
πλαστών λογαριασμών σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας γυναικείο όνομα, απέσπασε αριθμό
φωτογραφιών και βίντεο, στα οποία ο ανήλικος απεικονιζόταν γυμνός. Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε τη
διάπραξη των πιο πάνω αδικημάτων, καθώς επίσης και ότι
έλαβε με τον ίδιο τρόπο αρχεία φωτογραφίας και βίντεο
από ακόμη τέσσερα ανήλικα πρόσωπα.

λης ποσότητας περιουσίας, στην οικία τους στην Πάφο.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια 101 κινητά τηλέφωνα, 65 κάρτες τηλεφώνων, 30
πορτοφόλια, 34 ζεύγη γυαλιών, 55 ρολόγια χειρός, 18 δέσμες κλειδιών, έξι φωτογραφικές, τρία ρόπαλα, καθώς και
άλλα αντικείμενα, για τα οποία δεν έδωσαν ικανοποιητικές
εξηγήσεις για την κατοχή τους.

Σύλληψη από μέλη της Ποδηλατικής
Αστυνόμευσης
Πρόσωπο ηλικίας 38 χρόνων, το οποίο αναζητείτο σχετικά
με διερευνώμενες υποθέσεις κλοπής ποδηλάτων, εντόπισαν τον περασμένο Αύγουστο μέλη της Ποδηλατικής
Αστυνόμευσης στη Λεμεσό και προχώρησαν στη σύλληψη
του για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για υπόθεση
παράνομης κατοχής περιουσίας στην Πάφο
Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε στις 25 Σεπτεμβρίου, 2019 η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό μεγά-
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Μονάδα Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας

Α’ μέρος
Αν μου ζητούσαν να επιλέξω
μια φράση που να χαρακτηρίζει την Μονάδα στην οποία
υπηρετώ, θα επέλεγα την
εξής: δεν είναι μια δουλειά,
είναι μια περιπέτεια.
Σχεδόν καθημερινά τα ΜΜΕ
αναφέρονται σε επιχειρήσεις
και δράσεις της Μονάδας με
τίτλους όπως: «Επιχείρηση
Του Αστυνόμου Β’
απεγκλωβισμού 43χρονης
Γεώργιου Νικολαΐδη
λουόμενης από σπηλιά στο
Λιμενική και Ναυτική
Κάβο Γκρέκο», «Xτενίζουν
Αστυνομία
την θαλάσσια περιοχή του
Μόλου, αγωνία για την εξαφάνιση λουόμενου», «Έτσι διέσωσε τους ναυαγούς από το βυθισμένο σκάφος η Λιμενική
Αστυνομία», «200 λαθρομετανάστες θέτουν σε επιφυλακή
την Λιμενική» κ.α.
Είναι καθημερινές οι περιπτώσεις που η Μονάδα παρέχει
βοήθεια σε λουόμενους ή σκάφη που κινδυνεύουν ή ακόμα
και υποστήριξη σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και επιδιώκω με τον τρόπο αυτό, να σκιαγραφήσω τον παλμό της
καθημερινότητας της Μονάδας, ο οποίος ασφαλώς εμπίπτει
στα γενικότερα πλαίσια της αποστολής που καλείται να επιτελέσει.
Ιδιαίτερα η καλοκαιρινή περίοδος είναι δύσκολη, λόγω του
μεγάλου αριθμού των επισκεπτών που κατακλύζουν τις θάλασσες και τις παραλίες σε συνδυασμό με την πυκνή διακίνηση σκαφών και πλοίων στις κυπριακές θάλασσες. Τον
Χειμώνα οπωσδήποτε τα περιστατικά στα οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε είναι λιγότερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση και ότι τα πράγματα είναι ευκολότερα. Το θαλάσσιο περιβάλλον, ειδικότερα τον Χειμώνα
που συνήθως επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
είναι ένα δύσκολο και επίπονο εργασιακό περιβάλλον.
Άκουσα πολλές φορές κατά τις θαλάσσιες περιπολίες τους
συναδέλφους μου να λένε χαριτολογώντας τη φράση «η θάλασσα σπάει κόκκαλα», αλλά περισσότερες φορές το
ένιωσα να συμβαίνει.
Το 2004 εντελώς αναπάντεχα εντάχθηκα στις τάξεις της
Αστυνομίας ως εξειδικευμένο προσωπικό και στην υπηρε-
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σία της Λ&Ν.Α. ως Κυβερνήτης Αστυνομικών Ακάτων. Στη
Λιμενική αισθάνεσαι έντονα θετικά συναισθήματα όταν
βοηθάς τον κόσμο. Με την ευκαιρία που μου δόθηκε να
υπηρετώ στη Λ&Ν.Α. προσωπικά θεωρώ ότι είμαι ιδιαίτερα
τυχερός που δεν ασκώ απλά ένα επάγγελμα, αλλά ένα λειτούργημα. Είμαι περήφανος που υπηρετώ σε αυτή τη Μονάδα γιατί εισπράττω συχνά την εκτίμηση και την αγάπη του
κόσμου.
Η στελέχωση, διάρθρωση, αποστολή, εδαφική δικαιοδοσία
και γενικότερα οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της
Λ&Ν.Α. ορίζονται στην Αστυνομική Διάταξη Αρ. 2/6, η οποία
εκδόθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας για την ευταξία, τη
χρηστή διοίκηση και την καθοδήγηση των μελών της κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους και παράλληλα όλα τα
μέλη της Μονάδας έχουν υποχρέωση για την πιστή εφαρμογή της.
Η Μονάδα αναλαμβάνει να εκπληρώσει μια πολυσύνθετη
και πολυδιάστατη αποστολή στον τομέα ευθύνης της. Έναν
τομέα ευθύνης που χωροταξικά καλύπτει την ακτογραμμή
της Κ.Δ, τα θαλάσσια σημεία εισόδου στην Κ.Δ (λιμάνια/λιμενικές εγκαταστάσεις και τα αγκυροβόλια τους, μαρίνες),
τις θαλάσσιες ζώνες κυριαρχίας/κυριαρχικών δικαιωμάτων
και δικαιοδοσίας της ΚΔ (δηλαδή τα χωρικά ύδατα, τη συνορεύουσα ζώνη, την αποκλειστική οικονομική ζώνη και τη
θαλάσσια περιοχή έρευνας και διάσωσης/περιοχή ελέγχου
πτήσεων Λευκωσίας).
Σε γενικές γραμμές η αποστολή της Λ&Ν.Α. συνίσταται σε
τέσσερεις βασικούς άξονες: α) την αστυνόμευση για επιβολή του νόμου και της τάξης στον τομέα ευθύνης της,
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β) τη διαφύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (χώρου Σένγκεν) και ιδιαίτερα σε σχέση με την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, γ) τη συνδρομή
άλλων Υπηρεσιών/Τμημάτων/Μονάδων της Αστυνομίας
Κύπρου για την πρόληψη, καταστολή και εξιχνίαση του σοβαρού εγκλήματος (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών, τρομοκρατία, λαθρεμπόριο) και οποιαδήποτε άλλη παράνομη ενέργεια, δ) την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα
ιδιαίτερα μέσω της διεξαγωγής επιχειρήσεων Έρευνας - Διάσωσης στην περιοχή ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας (FIR Λευκωσίας) υπό την επιχειρησιακή υπαγωγή των ναυτικών της
δυνάμεων στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης
(Κ.Σ.Ε.Δ. Λάρνακας). Στο πλαίσιο επιβολής του Νόμου σε
αρκετές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή και
συνέργεια και άλλων Κρατικών Υπηρεσιών επί τη βάση των
δικών τους εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

νισμό EUROSUR και το Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής της
Ε.Ε για την Θαλάσσια Ασφάλεια.
Από το 1988 η Λ&ΝΑ αποτελεί ξεχωριστή Μονάδα της
Αστυνομίας Κύπρου με έδρα της Διοίκησης της στη Λεμεσό.
Η Μονάδα διοικείται από Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας που τοποθετείται από τον Αρχηγό Αστυνομίας και τρεις
Υποδιοικητές (Διοίκησης, Επιχειρήσεων και Υποστήριξης),
οι οποίοι τοποθετούνται επίσης από τον Αρχηγό Αστυνομίας. Ο Διοικητής εποπτεύει την όλη λειτουργία της Μονάδας, ενώ είναι υπόλογος στον Αρχηγό Αστυνομίας και
υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στον Βοηθό Αρχηγό
Υποστήριξης.
Το Β’ μέρος του άρθρου θα δημοσιευθεί στο επόμενο
τεύχος του περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά».

Για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, η
Λ.&Ν.Α., συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιπολιών
(EPN) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού FRONTEX και το SEAHORSE MEDITERRANEAN NETWORK, καθώς και στην επιχείρηση POSEIDON για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης στο Αιγαίο. Επίσης η Λ.&Ν.Α. στελεχώνει 24/7 το
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο (Cyprus NCC) μέσω του οποίου
η Κ.Δ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι των υπόλοιπων κρατών μελών της Ε.Ε που προκύπτουν από τον Κανο-

Η δράση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έναντι των
προκλήσεων στη σύγχρονη κοινωνία

Του Λοχία 2067 Νίκου Μαρδά
Επικεφαλής Γραφείου
Στρατηγικού Σχεδιασμού
& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Αρχηγείο Π.Υ.

Στη μακρόχρονη ιστορική
της πορεία, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Κύπρου έχει πετύχει πολλά στον τομέα της
προστασίας της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών και
του Κράτους, από τους κινδύνους των πυρκαγιών και τις
διάφορες φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Η Π.Υ. χαίρει υψηλού βαθμού αποδοχής και
εμπιστοσύνης από τους πολίτες, σύμφωνα και με επίσημη
έρευνα-«βαρόμετρο» που
αφορά στο βαθμό αποδοχής

από το κοινό και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της σε
σχέση με άλλα κυβερνητικά τμήματα.
Στη σύγχρονη κοινωνία που προοδεύει επιστημονικά και
τεχνολογικά, ίσως πιο γρήγορα από ποτέ, η συχνότητα των
φυσικών, ανθρωπογενών και τεχνολογικών καταστροφών
είναι αισθητά αυξημένη. Οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλα έκτακτα περιστατικά και φαινόμενα, σε
διάφορα σημεία του πλανήτη, λαμβάνουν χώρα με αλματώδη συχνότητα τα τελευταία χρόνια και μας δίνουν την εντύπωση μιας ολοένα επιταχυνόμενης διαδικασίας αλλαγών
στη γήινη επιφάνεια, που προκαλούν καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και επισωρεύουν σοβαρότατους κινδύνους για την κοινωνία.
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η απρόσκοπτη ανάπτυξη της βιομηχανίας σίγουρα προσθέτουν πολλά θετικά

Αστυνομικά Χρονικά

25

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ
στη ζωή του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα επιφέρουν, χωρίς
αμφιβολία και πολλά αρνητικά, τα οποία βεβαίως, έχουν
βαρύ αντίκτυπο στην ανθρωπότητα.
Βάσει λοιπόν όλων αυτών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία οφείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για παροχή υπηρεσιών στον τομέα της προστασίας της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, να εξελίσσεται και
να εκσυγχρονίζεται διαρκώς σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να διαθέτει την ικανότητα να
αντιμετωπίζει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τις συνεχόμενες και διαρκώς συνθετότερες προκλήσεις.

Η εγρήγορση, η αδιάκοπη ενίσχυση των προσπαθειών για
καθιέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου ως σύγχρονης, αξιόμαχης, αξιόπιστης και αποτελεσματικής δύναμης, με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ενδυναμώνει το αίσθημα ασφαλείας στον πολίτη, διασφαλίζει περαιτέρω την κοινωνική ασφάλεια και κατ’ επέκταση καθιστά
καλύτερη και αποδοτικότερη την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Η επαγρύπνηση και η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε είδους επεισόδιο είναι
φανερό ότι ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη στο κοινό και
συμβάλλει στη δημιουργία μιας, ασφαλούς, σταθερής και
παραγωγικής κοινωνίας.
Στη σύγχρονη εποχή, χωρίς καμία αμφιβολία ο επιχειρησιακός πυροσβεστικός εξοπλισμός διαδραματίζει ρόλο «αξιόπιστου συμμάχου» στην προσπάθεια της Π.Υ. να επιτύχει
τους στρατηγικούς της στόχους, γι’ αυτό επιβάλλεται να
είναι τελευταίας τεχνολογίας και να διατηρείται επιχειρησιακά έτοιμος, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς. Η επιτυχία και αποτελεσματικότητα των πυροσβεστικών και διασωστικών επεμβάσεων εξαρτάται καθοριστικά, από την επάρκεια και αξιοποίηση κατάλληλων οχημάτων, σύγχρονων μηχανημάτων, συσκευών και ειδικών
πυροσβεστικών εργαλείων.
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Επιπλέον, η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση, η εξειδίκευση και η υψηλού επιπέδου επιμόρφωση του προσωπικού, δίνουν τα απαραίτητα θεμέλια και συμβάλλουν τα
μέγιστα στην εύρυθμη, ασφαλή και εποικοδομητική λειτουργικότητα της Υπηρεσίας. Προς αντιμετώπιση των νέων
προκλήσεων, βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών
μας η συνεχής ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
πρόληψης πυρκαγιών, όπου επιζητείται η συνεργασία του
κοινού. Χωρίς αμφιβολία, οποιαδήποτε μέτρα και αν ληφθούν, δεν είναι δυνατό να αποδώσουν στον επιθυμητό
βαθμό εάν οι πολίτες δεν συνειδητοποιήσουν ότι η όποια
επιτυχία ή αποτυχία, εξαρτάται βεβαιότατα από το βαθμό
της αμοιβαίας συνεργασίας όλων.
Συνεπώς, ο μεθοδικός, συστηματικός και στοχευμένος σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η συνέχιση και η ενίσχυση των προσπαθειών ανάληψης και προώθησης νέων δράσεων, η πιστή
εφαρμογή και η ακριβής υλοποίηση σύγχρονων πρωτοβουλιών, αναμφισβήτητα θα υποστηρίξουν και θα προωθήσουν
περαιτέρω την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου να καταστεί μια σύγχρονη δύναμη, που θα διαθέτει τη δυνατότητα,
μέσα από τη γνώση, την εκπαίδευση, την εμπειρία και τον
κατάλληλο επιχειρησιακό πυροσβεστικό εξοπλισμό, να αντιμετωπίσει κάθε μορφής πρόκληση που θα προκύψει, με
αποκλειστική πάντοτε επιδίωξη την άμεση και αποτελεσματική στο κοινό βοήθεια στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ολόκληρο το εικοσιτετράωρο, οποτεδήποτε χρειαστεί, σε
ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας με
επαγγελματικό χειρισμό, αίσθημα ευθύνης και πλήρη αντικειμενικότητα.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Του Υπαστυνόμου
Μαρίνου Χριστοδούλου, Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ. ΑΕΑΚ

8ο Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης της USPE
Μεταξύ των ημερομηνιών 19-23/9/2019 πραγματοποιήθηκε
στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, το 8ο Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Table Tennis) της USPE (Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών). Στο εν λόγω Τουρνουά συμμετείχαν 16 χώρες μέλη της USPE, με 64 αθλητές και 26 αθλήτριες.
Η συμμετοχή της κυπριακής αποστολής κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής τόσο στο ατομικό ανδρών, όσο και στο διπλό ανδρών, καθότι οι αθλητές μας, Σταύρος Τσουδερός και Μαρίνος
Χριστοδούλου κατέλαβαν θέση μεταξύ 9-16, αφού προκρίθηκαν στους καλύτερους 16 της διοργάνωσης.

Δ.Σ. της ΑΕΑΚ, τα μέλη Δημήτρης Κωνσταντίνου και Πέτρος Κορομίας, οι οποίοι, κατά το αποχαιρετιστήριο δείπνο, απένειμαν
αναμνηστικό δώρο στον επικεφαλής της διοργανώτριας χώρας.
Με την ομάδα της ΑΕΑΚ συμμετείχαν επίσης οι αθλητές Νίκος
Πέτρου και Γιώργος Στροβολίδης, οι οποίοι πραγματοποίησαν
αρκετά καλές εμφανίσεις.

Στους εν λόγω αγώνες πολύ σημαντική ήταν και η συμμετοχή
του Κύπριου διεθνή διαιτητή Αντρέα Κόρτα. Επιπρόσθετα, ο εν
λόγω διαιτητής επιλέγηκε από τους διοργανωτές για να εκφωνήσει τον όρκο των διαιτητών κατά την εναρκτήρια τελετή.
Στην αναφερόμενη διοργάνωση συμμετείχαν εκ μέρους του
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Στέλλας Χαραλαμπίδου, Αντιπροέδρου Δ.Σ. ΑΕΑΚ

4ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Futsal
Μεταξύ των ημερομηνιών 5-8 Νοεμβρίου, 2019 πραγματοποιήθηκε, στην Ελλάδα, το 4ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Futsal
μεταξύ Αστυνομικών Αθλητικών Ενώσεων της Βαλκανικής
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών.

Κωνσταντινίδης. Η Αθλητική ομάδα της ΑΕΑΚ έδωσε τον καλύτερο της εαυτό, προωθώντας το αθλητικό πνεύμα και τη
συνεργασία μεταξύ των άλλων Αθλητικών Ενώσεων.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν οι ομάδες των Αθλητικών Ενώσεων Αστυνομικών της Κύπρου, Ελλάδας, Βουλγαρίας και
Ρουμανίας με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση.
Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε Συνέδριο μεταξύ των εκπροσώπων των Αθλητικών Ενώσεων στη διάρκεια
του οποίου καθορίστηκε και το πρόγραμμα των αθλητικών
διοργανώσεων των επόμενων δύο ετών.
Την Κυπριακή Αποστολή αποτελούσαν οι Λούκας Πέτρου,
Μαρίνος Χριστοδούλου, Στέλλα Χαραλαμπίδου και ο Μάριος

Νέες μεγάλες επιτυχίες για τον Α/Aστ. 683 Φώτη Φωτίου
Κυπελλούχος της κυπριακής τοξοβολίας για τη χρονιά 20182019, αναδείχθηκε ο Α/Aστ. 683 Φώτης Φωτίου, ο οποίος έλαβε
μέρος στον Αγώνα Κυπέλου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) Final 8 – Α Κατηγορία 2018-2019, στις 15
Σεπτεμβρίου, 2019.
Ο Α/Αστ. 683 αγωνίστηκε στην κατηγορία ολυμπιακού τόξου
ανδρών, όπου μετά από επτά nok-out κατέκτησε την πρώτη
θέση.
Επίσης, από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, 2019

πραγματοποιήθηκε στην Αγία Νάπα, ο διεθνής αγώνας Aphrodite Mediterranean Cup. Στον αγώνα συμμετείχαν 10 χώρες (Ελλάδα, Ισραήλ, Κροατία, Λίβανος, Ρωσία, Μάλτα, Σερβία, Αγγλία,
Λουξεμβούργο και Κύπρος), συμπεριλαμβανομένων των κυπριακών και ελληνικών σωματείων τοξοβολίας. Ο Α/Αστ. 683
Φώτης Φωτίου έλαβε μέρος με την Εθνική Ομάδα Τοξοβολίας
Κύπρου, όπου και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο ομαδικό
ανδρών σύνθετου τόξου με τους συναθλητές του Κωνσταντίνο
Χριστοδούλου και Δημήτρη Καργάδο.
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ΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

«Ημέρα Αστυνομίας»
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση
«Ημέρα Αστυνομίας» στις 2
Νοεμβρίου, 2019 στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου, στην Πάφο, στην
οποία παρευρέθηκαν ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος
Μιχαηλίδης, ο Έπαρχος Πάφου, τοπικοί και θρησκευτικοί παράγοντες, αξιωματικοί
και μέλη της Αστυνομίας και
πλήθος κόσμου. Στην εκδήΕπιμέλεια Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
λωση που διοργανώθηκε
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
από το Γραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας, έλαβαν μέρος μέλη
Τμημάτων, Μονάδων και Γραφείων και περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, επιδείξεις προς το κοινό με θαλάσσια και εναέρια μέσα, ανιχνευτικούς σκύλους και τους πυροτεχνουργούς της Αστυνομίας, υπό τους ήχους και της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας.

Κατά το χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε
πως η συγκεκριμένη καθιερωμένη πλέον εκδήλωση, εντάσσεται στο πλαίσιο των πολλαπλών δράσεων που υλοποιούνται από την Αστυνομία με στόχο να είναι πιο κοντά
στον πολίτη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Μιχαηλίδης
απένειμε μετάλλια ανδραγαθίας στους Λοχίες 70 Γιώργο
Γεωργίου και 4080 Χριστόφορο Νικολάου, οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά εγκληματικών στοιχείων τον Μάιο
του 2018, στη Λεμεσό.

Συμμετοχή της Αστυνομίας σε καθαρισμό
του θαλάσσιου βυθού

Καταδύσεων Professional Association of Diving Instructors
(PADI). Η δράση καθαρισμού του βυθού και διαφύλαξης
του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης κατάδυσης στο
βυθό από εννέα άτομα με αναπηρία, από την Κύπρο και το
εξωτερικό.

Σε εκδήλωση καθαρισμού του βυθού, στις 21 Σεπτεμβρίου, 2019 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Ναυτικού
Ομίλου Λεμεσού και της παραλίας Columbia Beach συμμετείχαν μέλη της Μονάδας Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στο πλαίσιο εκδήλωσης κατάδυσης και καθαρισμού
του βυθού που διοργάνωσαν η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός

Το παρόν τους έδωσαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης, υπό την αιγίδα του
οποίου τελούσε η εκδήλωση και ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Κύπρος Μιχαηλίδης.

Έλα στον Κόσμο μου!
Όμορφες και ανθρώπινες στιγμές, με παιγνίδι και διασκέδαση πέρασαν όσοι βρέθηκαν στο 1ο Φεστιβάλ Ειδικών
Ολυμπιακών με κεντρικό μήνυμα «Έλα στον Κόσμο μου»,
που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, 2019 στο
γήπεδο του Αρχηγείου Αστυνομίας και συνδιοργανώθηκε
από την Αστυνομία Κύπρου, την Κυπριακή Ομοσπονδία
Ειδικών Ολυμπιακών και τον Επίτροπο Εθελοντισμού. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η διαφώτιση και ευαισθητο- ποίηση του κοινωνικού συνόλου για διάφορα θέματα που
αγγίζουν τα άτομα με ειδικές ικανότητες, εστιάζοντας στην
αξία της ενασχόλησής τους με τις αθλητικές δραστηριότητες. Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσε και ο Υπαρχηγός
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Αστυνομίας κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠ
ΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ
Λαμπαδηφορία Φιλανθρωπικού Σωματείου
Αστυνομίας
Την καθιερωμένη πλέον Λαμπαδηφορία φιλανθρωπικού
χαρακτήρα πραγματοποίησε και πάλι μεταξύ 2 και 5 Οκτωβρίου, 2019 το Φιλανθρωπικό Σωματείο της Αστυνομίας

Κύπρου «Cyprus Police Torch Run» σε όλες τις επαρχίες της
Κύπρου, υπό την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Λ. Σαββίδη και την υψηλή προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Τα έσοδα από τη διεξαγωγή του εράνου διατέθηκαν
στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών.

«Η αξία της ζωής πάνω από όλα»
Το μήνυμα ότι η αξία της ζωής είναι πάνω από όλα, έστειλαν η Αστυνομία Κύπρου και η CNP Ασφαλιστική, μέσα
από την 20η κοινή τους εκδήλωση για την οδική ασφάλεια,
που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής του Αρχηγείου Αστυνομίας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, μεταξύ 10 και 17 Οκτωβρίου, 2019.
Κατά την εκδήλωση μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία
να ψυχαγωγηθούν με χορούς και τραγούδια, να διασκεδάσουν με διάφορα παιχνίδια και δραστηριότητες και να ενημερωθούν για την ορθή χρήση του οδικού δικτύου.
Της εκδήλωσης προηγήθηκε πορεία πεζών, αφιερωμένη
στους θανόντες από τροχαίες συγκρούσεις, η οποία είχε
αφετηρία το Πάρκο Οδικής Ασφάλειας Γιώργος Μαυρίκιος
και τερματισμό το χώρο της εκδήλωσης.

Φιλανθρωπικό Πανηγύρι Χαράς

παρέχει δωρεάν σε καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας και
στις οικογένειες τους.

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, 2019 Φιλανθρωπικό Πανηγύρι Xαράς για στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής,
δίπλα στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας και η Κοινοτική
Αστυνόμευση Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου. Στόχος της διοργάνωσης ήταν η
ενίσχυση των υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας που
για 48 τώρα χρόνια ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

«Προτιμώ Να Περπατήσω Παρά Να Πιώ
Και Να Οδηγήσω»
Η 11η ετήσια πορεία αφιερωμένη στη μνήμη της Δρ. Γιώτας Δημητρίου και παράλληλα εκδήλωση για την οδική
ασφάλεια, πραγματοποιήθηκαν στις 3 Νοεμβρίου, 2019,
στην Λεμεσό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης λειτούργησε στο
χώρο του Μώλου Λεμεσού, Σταθμός Ενημέρωσης για θέματα Οδικής Ασφάλειας από το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού
και τους Εθελοντές Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού.
Στην πορεία έλαβαν μέρος πέραν των χιλίων προσώπων,
ενώ στο πλαίσιο της ετήσιας πορείας του Ιδρύματος Δρ.
Γιώτα Δημητρίου The Dancing Queen Foundation, εντάχθηκε και η Παγκόσμια Μέρα Μνήμης Θυμάτων 2019 από
οδικές τροχαίες συγκρούσεις, με την ετοιμασία και τοποθέτηση στο χώρο, ειδικών πανό για την Παγκόσμια Μέρα
Μνήμης Θυμάτων 2019.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Νέος Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας ο κ. Γεώργιος Φράγκος
Στη θέση του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας
προήχθη
στις 5 Αυγούστου,
2019, ο Ανώτερος
Αστυνόμος Γεώργιος Φράγκος. Η
προαγωγή του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας έγινε στη
βάση των εξουσιών
που παρέχει στον
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως το άρθρο
16(1) και (3) του Περί Αστυνομίας Νόμου 73(Ι)/2004 και
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 3 των περί
Αστυνομίας (Προαγωγές) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π.
214/04) όπως έχουν τροποποιηθεί και με βάση τα κριτήρια

προαγωγής αξία, προσόντα και αρχαιότητα όπως αυτά
αναλύονται στην Νομοθεσία.
Ο Γεώργιος Φράγκος κατάγεται από την κατεχόμενη Κερύνεια, με πατέρα από το Πέλλα-Παϊς και μητέρα από τον
Άγιο Επίκτητο. Εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας το
Μάρτιο του 1980 και εισήχθη στην Αστυνομική Σχολή από
όπου απεφοίτησε πρωτεύσας. Το 1986, βραβεύθηκε μετά
από διαγωνισμό με το επαμειβόμενο κύπελλο της Αστυνομίας ως ο καλύτερος αστυνομικός της χρονιάς. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος της Σχολής Εθνικής
Ασφαλείας της Ελλάδος. Έχει παρακολουθήσει σωρεία
εκπαιδεύσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και έχει κηρυχθεί εμπειρογνώμονας σε θέματα Βαλλιστικής, Ιχνών Εργαλείων και Αποτυπωμάτων Υποδημάτων, Παραχάραξης
Χαρτονομισμάτων και Κίβδηλων Κερμάτων, Επανεμφάνισης Εσβεσμένων Αριθμών, σύμφωνα με το Διάταγμα του
Υπουργικού Συμβουλίου Αριθμός 139/1995.

Πρόεδρος της Επιτροπής για Επαγγελματικά Θέματα του Διεθνούς Συνδέσμου
Αστυνομικών, ο Βοηθός Αρχηγός Επιχειρήσεων κ. Δημήτρης Δημητρίου
Στο πλαίσιο του 64ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Διεθνούς
Συνδέσμου Αστυνομικών (International Police Association
I.P.A.), που πραγματοποιήθηκε στην Κροατία μεταξύ των
ημερομηνιών 8-13 Οκτωβρίου, 2019, εξελέγη το νέο Εκτελεστικό Συμβούλιο για τα έτη 2019-2023. Ο Βοηθός Αρχηγός Επιχειρήσεων κ. Δημήτρης Δημητρίου εκπροσωπώντας το Κυπριακό Τμήμα του Διεθνούς Συνδέσμου
Αστυνομικών, εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής για Επαγγελματικά Θέματα (Chairperson of the Professional
Commission) μεταξύ άλλων τριών ανθυποψηφίων του από
τη Νορβηγία, Σρι Λάνκα και Περού. Στο συνέδριο συμμετείχαν 67 χώρες από όλο τον κόσμο.

σμος Αστυνομικών και απαριθμείται από 360,000 μέλη από
67 χώρες.

Ο Διεθνής Σύνδεσμος (IPA) είναι ο μεγαλύτερος σύνδε-

Με γοργά βήματα συνεχίζεται η τεχνολογική αναβάθμιση
της Αστυνομίας Κύπρου
Πρόσθετα οφέλη για την αστυνόμευση και την ασφάλεια
των πολιτών, προκύπτουν από την έξυπνη χρήση της
τεχνολογίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αστυνομίας.
Η διαδικασία ένταξης νέων, σύγχρονων και εξειδικευμένων
τεχνολογιών στις υπάρχουσες τακτικές επιχειρήσεων της
Αστυνομίας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με την ολοκλήρωση της αναμένεται να μετατρέψει την Αστυνομία
Κύπρου, σε ένα απόλυτα σύγχρονο οργανισμό αστυνό-
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μευσης, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για
τους πολίτες.
Σχετική παρουσίαση έγινε στην πρώτη ημερίδα της ηγεσίας της Αστυνομίας, με τους Αστυνομικούς Διευθυντές και
Διοικητές Επαρχιών, Μονάδων και Τμημάτων της Αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου, στο
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Λευκωσία.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση και αφυπηρετήσεις Αξιωματικών Αστυνομίας
Σε μία λιτή, αλλά άκρως συγκινητική εκδήλωση, ο Σύνδεσμος Ανώτερων Αξιωματικών της Αστυνομίας Κύπρου
αποχαιρέτισε στα μέσα Σεπτεμβρίου, 2019, τον τέως Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και άλλους
τρεις ανώτερους αξιωματικούς, που αφυπηρέτησαν πρόσφατα από τις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου. Πρόκειται
για τον Αστυνόμο Α΄ Γιώργο Γεωργίου, που αφυπηρέτησε
από τη θέση του Διευθυντή του Τμήματος Διοίκησης και
Ανθρώπινου Δυναμικού Αρχηγείου Αστυνομίας, τον Αστυνόμο Α΄ Φίλιππο Παπαηλία, που αφυπηρέτησε από τη
θέση του Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Διοίκησης της
ΑΔΕ Λεμεσού και τον Αστυνόμο Β΄ Σάββα Φελλά, που αφυπηρέτηση ως αξιωματικός της ΜΜΑΔ.

πόστα, με τα τελευταία χρόνια να υπηρετεί στο Αρχηγείο
Αστυνομίας ως Αξιωματικός Υπηρεσίας. Ο κ. Μιχαηλίδης,
αφού τον ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που προσέφερε
στην Αστυνομία, τόνισε ότι είναι απώλεια για την Αστυνομία η αφυπηρέτησή του. Τέλος, ευχήθηκε κάθε καλό για
τον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρών στο αποχαιρετιστήριο δείπνο, ήταν και ο Αρχηγός
Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ο οποίος μιλώντας
προς τους παρευρισκόμενους εξήρε το έργο και την προσφορά των αποχωρησάντων αξιωματικών, προς την Αστυνομία και την κοινωνία. Ο Αρχηγός αναφέρθηκε στη
σταδιοδρομία ενός εκάστου των τεσσάρων αξιωματικών,
εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες για τη μεταξύ
τους συνεργασία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. «Η Αστυνομία είναι περήφανη γιατί σας είχε στις τάξεις της», ανέφερε καταληκτικά ο κ. Μιχαηλίδης.
Τη δράση, την προσφορά και το έργο των τεσσάρων αξιωματικών, εκθείασε στη δική του ομιλία και ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών, Βοηθός Αρχηγός
Αστυνομίας κ. Δημήτρης Δημητρίου.
Επίσης, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, η
λοιπή Ηγεσία, καθώς και αξιωματικοί και μέλη της Αστυνομίας, αποχαιρέτησαν στις 29 Οκτωβρίου, 2019 τον Ανώτερο Υπαστυνόμο κ. Αμβρόσιο Παπαγεωργίου, με την
ευκαιρία της αφυπηρέτησής του. Ο κ. Παπαγεωργίου υπηρέτησε την Αστυνομία για 38 περίπου χρόνια από διάφορα

Θλίψη στην Αστυνομία Κύπρου για το θάνατο του Ανώτερου Υπαστυνόμου
Στέλιου Ιωάννου
Η οικογένεια της Αστυνομίας
Κύπρου αποχαιρέτισε το μέλος της, Ανώτερο Υπαστυνόμο Στέλιο Ιωάννου, ηλικίας
60 ετών, από τη Λεμεσό, ο
οποίος διατελούσε Υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας.

Ο Στέλιος Ιωάννου απεβίωσε στις 29/7/2019, ενώ νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης
του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.
Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη
βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια
προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.
Η κηδεία τελέστηκε στις 31 Ιουλίου, 2019 από τον Ιερό
Ναό Αποστόλου Ανδρέα στη Μέσα Γειτονιά.

Αστυνομικά Χρονικά

31

ΕΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛ
Συγχαρητήρια επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας
απο την Εκτελεστική Διευθύντρια της Europol κα.
Catherine De Bolle

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να ξανασυνεργαστούμε
και να τύχουμε και πάλι της βοήθειας, που τόσο απλόχερα
μας προσφέρατε.

Dear Michaelides,

Με εκτίμηση,
Λούκας Κούσιος (Πρόεδρος)
Ελένη Ρωσσίδου (Γεν. Γραμματέας)

I would like to oﬀer my sincere congratulations to you for
your appointment as the new Chief of the Cyprus Police.
I wish every success in your new post.
I would also like to highlight the very good cooperation
between Europol and the Cyprus Police as proven by the
recent deployment of Europol Guest Oﬃcers in the island
to support Cypriot authorities with the Secondary Security Checks. I was informed by my services that there have
several good cases referred over the last few weeks since
the start of the deployment in Cyprus, and that the
Cypriot authorities are keen to receive additional support
from Europol.
Based on the above, I would ﬁnd it beneﬁcial to organize
a meeting with you to take stock of the results achieved
so far and identify possible ﬁelds for future cooperation.
For this, purpose, I will instruct my services to be in contact, via the Cyprus Liaison Bureau at Europol, to ﬁnd suitable dates.
Yours sincerely,
Catherine de Bolle

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας
για τη στήριξη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια του
1ου Φεστιβάλ Special Olympics Cyprus
Αξιότιμε Κύριε,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας για τη στήριξη
και βοήθεια που προσφέρατε κατά τη διάρκεια του 1ου
Φεστιβάλ Special Olympics Cyprus, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 29 Σεπτεμβρίου 2019.
Αξίζει να σας αναφέρουμε ότι, με τη βοήθεια που μας
πρόσφερε η Αστυνομίας Κύπρου, συντείνατε τα μέγιστα
στην επιτυχή διεξαγωγή του εν λόγω Φεστιβάλ.
Η βοήθειά σας είναι τεράστια και εκτιμάται ιδιαίτερα,
επειδή ενισχύει τη συνεχή προσπάθειά μας για κοινωνικοποίηση και επανένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
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Αστυνόμευση το βράδυ της 5ης και το πρωί της 6ης
Σεπτεμβρίου, 2019
Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,
Με την επιστολή αυτή επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημα μας
για συνεργασία για αποτροπή περιστατικών παράτυπης
ή και παράνομης συμπεριφοράς των μαθητών, την παραμονή και την ημέρα έναρξης των μαθημάτων στα σχολεία
Μέσης Εκπαίδευσης.
Είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που διαπιστώσαμε ότι τα
περιστατικά, λόγω της δικής σας ουσιαστικής παρουσίας
και βοήθειας, ήταν σχεδόν μηδαμινά.
Αυτό για εμάς αποδεικνύει ότι η στενή συνεργασία
Υπουργείου Παιδείας, Γονιών και Αστυνομίας, μπορεί να
αποτρέψει δυσάρεστες καταστάσεις στα σχολεία μας και
να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία των σχολείων και το
σημαντικότερο, να διασφαλίσει την ασφάλεια των
παιδιών.
Παρακαλούμε όπως μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας
στους Αστυνομικούς Διευθυντές των Επαρχιών, καθώς
και τους Αξιωματικούς σας, που παρέστησαν στη
σύσκεψη στο Αρχηγείο και το Υπουργείο.
Ευελπιστούμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας, μιας
συνεργασίας που όπως αποδείχθηκε, μόνο θετικά μπορεί
να έχει για τα παιδιά και την κοινωνία μας γενικότερα.
Με εκτίμηση,
για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Κυριάκος Νικηφόρου,
Πρόεδρος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης

