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Αντί προλόγου
Η καλοκαιρινή περίοδος έχει τελειώσει και εμείς, συνεπείς στο
ραντεβού μας, επιστρέφουμε με ανανεωμένη και πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία.
Η χώρα μας, όπως και πολλά άλλα κράτη στην Ευρώπη και στον
υπόλοιπο κόσμο, εξακολουθεί δυστυχώς να βρίσκεται στη δίνη
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ταλανίζει μεγάλη μερίδα
του πληθυσμού, δημιουργώντας σωρεία οικονομικών, κοινωνικών και άλλων προβλημάτων.
Η Αστυνομία, η οποία δέχεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό τους κραδασμούς από τις δυσμενείς συνέπειες της κρίσης, καταβάλλει
συνεχείς και αδιάκοπες προσπάθειες στο πλαίσιο της αποστολής
της, για την επικράτηση συνθηκών ασφάλειας και ομαλότητας και
για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Αναλογιζόμενη τη δυσκολία των στιγμών, η σύνταξη των «Αστυνομικών Χρονικών», εύχεται σύντομα ο πολύπαθος λαός μας να
ορθοποδήσει και να μπορέσει να ατενίσει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Φίλοι Αναγνώστες,
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Στο τεύχος αυτό, το οποίο συμπίπτει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, επιλέξαμε να αφιερώσουμε το κύριο μας θέμα στο
παιδί και την ασφάλειά του (σελ.6) σε σχέση με κάποια φλέγοντα
ζητήματα. Οδική ασφάλεια, εκφοβισμός στο σχολείο και μέσα από
το διαδίκτυο, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με απόψεις και θέσεις ειδικών, στοιχεία αναφορικά με
τις δράσεις της Αστυνομίας, καθώς και με πρακτικές συμβουλές
για γονείς και παιδιά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠ.ΕΓ.Ε.

Το θέμα των παράνομων αγοραπωλησιών χρυσαφικών και άλλων πολύτιμων αντικειμένων έτεινε να εξελιχθεί σε μάστιγα τα
τελευταία χρόνια. Η τροποποιημένη νομοθεσία που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται, αναμένεται να δώσει αποφασιστικό πλήγμα
στο φαινόμενο αυτό. Στο σχετικό άρθρο (σελ. 12) αναλύεται το
πρόβλημα όπως είχε προκύψει και εξελιχθεί, παρατίθενται βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας, ως επίσης σημαντικές συμβουλές
στους πολίτες, ούτως ώστε να μην πέφτουν θύματα επιτήδειων.

ΤΗΛ.: 22808583 - ΦΑΞ: 22808418
e-mail.: pressoffice@police.gov.cy
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.police.gov.cy

Επιπλέον, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, για τις καταστροφικές συνέπειες από τη χρήση των
ναρκωτικών χαπιών «ecstasy», ως επίσης για πρόσφατες αστυνομικές επιτυχίες κατά του εγκλήματος και για τη συμμετοχή της
Κυπριακής Αστυνομίας σε διεθνείς και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ
1478 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Παραγωγή / Σχεδιασμός:
ΙΔΕΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Είμαστε βέβαιοι ότι ιδιαίτερα ενιδαφέροντα θα βρείτε επίσης τα
θέματα γαι την υγεία (σελ. 56,57) και την εργασία (σελ. 36-37).

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΑΠΗΧΟΥΝ
ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Κλείνοντας, τα «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται κάθε επιτυχία
στους μαθητές μας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και
ό,τι καλύτερο για τον τόπο και το λαό μας.

επιτρεπεται αναδημοσιευση
αποσπασματοσ με την
προϋποθεση αναφορασ τησ πηγησ
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Παγκύπρια Εβδομάδα Πυρασφάλειας
Τουρνουά Futsal μεταξύ μελών της Αστυνομίας
Καθυστέρηση στην εκδίκαση ποινικών υποθέσεων
Συνέδριο Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Χάπια Έκσταση: Η ολέθρια παραίσθηση
Αρχηγείο Αστυνομίας: 22808080
Έτος Κωνσταντίνου Π. Καβάφη το 2013
Πολιτειακά δικαιώματα των ζώων

Αστυνομικές Διευθύνσεις:
Λευκωσία: 22802020
Λεμεσός: 25805050

Υγεία

Λάρνακα: 24804040
Συγχαρητήριες Επιστολές

Πάφος: 26806060

Ειδήσεις από όλο τον κόσμο

Αμμόχωστος: 23803030
Μόρφου: 22802525

56

Τμήμα Β’ Τροχαία 22607550
ΥΚΑΝ 22607340 / 1498
Βία στην οικογένεια 1440
Γραμμή του Πολίτη 1460
Ενιαίος Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης
έκτακτης ανάγκης112 /199
Ευρωπαϊκή γραμμή για
εξαφανισμένα παιδιά 116000
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Της Α/Λοχία 317 Λευκής Άρνου Σολομώντος και Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Αστυνομίας

Ανέκαθεν τα παιδιά, λόγω σωματικής διάπλασης, ψυχοσύνθεσης, εξάρτησης
από τους ενήλικες και μιας σειράς άλλων παραγόντων, ήταν ευάλωτα σε πάρα
πολλούς φυσικούς κινδύνους, αλλά και σε διάφορες μορφές κακοποίησης,
εκμετάλλευσης και διακρίσεων. Πώς ως κράτος αλλά και ως άτομα μπορούμε να
προστατεύσουμε τα πιο αθώα και άδολα μέλη της κοινωνίας μας;

Με την πάροδο των χρόνων και την
ανάπτυξη των κοινωνιών, η ανθρωπότητα έκανε τεράστια βήματα προόδου στον τομέα της προστασίας των
δικαιωμάτων του παιδιού. Η Διεθνής
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ διαχωρίζει τα δικαιώματα του παιδιού σε τρεις βασικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της
προστασίας του παιδιού από κάθε
μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση,
διάκριση, ρατσισμό και εξευτελιστική
μεταχείριση. Παράλληλα, τα σύγχρονα ευνομούμενα κράτη έχουν θεσπίσει αρκετές νομοθεσίες και έχουν
εισαγάγει σημαντικούς μηχανισμούς
και θεσμούς που αποσκοπούν στην
προστασία του παιδιού. Εξειδικευμένες νομοθεσίες έχουν εξάλλου
καταρτιστεί, με στόχο την προστασία
του παιδιού από κάποιους νεοεμφανιζόμενους κίνδυνους που έχει επιφέρει ο σύγχρονος τρόπος ζωής και
η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη,
σε τομείς όπως η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο και η ασφαλής χρήση του
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«H διασφάλιση της προστασίας του παιδιού και
της διαβίωσής του σε συνθήκες ασφάλειας δεν
είναι μόνο θέμα νομοθεσιών. Είναι κυρίως θέμα
παιδείας και πολιτισμικού επιπέδου της κοινωνίας
και παράλληλα, άμεσα συνυφασμένο με τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε
κάθε χώρα...»
διαδικτύου.
Πολλά και σημαντικά έχουν γίνει διαμέσου των χρόνων, με αποτέλεσμα
την κατά πολύ αποτελεσματικότερη
προστασία του παιδιού σε πολλές
περιοχές του κόσμου. Ωστόσο, η διασφάλιση της προστασίας του παιδιού
και της διαβίωσής του σε συνθήκες
ασφάλειας δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσιών. Είναι κυρίως θέμα παιδείας και πολιτισμικού επιπέδου της
κοινωνίας και παράλληλα, άμεσα συνυφασμένο με τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε

κάθε χώρα.
Λόγω του ότι το φάσμα όσον αφορά την προστασία και ασφάλεια του
παιδιού είναι τεράστιο, επιλέξαμε να
επικεντρωθούμε σε τέσσερις τομείς.
Την οδική ασφάλεια, τον σχολικό εκφοβισμό, την ασφάλεια στο διαδίκτυο
και τη σεξουαλική κακοποίηση. Ειδικοί αναλύουν τα θέματα μέσα από
τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες,
ενώ παρατίθενται κάποιες από τις
δράσεις της Αστυνομίας. Παράλληλα, δίνονται κάποιες πρακτικές συμβουλές για γονείς και παιδιά.

Ασφαλισμένα παιδιά στο δρόμο
Το παιδιά αποτελούν ομάδα υψηλού
κινδύνου όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα. Ένα παιδί εύκολα μπορεί
να γίνει θύμα τροχαίου, λόγω των
φυσικών αδυναμιών του (χαμηλό
ανάστημα, περιορισμένο οπτικό πεδίο, παρορμητικότητα, άγνοια κ.λπ.),
και παράλληλα λόγω κάποιων λανθασμένων νοοτροπιών των ενηλίκων που έχουν ως αποτέλεσμα τη
μη τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Παιδιά που βρίσκονται
μέσα σε αυτοκίνητο χωρίς να είναι
προσδεδεμένα με τη ζώνη ασφαλείας
ή χωρίς να βρίσκονται σε ειδικό κάθισμα ή ακόμη και ως συνεπιβάτες σε
μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες, είναι
δυστυχώς αρκετά συχνό θέαμα στον
τόπο μας.
Η καλλιέργεια οδικής συνείδησης αρχίζει από την πρώτη στιγμή που θα
μεταφέρουμε ένα βρέφος με το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία,
για τη μεταφορά παιδιών ύψους κάτω
των 1,50 εκατοστών με αυτοκίνητο,
είναι υποχρεωτική η χρήση εγκεκριμένων παιδικών καθισμάτων ανάλογα με το βάρος του παιδιού.
Όσον αφορά παιδιά μεγαλύτερων
ηλικιών, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορους τρόπους για
να τα πείσουν να κάθονται στο ειδικό
κάθισμα, όπως:
• Εξηγήστε ήρεμα στο παιδί σας και
χωρίς να το φοβερίσετε γιατί πρέπει
να χρησιμοποιεί το κάθισμά του.
• Κάντε τη χρήση του καθίσματος μία
ευχάριστη ρουτίνα για το παιδί
• Τοποθετήστε στο ειδικό κάθισμα
αγαπημένα αντικείμενα του παιδιού
όπως παιγνίδια, βιβλία κ.λπ.
• Ενθαρρύνετε το παιδί σας να δώσει
όνομα στο κάθισμά του
Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, πρέπει να τα ενημερώνουμε σχετικά με
τους φωτεινούς σηματοδότες, τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (KOK), ενώ είναι πολύ σημαντικό
να τους μάθουμε πώς να διασχίζουν
σωστά τους δρόμους, ελέγχοντας
προσεκτικά την κίνηση και στα δύο
ρεύματα κυκλοφορίας.
Για τις δράσεις της Αστυνομίας όσον
αφορά τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, η Υπεύθυνη του Γραφείου Διαφώτισης του Τμήματος Β’ (Τροχαία
Αρχηγείου), Υπαστυνόμος Χρυστάλλα Δημητρίου, μας αναφέρει τα εξής:
«Πολύ μεγάλο μέρος της προληπτικής μας πολιτικής και των δράσεων
μας για την Οδική Ασφάλεια επικεντρώνεται στην επιμόρφωση των παιδιών και της νεολαίας, αφού είμαστε

«Η καλλιέργεια οδικής συνείδησης αρχίζει από
την πρώτη στιγμή που θα μεταφέρουμε ένα βρέφος με το αυτοκίνητο...»

Η Υπεύθυνη του Γραφείου Διαφώτισης
του Τμήματος Β’ (Τροχαία Αρχηγείου),
Υπαστυνόμος Χρυστάλλα Δημητρίου

απόλυτα πεπεισμένοι, ως Αστυνομία,
ότι η οδική συνείδηση πρέπει πάση
θυσία να εμπεδώνεται από την ευαίσθητη παιδική ηλικία. Η εκπαίδευση
των παιδιών και των νεαρών προσώπων στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι για την Αστυνομία, καθημερινή υπόθεση, θα λέγαμε».
Η κα Δημητρίου αναφέρθηκε σε στοχευμένες δράσεις σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε εφή-

βους και σε γονείς, μέσα από μεγάλο
αριθμό διαλέξεων και βιωματικών εργαστηρίων που πραγματοποιούνται
κυρίως σε σχολεία. Υπογράμμισε
επίσης, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής, στο οποίο εκπαιδεύονται
κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά μέσα από
θεωρητική και συνάμα πρακτική εξάσκηση. Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με
την κα Δημητρίου, η στενή και συνεχής συνεργασία που υπάρχει με τα
συναρμόδια Υπουργεία, Παιδείας και
Πολιτισμού και Συγκοινωνιών και
Έργων, συμβάλλει τα μέγιστα στην
επιτυχία της πολιτικής που εφαρμόζεται.
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η πολιτική
και οι πρακτικές που ακολουθούμε
αποδίδουν καρπούς, αφού μέσα από
την επαφή μας με τα παιδιά διαπιστώνουμε καθημερινά ότι συχνά είναι
πολύ πιο ευαισθητοποιημένα από
τους μεγάλους στα θέματα οδικής
ασφάλειας. Ωστόσο, είναι αδιάκοπες
και άοκνες οι προσπάθειές μας, με
στόχο η οδική συνείδηση να γίνει βίωμα σε παιδιά και ενήλικες», κατέληξε.
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αφιερωμα

Σχολικός εκφοβισμός (bulling): Λέμε όχι στους
«μπούληδες» του σχολείου
Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μία ιδιαίτερα τραυματική εμπειρία για ένα παιδί. Το παιδί που πέφτει θύμα εκφοβισμού
μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ντροπαλό, με
χαμηλή αυτοεκτίμηση, να απομονωθεί
από το κοινωνικό του περιβάλλον και να
μειωθεί η επίδοσή του στο σχολείο. Ενδέχεται επίσης να παρουσιάσει κατάθλιψη,
να απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει και ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις, να κάνει
πράξη την απειλή του αυτή.
Ο εκφοβισμός μπορεί να είναι σωματικός,
λεκτικός, συναισθηματικός, ρατσιστικός,
σεξουαλικός. Επίσης, σημαντική πτυχή είναι ο εκφοβισμός μέσω του κυβερνοχώρου (Cyber bullying), ο οποίος, όπως και
ο εκφοβισμός που γίνεται κατά πρόσωπο,
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στα
θύματα του, ενώ παράλληλα αποτελεί
ποινικό αδίκημα για τον εκφοβιστή.
Δεδομένου ότι το φαινόμενο παρουσιάζει
για διάφορους λόγους, έξαρση στις μέρες
μας (π.χ. περισσότερη εξοικείωση παιδιών με τη βία, λόγω ηλεκτρονικών παιγνιδιών, διαδικτύου κ.λπ.), επιβάλλεται
να υπάρξει από γονείς, εκπαιδευτικούς
και παιδιά, σωστή εκτίμηση/αναγνώριση
και διαχείριση μίας τέτοιας κατάστασης.

«O εκφοβισμός ΠΟΤΕ δεν είναι ευεργετικός. Είναι καταστροφικός τόσο για το θύμα όσο και για το θύτη....»

Ψυχοθεραπεύτρια Παιδιών και Εφήβων, Γιώτα Αυξεντίου μας αναφέ-

Η Συμβουλευτική Ψυχολόγος,

ρει τα εξής σημαντικά για το θέμα:
«Πολλές φορές η έλλειψη γνώσης τόσο
των γονιών όσο και των εκπαιδευτικών,
στο να διαχειριστούν τέτοιου είδους καταστάσεις, παίρνει ‘άθελα’ τη μορφή της
‘συνωμοσίας της σιωπής’, δηλαδή τα παιδιά δεν ενθαρρύνονται στο να μάθουν να
μιλούν για τα προβλήματα τους και να ζητούν βοήθεια».
Η κα Αυξεντίου κάνει λόγο για κάποιους
μύθους που κυκλοφορούν σχετικά με
τον εκφοβισμό. Μπορεί, λοιπόν να ακούσουμε κάποιους να λένε: «Κι’ εγώ βίωσα
εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο
αλλά δεν μου έκανε κανένα κακό», «Θα
πρέπει να μάθει να υπερασπίζεται τον
εαυτό του», «Πες του, να τους χτυπήσει
πίσω με δύναμη», «Μα αυτός δεν είναι εκφοβισμός είναι παιδιάστικα πειράγματα».
Εκείνο που πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά
νου, σύμφωνα με την κα Αυξεντίου, είναι
ότι ο εκφοβισμός ΠΟΤΕ δεν είναι ευεργετικός. Είναι καταστροφικός τόσο για το θύμα
όσο και για το θύτη.
Απευθυνόμενη στους γονείς, η κα Αυξεντίου μας δίνει κάποιες χρήσιμες συμβουλές:
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Η Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Παιδιών και Εφήβων, Γιώτα Αυξεντίου

Τι κάνετε προτού παρουσιαστεί εκφοβιστική συμπεριφορά:

• Να βρίσκετε το χρόνο να μιλάτε στο
παιδί σας και να βεβαιώνεστε ότι είναι χαρούμενο στο σχολείο του.
• Να το ενθαρρύνετε να κρατά ημερολόγιο
• Να συζητάτε συχνά για τα ‘προβλήματα’ του στο σχολείο και να βρίσκετε μαζί
στρατηγικές για αντιμετώπιση των ‘προβλημάτων’ του, τις οποίες μπορείτε να
εφαρμόζετε μέσα από το παίξιμο ρόλων.
• Να ενθαρρύνετε το παιδί σας να φέρνει
τους φίλους του στο σπίτι ενισχύοντας
τις κατάλληλες φιλίες.
• ΠΟΤΕ δεν ασκείτε κριτική για τη συμπεριφορά κάποιου άλλου παιδιού. Αν υπάρ-

χει πρόβλημα τότε μιλήστε εμπιστευτικά
με τον/ην δάσκαλο/α ή ζητήστε, μέσω
του σχολείου, κοινή συνάντηση με τους
γονείς του άλλου παιδιού.
• Να ενημερώνετε αμέσως το σχολείο αν
το παιδί σας δεν νιώθει καλά ή αν είναι
αναστατωμένο.
• Προσπαθήστε να μιλάτε συχνά με τον/
την δάσκαλο/α του.
• Δώστε στο παιδί σας την ευκαιρία να
αποκτήσει αυτοπεποίθηση μεγαλώνοντας τον κύκλο των φίλων του μέσα από
απογευματινές δραστηριότητες ( αθλήματα, μουσική, ζωγραφική κ.ά.).
• Δώστε στο παιδί σας ευθύνες (π.χ. φροντίδα ενός κατοικίδιου, ετοιμασία σάκας,
συγύρισμα του δωματίου του).
• Να επαινείτε και να ανταμείβετε την
καλή συμπεριφορά και την πρόοδο του
παιδιού σας.

Τι κάνετε αν το παιδί σας γίνει
θύμα εκφοβισμού:

• Ποτέ μην πείτε στο παιδί σας να αγνοήσει την εκφοβιστική συμπεριφορά
• Μην ρίξετε τις ευθύνες πάνω στο παιδί
σας για τον εκφοβισμό.
• Ενθαρρύνετε το παιδί σας να μιλήσει
για το πώς νιώθει ή πως βιώνει τον εκφοβισμό. Σημειώστε κάπου αυτά που σας
είπε.
• Δείξτε ενσυναίσθηση/ «βάλτε τα πόδια
σας στα δικά του παπούτσια». Πείτε του
ότι ο εκφοβισμός είναι κακή και απαράδεκτη συμπεριφορά, ότι το ίδιο δεν φταίει σε
κάτι και πόσο χαίρεστε που βρήκε το θάρ-

Σεξουαλική κακοποίηση - « Ένα στα Πέντε»
Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα το οποίο όλες οι κοινωνίες καλούνται να
αντιμετωπίσουν συλλογικά. Θέλοντας να αγγίξουμε έστω
και ακροθιγώς το πρόβλημα αυτό, απευθυνθήκαμε στην
κλινική παιδοψυχολόγο κα Στέλλα Κυριακίδου, η οποία μας
αναφέρει τα ακόλουθα:
Ένα στα πέντε παιδιά είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια και όλοι μας
μπορούμε να συμβάλουμε.
Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές μορφές, να είναι ακόμη κακοποίηση εντός της οικογένειας, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, εκμετάλλευση των
παιδιών μέσα από το διαδίκτυο.
Είναι σημαντικό να ενημερωθούμε για τους τρόπους που θα
μπορέσουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία να δράσουμε, για
να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά τα οποία είναι θύματα σεξουαλικής
κακοποίησης, βαραίνει ένα τρομερό, αβάσταχτο μυστικό. Είναι σημαντικό να βρούμε τους τρόπους έτσι ώστε τα παιδιά
αυτά να μας μιλήσουν, να μας εμπιστευτούν.
Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, 70-80%, ο θύτης
είναι κάποιο πρόσωπο που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. Τα παιδιά σιωπούν επειδή φοβούνται, ντρέπονται, ή αισθάνονται ενοχές. Κάποια παιδιά είναι τόσο μικρά σε ηλικία
που δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που τους συμβαίνει.
Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα παιδιά γνωρίζουν για
το που και πώς θα ζητήσουν βοήθεια και να είμαστε έτοιμοι
να τα βοηθήσουμε.
Αυτά τα παιδιά, θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, είναι χαμένα. Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν καταγγέλλονται για
χρόνια, τα παιδιά διαφέρουν σε ηλικία, τρόπο ζωής και αντίδραση, γι΄ αυτό είναι δύσκολο να έχουμε μια ακριβή εικόνα
του μεγέθους του προβλήματος. Η σεξουαλική κακοποίηση
μπορεί να συμβεί στο σπίτι, στο σχολείο, σε ιδρύματα, στο διαδίκτυο, στη γειτονιά. Υπολογίζεται ότι πάνω από 70% των
παιδιών έχουν έλθει σε επαφή με ακατάλληλο πορνογραφικό υλικό μέσα από το διαδίκτυο, ενώ τα κορίτσια είναι πιο
ευάλωτα από τα αγόρια.
Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε παρά πολλά. Να εφαρμόσουμε προγράμματα πρόληψης
για να ενημερώσουμε σωστά τα παιδιά μας από τις πρώτες
τάξεις του σχολείου, να εκπαιδεύσουμε όσους ασχολούνται με αυτό το δύσκολο θέμα και έρχονται σε επαφή με τα
παιδιά, να αναπτύξουμε προγράμματα θεραπείας αλλά και
αποκατάστασης και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που
θα βοηθήσουν τα παιδιά θύματα να νιώσουν ασφάλεια και
εμπιστοσύνη.
Πρέπει, ακόμα να δημιουργήσουμε ένα δικαστικό σύστημα
ρος να σας μιλήσει για το τι του συμβαίνει.
• Αν διαφωνείτε με τον τρόπο που το ίδιο
το παιδί χειρίζεται την κατάσταση του εκφοβισμού του, μην το κριτικάρετε. Σκεφτείτε πόσο δύσκολη είναι μία τέτοια κατάσταση για ένα παιδί.
• Μην ενθαρρύνετε το παιδί να έλθει σε
σωματική αντιπαράθεση με τον θύτη.
• Ελέγξτε τα δικά σας συναισθήματα.
• Επικοινωνήστε με τον/ην δάσκαλο/α ή
διευθυντικό προσωπικό του σχολείου και
συνεργαστείτε στενά για επίλυση του προβλήματος.
• Ενθαρρύνετε το παιδί σας να αναπτύξει
εξωσχολικά ενδιαφέροντα που θα το βοη-

φιλικό προς τα παιδιά,
ειδικά προσαρμοσμένες αίθουσες και διευκολύνσεις που να σέβονται την ηλικία αλλά
και τις ανάγκες τους. Η
οικογένεια χρειάζεται
στήριξη για να μπορέσει να σταθεί δίπλα από
το παιδί θύμα, αλλά,
ταυτόχρονα να αναπτύξουμε προγράμματα θεραπείας για τους
θύτες.
Η Κλινική Ψυχολόγος και βουλευτής,
Σήμερα, εκατοντάδες
Στέλλα Κυριακίδου.
παιδιά προσεγγίζονται
μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
«Ένα στα Πέντε παιδιά» είναι η εκστρατεία του Συμβουλίου
της Ευρώπης για αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των παιδιών, μια εκστρατεία που στόχο
έχει να αισθητοποιήσει όλες τις χώρες για την ανάγκη εφαρμογής της Σύμβασης για Αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην Κύπρο, αν και έχουμε υπογράψει
τη Σύμβαση, ακόμη δεν προχωρήσαμε στην εφαρμογή της.
Εδώ και χρόνια προσπαθούμε να σπάσουμε τη σιωπή γύρω
από αυτό το θέμα, να αλλάξουμε τις νοοτροπίες που συχνά
αποδίδουν ακόμη και ευθύνες στα ίδια τα παιδιά.
Ένα στα πέντε παιδιά μας έχουν ανάγκη - ας μην τα απογοητεύσουμε.

θήσουν να ενδυναμωθεί(ψυχικά), να συναναστρέφεται με άλλους μαθητές που είναι
πιο φιλικοί απέναντι του ή να κάνει νέες,
εξωσχολικές γνωριμίες.
• Αν εσείς ή το παιδί σας χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια ζητείστε την, από τις υπηρεσίες εκπαιδευτικής ψυχολογίας ή από
ειδικό.

Τι κάνετε αν το παιδί σας
εκφοβίζει:

• Υποδείξτε του ότι παίρνετε στα σοβαρά το
πως συμπεριφέρεται και ότι η συμπεριφορά του δεν είναι η αρμόζουσα.

• Βάλτε κανόνες μέσα στην οικογένεια σας
για τη συμπεριφορά του. Να το επαινείτε
όταν ακολουθεί τους κανόνες και να χρησιμοποιείτε τη λογική και όχι τη σωματική
τιμωρία όταν τους σπάζει. (π.χ. να μην χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του, ή τον Η/Υ
του ή να μην συμμετέχει σε δραστηριότητες που το ευχαριστούν).
• Περνάτε πολλή ώρα με το παιδί σας και
ελέγχετε τις δραστηριότητές του. Μάθετε
ποιοι είναι οι φίλοι του, πού και πώς περνά
τις ώρες του μαζί τους.
• Ενισχύστε τα ταλέντα του και ενθαρρύνετε το να ασχοληθεί με υγιείς δραστηριότητες (ένα μη-βίαιο άθλημα, μουσική).
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο στις μέρες
μας αφού σχεδόν όλοι
όσοι το χρησιμοποιούμε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κακόβουλους
χρήστες, που είτε για τη
διασκέδασή τους είτε
για το προσωπικό τους
συμφέρον, προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν με
οποιοδήποτε τρόπο μπορούν άλλους χρήστες, λιγότερο ενημερωμένους,
για τους κινδύνους που
κρύβει ο κυβερνοχώρος.

Ο Υπαστυνόμος Αντρέας Αναστασιάδης, Υπεύθυνος του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Πιο ευάλωτοι και επιρρεπείς χρήστες είναι τα παιδιά, τα
οποία άλλοτε κάνουν χρήση του διαδικτύου χωρίς την παρουσία των κηδεμόνων τους και άλλοτε χωρίς να γνωρίζουν
τους πιθανούς κινδύνους.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η χρήση του διαδικτύου
αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, είναι εμφανές ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και οι προσπάθειες όλων των φορέων για προστασία των χρηστών από όσους καραδοκούν.
Αυξητική τάση δυστυχώς παρατηρείται και στις καταγγελίες
που γίνονται στην Αστυνομία αναφορικά με το ηλεκτρονικό
έγκλημα και συγκεκριμένα για αδικήματα που προέρχονται
από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι
το Facebook, Twitter, Ask. FM και άλλα. Ιδιαίτερα ανησυχητι-
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«Αυξητική τάση δυστυχώς παρατηρείται στις καταγγελίες που γίνονται στην
Αστυνομία αναφορικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα και συγκεκριμένα για αδικήματα που προέρχονται από τη χρήση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως
είναι το Facebook, Twitter, Ask. FM και
άλλα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το
γεγονός ότι τα περισσότερα περιστατικά
αφορούν νέους 14-18 ετών....»
κό είναι δε το γεγονός ότι τα περισσότερα περιστατικά αφορούν τους νέους κυρίως των ηλικιών 14-18 ετών.

Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η Αστυνομία, στην προσπάθειά της να προλάβει και να καταστείλει τη νέα αυτή μορφή εγκλήματος, έχει συστήσει το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Γ.Κ.Η.Ε.).
Σύμφωνα με τον Υπαστυνόμο Αντρέα Αναστασιάδη, Υπεύθυνο του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές περιπτώσεις εφήβων αλλά και μεγαλύτερων, οι οποίοι παρόλο που
έχουν «παρενοχληθεί» στο διαδίκτυο, εντούτοις δεν αναφέρουν τα περιστατικά αυτά στην Αστυνομία ή ακόμα στους
ίδιους τους γονείς τους, γιατί έχουν απειληθεί ή φοβούνται
ότι θα εκτεθούν δημόσια.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από πλευράς των διωκτικών Αρχών, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για
προστασία του θύματος καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο
χειρισμός τους γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Όπως
μας έχει αναφέρει ο κύριος Αναστασιάδης, ο ρόλος του εν
λόγω Γραφείου, εκτός από τη δίωξη των παρανομούντων,
είναι και η αποκατάσταση του ονόματος του θύματος. Για το
σκοπό αυτό, το προσωπικό του Γραφείου έχει εκπαιδευτεί
και είναι άρτια καταρτισμένο για το χειρισμό οποιωνδήποτε
υποθέσεων που αφορούν στο Ηλεκτρονικό Έγκλημα.

Κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο είναι πάρα πολλοί, καθώς πολύ συχνά οι έφηβοι εντυπωσιάζονται από διάφορες φωτογραφίες επίδειξης ή και διασκέδασης. Προς
αποφυγή των οποιωνδήποτε κινδύνων, ο κ. Αναστασιάδης
επισημαίνει ότι οι νέοι είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι
πίσω από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να βρίσκεται οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενδέχεται να τοποθετήσει σαν φωτογραφία του προφίλ του οποιαδήποτε
φωτογραφία εντοπίσει στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσει
οποιοδήποτε όνομα επιθυμεί και να δηλώσει οποιαδήποτε
ηλικία. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη σωστή
χρήση του διαδικτύου είναι η γνώση και η διαβεβαίωση
ότι το πρόσωπο που συνομιλούμε μαζί του είναι γνωστό
σε εμάς.
Ακολουθούν ορισμένες βασικές συμβουλές χρήσης του
διαδικτύου κυρίως για τους νέους, όπως μας τις έχει παραθέσει ο κ. Αναστασιάδης:
• Να μη συνομιλάτε με αγνώστους και να μην κοινοποιείτε σε αυτούς τα προσωπικά σας στοιχεία, φωτογραφίες, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.
• Όταν δεν γνωρίζετε τον αποστολέα ενός μηνύματος (email), να μην το ανοίγετε.
• Να προτιμάτε τις ιστοσελίδες που περιέχουν το
ακρώνυμο «https», το «s» σημαίνει ασφάλεια (αυτό
είναι βασικό κυρίως για σκοπούς αγορών).
• Αποφεύγετε να συμμετέχετε σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, καθώς πέραν από το γεγονός
ότι κάποια από αυτά ενδεχομένως να είναι παράνομα, υπάρχει επιπρόσθετα ο κίνδυνος έκθεσης σε

ανεπιθύμητες καταστάσεις.
• Στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να αποφεύγετε τα αιτήματα φιλίας ή να αποδέχεστε αιτήματα από
άγνωστα πρόσωπα. Είναι πιθανό κάποιοι από αυτούς
να χρησιμοποιούν ψεύτικα στοιχεία με σκοπό να σας
παρασύρουν. Κάποιοι νέοι για σκοπούς εντυπωσιασμού επιθυμούν να έχουν «φίλους» όσα πιο πολλά
πρόσωπα γίνεται. Αυτό είναι επικίνδυνο!
• Η χρήση κάμερας να γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Ο κάθε χρήστης μπορεί να βιντεογραφεί και αργότερα να χρησιμοποιεί αυτό το βίντεο με σκοπό να απειλήσει τα υποψήφια θύματα.
• Όταν πέσετε θύματα απάτης ή εκβιασμού ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης πράξης, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τους γονείς σας και ακολούθως να
προβείτε σε καταγγελία στην Αστυνομία. Δεν πρέπει να
προσπαθείτε να επιλύετε από μόνοι σας την κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί.
Η Αστυνομία, από μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως είναι ο Μη Κυβερνητικός οργανισμός
«Cyberethics» διοργανώνει αρκετές εκστρατείες για διαφώτιση του κοινού και ιδιαίτερα των μαθητών όλων των τάξεων με έμφαση στους κίνδυνους έκθεσης στο διαδίκτυο.

Eπικοινωνήστε με την Αστυνομία
Το Γραφείο Καταπολέμησης
Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος είναι στη
διάθεση του κοινού καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών, (7πμ
– 7μμ) στο τηλέφωνο
22808200 για να αναφέρει οτιδήποτε τον απασχολεί ή ακόμα και για
απλές συμβουλές.
Το κοινό μπορεί ακόμα
να λάβει πληροφορίες και μέσω διαδικτύου
στην ιστοσελίδα www.

police.gov.cy, ενώ μπορεί να αναφέρει οτιδήποτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cybercrime@
police.gov.cy.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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νομοθεσια

Φρένο στις παράνομες
αγοραπωλησίες
πολύτιμων μετάλλων

Της Α/Λοχία 317 Λευκής ΄Αρνου Σολομώντος
Βοηθού Υπεύθυνης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

«Αγοράζονται χρυσαφικά.Cash for Gold. Τηλέφωνο 96χχχχχχ.” Τα τελευταία χρόνια, αναγραφές σαν αυτήν είχαν κάνει κατά δεκάδες την εμφάνισή τους έξω από διάφορα υποστατικά, σε διαφημιστικές πινακίδες, στον τύπο και στο διαδίκτυο.
Οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες
που αντιμετωπίζει αριθμός συμπολιτών μας, σε συνάρτηση με την έλλειψη
επαρκούς νομοθεσίας, έδωσε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία σε αναρμόδια άτομα να δραστηριοποιηθούν στον τομέα
της αγοραπωλησίας πολύτιμων μετάλλων. Παράλληλα, το φαινόμενο αυτό
έχει δυστυχώς λειτουργήσει προς όφελος εγκληματικών στοιχείων, τα οποία
μπορούν μέσω αυτής της οδού να διαθέσουν την κλοπιμαία λεία τους. Η πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας και
η έναρξη εφαρμογής της από τις αρχές
του περασμένου Ιουλίου, αναμένεται
να δώσει αποφασιστικό πλήγμα στις παράνομες αγοραπωλησίες χρυσαφικών.

Αγοραπωλησίες χρυσαφικών
σε … περίπτερα και πρακτορεία στοιχημάτων

Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την
αυξητική τάση στις κλοπές χρυσαφικών,
που είναι ως επί το πλείστον αποτέλεσμα διαρρήξεων, παρατηρήθηκε αύξηση στη λειτουργία υποστατικών που
δραστηριοποιούνται στις αγοραπωλησίες χρυσού και άλλων πολύτιμων
μετάλλων. Ως βασικοί και αλληλένδετοι παράγοντες για το γεγονός αυτό,
μπορούν να θεωρηθούν η οικονομική
κρίση, καθώς και η έλλειψη μέχρι πρόσφατα, επαρκούς νομοθετικού πλαισίου.
Μία ιδιαίτερα ανησυχητική παράμετρος
ήταν ότι ένας μεγάλος αριθμός των εν
λόγω υποστατικών ουδεμία σχέση είχε
με τις αγοραπωλησίες χρυσού, αφού οι
κυρίες δραστηριότητές τους αφορούσαν άλλους επιχειρηματικούς τομείς.
Υποστατικά όπως, περίπτερα, πρακτορεία στοιχημάτων, ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις καταστήματα πώλησης
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ειδών αισθητικής, είχε διαπιστωθεί, να
ασχολούνται με αγοραπωλησίες χρυσού. Ένας σημαντικός αριθμός των
υποστατικών αυτών λειτουργούσε με
τους ιδιοκτήτες/υπεύθυνους τους να
τελούν υπό πλήρη άγνοια σε σχέση με
τις πρόνοιες οποιασδήποτε νομοθεσίας
που είναι συναφής με τις δραστηριότητες τους. Εξάλλου, βασική πτυχή του
προβλήματος αποτέλεσε το γεγονός
ότι οι ιδιοκτήτες/υπεύθυνοι των περισσότερων υποστατικών, παρέλειπαν να
λαμβάνουν οποιαδήποτε στοιχεία των
προσώπων από τα οποία αγόραζαν
πολύτιμα μέταλλα και γενικότερα, δεν
τους απασχολούσε η προέλευση των
πολύτιμων μετάλλων που αγόραζαν.
Επομένως, αποτέλεσμα του φαινόμενου αυτού ήταν, αφενός, ο κάθε πολίτης
που προέβαινε σε αγοραπωλησίες κοσμημάτων να παραμένει εντελώς απροστάτευτος και αφετέρου, οι εγκληματίες
να επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό διαθέτοντας εύκολα, γρήγορα και απλά,
χρυσαφικά και άλλα κλοπιμαία αντικεί-

μενα από πολύτιμα μέταλλα.

Τροποποιημένη νομοθεσία:
έμφαση σε αδειοδοτήσεις και
ελέγχους

Εντοπίζοντας και εγκύπτοντας στο πρόβλημα, η Αστυνομία σε συνεργασία με
τον Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, πρότειναν
συγκεκριμένες τροποποιήσεις στη νομοθεσία, οι οποίες προωθήθηκαν, λόγω
αρμοδιότητας, στην Υπηρεσία Τεχνολογίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομη-

χανίας και Τουρισμού.
Στη διαβούλευση που ακολούθησε
για επεξεργασία της νομοθεσίας και
προώθηση των αναγκαίων τροποποιήσεων, έλαβαν μέρος, η Αστυνομία, ο
Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων
από Πολύτιμα Μέταλλα, η Υπηρεσία
Τεχνολογίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο
Σύνδεσμος Χρυσοχόων – Αργυροχόων Κύπρου και η Νομική Υπηρεσία.
Η τροποποιηθείσα νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ στις 2/1/2013, ωστόσο
κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος εφαρμογής της
νομοθεσίας, έως το τέλος Ιουνίου.
Αφενός για να δοθεί χρόνος στα πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν νομότυπα στις αγοραπωλησίες χρυσού να υποβάλουν αίτηση
στον Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και αφετέρου, για να εξεταστούν οι αιτήσεις
αυτές από τον εν λόγω Οργανισμό.
Η Νομοθεσία έχει τροποποιηθεί ούτως ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη, δίνοντας έμφαση τόσο στην
αδειοδότηση όσο και στους ελέγχους
που θα διενεργούνται στα υποστατικά που ασχολούνται με τις αγοραπωλησίες αντικειμένων από χρυσό και
άλλα πολύτιμα μέταλλα.
Η τροποποιημένη νομοθεσία εμπεριέχει ιδιαίτερα σημαντικές διατάξεις,
μεταξύ αυτών:
• Την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων
Αντικειμένων, προσώπων που αγοράζουν μεταχειρισμένα πολύτιμα
αντικείμενα ή κράματα πολύτιμων
αντικειμένων οποιασδήποτε μορφής.
Την υποχρέωση διατήρησης των πολύτιμων μετάλλων, από τους εμπόρους, αναλλοίωτων για χρονική περίοδο 10 ημερών πριν από τη διάθεσή
τους.
• Την υποχρέωση του έμπορα/αγοραστή να αναφέρει στην όποια διαφήμιση τον αριθμό εγγραφής του στο
σχετικό μητρώο.
• Τη διεξαγωγή δύο ειδών έρευνας
σε υποστατικά που χρησιμοποιούνται
για αγοραπωλησία πολύτιμων μετάλλων
(α) Έρευνα «ρουτίνας», κατά την
οποία τα μέλη της Αστυνομίας θα
συνοδεύονται από λειτουργούς του
Οργανισμού Σήμανσης Πολύτιμων
Μετάλλων.
(β) Έρευνα μετά από την ύπαρξη εύλογης υποψίας για διάπραξη αδικήματος, κατά την οποία τα μέλη της Αστυ-

νομίας θα μπορούν να επέμβουν
μόνα τους, χωρίς τη συνοδεία μελών
του Οργανισμού Σήμανσης.
Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιούλιο με αρκετά θετικά
αποτελέσματα. Στο μεταξύ, αρκετές
εταιρείες έχουν ήδη εγγραφεί στο
σχετικό μητρώο και λειτουργούν νομότυπα, αφού έχουν προηγηθεί οι
σχετικοί έλεγχοι από τον Οργανισμό
Σήμανσης βάσει της νομοθεσίας και
κάποιων επιπρόσθετων κριτηρίων
που έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό.

Συντονισμένη δράση από
τους αρμόδιους, προσοχή
από τους πολίτες

Η τροποποιημένη νομοθεσία συνιστά
σημαντικό όπλο στα χέρια των αρμοδίων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για
επιτυχή εφαρμογή της, είναι η στενή
συνεργασία και συντονισμός μεταξύ
όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Όπως φανερώνουν οι έως τώρα εξελίξεις σε σχέση με το ζήτημα αυτό,
επικρατεί πνεύμα συναντίληψης και
θέληση για δράση προς επίτευξη
του κοινού στόχου της εφαρμογής
της νομοθεσίας. Από πλευράς της,
η Αστυνομία δηλώνει ετοιμότητα να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που
της αναλογούν βάσει της νομοθεσίας. Να σημειωθεί ότι, τα μέλη του
Σώματος έχουν τύχει ενημέρωσης
για τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας, ενώ η Αστυνομική Ακαδημία έχει
συμπεριλάβει στα διάφορα προγράμματα σπουδών της σχετικό σεμινάριο
στο οποίο αναλύεται, τόσο το νομι-

κό πλαίσιο, όσο και οι ενέργειες της
Αστυνομίας προς την κατεύθυνση
της εφαρμογής του Νόμου.
Πέραν όμως από την εφαρμογή της
νομοθεσίας, οι ίδιοι οι πολίτες που
προτίθενται να πωλήσουν τέτοια αντικείμενα, θα πρέπει να προστατευτούν
λαμβάνοντας κάποια βασικά μέτρα.
Καταρχάς, είναι σημαντικό να πληροφορούνται για την τιμή του χρυσού
τη δεδομένη στιγμή μέσω διαδικτύου
ή από αγοραστές χρυσού. Το πλέον
σημαντικό όμως, είναι να αποτείνονται σε αγοραστές μεταχειρισμένων
πολύτιμων μετάλλων, οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο.
Στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων
από Πολύτιμα Μέταλλα (assay.org.
cy) είναι αναρτημένο το Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων, το οποίο ενημερώνεται/αναθεωρείται ανά πάσα στιγμή. Τέλος,
καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να
διενεργούν προκαταρκτικά μία ‘έρευνα αγοράς’, με το να αποτείνονται σε
περισσότερους από έναν αγοραστή
πολύτιμων αντικειμένων και φυσικά
θα ήταν κατά πολύ προτιμότερη η συναλλαγή με κάποιο άτομο, όσο το δυνατόν της εμπιστοσύνης τους.
Ακολουθώντας τις προτροπές αυτές,
οι πολίτες μπορούν να προστατευτούν αποτελεσματικά από επιτήδειους, συμβάλλοντας παράλληλα στην
καταπολέμηση του φαινομένου των
παράνομων αγοραπωλησιών, καθώς
και άλλων εγκλημάτων που ενδέχεται να συνδέονται με αυτές, κατά κύριο λόγο, διαρρήξεις, κλοπές και κλεπταποδοχή χρυσαφικών και άλλων
πολύτιμων αντικειμένων.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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αστυνομικεσ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Συντονισμένες επιχειρήσεις
για πάταξη κυβείας και
ηλεκτρονικού τζόγου
Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου Αρχηγείου Αστυνομίας

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε η Αστυνομία το τελευταίο διάστημα στην πάταξη του φαινομένου του ηλεκτρονικού τζόγου και της κυβείας, σε υποθέσεις ναρκωτικών, καθώς και
σε άλλες σοβαρές υποθέσεις.
Η Αστυνομία συνέχισε τις συντονισμένες επιχειρήσεις της για
πάταξη αδικημάτων που αφορούν στην κυβεία και στον ηλεκτρονικό τζόγο, παγκύπρια, στις οποίες λαμβάνουν μέρος, μέλη
από διάφορα Τμήματα, Μονάδες και Υπηρεσίες, όπως μέλη του
Δικανικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Δεδομένων Αρχηγείου Αστυνομίας, του ΤΑΕ Αρχηγείου, των Επαρχιακών ΤΑΕ, του
ΟΠΕ, των Τμημάτων Μικροπαραβάσεων, της ΜΜΑΔ και των
Αστυνομικών Σταθμών.
Στο πλαίσιο αυτό, από τις αρχές Ιουνίου, 2013 μέχρι τις αρχές
Αυγούστου 2013, ελέγχθηκαν συνολικά 75 υποστατικά και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό πέραν των 640.000 ευρώ, 400
ηλεκτρονικοί υπολογιστές που πιστεύεται ότι μετατρέπονται σε
μηχανές τυχερού παιγνίου, ρουλέτες και διάφορα άλλα σύνεργα κυβείας και ηλεκτρονικού τζόγου, ενώ κατηγορήθηκαν γραπτώς για να κλητευθούν αργότερα, πέραν των 400 προσώπων
(Ιδιοκτήτες, υπεύθυνοι, θαμώνες).

Σε λιγότερο από ένα μήνα, σε μεγάλες επιχειρήσεις της Υ.ΚΑ.Ν. κατασχέθηκαν συνολικά
31 κιλά κάνναβης και ένα κιλό κοκαΐνης
Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) σημείωσε
για άλλη μια φορά μεγάλες επιτυχίες στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων, οι οποίες προσπάθησαν να διοχετεύσουν
στην Κυπριακή αγορά μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.
Όπως εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, γύρω στα τέλη του περασμένου Μαΐου, μέλη της Υπηρεσίας, μετά από αξιολόγηση και
αξιοποίηση πληροφοριών ότι άγνωστοι θα έφερναν ναρκωτικά
στην Κύπρο από χώρες του εξωτερικού μέσω του αεροδρομίου
Λάρνακας, εντόπισαν δύο πρόσωπα ρουμανικής καταγωγής, τα
οποία αφίχθηκαν στην Κύπρο από την Αθήνα και θεωρήθηκαν
ύποπτα κατά την είσοδο τους στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Για το

σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, ερευνήθηκαν οι αποσκευές τους, στις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά
12.779 γραμμάρια κάνναβης και 1.066 γραμμάρια κοκαΐνης.
Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση για
ελεγχόμενη παράδοση των ναρκωτικών, με προορισμό τη Λεμεσό, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο Ελληνοκύπριος παραλήπτης 22 ετών. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του αναφορικά με
την εν λόγω υπόθεση, ο εκπρόσωπος τύπου της Υ.ΚΑ.Ν. Αστυνόμος Β’ Στέλιος Σεργίδης «Φαίνεται ότι είναι μια εγκληματική
ομάδα διακίνησης ναρκωτικών που προέρχεται από Ολλανδία,
Ρουμανία και Κύπρο. Είμαστε σε επαφή με την Europol και
Interpol για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης».
Εξάλλου, καίριο πλήγμα κατά του λευκού θανάτου έδωσε ξανά
η Υ.ΚΑ.Ν. ένα περίπου μήνα μετά, όταν ξανά στο αεροδρόμιο
Λάρνακας συνελήφθη 37χρονος, ο οποίος αφίχθη από την
Αθήνα. Στις αποσκευές του εντοπίστηκαν συνολικά 14.677
γραμμάρια κάνναβης, τα οποία επρόκειτο να διοχετευτούν στην
Κύπρο.
Επιπλέον, λίγες μέρες προηγουμένως η Υ.ΚΑ.Ν. είχε σημειώσει
νέα επιτυχία με την κατάσχεση άλλης μεγάλης ποσότητας κάνναβης, βάρους 3.328 γραμμαρίων που εντοπίστηκε κρυμμένη
κάτω από άγρια βλάστηση σε περιοχή της Γερμασόγειας. Για
τον εντοπισμό των δραστών στήθηκε επιχείρηση και θεάθηκε
να προσεγγίζει το σημείο μοτοσικλέτα που οδηγούσε 35χρονος και ανακόπηκε. Ο ίδιος σε θεληματική του κατάθεση παραδέχθηκε ενοχή.
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Ρεκόρ εξιχνίασης μεγάλων υποθέσεων ληστειών, κλοπών από πρόσωπα και σωρείας
υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών στις
επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου

Τα μέλη του ΤΑΕ Πάφου εξάρθρωσαν πέντε σπείρες και εξιχνίασαν συνολικά 84 υποθέσεις, ενώ τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού
εντόπισαν κλοπιμαία περιούσια, αξίας πέραν των €288,000.
Τα μέλη του ΤΑΕ Πάφου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις, εξιχνίασαν κατά το διάστημα μεταξύ
26/6 - 8/7/13, συνολικά 84 σοβαρές υποθέσεις. Στη διάρκεια
των εξετάσεων εξάρθρωσαν πέντε σπείρες που αποτελούνταν
από 12 πρόσωπα, τα οποία δρούσαν στην Πάφο και προέβαιναν
σε ληστείες και κλοπές από ανυποψίαστα πρόσωπα, τα οποία
διακινούνταν πεζά σε περιοχές της Πάφου και διαρρήξεις και
κλοπές από κτίρια.
Εξάλλου, τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, κατά τον Ιούνιο και Ιούλιο,
2013 εξιχνίασαν σοβαρές υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.
Συγκεκριμένα, με τη σύλληψη δύο πρόσωπων εξιχνιάστηκε
μεγάλη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στη Λεμεσό και κλοπής
από αυτήν, χρυσαφικών, ρολογιών και άλλων αντικειμένων,
συνολικής αξίας πέραν των €200.000. Επίσης με τη σύλληψη 17χρονου, 19χρονου και 20χρονου, εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 υποθέσεις διαρρήξεων υποστατικών στη Λεμεσό και
κλοπών από αυτά, περιουσίας συνολικού ύψους €88,622 και
$2,300 σε μετρητά.
Επιπρόσθετα, στο Τμήμα Αναχωρήσεων του αεροδρομίου Λάρνακας συνελήφθηκαν επ’ αυτοφώρω στις 31 Μαΐου, 2013, δύο
πρόσωπα, όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, εντοπίστηκαν διάφορα επαγγελματικά εργαλεία, αξίας €2,437, για τα
οποία δεν ήταν σε θέση να δώσουν ικανοποιητικές εξηγήσεις
αναφορικάμε την προέλευσή τους. Από περαιτέρω εξετάσεις
που διενεργήθηκαν, φαίνεται ότι τα εν λόγω αντικείμενα αποτελούσαν μέρος περιουσίας, συνολικής αξίας €26,140, η οποία
είχε κλαπεί σταδιακά από εταιρεία στη Λευκωσία.

Επ’ αυτοφώρω σύλληψη 43χρονου που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα

Τον περασμένο Ιούνιο χάρη στην παρατηρητικότητα και επαγγελματισμό μελών της Τροχαίας Λεμεσού, τα οποία βρίσκονταν
σε μηχανοκίνητη περιπολία στη λεωφόρο Αμαθούντας, εντοπίστηκε ύποπτη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία είχε
κλαπεί στις 2/5/13, ενώ βρισκόταν σταθμευμένη σε περιοχή
της Λεμεσού. Τα μέλη της Τροχαίας ανέκοψαν την εν λόγω μοτοσικλέτα και διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για μοτοσικλέτα που
έφερε πλαστές πινακίδες εγγραφής και διαφορετικό χρώμα
από το δηλωμένο. Σε έρευνα που έγινε στον 43χρονο οδηγό,
εντοπίστηκαν στην κατοχή του, οκτώ μαχαίρια διαφόρων τύπων
και μεγεθών, καθώς και τέσσερα φυσίγγια κυνηγετικού όπλου
και ένα εργαλείο κοπής γυαλιών, ενώ στο κεφάλι έφερε περούκα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια οδηγού και
πιστοποιητικό ασφάλειας και συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα που διέπραξε.

Η Αστυνομία με την άμεση κινητοποίησή της
απέτρεψε εγκληματική ενέργεια εναντίον προσώπων ή περιουσίας

Με τη σύλληψη 40χρονου και 27χρονης στις αρχές Ιουλίου,
2013, οι οποίοι διέμεναν στην επαρχία Αμμοχώστου, η Αστυνομία απέτρεψε εγκληματική ενέργεια που φαίνεται ότι επρόκειτο
να διαπραχθεί εις βάρος προσώπων ή περιουσίας. Τα μέλη της
Υ.ΚΑ.Ν. και του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Αμμοχώστου αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, εντόπισαν και
ερεύνησαν τα εν λόγω πρόσωπα και σε τσάντα ώμου που είχε
στην κατοχή του ο 40χρονος, παραλήφθηκε ένα έμφορτο πιστό-

λι, ενώ σε έρευνα που έγινε στην 27χρονη, ανεβρέθηκε μικρή
ποσότητα κοκαΐνης. Σε έρευνα που ακολούθησε σε κατάστημα
που διατηρούν στην επαρχεία Αμμοχώστου, καθώς και στην
οικία τους, εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ο
οποίος εξουδετερώθηκε από πυροτεχνουργό της Αστυνομίας,
καθώς και ποσότητα κάνναβης, βάρους δύο γραμμαρίων περίπου και κοκαΐνης, βάρους 20,5 γραμμαρίων.

Σύλληψη με ευρωπαϊκό ένταλμα, 39χρονου
για υπόθεση ληστείας και διάρρηξης χρυσοχοείου και κλοπής χρυσαφικών, ύψους
€200.000

Συνελήφθη τον περασμένο Ιούνιο σε χώρα του εξωτερικού,
βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του, 39χρονος και ακολούθως, αφού παραδόθηκε στην
κυπριακή Αστυνομία, επανασυνελήφθη με δικαστικό ένταλμα
και τέθηκε υπό κράτηση. Ο 39χρονος, αναζητείτο για εμπλοκή του σε διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης χρυσοχοείου στη
Λευκωσία και κλοπής χρυσαφικών, ύψους €200.000 περίπου,
που διαπράχθηκε στις 3/5/12.

Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης
παράνομων μεταναστών από το ΤΑΕ και την
ΥΑ&Μ Πάφου

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων
Πάφου και η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ)
Πάφου, στα μέσα Ιουλίου, 2013 με τη σύλληψη 33χρονου από
τη Συρία, ο οποίος φερόταν ως ένας από τους διακινητές παράνομων μεταναστών και μέλος κυκλώματος διακίνησης τους
από αραβικές χώρες.
Όπως φαίνεται από τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το κύκλωμα
διακίνησε εκατοντάδες ή και χιλιάδες πρόσωπα σε ευρωπαϊκές
χώρες.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο του συλληφθέντα,
εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων που φαίνονται να είναι πλαστά και αφορούσαν στη διακίνηση αλλοδαπών. Κατά το χρόνο που αναφέρεται, τα μέλη του
ΤΑΕ Πάφου, σε συνεργασία με μέλη της ΥΑ&Μ Πάφου, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες που τους δόθηκαν, διενήργησαν
αιφνιδιαστική συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία, συνέλαβαν για αδικήματα παράνομης εισόδου και παραμονής στο
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας τρείς Σύρους, οι οποίοι κατονόμασαν τον 33χρονο ως διακινητή τους και ως το πρόσωπο
που προμήθευσε τους ιδίους και τις οικογένειες τους με πλαστά
ταξιδιωτικά έγγραφα έναντι του συνολικού χρηματικού ποσού
των €30.000.
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Πρόγραμμα Ανταλλαγής
CEPOL 2013
Του Θεμιστού Αρναούτη
Ανώτερου Υπαστυνόμου, Υπεύθυνου Τμήματος Ανιχνεύσεως
Εγκλήματος Λευκωσίας

Το πρόγραμμα ανταλλαγής της CEPOL (European Police College) αποτελεί ένα από τα
βασικά ετήσια προγράμματα του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Κολεγίου. Σ’ αυτό συμμετέχουν
ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό της
Αστυνομίας και εκπρόσωποι Υπηρεσιών και Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων χωρών για ένταξη, καθώς επίσης και των γειτνιάζουσων χωρών, οι οποίες υπέγραψαν
Συμφωνία Συνεργασίας με τη CEPOL.
Το πρόγραμμα ανταλλαγής για το 2013,
περιλαμβάνει πολλές θεματικές ενότητες αναφορικά με την πρόληψη του
εγκλήματος, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, παιδική κακοποίηση, ανθρώπινα
δικαιώματα και άλλα.
Στo πλαίσιο υλοποίησης του πιο πάνω
προγράμματος, επιλέγηκα να συμμετάσχω στον τομέα της Πρόληψης του
Εγκλήματος (Crime Prevention). Μετά
από απόφαση της CEPOL, η ανταλλαγή
θα γινόταν μεταξύ μου και του κ. Lazlo
Oláh, από την Ουγγαρία, ο οποίος είναι
Υπεύθυνος του Γραφείου Πρόληψης
Εγκλήματος στη Βουδαπέστη. Έτσι το
πρόγραμμα άρχισε με τη μετάβασή μου
στη Βουδαπέστη τον περασμένο Ιούνιο
και θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του
κ. Lazlo Oláh στη Λευκωσία το Σεπτέμβριο.
Περαιτέρω, ετοιμάστηκε πρόγραμμα επισκέψεων και από τους δύο μας, με την
έγκριση της CEPOL, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό το πρόγραμμα
ανταλλαγής.

Επίσκεψη στη Βουδαπέστη

Κατά την εξαήμερη παραμονή μου στη
Βουδαπέστη είχα την ευκαιρία, μέσα από
το Πρόγραμμα Ανταλλαγής της CEPOL,
να γνωρίσω τον τρόπο λειτουργίας της
Αστυνομίας της Ουγγαρίας και να μάθω
νέους τρόπους αστυνόμευσης και καταπολέμησης του εγκλήματος.
Κατά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψής
μου, θα πραγματοποιούνταν τέσσερις
μεγάλες διαδηλώσεις στη Βουδαπέστη
και ο λόγος που επιλέγηκε ο συγκεκριμένος χρόνος πραγματοποίησης της επίσκεψης, ήταν για να υπάρχει η ευκαιρία
να παρατηρηθεί ο τρόπος αστυνόμευσης
της μεγαλύτερης διαδήλωσης.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 02/06/2013,
ήταν προγραμματισμένη η διαδήλωση
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των Ούγγρων, οι οποίοι διαμαρτύρονταν
για το διαμελισμό της Ουγγαρίας στις
04/06/1920 με τη συμφωνία των Βερσαλλιών, γνωστή ως Trianon Treaty, με
την οποία, οι Σύμμαχοι μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο «τιμώρησαν» την Ουγγαρία, με αποτέλεσμα να ωφεληθούν η
Σερβία, η Ρουμανία και η Τσεχοσλοβακία.
Οι διοργανωτές θα συγκεντρώνονταν
στο μεγαλύτερο πάρκο της Βουδαπέστης
και θα πήγαιναν, πεζοί, στις Πρεσβείες
των προαναφερομένων χωρών για να
διαμαρτυρηθούν. Το σημαντικό που παρατηρήθηκε είναι ότι, στο Σχέδιο Επιχείρησης, αναφερόταν η νομοθεσία που
διέπει τις διαδηλώσεις και το λεκτικό που
θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ο Επικεφαλής Αξιωματικός, σε περίπτωση που οι
διαδηλωτές θα παρεκτρέπονταν, για να
διαλυθούν ειρηνικά και να αποφευχθεί
η δυναμική παρέμβαση της Αστυνομίας.
Δεν συμμετείχε οποιαδήποτε ειδική ομάδα, παρά μόνο αστυνομικοί διαφόρων
Τμημάτων της Βουδαπέστης και ενός
Τμήματος, αντίστοιχου του δικού μας Ουλαμού Άμεσης Επέμβασης. Ακολούθως,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο
Χειρισμού Κρίσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας της Ουγγαρίας, κατά τη διάρκεια

της οποίας παρατηρήθηκε ο τρόπος χειρισμού της κατάστασης.
Για σκοπούς πρόληψης του εγκλήματος, η Αστυνομία της Ουγγαρίας τοποθετεί προσωρινό γραφείο στις περιοχές
με την περισσότερη εγκληματικότητα,
το οποίο στελεχώνεται από ένα μέλος
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και
δύο μέλη που πραγματοποιούν πεζές
περιπολίες. Στο γραφείο υπάρχουν κάμερες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με
το κεντρικό σύστημα της Αστυνομίας και
με όλες τις κάμερες της Βουδαπέστης.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν τοποθετημένες
1,000 κάμερες ασφαλείας σε όλη την
πόλη της Βουδαπέστης, με δυνατότητα
ελέγχου οποιασδήποτε εκδήλωσης ή περιστατικού, σε πραγματικό χρόνο. Τόσο
ο Υπεύθυνος του Κέντρου Χειρισμού
Κρίσεων όσο και τα υπόλοιπα μέλη που
εργάζονται εκεί, έχουν τη δυνατότητα
να επιλέξουν οποιαδήποτε κάμερα, να
μεγεθύνουν την εικόνα και οτιδήποτε
άλλο επιθυμούν, έτσι ώστε να παρακολουθούν οτιδήποτε γίνεται και να έχουν
πλήρη έλεγχο της κατάστασης.
Παράλληλα με τη διαδήλωση των Ούγ-

Μέλη της Αστυνομίας τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με την αστυνόμευση των εκδηλώσεων

γρων, την ίδια ημέρα, βρισκόταν σε εξέλιξη, σε άλλη πόλη, μεγάλη πορεία των
μοτοσικλετιστών Hells Angels.
Στη συνέχεια, έγινε επίσκεψη στις τρεις
Πρεσβείες όπου θα γίνονταν οι διαμαρτυρίες. Για την πρόληψη και αποφυγή
επεισοδίων, είχαν εγκατασταθεί ειδικά
διαμορφωμένα οχήματα, ένα σε κάθε
Πρεσβεία. Το κάθε αυτοκίνητο ήταν στελεχωμένο με δύο άτομα και για καλύτερη
αστυνόμευση, τοποθέτησαν έξι προσωρινές κάμερες (wireless) στο κάθε αυτοκίνητο και έλεγχαν κάθε πιθανό σημείο
διέλευσης των διαδηλωτών. Από τα αυτοκίνητα μπορούσαν επίσης να έχουν
εικόνα από τις μόνιμες κάμερες παρακολούθησης. Το Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων
είχε πρόσβαση σε όλες τις κάμερες, μόνιμες και προσωρινές.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος διευθετήθηκε, επίσης, επίσκεψη σε διάφορα
τμήματα της Αστυνομίας, καθώς επίσης
και στα γραφεία της Υπηρεσίας Auxiliary
Police, που στελεχώνεται από εθελοντές
πολίτες και πρώην αστυνομικούς, οι οποίοι βοηθούν την Αστυνομία με περιπολίες,
χωρίς όπλα, βοηθούν τους πολίτες σε
περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμύρων και
άλλων καταστροφών. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των ατόμων στην αστυνόμευση της πόλης και υπάρχει στενή
συνεργασία με την Αστυνομία. Σίγουρα,
τον πρώτο λόγο έχει η Αστυνομία και οι
εθελοντές παρέχουν σημαντική βοήθεια.
Οι εθελοντές εργάζονται καθόλη τη διάρ-

κεια του εικοσιτετραώρου για επείγοντα
περιστατικά και διαθέτουν οχήματα περιπολίας, πυροσβεστικά και οχήματα διάσωσης. Η Υπηρεσία αυτή είναι μέλος του
Διεθνούς Οργανισμού Βοηθητικής Αστυνομίας, (International Auxiliary Police
Association – IAPA).

της λίμνης. Επίσης, οι Λιμενικοί Σταθμοί
παρέχουν βοήθεια στο κοινό και επιλαμβάνονται επειγόντων και επικίνδυνων
περιστατικών.

Επίσκεψη στην πόλη Siofok

Πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις
στους χώρους της Αστυνομικής Ακαδημίας, όπου βρίσκονται η Αστυνομική Ακαδημία, η International Law Enforcement
Academy Budapest (ILEA), η οποία λειτουργεί με τα πρότυπα της Εθνικής Ακαδημίας του FBI των ΗΠΑ, (FBI National
Academy), το Κολλέγιο Central European
Police College (MEPA), το οποίο λειτουργεί για την καλύτερη συνεργασία των χωρών της κεντρικής Ευρώπης και το γραφείο της CEPOL Ουγγαρίας.
Παρατηρήθηκε ότι, υπάρχει στενή συνεργασία με τις Υπηρεσίες άλλων χωρών και
στην ILEA υπάρχουν σπουδαστές από άλλες χώρες της Ευρώπης για προγράμματα εκπαίδευσης οκτώ εβδομάδων.
Η MEPA λειτουργεί ως Εκπαιδευτικό Κέντρο για τα μέλη της Αστυνομίας των χωρών που συμμετέχουν, οι οποίες είναι η
Αυστρία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Τσεχία,
η Γερμανία, η Ελβετία και η Ουγγαρία.
Αναμφίβολα, τα οφέλη που προκύπτουν
από τέτοια προγράμματα είναι πολύ σημαντικά, τόσο σε προσωπικό όσο και σε
επαγγελματικό επίπεδο. Η ανταλλαγή
απόψεων και βέλτιστων πρακτικών οδηγεί στην καλύτερη αντιμετώπιση του
εγκλήματος και στην αποφυγή λαθών.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στην πόλη Siofok, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη, στις όχθες της λίμνης BALATON
και είναι μεγάλο τουριστικό θέρετρο. Οι
μόνιμοι κάτοικοι στην πόλη είναι 20,000
και κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο
μαζί με τους τουρίστες ανέρχονται στις
200,000. Για το λόγο αυτό, η Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης ενισχύεται με
προσωπικό, το οποίο αποσπάται εκεί για
δύο μήνες για καλύτερη αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας και για έκτακτες
καταστάσεις.
Το σημαντικό είναι ότι, στα αυτοκίνητα της
Αστυνομίας στη συγκεκριμένη πόλη, έχει
εγκατασταθεί, σε πιλοτική βάση, το σύστημα TETRA, με το οποίο μπορεί να γίνεται
έλεγχος των περιπολικών σε σχέση με
την τοποθεσία που βρίσκονται, την κατεύθυνση και την ταχύτητά τους.
Στην πόλη υπάρχουν επίσης και Λιμενικοί Σταθμοί, οι οποίοι ασχολούνται με την
αστυνόμευση της λίμνης BALATON και
με τη διερεύνηση οποιωνδήποτε αδικημάτων/εγκλημάτων διαπραχθούν εντός

Επίσκεψη σε άλλες αστυνομικές εγκαταστάσεις

Όχημα της Αστυνομίας στο οποίο είναι εγκατεστημένος ειδικός εξοπλισμός παρέχοντας τη δυνατότητα
εκπομπής της εικόνας που καταγράφει στο κέντρο χειρισμού κρίσεων της Αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Σένγκεν: Η πύλη προς την
Ελεύθερη κυκλοφορία
στην Ευρώπη
Του Αστυνόμου Α΄ Σολωμού Σολωμού
Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου

Το Σένγκεν, χωριό στο νότιο άκρο του Λουξεμβούργου επί του ποταμού Μοζέλα, έχει
καταστεί συνώνυμο της κατάργησης των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων και
της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων και αγαθών στην Ευρώπη.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ
Ο χώρος Σένγκεν ιδρύθηκε στις 14 Ιουνίου 1985, όταν
πέντε χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες και
Λουξεμβούργο) υπέγραψαν τη συμφωνία του Σένγκεν.
Πέντε χρόνια αργότερα, η σύμβαση του Σένγκεν καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοζόταν στην πράξη η
κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Θέσπισε
επίσης σειρά αντισταθμιστικών μέτρων αναγκαίων για την
ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, τον καθορισμό διαδικασιών για την έκδοση ομοιόμορφων θεωρήσεων, την ανάληψη δράσεων για την καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου ναρκωτικών και τη δημιουργία κοινού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, του «Συστήματος
Πληροφοριών Σένγκεν» (SIS).
Η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων που ισχύει σήμερα, άρχισε στις 26 Μαρτίου 1995, όταν επτά χώρες (οι
πέντε αρχικές μαζί με την Πορτογαλία και την Ισπανία)
κατάργησαν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορά τους.
Έκτοτε, ο χώρος Σένγκεν επεκτάθηκε σταθερά και σήμερα
περιλαμβάνει το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία,
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τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο,
την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την
Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη
Φινλανδία, τη Σουηδία και τέσσερις χώρες που δεν είναι
μέλη της ΕΕ: την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το
Λιχτενστάιν.
Στο μέλλον, με την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν, θα περιλαμβάνει 28 ευρωπαϊκές χώρες.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Κύπρος δεν αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν. Ωστόσο, συμμετέχουν σε
ορισμένους από τους κανόνες του.
Η Κροατία, η οποία έχει ενταχθεί στην Ε.Ε. τον περασμένο
Ιούλιο, θα εισχωρήσει πλήρως στο Σένγκεν μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και τη λήψη της αναγκαίας
απόφασης του Συμβουλίου. Κάθε χώρα Σένγκεν αξιολογείται τακτικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρ-

μογή των συμφωνημένων κανόνων από όλους. Η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα έχει συνέπειες
για άλλους τομείς πολιτικής, όπως η αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος, η διασυνοριακή μετακίνηση, το
διασυνοριακό εμπόριο και η διασυνοριακή δικαιοσύνη. Ως
εκ τούτου, οι κανόνες του χώρου Σένγκεν δεν αφορούν
μόνο την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αλλά επίσης τις θεωρήσεις, το άσυλο και την αστυνομική, τελωνειακή και δικαστική συνεργασία.

ση του οργανωμένου εγκλήματος.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα όργανα επιβολής του νόμου μπορούν επίσης να πραγματοποιούν διασυνοριακές παρακολουθήσεις και διώξεις
στο έδαφος όμορων κρατών μελών, για παράδειγμα, όταν
ένας ύποπτος για διάπραξη εγκληματικής ενέργειας επιχειρεί να διαφύγει από την Αστυνομία ενός κράτους διασχίζοντας τα σύνορα όμορης χώρας.

Η ελεύθερη κυκλοφορία στο χώρο Σένγκεν αποτελεί δικαίωμα όχι μόνο για περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο
ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για όλους τους υπηκόους
τρίτων χωρών που βρίσκονται νόμιμα στο χώρο Σένγκεν.
Οι αλλοδαποί που διαμένουν στο χώρο, απολαμβάνουν το
εν λόγω δικαίωμα χωρίς να χρειάζονται θεωρήσεις, εφόσον ισχύει η άδεια διαμονής τους. Οι αλλοδαποί που ταξιδεύουν εντός του χώρου Σένγκεν μπορούν να ταξιδεύουν
ελεύθερα για χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν
τις 90 ημέρες εντός ενός εξαμήνου.
Ως ελεύθερη κυκλοφορία νοείται: καμία αναμονή σε αεροδρόμια, σε θαλάσσια ή χερσαία σύνορα και κανένας πλέον έλεγχος στα εσωτερικά σύνορα. Οι υποδομές ελέγχου,
όπως οι θάλαμοι των Συνοριοφυλάκων και οι λοιποί φυσικοί φραγμοί έχουν εξαλειφθεί.
Ωστόσο, κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει το δικαίωμα να
προβαίνει σε ελέγχους προσώπων και να διεξάγει τελωνειακούς ελέγχους οπουδήποτε εντός της εθνικής της
επικράτειας στο πλαίσιο των καθημερινών εργασιών του
αστυνομικού, τελωνειακού και μεταναστευτικού ελέγχου.
Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν φάσμα που εκτείνεται, για παράδειγμα, από την οδική κυκλοφορία έως την καταπολέμη-

ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εσωτερικά σύνορα
Οι όμορες χώρες συνεργάζονται στενά και έχουν το δικαίωμα να διεξαγάγουν κοινές επιχειρήσεις και ελέγχους και
στις δύο πλευρές των κοινών συνόρων τους π.χ. ελεγχόμενες παραδόσεις ναρκωτικών καθώς και κοινές αστυνομικές περιπολίες.

Στην περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή
την εσωτερική ασφάλεια, ένα κράτος μέλος μπορεί να επαναφέρει κατ’ εξαίρεση τους συνοριακούς ελέγχους σε όλα
ή σε ορισμένα σημεία των εσωτερικών του συνόρων για
περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η
φιλοξενία μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων που μπορούν
να προκαλέσουν κίνδυνο ασφάλειας.

Εξωτερικά σύνορα
Τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν έχουν μήκος
άνω των 50.000 χιλιομέτρων (το 80% περίπου είναι θαλάσσια σύνορα και το 20% χερσαία) και περιλαμβάνουν
εκατοντάδες αερολιμένες και θαλάσσιους λιμένες, καθώς
και χερσαία σημεία διέλευσης των συνόρων.
Κάθε κράτος Σένγκεν είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο στα
εξωτερικά σύνορά του. Τα πρότυπα και το επίπεδο ελέγχου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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είναι τα ίδια σε όλα τα σημεία διέλευσης των εξωτερικών
συνόρων του χώρου Σένγκεν, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους. Οι κοινοί κανόνες ορίζονται στον «κώδικα συνόρων του Σένγκεν».
Το 2005 συστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) (1). Ο οργανισμός αυτός έχει ως κύριο ρόλο τη συμπλήρωση των εθνικών συστημάτων διαχείρισης των συνόρων των κρατών
μελών, που συμμετέχουν στο χώρο Σένγκεν, προωθώντας
την ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων
και συντονίζοντας την επιχειρησιακή συνεργασία σε επίπεδο Ε.Ε.. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στα
εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν.
Συνοριοφύλακες μιας χώρας μπορούν να αποσπώνται σε
άλλη χώρα προκειμένου να συμμετέχουν σε κοινές επιχειρήσεις και να παρέχουν στήριξη σε κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις.
Σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με την τοπική
διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά σύνορα, αρκετά
κράτη Σένγκεν έχουν συνάψει με όμορες τρίτες χώρες, διμερείς συμφωνίες που προβλέπουν τη χορήγηση άδειας
τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας αυτής, καθώς και του εμπορίου,
των κοινωνικών και πολιτιστικών ανταλλαγών και της περιφερειακής συνεργασίας.
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SIS (Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν)
Ένα από τα πιο σημαντικά αντισταθμιστικά μέτρα για την
κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα είναι το
SIS (1). Το SIS είναι μια κοινή βάση δεδομένων για τις αρχές που είναι αρμόδιες για τα σύνορα και τη μετανάστευση,
καθώς και για τις αρχές επιβολής του νόμου των συμμετεχόντων κρατών. Οι αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση
στο σύστημα αυτό στα σύνορά τους, εντός της εθνικής τους
επικράτειας και στα προξενεία τους στο εξωτερικό. Στο SIS
εφαρμόζονται ειδικοί αυστηροί κανόνες για την προστασία
των δεδομένων.
Τον Αύγουστο του 2012, το SIS περιελάμβανε περισσότερα από 44 εκατομμύρια καταχωρήσεις σχετικά με:
α) πρόσωπα (περισσότερες από ένα εκατομμύριο καταχωρήσεις)
• στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή
στο χώρο Σένγκεν (77 %),
• που πρέπει να συλληφθούν (ευρωπαϊκό ένταλμα
σύλληψης) (4 %),
• που αγνοούνται (6 %),
• που έχουν κληθεί να εμφανιστούν ενώπιον δικαστικής αρχής (9 %),
• για διακριτική παρακολούθηση ή ειδικό έλεγχο (4 %),
και
β) απολεσθέντα ή κλοπιμαία αντικείμενα (σχεδόν 43 εκα-

τομμύρια καταχωρήσεις) προκειμένου να κατασχεθούν ή
να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές
διαδικασίες:
• κενά ή εκδοθέντα έγγραφα (86 %), π.χ. διαβατήρια,
ταυτότητες, άδειες οδήγησης, άδειες διαμονής, ταξιδιωτικά έγγραφα, έγγραφα οχήματος,
• οχήματα και πινακίδες κυκλοφορίας (12 %),
• πυροβόλα όπλα (1 %) και
• τραπεζογραμμάτια (λιγότερο από 1 %).
Το 2011 προέκυψαν περισσότερες από 110.000 «θετικές
απαντήσεις»: εντοπίστηκαν περίπου 80.000 πρόσωπα και
30.000 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από
16.000 κλεμμένα οχήματα. Τούτο σημαίνει ότι καθημερινά προκύπτουν πέραν των 300 θετικών απαντήσεων στις
οποίες περιλαμβάνονται 44 κλεμμένα οχήματα, κατά μέσον όρο.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Οι χώρες Σένγκεν εφαρμόζουν ορισμένους ειδικούς κανόνες για διευκόλυνση των διαδικασιών σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την αρχή «ne bis in idem», ώστε να μην μπορεί ένα
πρόσωπο να διώκεται και να τιμωρείται ποινικά δύο φορές
για την ίδια πράξη σε διαφορετικά κράτη του χώρου Σένγκεν. Οι περισσότερες από τις αρχικές διατάξεις Σένγκεν
για την αστυνομική και τη δικαστική συνεργασία έχουν εν
τω μεταξύ ενσωματωθεί σε πράξεις της Ε.Ε. που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε..

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Κοινή θεώρηση Σένγκεν χορηγείται σε αλλοδαπούς που
επισκέπτονται το χώρο Σένγκεν και που υπόκεινται στην
υποχρέωση θεώρησης, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
539/2001. Η θεώρηση παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης
κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια Σένγκεν κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Η περίοδος αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Η παραμονή άνω των 90 ημερών καθώς και η διαμονή στις χώρες Σένγκεν διέπονται από τις
εθνικές νομοθεσίες.
Το 2011 εκδόθηκαν πέραν των δώδεκα εκατομμυρίων θεωρήσεων Σένγκεν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι θεωρήσεις
μακράς διαρκείας (για παραμονή άνω των 90 ημερών) που
εκδόθηκαν από τις χώρες Σένγκεν υπερέβηκαν, συγκριτικά, μόλις το ένα εκατομμύριο.
Τα κράτη Σένγκεν συνεργάζονται προκειμένου να διευκολύνουν τους αιτούντες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
για τη χορήγηση θεώρησης Σένγκεν στις χώρες ή τις περιφέρειες όπου διαμένουν.

σύστημα διευκολύνει την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης στα προξενεία των κρατών Σένγκεν σε όλο τον κόσμο και συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των
εξωτερικών συνόρων.

ΑΣΥΛΟ
Το 2011, τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., μαζί με τη Νορβηγία
και την Ελβετία, εξέδωσαν αθροιστικά περισσότερες από
302,000 πρωτοβάθμιες αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις
παροχής ασύλου. Οι αποφάσεις αυτές ήταν θετικές περίπου κατά 1/4 και απορριπτικές κατά 3/4.
Για τον καθορισμό του κράτους που είναι αρμόδιο για την
εξέταση μιας αίτησης παροχής ασύλου, υπάρχει μηχανισμός (κανονισμός του Δουβλίνου), ώστε να αποτρέπεται
η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων ασύλου από το ίδιο πρόσωπο σε διάφορες χώρες Σένγκεν και να αποφεύγεται ο
κίνδυνος να μην εξετάζει τις εν λόγω αιτήσεις καμιά από
τις χώρες αυτές. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί μια
βάση δεδομένων για την ανταλλαγή δακτυλικών αποτυπωμάτων (Eurodac).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει τις εργασίες του
που αποσκοπούν στη θέσπιση ενός Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήματος για το Άσυλο (ΚΕΣΑ). Προς το σκοπό αυτό,
τα ισχύοντα νομικά μέσα της Ε.Ε. στον τομέα του Ασύλου
πρέπει να εκσυγχρονιστούν ούτως ώστε να βελτιωθεί η
εναρμόνιση και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία και
στην πράξη μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, η οποία ιδρύθηκε το 2010.

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕΝΓΚΕΝ
1995: Βέλγιο – Γαλλία – Γερμανία – Λουξεμβούργο – Κάτω
Χώρες – Πορτογαλία – Ισπανία
1997: Αυστρία – Ιταλία
2000: Ελλάδα
2001: Δανία – Φινλανδία – Σουηδία
2007: Εσθονία – Λετονία – Λιθουανία – Μάλτα – Ουγγαρία
– Πολωνία –Σλοβακία – Σλοβενία – Τσεχική Δημοκρατία

ΚΡΑΤΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕΝΓΚΕΝ
2001: Ισλανδία – Νορβηγία
2008: Ελβετία
2011: Λιχτενστάιν

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕΝΓΚΕΝ
Βουλγαρία – Ρουμανία

Όλα τα προξενεία των χωρών Σένγκεν σε όλο τον κόσμο
εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες για την έκδοση θεώρησης.

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕΝΓΚΕΝ

Το VIS (Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις), που
συνδέει τα κράτη μέλη και τα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης σε μια κοινή βάση δεδομένων, άρχισε τη
λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2011 και σταδιακά εξαπλώθηκε για να καλύπτει όλες τις περιοχές του κόσμου. Το

Πηγή Πληροφοριών:

Ηνωμένο Βασίλειο – Ιρλανδία – Κύπρος

Τα πιο πάνω έχουν συνταχθεί από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και έχουν ενημερωτικό και μόνο σκοπό.
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Ευρωπαϊκό Αστυνομικό
Δίκτυο Τροχαίας TISPOL
Του Α/Λοχία 922 Τάσου Ασιήκκη και
της Αστυφύλακα 871 Κατερίνας Βέιζυ
του Γραφείου Μελετών και Ερευνών
Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου

To Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας TISPOL δημιουργήθηκε από τις Υπηρεσίες
Τροχαίας των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών, με σκοπό την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου στους δρόμους της Ευρώπης. Η
κύρια αποστολή και προτεραιότητα του Οργανισμού TISPOL είναι η μείωση των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών συνεπεία οδικών τροχαίων συγκρούσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο διοργανώνει και συντονίζει
πανευρωπαϊκές επιχειρήσεις/εκστρατείες, προωθεί την ενθάρρυνση της έρευνας για τη θέσπιση αποτελεσματικότερου
προγράμματος αστυνόμευσης στο οδικό δίκτυο, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή επιμόρφωσης / διαφώτισης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας.

πρόγραμμα «Lifesaver» για την περίοδο 2014 - 2015.
Πιο κάτω εκτίθενται τα αποτελέσματα των πρόσφατων συναντήσεων του Δικτύου TISPOL στη Βουλγαρία και στις Βρυξέλλες.
Συναντήσεις Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου TISPOL

Ο Οργανισμός αποσκοπεί περαιτέρω στο να φέρει πιο κοντά
τα μέλη των Υπηρεσιών Τροχαίας των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών, ανταλλάσσοντας έτσι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Η Αστυνομία Κύπρου είναι ενεργό μέλος του TISPOL από το
2004. Μέλη της Τροχαίας εκπροσωπούν την Αστυνομία στο
Συμβούλιο του Οργανισμού και στην Επιχειρησιακή Ομάδα
Εργασίας του. Η Αστυνομία συμμετέχει τόσο στις πανευρωπαϊκές εκστρατείες αστυνόμευσης που ανακοινώνει ο
Οργανισμός, όσο και στα συνέδρια, τα επιμορφωτικά σεμινάρια και τα προγράμματα ανταλλαγής μελών της Τροχαίας,
στο πλαίσιο του προγράμματος «Road Policing Activities»,
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυπριακή Αστυνομία έχει επίσης επιλεγεί για συμμετοχή στο
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1. TISPOL Road Policing Seminar

Τον περασμένο Μάρτιο, πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της

Βουλγαρίας το σεμινάριο για την Αστυνόμευση του Οδικού
Δικτύου (Road Policing Seminar) του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας (TISPOL). Το σεμινάριο, το οποίο
χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος για την Πρόληψη
και Καταπολέμηση του Εγκλήματος της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου έργου «Δράσεις για
την Οδική Αστυνόμευση», στο οποίο η Αστυνομία Κύπρου
συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Στο Σεμινάριο, συμμετείχαν 42 εκπρόσωποι της «Ομάδας
Οδικής Αστυνόμευσης» του Οργανισμού TISPOL, από 23 ευ-

ρωπαϊκές χώρες. Την Κύπρο εκπροσώπησε η Αστυφύλακας
817 Κατερίνα Βέιζυ του Γραφείου Μελετών και Ερευνών του
Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου.
Τις εργασίες του Σεμιναρίου χαιρέτησαν ο Διευθυντής της
Γενικής Διεύθυνσης της Εθνικής Αστυνομίας της Βουλγαρίας, Chief Commissioner Angel Antonov και ο Πρόεδρος του
Οργανισμού TISPOL, Koen Ricour.
Έγινε παρουσίαση εκ μέρους του επικεφαλής του Τμήματος Τροχαίας της Εθνικής Αστυνομίας της Βουλγαρίας,
Commissioner Anton Antonov, σχετικά με τις εξελίξεις στον
τομέα της οδικής αστυνόμευσης στη Βουλγαρία. Στην παρουσίαση τονίστηκε ότι η Οδική Αστυνόμευση (Road Policing), η
οποία αποτελεί το νέο μοντέλο που εφαρμόζεται στη χώρα,
συμπεριλαμβάνει τρία στοιχεία:
1) Την οδική ασφάλεια ως πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων,
2) την πρόληψη, καταπολέμηση και εξιχνίαση του εγκλήματος που σχετίζεται με τη χρήση του οδικού δικτύου και
3) την τήρηση του νόμου και της τάξης στους δημόσιους
δρόμους.
Έγινε επίσης αναφορά στις επιτυχημένες διασυνοριακές επιχειρήσεις που διοργάνωσε η Βουλγαρία στον τομέα αυτό, σε
συνεργασία με την Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, τα κύρια στοιχεία της Οδικής Αστυνόμευσης, το προσωπικό, οι εξοπλισμοί και τεχνολογίες, οι βάσεις
δεδομένων, οι τηλεπικοινωνίες και η οργάνωση.
Μέσω της συζήτησης, διαφάνηκε ότι προκύπτει ανάγκη για
εκπαίδευση και έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού που
εμπλέκεται στην Οδική Αστυνόμευση, σε θέματα διερεύνησης εγκλημάτων και ανταλλαγής πληροφοριών. Η συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών πρώτης γραμμής της Τροχαίας
και των συναδέλφων τους από τα Τμήματα Ανιχνεύσεως
Εγκλημάτων κρίθηκε επιβεβλημένη.
Διαφάνηκε ότι, η χρήση της τεχνολογίας στο δρόμο, με την

έγκαιρη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, έχει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της Οδικής Αστυνόμευσης. Έχει, επίσης, διαφανεί η σημασία της ανταλλαγής
πληροφοριών για σκοπούς πρόληψης και εξιχνίασης του
εγκλήματος, που σχετίζεται με τη χρήση του οδικού δικτύου,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συζητήθηκε το μέλλον της Οδικής Αστυνόμευσης και οι κύριοι τομείς ανάπτυξης και δόθηκαν παραδείγματα από κάθε
χώρα, με εισηγήσεις που μπορούν να μεταφερθούν από το
Δίκτυο TISPOL σε στρατηγικό / ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τέλος, έγινε εισήγηση για εναρμόνιση του επιτρεπόμενου
ορίου αλκοόλης κατά την οδήγηση και των σχετικών ποινών,
σε όλα τα κράτη μέλη, η περαιτέρω εναρμόνιση των νομοθεσιών που σχετίζονται με την Τροχαία και η αυξημένη χρήση
των Συστημάτων Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Εγγραφής (Α.Ν.P.R. Systems).
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιελάμβανε, επιπρόσθετα,
τα ακόλουθα θέματα:
• «Η χρήση του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης
Πινακίδων Εγγραφής (ANPR) στη Νορβηγία – σχετικές
εμπειρίες».
• «Η χρήση του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Εγγραφής (ANPR) στο Ηνωμένο Βασίλειο – σχετικές εμπειρίες».
• «Το έργο EU DEPET σχετικά με τις καινούργιες τεχνολογίες αστυνόμευσης».

2. TISPOL Council Meeting, Road Policing
Strategy Seminar and Road Policing
Conference

Τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες οι
καθιερωμένες συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού
Δικτύου Τροχαίας TISPOL, του οποίου η Κυπριακή Αστυνομία
είναι μέλος. Σε αυτές συμμετείχαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Ανώτερος Αστυνόμος,
Δημήτρης Δημητρίου και ο Α/Λοχίας 922 Τάσος Ασιήκκης,
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του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκε το θέμα
της διασυνοριακής συνεργασίας των χωρών – μελών του
Δικτύου και διαπιστώθηκε ότι αρκετές χώρες έχουν ήδη
προχωρήσει σε διάφορες συνεργασίες στους τομείς καταστολής των τροχαίων παραβάσεων, αλλά και του εγκλήματος, με τη διενέργεια κοινών περιπολιών, κατά μήκος των
συνόρων τους και με την ανταλλαγή πληροφοριών για το
έγκλημα. Ως παράδειγμα, σημειώνεται η συνεργασία της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

«Στόχος του προγράμματος
είναι η ενίσχυση του
αισθήματος ασφάλειας
των πολιτών, μέσω της
Αστυνόμευσης του Οδικού
Δικτύου (Road Policing)»

Σε σχέση με τις παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρακτικές που
εφαρμόζονται στο Βέλγιο για την ορθή προσέγγιση του
θύματος από την Αστυνομία. Εντύπωση προκάλεσε η περίπτωση γυναίκας η οποία έχασε σε οδική τροχαία σύγκρουση, τα δύο της παιδιά. Λόγω της προσεκτικής προσέγγισης
κατά την ενημέρωσή της για το συμβάν, από την Αστυνομία, αντιμετώπισε, όπως η ίδια παραδέχθηκε, με ομαλότερο
τρόπο την απώλεια των προσφιλών της και εκτίμησε ιδιαίτερα το έργο που επιτελεί η Αστυνομία στον τομέα αυτό.

TISPOL, με θέμα «Οι προκλήσεις στον τομέα της οδικής
αστυνόμευσης και ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε». Κατά την παρουσίαση εκτέθηκε το όραμα του Δικτύου
TISPOL, που είναι «Ασφαλείς δρόμοι για τον καθένα», κάτι
που επιτυγχάνεται μόνο με τις δραστηριότητες της Αστυνομίας στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

O Ad Hellemons, Διευθυντής του Δικτύου TISPOL εξήρε τη
σημασία της μετάβασης από την Τροχαία (Traffic Policing)
στην Οδική Αστυνόμευση (Road Policing), ενόψει του γεγονότος ότι, το έγκλημα περνά μέσω του οδικού δικτύου και
αφού σημείωσε, ότι το Δίκτυο TISPOL είχε επισημάνει πριν
έξι χρόνια την ανάγκη όπως γίνει αυτή η μετάβαση, τόνισε
ότι λόγω της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ακόμη καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουμε, με πιο αποτελεσματικούς τρόπους.

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται, όπως ανέφερε, είναι
να συνδεθούμε και να συνεργαζόμαστε στενά, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για ανάληψη δράσεων / εκστρατειών, να διαμορφώνουμε ιδέες στον τομέα της Οδικής
Αστυνόμευσης τις οποίες να μοιραζόμαστε όπως και στην
Τροχαία Αστυνόμευση, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία το έγκλημα.
Από την παρουσίαση που έγινε για το Σύστημα Αυτόματης
Αναγνώρισης Πινακίδων Εγγραφής (A.N.P.R. System) από
τον Υπαστυνόμο Derek Roberts, του Ηνωμένου Βασιλείου, που βασίστηκε σε έρευνα, διαφάνηκε ότι οι συλλήψεις
στις οποίες οδηγήθηκε η Αστυνομία κατά τη χρήση του Συστήματος, ήταν πέντε φορές περισσότερες από αυτές που
διενεργούνται σε άλλες χώρες χωρίς τη χρήση του και οι
υποθέσεις αδικημάτων που οδηγούνται στη Δικαιοσύνη είναι τριπλάσιες σε σύγκριση με αυτές που προωθούνται στο
Δικαστήριο, χωρίς τη χρήση του Συστήματος.

Όπως σημείωσε με έμφαση ο Υπαστυνόμος Derek Roberts,
«η καλή χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την αποτελεσματική Αστυνόμευση, αποτελούν ένα πολύ δυνατό
όπλο στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος».
Πρόσθεσε δε ότι, η χρήση του δρόμου είναι ζωτικής σημασίας για μια εγκληματική ομάδα και ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ανάγκη των εγκληματιών ως το
αδύνατο τους σημείο για να το κτυπήσουμε.
Σημαντική ήταν και η παρουσίαση που έγινε από τον Pasi
Kempainen, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Δικτύου
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Ο Pasi Kempainen εξέφρασε τη θέση πως νοουμένου ότι είναι δεδομένη η πολιτική θέληση και χρηματοδότηση, ο επαγγελματισμός, η συνεργασία και η επιχειρησιακή εργασία, θα
πρέπει να επιδιωχθεί όπως έχουμε πάντοτε στους δρόμους
μέλη της Αστυνομίας εκπαιδευμένα και με κίνητρα, για να
εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές Αστυνόμευσης.

Η Suzette Davenport, Αρχηγός της Αστυνομίας του
Gloucestershire ανάλυσε τα πλεονεκτήματα που αποκόμισε και αναμένεται να αποκομίσει η Αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου από την υιοθέτηση του Μοντέλου της
Οδικής Αστυνόμευσης “Policing the Road”. Οι προτεραιότητες που είχαν τεθεί ήταν η μείωση των θυμάτων στους
δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, η καταπολέμηση της
εγκληματικότητας και η συστηματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου.
Τα μέλη του Συμβουλίου του Δικτύου TISPOL, στο οποίο
συμμετείχε ο Αστυνομικός Διευθυντής Τμήματος Τροχαίας Δ. Δημητρίου, ενημερώθηκαν από τον Γραμματέα Ian
Hamill και τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας Οδικής
Αστυνόμευσης Pasi Kempainen, για τη συνέχιση του υφιστάμενου Προγράμματος Οδικής Αστυνόμευσης «Road
Policing Activities (RPA)», το οποίο θα διαρκέσει μεταξύ
1ης Οκτωβρίου 2013 και 31ης Οκτωβρίου 2014 και θα
έχει τίτλο «RPA III». Η Κύπρος επιλέγηκε όπως συμμετέχει
και στο νέο αυτό πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν
δέκα διεθνείς επιχειρήσεις / εκστρατείες Αστυνόμευσης
και θα διοργανωθούν τρία σεμινάρια, ένα συνέδριο, δύο
συναντήσεις, καθώς και ανταλλαγή Αστυνομικών της Τροχαίας.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, μέσω της Αστυνόμευσης του
Οδικού Δικτύου (Road Policing), έτσι ώστε ο ρόλος των
αστυνομικών να παύσει οριστικά να περιορίζεται στον
εντοπισμό των παραβατών τροχαίας, αλλά να επεκταθεί
και στον εντοπισμό οποιωνδήποτε άλλων εγκλημάτων /
αδικημάτων που σχετίζονται με τη χρήση των δρόμων και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω
της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, της συνεργασίας και
του συντονισμού.

ΓΛΩΣΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Τη γλώσσα μου
έδωσαν Ελληνική

Επιμέλεια: Γιώργου Ζαννέτου
Από το βιβλίο του Τάκη Νατσούλη «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις»

«Αλκυονίδες μέρες»

Οι καλές
μέρες στα μέσα του Γενάρη. Τις λέμε
«αλκυονίδες» και λέγονται έτσι, από
το όνομα της Αλκυόνης, κόρης του Αίολου, που κυβερνούσε τους ανέμους.
Ο Δίας τιμώρησε την Αλκυόνη για μια
ασέβεια και την έκανε πουλί, την «Αλκυόνα», που καταδικάστηκε να κλωσσάει
τα αυγά της το χειμώνα αντί την άνοιξη.
Επειδή όμως, τα αυγά τα άφηνε στους
βράχους που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα ή στις όχθες των ποταμών και οι
χειμωνιάτικοι αέρηδες τα παράσερναν
μαζί με τα κύματα, παρακάλεσε το Δία
να τη συγχωρέσει. Αυτός τη λυπήθηκε
και διάταξε τον Αίολο να σταματήσει
περίπου 14 ημέρες τους δυνατούς ανέμους για να κλωσσάει αυτή.

«Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» Η φράση αυτή πρωτακούστηκε
σε μια συζήτηση μεταξύ του Στρατηγού Μακρυγιάννη, του συνταγματάρχη
Καλλέργη και του Κώστα Αντύπα, νεοφερμένου τότε στην Αθήνα από την
Ευρώπη. Το θέμα αυτής της συζήτησης
ήταν για το σύνταγμα, που επρόκειτο να
ζητήσουν να παραχωρήσει ο Όθωνας.
Ο Αντύπας δε συμφώνησε με τη λύση
του ζητήματος και πρότεινε να αναβάλουν τη συζήτηση, γιατί οι πολίτες δεν
ήταν ακόμη ώριμοι να τη δεχτούν. Τότε
ο Μακρυγιάννης, ερεθισμένος είπε το :
«άλλα λόγια να αγαπιόμαστε». Δηλαδή
άλλες κουβέντες για να μην τσακωθούμε.

«Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε
τ’ ρούχα αλλιώς» Η φράση αυτή
ξεκίνησε από μια παροιμία, αλλά έγινε
παροιμιακή από το παρακάτω περιστατικό. Στους χρόνους του Όθωνα, υπήρχε ένας γνωστός κουρελιάρης τύπος, ο
Μανώλης Μπατίνος. Δεν υπήρχε κανείς
στην Αθήνα που να μην τον γνωρίζει,
μα και να μην τον συμπαθεί. Οι κάτοικοι του έδιναν συχνά κανένα παντελόνι
ή κανένα σακάκι, αλλά αυτός δεν καταδεχόταν να τα πάρει, γιατί δεν ήταν
ζητιάνος. Ήταν ...ποιητής, ρήτορας και
φιλόσοφος. Στεκόταν σε μια πλατεία
και αράδιαζε ό,τι του κατέβαινε. Κάποτε,
λοιπόν, έτυχε να περάσει από εκεί ο Ιωάννης Κολέττης. Ο Μανώλης τον πλησί-

ασε και τον ρώτησε, αν είχε το δικαίωμα
να βγάλει λόγο στη Βουλή. Ο Κολέττης
του είπε ότι θα του έδινε ευχαρίστως
άδεια, αν πετούσε από πάνω του τα παλιόρουχα που φορούσε και έβαζε άλλα
της ανθρωπιάς. Την άλλη μέρα, ο Μανώλης παρουσιάστηκε στην πλατεία με
τα ίδια ρούχα, αλλά φορούσε τα μέσα έξω. Ο κόσμος τον κοιτούσε έκπληκτος.
Και τότε άκουσε αυτούς τους στοίχους
από το στόμα του Μανώλη:
«Άλλαξε η Αθήνα όψη
σαν μαχαίρι δίχως κόψη,
πήρε κάτι απ’ την Ευρώπη
και ξεφούσκωσε σαν τόπι.
Άλλαξαν χαζοί και κούφοι
και μας κάναν κλωτσοσκούφι.
Άλλαξε κι ο Μανωλιός
κι έβαλε τα ρούχα αλλιώς».

«Άλλαξε ταρίφα» Ταρίφα είναι η
διατίμηση. Είναι λέξη ιταλική: tariffa,
(αραβ. taarifa), που τη συναντούσαμε
γραμμένη πάνω στο ταξίμετρο των αυτοκινήτων ταξί. Επειδή υπήρχε άλλη
ταρίφα για το κέντρο των Αθηνών και
άλλη για έξω από την Αθήνα, γι’ αυτό
μόλις ο «σοφέρ» έφτανε στο σημείο
εκείνο, άλλαζε ταρίφα.
«Άλλα τα μάτια του λαγού κι’
άλλα της κουκουβάγιας» Ξέχωρα από τον άνθρωπο, ο λαγός έχει ένα
άλλο εχθρό, την κουκουβάγια. Και οι
διαφορές τους είναι ενοικιοστασιακές.
Η κουκουβάγια φτιάχνει τη φωλιά της
συνήθως στα χαλάσματα των σπιτιών,

ανάμεσα σε ακατοίκητα καλύβια. Όταν
όμως ζει στο δάσος, σπίτια δεν υπήρχουν και έτσι δεν διστάζει να κάνει με
το ζόρι έξωση στο λαγό. Σταμπάρει τη
φωλιά του λαγού και σε κατάλληλη ευκαιρία ορμάει, σκοτώνει τα λαγουδάκια
με το ράμφος και τα νύχια της και κάθεται αυτή στο έτοιμο σπίτι. Όταν οι κυνηγοί, όμως, φτάσουν ακολουθώντας τ’
αχνάρια του λαγού ή με τη βοήθεια του
σκυλιού τους, μπροστά στη φωλιά του
λαγού, τότε αντικρίζουν στη «μπούκα»
δύο πελώρια γυαλιστερά μάτια, τα μάτια όχι του λαγού, αλλά της κουκουβάγιας.
Αυτό που κάνει όμως, η κουκουβάγια
στο λαγό, φαίνεται ότι το κάνει και ο
κούκος στην κουκουβάγια. Λέγεται ότι
«ο κούκος μέλλων να γεννήση τα ωά
του, διευθύνει με ταχύτατην πτήσιν εις
φωλέαν γλαυκός, ήτις, τυφλώττουσα
προς το ημερινόν ηλιακό φως, γίνεται
περίφοβος εις την αιφνιδίαν προσβολήν του κούκου και παραχωρεί την
φωλέαν της. Τότε ο κούκος κυλίων και
εκβάλλων εν των ωών εκείνη (της κουκουβάγιας), γεννά και αντικαθίστησι τα
ιδικά του. Η γλαύξ μετά την επιστροφήν
αυτής επωάζει αυτά, ο δε κούκος με την
αυτήν ταχύτητα διώκει την γλαύκα εκάστοτε και τρέφει τα νεογνά του, μέχρις
ου πτερυγίσωσι και τον ακολουθήσωσιν». Γι’ αυτό και οι αρχαίοι είχαν μια
σχετική παροιμία : «Άλλο γλαύξ, άλλο
κορώνη φθέγγεται». Καθώς επίσης,
και αυτή που μεταχειρίζονται ακόμη σε
πολλά μέρη της πατρίδας μας, «άλλο το
κούμπαλο κι άλλο το δαμάσκηνο».
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
εγκλημα
Συμμετοχή στο έργο «ΑΣΤΥΝ - ΑΣΦ»

Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος
2007-2013»
Του Α/Λοχία 582 Φλώρη Νικάνδρου
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.)

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες
μορφές λαθρομετανάστευσης
και η αυξανόμενη ανάγκη επαρκούς και συνεχούς εκπαίδευσης
των μελών της Αστυνομίας που
απασχολούνται στα εξωτερικά
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλουν το σχεδιασμό
εξειδικευμένων προγραμμάτων
εκπαίδευσης, τα οποία να ανταποκρίνονται στις σημερινές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του
Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου 2007-2013, στο οποίο
επικεφαλής εταίρος είναι η Ελληνική Αστυνομία, δόθηκε στην
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου
(Α.Α.Κ.) η ευκαιρία να σχεδιάσει
και υλοποιήσει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Λευκωσία, τον περασμένο Μάιο,
ενώ το δεύτερο έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Οκτώβριο, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ως εκ τούτου, η Α.Α.Κ. σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ανέλαβε τη διοργάνωση δύο
εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
διάρκειας τριών ημερών το καθένα. Το πρώτο διεξήχθηκε στη

Να σημειωθεί ότι, η πράξη αυτή
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως επίσης από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και
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της Κύπρου.
Στο πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, συμμετείχαν
δέκα μέλη της Ελληνικής και
δέκα μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας. Οι συμμετέχοντες από
ελληνικής πλευράς προέρχονταν από τα Αστυνομικά Τμήματα της Κρήτης, Ρόδου, Μυτι-

Η εκπαίδευση
ολοκληρώνεται
τον Οκτώβριο
του 2013, με
τη μετάβαση των
Κυπρίων
αστυνομικών
στην Κρήτη
λήνης και Κω, ενώ από κυπριακής
πλευράς συμμετείχαν επτά μέλη της
Υπηρεσίας Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (Υ. Α. & Μ.), δύο της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας (Λ. & Ν.
Α.) και ένας εκπαιδευτής της Αστυνομικής Ακαδημίας (Α.Α.Κ.).
Την έναρξη του προγράμματος χαιρέτησαν, ο Εξοχότατος Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, κ. Βασίλης Παπαϊωάννου και ο Αρχηγός Αστυνομίας κ.
Μιχάλης Παπαγεωργίου.
Τα θέματα που παρουσιάστηκαν κατά
την εκπαίδευση ήταν τα ακόλουθα:
• διασυνοριακός έλεγχος στην Κύπρο,
• μέτρα κατά της παράνομης μετανάστευσης και
• διαχείριση σημείων εισόδου –

εξόδου στη Δημοκρατία.
Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της εκπαίδευσης στην Κύπρο, διαδραμάτισε
η Διεύθυνση Οικονομικών, η οποία
εξασφάλισε έγκαιρα την πιο πάνω
χρηματοδότηση, αλλά και άλλες Διευθύνσεις / Μονάδες / Υπηρεσίες της
Αστυνομίας, όπως είναι η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, η Υ.Α.&Μ.,
η Λ.&Ν.Α. και η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.), μέλη
των οποίων έδωσαν διαλέξεις και ξενάγησαν τους συμμετέχοντες στους
χώρους εργασίας τους.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκπαίδευση ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο
του 2013, με τη μετάβαση των Κυπρίων αστυνομικών στην Κρήτη, όπου

μαζί με τους άλλους δέκα Ελλαδίτες
συναδέλφους, θα παρακολουθήσουν
το δεύτερο μέρος.
Εκ μέρους της Κυπριακής Αστυνομίας, το γενικό έλεγχο έχει η Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Αστυνομίας.
Οι σκοποί των δύο πιο πάνω προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι:
• η περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση των μελών της Κυπριακής
και Ελληνικής Αστυνομίας, σε θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων,
• ο εμπλουτισμός των γνώσεων
και η βελτίωση των δεξιοτήτων
συμμετεχόντων,
• η βελτίωση της επιχειρησιακής
τους ικανότητας και
• η παροχή ευκαιριών κριτικής
ανάλυσης και ανταλλαγής ιδεών
μεταξύ των συμμετεχόντων.
Είναι από όλους παραδεκτό ότι, τέτοιες πράξεις και πρωτοβουλίες, οδηγούν σε περαιτέρω ενδυνάμωση των
ιστορικών δεσμών που συνδέουν την
Ελλάδα με την Κύπρο ενώ παράλληλα, εμβαθύνουν τις σχέσεις μεταξύ
της Ελληνικής και Κυπριακής Αστυνομίας.
Ακριβώς για τον πιο πάνω λόγο, η
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Αστυνομίας,
επεξεργάζονται νέα χρηματοδοτική
πρόταση με θέμα «Ανταλλαγή Εμπειριών και Εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών στον Τομέα της Επιτήρησης
και Ελέγχου των Θαλάσσιων Συνόρων», δίδοντας έτσι συνέχεια στην
αγαστή συνεργασία της Ελληνικής
και Κυπριακής Αστυνομίας.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Συμμετοχή και της Κύπρου στη διεθνή επιχείρηση PANGEA VI

Κατασχέθηκαν
πλαστά φάρμακα
αξίας 41 εκ. δολαρίων
Της Λοχία 317 Λευκής Άρνου Σολομώντος
Βοηθού Υπεύθυνης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Αστυνομίας

Σημαντικό πλήγμα κατά της παράνομης εμπορίας πλαστών και
ψευδεπίγραφων φαρμάκων κατάφερε η φετινή διεθνής επιχείρηση
PANGEA VI, με την κατάσχεση 9,9 εκατομμυρίων τέτοιων σκευασμάτων, αξίας 41 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 18-25 Ιουνίου, σε 99 χώρες
ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Όσον αφορά τα παγκόσμια συγκεντρωτικά αποτελέσματα, κατασχέθηκαν 9,9 εκατομμύρια τεμάχια
φαρμάκων, η αξία των οποίων υπολογίζεται στα
41 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Επιπλέον, στο
πλαίσιο της επιχείρησης, τερματίστηκε η λειτουργία
9,610 ιστοσελίδων παράνομης πώλησης/διαφήμισης φαρμάκων, ενώ συνελήφθησαν 58 άτομα, τα
οποία εμπλέκονταν σε παράνομες πωλήσεις φαρμάκων.

Σκευάσματα ακόμη και για διακοπή κύησης στην Κύπρο

Από Κυπριακής πλευράς, στην επιχείρηση συμμετείχαν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Ταχυδρομείων, το Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, οι Υγειονομικές Υπηρε-
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σίες και η Αστυνομία, η οποία είχε και την ευθύνη
συντονισμού. Κατά την επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας στα Λατσιά, στα ταχυδρομεία δεμάτων Λευκωσίας,
Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, καθώς και στις αποστολές δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών
στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Από τα 302 πακέτα που
επιλέγηκαν για έλεγχο, κατασχέθηκαν ή κατακρατήθηκαν επτά, τα οποία περιείχαν 1,447 τεμάχια φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής ως επίσης και
καλλυντικά βάρους δέκα κιλών. Η αξία των κατασχεθέντων ανέρχεται στις 3,000 δολάρια Αμερικής.
Πρόκειται για συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά
προϊόντα όπως αντιβιοτικά, αντισυλληπτικά, ορμόνες με αναβολική δράση, προϊόντα για στυτική δυ-

σλειτουργία, ακόμη και αυστηρά συνταγογραφούμενο φαρμακευτικό προϊόν για διακοπή κύησης, το οποίο χορηγείται
μόνο κάτω από αυστηρή ιατρική επίβλεψη. Κατά κύριο λόγο,
χώρες προέλευσης των δεμάτων αυτών είναι Τρίτες Χώρες
όπως η Ινδία, η Κίνα, το Βιετνάμ, αλλά και οι Η.Π.Α. και η Ελβετία.
Κατά γενική ομολογία, η συνεργασία και ο συντονισμός υπήρξαν πολύ ικανοποιητικοί, ωστόσο, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα εξετάσουν από κοινού, τρόπους της μεταξύ τους
συνεργασίας, για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση της
συνεργασίας αυτής σε συνεχή βάση, με απώτερο στόχο την
αποτελεσματικότερη ασφάλεια και προστασία του κοινού από
τα πλαστά και ψευδεπίγραφα φάρμακα.

Βιομηχανία δισεκατομμυρίων - τεράστιοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Το εμπόριο φαρμακευτικών σκευασμάτων, που διεξάγεται
κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, έχει αναδειχτεί σε βιομηχανία δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελώντας εύκολη πηγή
κέρδους για τους εμπόρους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και υλοποιούν σειρά από μέτρα
και δράσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων και τη διεθνή επιχείρηση PANGEA, η οποία
πραγματοποιείται τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ η χώρα μας
συμμετέχει σε αυτήν για τρίτη συνεχή χρονιά.
Παράλληλα, το κοινό οφείλει να έχει πάντοτε κατά νου ότι η
αγοραπωλησία φαρμάκων μέσω διαδικτύου εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υγεία, καθώς μόνο το 2% περίπου
των διαδικτυακών φαρμακείων λειτουργούν νόμιμα, ενώ το
υπόλοιπο 98% είναι παράνομα και ανεξέλεγκτα και ουσιαστικά δεν υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι τα φάρμακα που
αγοράζονται μέσω διαδικτύου, είναι αυθεντικά ή ότι δεν περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι επιβλαβείς στον ανθρώπινο
οργανισμό.
Επιβάλλεται, επομένως, οι πολίτες να είναι αρκούντως ευ-

«Οι πολίτες να αποφεύγουν να παραγγέλνουν
φαρμακευτικά προϊόντα ή
συμπληρώματα διατροφής
παρασυρόμενοι από τις
αναρτήσεις/διαφημίσεις
στο διαδίκτυο»
αισθητοποιημένοι και να αποφεύγουν να παραγγέλνουν
φαρμακευτικά προϊόντα ή συμπληρώματα διατροφής μέσω
ιστοσελίδων, παρασυρόμενοι από τις διάφορες αναρτήσεις/
διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Θα πρέπει πάντοτε να έχουν υπόψη ότι τα σκευάσματα αυτά, κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ
κακής ποιότητας, μπορεί να περιέχουν μικρή, έως ελάχιστη
ποσότητα της δραστικής ουσίας, ή να μην περιέχουν καθόλου
τη δραστική ουσία που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική
δράση τους, ενώ το χειρότερο απ’ όλα, ενδέχεται να περιέχουν
τοξικές ουσίες που μπορεί να αποδειχθούν ακόμη και θανατηφόρες. Για παράδειγμα, το ψευδεπίγραφο συμπλήρωμα
διατροφής για αδυνάτισμα, το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες μέσω διαδικτύου με την ονομασία «Pure Caffeine
200mg» περιείχε την πολύ τοξική ουσία 2,4 Dinitrophenol. Η
θανατηφόρος δόση της εν λόγω ουσίας είναι μεταξύ 10003000 mg. Δηλαδή μετά από χρήση 600mg την ημέρα για τέσσερις συνεχόμενες μέρες (δηλαδή με τρία δισκία την ημέρα),
μπορεί να προκληθεί θάνατος, γεγονός το οποίο συνέβηκε το
2008 με τη χρήση του εν λόγω παράνομου προϊόντος.
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εκδηλωσεισ
Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Του Αστυφ.1181 Πάμπου Καρή
Γραφείου Οδικής Ασφάλειας, Τμήματος Τροχαίας Λεμεσού
Φιλανθρωπική εκδήλωση για την Οδική Ασφάλεια υπό τον τίτλο «Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», «Διασκεδάζω-Επιμορφώνομαι-Προσφέρω», με το μήνυμα «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΕΣ», διοργανώθηκε τον
περασμένο Μάϊο από το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μοτοσικλετιστών «EGOPHOBIA» και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Funraising»,
στο χώρο στάθμευσης του «MY MALL» στη Λεμεσό.
Στην εκδήλωση, η οποία είχε ως στόχο τη διαφώτιση του κοινού
με σκοπό τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων, παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Μιχάλης
Παπαγεωργίου.
Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά περιπολικά, αστυνομικές μοτοσικλέτες, κινητή μονάδα επιθεώρησης
οχημάτων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, συνεργείο μηχανικού ελέγχου του Τμήματος Τροχαίας, μοτοσικλέτες του συλλόγου μοτοσικλετιστών EGOPHBIA, ποδήλατα οδικής ασφάλειας
και εξοπλισμό εκπαίδευσης, καθώς και εξομοιωτή F1 Racing
Game. Τα παιδιά διασκέδασαν με μουσική και φουσκωτά, ενώ
είχαν την ευκαιρία να ποδηλατήσουν σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο, μικρογραφία οδικού δικτύου, με κατάλληλη σηματοδότηση. Παράλληλα, προσωπικό του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος λάμβανε δείγμα αίματος από εθελοντές δότες μυελού των οστών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία να σημειωθεί ότι είχε
φιλανθρωπικό χαρακτήρα, συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό, το
οποίο θα διατεθεί για κάλυψη βασικών αναγκών παιδιών από

άπορες οικογένειες και παιδιών
που έχουν τραυματιστεί σοβαρά
σε οδικές τροχαίες συγκρούσεις.		
Ευχαριστούμε θερμά τους συνδιοργανωτές μας, δηλαδή το
Σύνδεσμο
Μοτοσικλετιστών
«EGOPHOBIA» και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Funraising»
για την άψογη συνεργασία που
είχαμε για την προετοιμασία της
εκδήλωσης. Ευχαριστούμε ακόμα τους εκατοντάδες συμπολίτες μας τόσο για την παρουσία τους στην εκδήλωση, όσο και για
την οικονομική βοήθεια και στήριξη, αντιλαμβανόμενοι βέβαια
και την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον τόπο μας. Ευχαριστούμε επίσης τους υποστηρικτές της εκδήλωσης, για την
παραχώρηση όλων των διευκολύνσεων και τους συναδέλφους
της Τροχαίας Λεμεσού για την πολύ σημαντική τους βοήθεια.

Ενημερωτική εκστρατεία κατά
κλοπών και διαρρήξεων

Αιμοδοσία στην
Αστυνομική
Ακαδημία
Η Αστυνομία,
στο πλαίσιο των
εορτασμών της
Αγίας Ειρήνης
προστάτιδας
του Σώματος,
διοργάνωσε
τον περασμένο
Μάιο, σε συνεργασία με την
Τράπεζα Αίματος
του Γενικού
Νοσοκομείου
Λευκωσίας, αιμοδοσία στο χώρο της
Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου.
Στην αιμοδοσία έλαβαν μέρος 40 μέλη
Τμημάτων και Μονάδων του Αρχηγείου
Αστυνομίας και σπουδαστές της Αστυνομικής Ακαδημίας, για κάλυψη των αναγκών της Τράπεζας Αίματος του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας.
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Στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας για ενημέρωση του κοινού με
στόχο την πρόληψη και αυτοπροστασία
από διαρρήξεις και κλοπές και ενόψει
της καλοκαιρινής περιόδου και των θερινών διακοπών, το Γραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων, σε συνεργασία με
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, διοργάνωσε ενημερωτική εκστρατεία για μέτρα
πρόληψης κλοπών και διαρρήξεων, σε

Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, διανεμήθηκε διαφωτιστικό υλικό που αφορά
στα μέτρα πρόληψης κλοπών και διαρρήξεων, ενώ παράλληλα, τα μέλη της
Αστυνομίας ήταν στη διάθεση του κοινού για παροχή συμβουλών και οποιασδήποτε άλλης χρήσιμης πληροφορίας.

δευτερος Ποδηλατικός Γύρος Ύψωνα
Του Αστυφύλακα 1181 Πάμπου Καρή
Γραφείο Οδικής Ασφάλειας , Τροχαίας Λεμεσού
Τον περασμένο Ιούνιο, η Κυπριακή Αστυνομία σε συνεργασία με
την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων και το Πο.Κε.Ν.Υ. (Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα) συνδιοργάνωσαν τον 2ο
ποδηλατικό Γύρο Ύψωνα εντός του οδικού δικτύου του Δήμου
Ύψωνα.
Η εκδήλωση έγινε στην παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας κ.
Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος συμμετείχε στην ποδηλασία,
απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε διπλώματα στους συμμετέχοντες, εκπροσώπου του Αρχηγού Αστυνομίας των Βρετανικών
Βάσεων και του προέδρου του Πο.Κε.Ν.Υ. Αρχιμανδρίτη Εμμανουήλ.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Ύψωνα,
κ. Μάριος Νεοφύτου και ο ποδηλάτης Μάριος Αθανασιάδης που

Εκδήλωση για
την Ευρωπαϊκή
ημέρα πάρκων
Της Αστυφύλακα 1428
Άννας Λαπήθιου
Αστυνομικός Σταθμός Ομορφίτας
Ο Αστυνομικός Σταθμός Ομορφίτας, σε
συνεργασία με το Β’ Δημοτικό Παλλουριώτισσας και την Ακαδημία Ποδηλασίας
Λευκωσίας, διοργάνωσαν τον περασμένο Μάιο, με αφορμή την «Ευρωπαϊκή
Ημέρα Πάρκων», εκδήλωση στο Β’ Δημοτικό Παλλουριώτισσας.
Η εκδήλωση περιλάμβανε διάλεξη αναφορικά με την ορθή χρήση του ποδηλά-

εκπροσώπησε την Κύπρο στους ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, ο οποίος και τιμήθηκε από τους συνδιοργανωτές.
Ο ποδηλατικός γύρος εμπλουτίστηκε φέτος και με άλλες δραστηριότητες φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ενώ διανεμήθηκε και
διαφωτιστικό υλικό στο κοινό. Έγινε επίσης συλλογή τροφίμων,
για τις ανάγκες του κοινοτικού παντοπωλείου του Δήμου Ύψωνα, λειτούργησαν περίπτερα που προσέφεραν φαγητό, γλυκά,
ενώ υπήρχε και χώρος δραστηριοτήτων (ζωγραφικής και κατασκευών) για παιδιά. Στον ποδηλατικό γύρο έλαβαν μέρος 300
περίπου ποδηλάτες.
Την εκδήλωση στήριξαν ο Δήμος Ύψωνα και ο ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος μέλη της Τροχαίας Λεμεσού, των
Αστυνομικών Σταθμών Επισκοπής, Πολεμιδιών και της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων.

του και συμβουλές Πρώτων Βοηθειών
σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ τα παιδιά
φορώντας τα κράνη τους ποδηλάτησαν
στο γήπεδο του σχολείου, το οποίο είχε
διαμορφωθεί κατάλληλα με κώνους και
κυρτώματα και αντιληφθήκαν ότι μια
βόλτα στο πάρκο με ποδήλατο, σε κάνει
να αισθάνεσαι ότι η φύση δεν είναι τόσο
μακριά όσο φαντάζεσαι.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Υπεύθυνος
Πόλεως και Προαστίων Λευκωσίας,
Αστυνόμος Β’, Ελευθέριος Χριστοδούλου, ο οποίος με τη βοήθεια των μελών
του Αστυνομικού Σταθμού Ομορφίτας,
μοίρασε δώρα στα παιδιά, τα οποία ανταπέδωσαν με αναμνηστικές πλακέτες του
σχολείου τους.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων, καθιερώθηκε από το 1999, με πρωτοβουλία του
Πανευρωπαϊκού δικτύου EUROPARC, με
σκοπό να κινητοποιήσει όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Ευρώπης και να
ευαισθητοποιήσει το κοινό, σχετικά με τη
σημασία της φυσικής ομορφιάς. Το σύνθημα για τη φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα
Πάρκων ήταν «Μy park. My passion. My
story», δηλαδή «Το πάρκο μου. Το πάθος
μου. Η ιστορία μου».
Ο κάθε ένας από εμάς οφείλει να σέβεται τα πάρκα, διατηρώντας τα καθαρά και
όλοι μαζί θα πρέπει να αγωνιζόμαστε
για τη διατήρησή τους, αφού αυτά αποτελούν χώρους ξεγνοιασιάς αλλά και
ψυχαγωγίας.
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εκδηλωσεισ

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 - 2013
Της Α/Λοχία 1312 Φωτούλας Φωτίου
Υπεύθυνης Αρχείου
Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου
Η τελετή λήξης του Ακαδημαϊκού Έτους 2012 – 2013 και η αποφοίτηση 93 νέων Δοκίμων Αστυνομικών της Σειράς Εκπαίδευσης
Αρ. 148, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου, 2013 στην
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.
Την τελετή, τίμησαν με την παρουσία τους η Α.Ε. ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Μακαριότατος
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και πάσης Ιουστιανιανής κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, ο Έντιμος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
κ. Ιωνάς Νικολάου, Αρχηγοί και εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών
Κομμάτων, Πρέσβεις, Βουλευτές, ο Αρχηγός Γ.Ε.Ε.Φ., η Ηγεσία της
Αστυνομίας, Δήμαρχοι, ο Αρχηγός της Πολιτικής Αστυνομίας των
Ηνωμένων Εθνών και ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, πρώην Αρχηγοί, Υπαρχηγοί και Αξιωματικοί της Αστυνομίας και άλλοι επίσημοι. Παρέστησαν επίσης, συγγενείς και φίλοι
των αποφοιτούντων σπουδαστών.
Το τελετουργικό της εκδήλωσης άρχισε με επιθεώρηση της παράταξης των Δοκίμων Αστυνομικών της Σειράς Εκπαίδευσης Αρ.
148 από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη
συνέχεια, Ουλαμός Δοκίμων Αστυνομικών παρουσίασε επιδείξεις
ασκήσεων ακριβείας. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από την Α.Ε. τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Μιχάλη Παπαγεωργίου και τον Διευθυντή της
Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, Ανώτερο Αστυνόμο κ. Ζαχαρία
Χρυσοστόμου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο χαιρετισμό του επεσήμανε ότι, η
αύξηση της εγκληματικότητας, καθώς και η εμφάνιση νέων μορφών
εγκλήματος, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες κοινωνικές μεταβολές
και τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η
πατρίδα μας, καθιστούν αδήριτη την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και
αναδιοργάνωση της Αστυνομίας. Όραμα της Κυβέρνησης, είναι μία
Αστυνομία που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και στις απαιτήσεις του κοινού. Απώτερος
στόχος, ανέφερε ο Εξοχότατος Πρόεδρος, είναι η υιοθέτηση ενός
αξιοκρατικού συστήματος και η θεσμοθέτηση αντικειμενικών και
μετρήσιμων κριτηρίων αξιολόγησης των μελών ώστε να προστατεύεται η αξιοπρέπεια και να αυξάνεται η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Αρωγός και συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια,
η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, η οποία αποτελεί το κατ’ εξοχήν
κέντρο παροχής αστυνομικής εκπαίδευσης. Η Κυβέρνηση, επενδύει
τα μέγιστα στην εκπαίδευση και στην παιδεία των αστυνομικών ενόψει και του αναβαθμισμένου ρόλου του σώματος τόσο σε εθνικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι η Κυβέρνηση
θα επενδύσει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης,
επιμόρφωσης και εξειδίκευσης όλων των μελών της Αστυνομίας,
καθώς και στην αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της Αστυνομικής
Ακαδημίας, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις ενός ακαδημαϊκού
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο παρόν στάδιο, ανέφερε, πως πρώτιστη προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση της προσφερόμενης από την Αστυνομική Ακαδημία εκπαίδευσης, η οποία
μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από την ουσιαστική αναβάθμιση της
ίδιας της Αστυνομικής Ακαδημίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
απευθυνόμενος στους αποφοιτούντες ανέφερε ότι, αναλαμβάνουν
ένα ρόλο πολυδιάστατο, απαιτητικό και πολυσχιδή. Τους συνέστησε
να ανταποκρίνονται με ευσυνειδησία, αμεροληψία, επαγγελματισμό
και υπευθυνότητα στα καθήκοντα τους, να είναι δίπλα στον πολίτη και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με ψυχραιμία, σύνεση και
ευγένεια. Κλείνοντας, τους ευχήθηκε καλή και ευδόκιμο υπηρεσία
στην κοινωνία των πολιτών.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Μιχάλης Παπαγεωργίου στο δικό του χαιρετισμό εξέφρασε αισθήματα χαράς και ικανοποίησης από τη μια,
για το ότι η αστυνομική οικογένεια θα υποδεχθεί 93 νέα και άρτια
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εκπαιδευμένα μέλη, έτοιμα να ριχτούν στον αγώνα προσφοράς στην
κοινωνία, με αισθήματα χρέους και ευθύνης από την άλλη, καθότι
μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις δίδεται η ευκαιρία για επαναδιαβεβαίωση και ανανέωση των δεσμεύσεων για εκπλήρωση των στόχων
και οραμάτων της Αστυνομίας. Επεσήμανε επίσης ότι, η παρουσία
του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην τελετή, αφενός μεν αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη του ιδίου και της
Κυβέρνησής του στο Αστυνομικό Σώμα, αφετέρου δε, επιφορτίζει τα
μέλη με πρόσθετες υποχρεώσεις και ευθύνες για να φανούν αντάξια των προσδοκιών του και των προσδοκιών όλων των πολιτών.
Ο κ. Αρχηγός τόνισε ότι η Αστυνομία, στο πλαίσιο της προληπτικής
και κατασταλτικής αποστολής της και για αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων και ιδιαίτερα των μορφών εγκληματικότητας και παραβατικής συμπεριφοράς που εκδηλώνονται, ως
αποτέλεσμα των κοινωνικών αλλαγών και ανακατατάξεων, οφείλει
να προπορεύεται των εξελίξεων. Έχοντας ως φάρο καθοδήγησης
το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, τόνισε, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τα προγράμματα σπουδών
μας και τις ακολουθούμενες από εμάς διαδικασίες και πρακτικές,
για προσφορά πιο ποιοτικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια, εξέφρασε
τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια του προς τον Διευθυντή και
το προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας, τους εκπαιδευτές, τους
επισκέπτες λέκτορες, καθώς και το εκπαιδευτικό πολιτικό προσωπικό για το σημαντικό και αξιόλογο έργο που επιτελούν. Απευθυνόμενος στους αποφοιτούντες δόκιμους αστυνομικούς, τους κάλεσε
να τιμήσουν τον όρκο τους, να σέβονται τη στολή που φορούν και
να επιδεικνύουν ευσυνειδησία, εργατικότητα και αξιοπρέπεια. Επίσης, τους συνέστησε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό
τις γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησαν, ούτως ώστε να φέρουν
σε πέρας το δύσκολο έργο τους.
Ο Διευθυντής της Α.Α.Κ., Ανώτερος Αστυνόμος Ζαχαρίας Χρυσοστόμου στη δική του ομιλία, επεσήμανε σε συντομία την επιτυχημένη Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, αλλά και την
προσφορά πτυχίου στις Αστυνομικές Σπουδές, από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο, αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη της Αστυνομίας, από
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι, η ανάγκη αλλαγής της φιλοσοφίας, στρατηγικής, στόχων και προτεραιοτήτων και της υιοθέτησης ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης που να εδράζεται
στην προσέγγιση της κοινοτικής αστυνόμευσης, όπως προκύπτει
από το πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν η πολιτεία δώσει την απαιτούμενη σημασία στον τομέα της εκπαίδευσης. Πρόσθεσε ακόμα ότι, παρά
τις αλλαγές που επιτελέστηκαν τα τελευταία έξι χρόνια, κάτω από
πολλούς περιορισμούς, βρίσκουμε τώρα, μέσα από το Πρόγραμμα
Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και μέσα από τη
βούληση του έντιμου Υ.Δ.& Δ.Τ., τα εχέγγυα και την υποστήριξη

για να τεθεί η αστυνομική εκπαίδευση σε σωστές και στέρεες βάσεις. Συνεπώς, είναι με μεγάλη χαρά και ανακούφιση που η Α.Α.Κ.
υποδέχτηκε το περιεχόμενο του προγράμματος διακυβέρνησης του
Προέδρου της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο «Πολιτική
για την Ασφάλεια» και ειδικότερα το σημείο που αφορά στην αστυνομική εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό, καταδεικνύει τη σημασία που
δίδεται από την Κυβέρνηση αλλά και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως στην αστυνομική εκπαίδευση. Κλείνοντας, ο
Διευθυντής Α.Α.Κ. ευχήθηκε στους αποφοιτούντες Αστυνομικούς
κάθε επιτυχία στην αντικειμενικά δύσκολη αποστολή τους και τους
προέτρεψε να υλοποιήσουν με ευσυνειδησία και με ύψιστο αίσθημα ευθύνης, όλα όσα έχουν διδαχτεί και να εκτελούν τα καθήκοντα
τους με επαγγελματισμό, σεβασμό, τιμιότητα, αμεροληψία και ευθυκρισία.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με τη βράβευση των Αστυνομικών που κατέλαβαν την 1η και 2η θέση στο Διαγωνισμό του Επαμειβόμενου
Κυπέλλου Αστυνομίας για το έτος 2013, Αστυν. 3064 Αχιλλέα Κοκκινόφτα (1η θέση) και Αστυν. 1100 Κωνσταντίνο Πολυκάρπου (2η
θέση), των πρωτευσάντων Δοκίμων Αστυνομικών της Σειράς Εκπαίδευσης Αρ. 147, Αστυν. 149 Στάθη Ηρακλέους και Αστυν. 4667
Αναστασία Ανδρέου, και των πρωτευσάντων της Σειράς Εκπαίδευσης Αρ. 148, Αστυν. 777 Νικολίνα Κουτσοφτή και Αστυν. 160 Ερασμία Δημητρίου. Απονεμήθηκαν επίσης, τα διπλώματα των αποφοιτούντων Δοκίμων Αστυνομικών της Σειράς Εκπαίδευσης Αρ. 148.
Επίσης, ο Φιλοαστυνομικός Σύνδεσμος παραχώρησε τιμητικές περγαμηνές στους πιο πάνω πρωτεύσαντες. Η όλη τελετή στέφθηκε με
επιτυχία. Για τη διοργάνωσή της, εισπράχθηκαν τα πλέον εγκωμιαστικά σχόλια από όλους τους παρευρισκόμενους.

Συναυλία
Φιλαρμονικής
- Δήμου
Αγλαντζιάς
Της Αστυφύλακα 116
Στέλλας Χαραλαμπίδου,
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείο
Αστυνομίας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στο πολιτιστικό
αμφιθέατρο «Το Σκαλί», η συναυλία της
Φιλαρμονικής της Αστυνομίας, με τη συμμετοχή της Παιδικής και της Δημοτικής
Χορωδίας του Δήμου Αγλαντζιάς.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η
Αστυνομία για σύσφιξη των σχέσεων της
με τους Δήμους και άλλους οργανωμένους φορείς.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς κ. Κώστας Κόρτας, καθώς και
η Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης κα Μαριάννα Φραντζή. Στο χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Αγλαντζιάς ανέφερε ότι, «Ο
Δήμος Αγλαντζιάς και η Αστυνομία Κύπρου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να
στηρίξουν την κοινωνία μας και γνωρίζοντας ότι οι αντιστάσεις ενός λαού δημιουργούνται και ενδυναμώνονται μέσα
από τον πολιτισμό, πραγματοποιούν τη
σημερινή εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουν η Φιλαρμονική της Αστυνομίας
και οι Χορωδίες του Δήμου Αγλαντζιάς».

Πρόσθεσε παράλληλα ότι, «η συνεργασία Δήμου και Αστυνομίας δεν εστιάζεται
μόνο στα πολιτιστικά δρώμενα, που είναι
ένα σημαντικό όπλο αντίστασης, αλλά
αναφέρεται και στον κοινωνικό τομέα,
με το θεσμό του “Αστυνομικού της Γειτονιάς”, θέτοντας νέους ρόλους προσαρμοσμένους στις σημερινές ανάγκες των πολιτών. Ήδη, η συμβολή των Αστυνομικών
της Γειτονιάς προσφέρει πολύ σημαντικό
έργο κοινωνικής στήριξης στο Δήμο».
Στην ομιλία της η κα Φραντζή, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, εξή-

ρε τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων οι
οποίες αποτελούν τη γέφυρα επικοινωνίας της Αστυνομίας με το κοινό. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι, «τόσο η Αστυνομία όσο και ο Δήμος Αγλαντζιάς έχουμε
ύψιστη υποχρέωση να ενδυναμώσουμε
και να επεκτείνουμε συνεχώς τη μεταξύ
μας συνεργασία και συντονισμό. Είναι
κάτι περισσότερο από αναγκαίο στους
δύσκολους καιρούς που ζούμε, αφού η
σύμπνοια και η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των συναρμόδιων κοινωνικών
φορέων μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πρόληψη του εγκλήματος και
στην ασφάλεια του πολίτη γενικότερα».

Εορτασμός της Αγίας Ειρήνης
Της Αστυφύλακα 1993
Κωνσταντίας Ψαρά,
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμ/στου
Με κάθε λαμπρότητα η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, γιόρτασε τον περασμένο Μάιο τη γιορτή της Αγίας Ειρήνης,
προστάτιδας της Αστυνομίας. Αποκορύφωμα των εορτασμών ήταν ο Αρχιερατικός Εσπερινός, ο οποίος έγινε από τον
Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Πρόεδρο
Αμμοχώστου κ.κ. Βασίλειο και από τον
Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού
κ. Ιγνάτιο, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου

Γεωργίου στο Παραλίμνι.
Πριν από την έναρξη του Εσπερινού έγινε
υποδοχή των Ιερών Λειψάνων της Αγίας
Ειρήνης, καθώς και της τίμιας κάρας του
Αγίου Επιφανίου. Μετά τον Εσπερινό ακολούθησε Λιτανεία της εικόνας της Αγίας
Ειρήνης, καθώς και των Ιερών Λειψάνων,
με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής της
Αστυνομίας, εντός του Δήμου Παραλιμνίου, παρουσία των Δημάρχων Παραλιμνίου, Δερύνειας, Σωτήρας, της Ηγεσίας
και μελών της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αμμοχώστου, βουλευτών, στρατιωτικών,
διαφόρων επισήμων, αφυπηρετησάντων

μελών της Αστυνομίας και πλήθους κόσμου.
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κοινοτικη αστυνομευση
αμμοχωστοσ

Η σημασία του κράνους και της
στολής για τους μοτοσυκλετιστές
Του Αστυφύλακα 4838
Κωνσταντίνου Ιωάννου,
Κοινοτική Αστυνόμευση Αυγόρου

λαρνακα

ΣΤΗΝ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟ
ΣΤΕΓΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Αυγόρου σε
συνεργασία με το συμβούλιο κοινοτικού
εθελοντισμού ( Σ.Κ.Ε. ) Αυγόρου και τη
Λέσχη Φίλων Μοτοσυκλέτας Αμμοχώστου συνδιοργάνωσαν τον περασμένο
Απρίλιο, εκδήλωση για τη σημασία του
κράνους και της στολής για τους μοτοσικλετιστές.
Η εκδήλωση περιελάμβανε διάλεξη από
τον Πρόεδρο της Λέσχης Φίλων Μοτοσυκλέτας, σύντομη ομιλία από τον
Αστυφύλακα 4838 της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Αυγόρου, σύντομη ομιλία
από τον Πρόεδρο του Σ.Κ.Ε Αυγόρου
Π. Κάρυο, ομιλία από οδηγό μοτοσυκλέτας σχετικά με προσωπική του εμπειρία
μετά από τροχαία σύγκρουση, κλήρωση
πέντε κράνων μοτοσυκλέτας στους παρευρισκόμενους και ενημέρωση σχετικά
με την ύπαρξη του προγράμματος BIKESAFE, το οποίο εφαρμόζεται από την
Αστυνομία.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέ-

ρωση και ευαισθητοποίηση των παρευρισκόμενων για το σοβαρό πρόβλημα
που μαστίζει την κοινωνία μας.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πέραν
των 120 ατόμων ανάμεσα τους και μεγάλος αριθμός νεαρών ηλικίας 16-18
ετών. Παρέστηκαν επίσης, ο Υπεύθυνος Τροχαίας Υπαστυνόμος Γ. Κόνιας, ο
Υπεύθυνος Αστυνομικού Σταθμού Ξυλοφάγου Α/Λοχίας Παν. Παρασκευά, ο
Υπεύθυνος Κοινοτικής Αστυνόμευσης
Π. Γλυκαίνου καθώς επίσης ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Αυγόρου Π. Μιχαηλάς
και μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Του Αστυφύλακα 4190
Γιώργου Ξιούρουππα,
Κοινοτική Αστυνόμευση Αθηένου
Τον περασμένο Απρίλιο πραγματοποιήθηκε από την Κοινοτική Αστυνόμευση
Αθηένου, μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας στην Κλεάνθειο Στέγη Ενηλίκων, στην
Αθηένου. Η εκδήλωση περιελάμβανε Κυπριακά τραγούδια από τη Φιλαρμονική
με τους παρευρισκόμενους να διασκεδάζουν με μελωδίες από το παρελθόν. Την
εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Δημήτρης Παπαπέτρου.

λεμεσοσ

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ
ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»
Του Αστυφύλακα 18 Χριστόδουλου Χριστοδούλου
Κοινοτική Αστυνόμευση Αγίου Ιωάννη
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λεμεσού πραγματοποίησε αρχές του
περασμένου Ιούνη, ημερίδα στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου
Γεωργίου Χαβούζας με θέμα «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ». Στην ημερίδα έλαβαν μέρος μαθητές και μαθήτριες της Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ Τάξης.
Η ημερίδα περιλάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος στην
αυλή του σχολείου. Τα παιδιά μέσα από τη διάλεξη είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα σήματα τροχαίας, για τον τρόπο που
χρησιμοποιείται το ποδήλατο μέσα στο δρόμο και τη σημασία
που έχει η χρήση του προστατευτικού κράνους.

Στην αυλή του σχολείου, με τη χρήση κώνων, δημιουργήθηκε
νοητός δρόμος όπου όλα τα παιδιά με την καθοδήγηση του ποδηλάτη αστυνομικού της γειτονιάς, εφάρμοσαν τα σήματα τροχαίας και αντιλήφθηκαν τον τρόπο οδήγησης του ποδηλάτου
μέσα στο δρόμο για τη δική τους ασφάλεια.

παφοσ

«ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ»
Των Α/Αστυφύλακα 1683 Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνου και Αστυφύλακα 1888
Χριστόδουλου Λαμπριανίδη, Κοινοτική
Αστυνόμευση Πάφου
Τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκε
στο Β΄ και Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου,
πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής
«ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
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ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ», το οποίο παρακολούθησαν μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης.
Το πρόγραμμα είχε στόχο την ανάπτυξη
ασφαλούς και υγιούς τρόπου ζωής των
παιδιών στο οδικό περιβάλλον του σχολείου και της γειτονιάς. Προηγήθηκε διάλεξη και στη συνέχεια τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να διακινηθούν στο οδικό
περιβάλλον του σχολείου με ασφάλεια

και να μάθουν για τη χρήση του πεζοδρομίου, τη διασταύρωση δρόμου από διαβάσεις, τα ασφαλή σημεία, την αναγνώριση
σημάτων τροχαίας, ενώ τους ζητήθηκε να
αναγνωρίσουν σημεία επικίνδυνα για τη
διακίνησή τους.
Η εφαρμογή του προγράμματος άφησε
θετικές εντυπώσεις σε μαθητές, γονείς
όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

λευκωσια

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Του Α/Λοχία 3644 Κώστα Περιστιάνη, Υπεύθυνου Τμήματος
Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λευκωσίας

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς της Αστυνομίας, πραγματοποίησε κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο διάφορες εκδηλώσεις
για να γιορτάσει την ημέρα του παιδιού. Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν η σύσφιξη σχέσεων και η εμπέδωση αισθήματος
εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνομίας – κοινού, καθώς επίσης η οικονομική βοήθεια συνανθρώπων μας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με Δήμους, οργανωμένα σύνολα,
συνδέσμους γονέων και οργανισμούς.
Συγκεκριμένα, η Κοινοτική Αστυνόμευση διοργάνωσε εκδηλώσεις με τους Δήμους Στροβόλου, Γερίου και Λατσιών αλλά και με
το Telethon για τη στήριξη του ταμείου του, το οποίο συμβάλλει
στην εκπλήρωση των αναγκών του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου και στα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Διοργανώθηκε επίσης, εκδήλωση
σε συνεργασία με την Ομοσπονδία συνδέσμων γονέων δημοτικών σχολείων της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, αφιερωμένη
στη μνήμη του πρώην Υπουργού Παιδείας Άκη Κλεάνθους, η
οποία τελούσε υπό την αιγίδα του νυν Υπουργού Παιδείας, κ.
Κυριάκου Κενεβέζου, καθώς και με τους συνδέσμους γονέων
των δημοτικών σχολείων Β΄ Δημοτικό Έγκωμης, Α΄ & Β΄ Δημοτικό Αγλαντζιάς, Δημοτικό Σταυρού, Β΄ Δημοτικό Λατσιών,
Δημοτικό Κωνσταντινουπόλεως, Δημοτικό Χρυσελεούσας, Β΄
Δημοτικό Γερίου, Β΄ Δημοτικό Μακεδονίτισσας, Νηπιαγωγείο
Κωνσταντινουπόλεως και Νηπιαγωγείο Αποστόλου Λουκά.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν και
να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στις ποικίλες δραστηριότητες
που υπήρχαν στις εκδηλώσεις, να τραγουδήσουν, να χορέψουν
αλλά και να απολαύσουν διάφορες λιχουδιές. Η Κοινοτική Αστυνόμευση συνεργάστηκε με αρκετούς συντελεστές προκειμένου
να διεξάγει ασφαλή και εξοπλισμένα πανηγύρια παιδικής χαράς,
με σκοπό την ψυχαγωγία των παιδιών.

Αιμοδοσία

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας, διοργάνωσε κατά τους
μήνες Ιανουάριο - Μάιο διάφορες εκδηλώσεις αιμοδοσίας με το
Δήμο Ιδαλίου, την ενορία Δασούπολης, καθώς και το σωματείο
Χαράλαμπου Πεττεμερίδη, με σκοπό την ενίσχυση της τράπεζας
αίματος και την ανάδειξη των αλτρουιστικών αισθημάτων των
δημοτών.

Εκστρατεία Καθαριότητας

Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο από την Κοινοτική
Αστυνόμευση Στροβόλου στην πλατεία «Παλιγγενεσίας» στο
συνοικισμό Στροβόλου 3, με τη συμμετοχή νεαρών της κοινότητας, εκστρατεία καθαριότητας δημόσιων χώρων, καθώς και μπογιάτισμα τοίχων της πλατείας.
Στόχος της εκστρατείας ήταν η ανάπλαση και η γενική καθαριότητα της πλατείας, καθώς επίσης η ευαισθητοποίηση του κοινού
ώστε όλοι να συμβάλουν στην εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών
διαβίωσης.

λαρνακα

«Αγωνίζομαι κατά της βίας
στα γήπεδα»
Του Α/Αστυφύλακα 781 Παναγιώτη Πέτρου,
Κοινοτική Αστυνόμευση Λάρνακας
Πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, με μεγάλη επιτυχία, στο Αθλητικό γήπεδο Α.Σ.Ι.Λ. Λύσης, στις Καμάρες Λάρνακας, Τουρνουά
Ποδοσφαίρου με θέμα «Αγωνίζομαι κατά της βίας στα γήπεδα».
Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε από την Κοινοτική Αστυνόμευση Λάρνακας σε συνεργασία με το Δημαρχείο Λάρνακας. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν οκτώ αθλητικές ομάδες (130 αθλητές)
από τις περιοχές Αγίων Αναργύρων, Τσιακκιλερό, Κόκκινες, Καμάρες και άλλες περιοχές της Λάρνακας, στο πλαίσιο πάταξης
της νεανικής παραβατικότητας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, ο Υπεύθυνος του Σταθμού Πόλεως και εκπρόσωπος του
Δημαρχείου Λάρνακας.
Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα «Αγίων
Αναργύρων», η οποία νίκησε στον τελικό με 1-0 την ομάδα του
«Δικέφαλου Αετός Κοκκίνων».
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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μελετη

Σύνδρομο
Επαγγελματικής
Εξουθένωσηςης
Της Λοχία 1948 Α. Αμαξάρη (BSc., MHSt.)
Γραφείο Πρόληψης και Διαφώτισης
Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (professional burnout) εμφανίστηκε
για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το 1974, όταν ο Freudenberger περιέγραψε ένα σύνολο συμπτωμάτων εξουθένωσης που παρατήρησε σε εθελοντές και επαγγελματίες
οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (professional burnout) εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το 1974, όταν ο Freudenberger
περιέγραψε ένα σύνολο συμπτωμάτων εξουθένωσης που παρατήρησε σε
εθελοντές και επαγγελματίες οι οποίοι
παρείχαν υπηρεσίες στο χώρο της ψυχικής υγείας. Από το 1974 μέχρι και
σήμερα, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και καθιερωμένος ορισμός γι’
αυτό το φαινόμενο. Ωστόσο, ένας από
τους πλέον αποδεκτούς ορισμούς είναι αυτός που διατυπώθηκε από την
Christina Maslach το 1982 σύμφωνα
με την οποία, η Επαγγελματική Εξουθένωση είναι «ένα σύνδρομο σωματικής
και ψυχικής εξάντλησης, στα πλαίσια
του οποίου ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον και τα θετικά συναισθήματα
που είχε προς τους ασθενείς του, παύει
να είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του και την απόδοσή του και σχηματίζει αρνητική εικόνα για τον εαυτό
του». Αυτό το σύνδρομο, διακρίνεται σε
τρεις διαστάσεις, την συναισθηματική
εξάντληση (Maslach & Jackson, 1984),
την αποπροσωποποίηση και την έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων και
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες
όπως ατομικούς παράγοντες, παράγοντες που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον (Pines & Aronson, 1988) και τις
διαπροσωπικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο. Πρόκειται για μια κατάσταση
η οποία κλιμακώνεται σταδιακά, και μακροχρόνια προκαλεί προβλήματα όπως,
αισθήματα απελπισίας και ανεπάρκειας
ενώ συχνά επεκτείνεται σε όλους τους
τομείς της ανθρώπινης ζωής. Είναι ένα
φαινόμενο που αναπτύσσεται σταδιακά και οφείλεται στο χρόνιο και έντονο
στρες που δημιουργούν οι συνθήκες
και η φύση της εργασίας.
Οι συνεχόμενες πιέσεις, το άγχος και η
κούραση που βιώνει ο επαγγελματίας
μέσα στον εργασιακό χώρο τον φθείρουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
ανταποκριθεί στις καθημερινές απαιτήσεις της εργασίας του, θέτοντας μάλιστα σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική
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του υγεία, οδηγώντας τον προοδευτικά στην εμφάνιση του συνδρόμου της
επαγγελματικής εξουθένωσης. Έτσι, η
έννοια του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης η οποία εμφανίζεται
τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο με επιπτώσεις στο άτομο, τον οργανισμό και γενικότερα την οικονομία και
την παραγωγή, απασχολεί έντονα ειδικούς από διάφορα πεδία όπως ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και ειδικούς σε
θέματα διοίκησης (management).
Στη σύγχρονη εποχή, το σύνδρομο της
επαγγελματικής εξουθένωσης εντοπίζεται σε διάφορους επαγγελματικούς
χώρους. Είναι όμως πιο διαδεδομένο
εκεί όπου το προσωπικό αναπτύσσει
στενές σχέσεις με τα άτομα που έχουν
την ανάγκη τους ή που αφιερώνει χρόνο για παροχή υποστήριξης σε άλλους
ανθρώπους (Maslach et al. 1996).
Όπως έχει ήδη ειπωθεί, η επαγγελματική εξουθένωση συνδέεται με δύο μεγάλες κατηγορίες παραγόντων, τους
ατομικούς και τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες. Στην πρώτη κατηγορία,

τους ατομικούς παράγοντες, περιλαμβάνονται παράγοντες που αφορούν
τον ίδιο τον επαγγελματία ως άτομο,
ως προσωπικότητα. Αναφέρονται δηλαδή, στη δεξιότητα του ατόμου να χειρίζεται το άγχος του, στις προσδοκίες
που έχει μέσα από τον εργασιακό του
χώρο, ως επίσης και τα κίνητρα που τον
οδήγησαν στην επιλογή εργοδότησης
κάτω από το συγκεκριμένο επάγγελμα.
Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι, τα
άτομα που υποφέρουν από το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης
είναι άτομα ιδιαίτερα σχολαστικά, με
υψηλά επίπεδα ευσυνειδησίας, πρόθυμα, αφοσιωμένα και με ανθρωπιστικά
ιδεώδη. Επιπρόσθετα, τα άτομα αυτά
είναι εσωστρεφή, ψυχαναγκαστικά,
ενθουσιώδη σε υπερβολικό βαθμό και
συχνά ταυτίζονται με τον πάσχοντα συνάνθρωπο τους.
Στην δεύτερη κατηγορία παραγόντων
που συντελούν στην εκδήλωση του
συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης, ανήκουν σύμφωνα με την
Maslach, έξι κατηγορίες παραγόντων.
Ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη ελέγχου,

η ανεπαρκής ενθάρρυνση, η έλλειψη
ισότητας, η απουσία της αίσθησης ότι
ανήκει κάποιος κάπου και η σύγκρουση
αξιών. Μέσα σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται ακόμα, τα εξαντλητικά ωράρια, οι ασάφειες στο ρόλο
που αναλαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος,
η άκαμπτη και αυταρχική συμπεριφορά εκ μέρους της διοίκησης, η έλλειψη
ψυχολογικής υποστήριξης τόσο από
τον προϊστάμενο όσο και τους συναδέλφους, οι αυξημένες απαιτήσεις από
τους «πελάτες», και η συχνή έκθεση του
επαγγελματία σε επώδυνα γεγονότα
όπως ο θάνατος προσώπων.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, ορισμένοι από τους πιο πάνω παράγοντες
είναι πολύπλοκοι, και αυτή η πολυπλοκότητα τους, δύσκολα τους επιτρέπει να
τροποποιηθούν και απαιτούνται ειδικές
παρεμβάσεις και οργανωτικές στρατηγικές έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Σε αυτούς συγκαταλέγονται, η διάρκεια του χρόνου εργασίας,
οι πιθανές συνθήκες απομόνωσης, τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του «πελάτη» για βοήθεια, η μη αναγνώριση της
επαγγελματικής αξίας εκ μέρους του
κοινού, οι ανεπαρκείς πόροι, η έλλειψη
κριτηρίων για αξιολόγηση των παρεμβάσεων, η ανεπαρκής εκπαίδευση, η
αδιαφορία και οι μη ενδεδειγμένες παρεμβάσεις στην εργασία εκ μέρους των
προϊσταμένων, τα υπερβολικά αιτήματα
παραγωγικότητας σε συνδυασμό με τη
παροχή μειωμένων κινήτρων και άλλα.
Γενικά, η πλειονότητα των ερευνών
που επικεντρώθηκαν στην επαγγελματική εξουθένωση, παρουσιάζουν μια
πολυπλοκότητα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του συνδρόμου και σωρεία αιτιολογικών παραγόντων για να καταλήξουν
τελικά στο συμπέρασμα ότι, για την
αντιμετώπιση του φαινομένου ή ακόμα
και τον περιορισμό του, είναι απόλυτα
αναγκαία, η δημιουργία υποστηρικτικής
ομάδας στη καθημερινή πρακτική και
η εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης ή
ανακούφισης.
Σύμφωνα με τους Matteson &
Ivancevich (1987) και Travers & Cooper
(1996), σε οργανωσιακό επίπεδο, μπορούν να εφαρμοστούν στρατηγικές
πρόληψης και θεραπευτικές στρατηγικές για να απαλειφθούν από τη μια οι
αρνητικές επιπτώσεις των παραγόντων
που καθιστούν ευάλωτους τους εργαζόμενους στην επαγγελματική εξουθένωση και από την άλλη, να μετριασθεί η
εξουθένωση στα άτομα και να βοηθηθεί
το προσωπικό να την ξεπεράσει. Σημειώνεται ότι, οι παρεμβάσεις στην πρόληψη που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εμπίπτουν σε τρία επίπεδα, στο
πρωτοβάθμιο, στο δευτεροβάθμιο και
στο τριτοβάθμιο. Στην πρώτη περίπτωση η πρόληψη στοχεύει στη μείωση των
πηγών έντασης και εξουθένωσης στον
οργανισμό, το δεύτερο επίπεδο αφορά στην εκπαίδευση και διαχείριση της

επαγγελματικής εξουθένωσης και το
τριτοβάθμιο επίπεδο αναφέρεται στην
προώθηση της υγείας και της συμβουλευτικής στον εργασιακό χώρο.
Όλες οι πιο πάνω δράσεις αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση
του φαινομένου της Επαγγελματικής
Εξουθένωσης αφού φυσικά διευρυνθεί
ταυτόχρονα το πεδίο γνώσης σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα. Οποιεσδήποτε περαιτέρω έρευνες, μπορεί να
οδηγήσουν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων και τη δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου για αντιμετώπιση της
επαγγελματικής εξουθένωσης. Επομένως, απαιτείται έντονη προσπάθεια για
διενέργεια περαιτέρω έρευνας, σχεδιασμό και εφαρμογή συγκεκριμένων
δράσεων (όπως είναι για παράδειγμα
η εκπαίδευση του προσωπικού, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ο καθορισμός ρόλων και τρόπων ανταμοιβής
και άλλα), καθώς επίσης και κατάλληλος συντονισμός των απαιτούμενων
ενεργειών για να μπορέσει να αντιμετωπισθεί στη σύγχρονη και απαιτητική
ως επίσης και ανταγωνιστική κοινωνία,
η εξέλιξη του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης.
Τα πιο πάνω οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι, το πλαίσιο εργασίας (δημόσιος ή
ιδιωτικός τομέας), μπορεί να διαδραματίσει διαφορετικό ρόλο στην εξέλιξη
του Συνδρόμου της Επαγγελματικής
Εξουθένωσης, αφού υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά στα παρεχόμενα για
παράδειγμα κίνητρα και την κάλυψη
συγκεκριμένων αναγκών του εργαζόμενου. Στο δημόσιο τομέα η εκάστοτε κυβέρνηση καθορίζει το ύψος των
αμοιβών ενώ είναι έντονη η επικράτηση των παραγόντων συντήρησης, οι
οποίοι παρεμποδίζουν τη θέσπιση κινήτρων με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να
μην μπορεί να εκπληρώσει τις ανάγκες
αυτοεκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης,
κάτι το οποίο αποτελεί παράγοντα για

εξέλιξη του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Από την άλλη, στον ιδιωτικό τομέα,
εφαρμόζονται σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης, με ταυτόχρονη
υιοθέτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης και αμοιβών, ενώ υπάρχει διαχειριστική αυτονομία και δεν απαιτείται η
εμπλοκή σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς όπως συμβαίνει στην περίπτωση του δημοσίου. Στον ιδιωτικό τομέα
όμως, δεν καλύπτονται οι ανάγκες
ασφάλειας, με αποτέλεσμα να τροποποιείται η συμπεριφορά σε σχέση με
την παραγωγικότητα λόγω φόβου.
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ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ
ΛΟϊΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΛΟϊΖΟΥ
Του Υπαστυνόμου Κυριάκου Λαγού
Υπεύθυνου Γραφείου Μελετών και Ερευνών
Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Συμπληρώνονται φέτος 40 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού και πρώτου Υπεύθυνου του Κλάδου Πυροτεχνουργών της Κυπριακής Αστυνομίας, Ανθυπαστυνόμου Λοΐζου
Χατζηλοΐζου, ο οποίος την 1η Αυγούστου 1973, θυσίασε τη ζωή του στον ιερό βωμό του
καθήκοντος.
Ο Λοΐζος Χατζηλοΐζου ήταν ένα αληθινό παλληκάρι στην ψυχή και την
καρδιά. Αγνός αγωνιστής και θερμός
πατριώτης. Ένας ενσυνείδητος ήρωας,
που προσέφερε όσο λίγοι, τόσα πολλά.
Αγαπούσε παθολογικά τον άνθρωπο,
τον υπηρέτησε και πέθανε προσφέροντας σε αυτόν.
Το χαρακτήρα, το πάθος και το ζήλο του
στο καθήκον, αλλά και τις τελευταίες
του στιγμές, περιγράφει με ένα ιδιαίτερα συγκλονιστικό τρόπο το ακόλουθο
απόσπασμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», ημερομηνίας 2 Αυγούστου, 1973:
«Όλοι εκτιμούσαν τον Λοΐζο Χατζηλοΐζου. Και οι φίλοι του και οι εχθροί του.
Τον θαύμαζαν για το χαραχτήρα του,
την τόλμη του, παίζοντας κυριολεκτικά
με το χάρο. Πάντοτε βρισκόταν επί των
επάλξεων του καθήκοντος. Ποτέ δεν
δείλιασε. Ποτέ δεν είπε όχι. Έστω και
αν γνώριζε ότι σε κάθε περίπτωση που
τον καλούσαν θα αντάμωνε το χάρο
στην πιο ύπουλή του μορφή.
Το τηλέφωνο του Χατζηλοΐζου, τον τελευταίο καιρό, χτυπούσε σχεδόν κάθε
νύχτα. Μεσάνυκτα, πρωινές ώρες…
«Κύριε Χατζηλοΐζου … βόμβα». Σηκωνόταν αμέσως και πήγαινε για να πάρει μέσα στα χέρια του τη «συσκευή του
θανάτου». Την μη εκραγείσα βόμβα. Να
την αχρηστεύσει, για να μη σκορπίσει
το θάνατο και την καταστροφή. Έτσι και
χθες… το τηλέφωνο χτύπησε: «Βόμβα
στη Μόρφου. Μη εκραγείσα στο Πραστειό…».
Προηγήθηκε κύμα εκρήξεων στην κωμόπολη Μόρφου και στο Πραστειό. Η
μοιραία βόμβα, που δεν εξερράγη, είχε
τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητο
του κοινοτάρχη του Πραστειού κ. Αν-
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εξουδετερωσε βομβα σε
αεροπλανο
Η προσφορά του
Ανθυπαστυνόμου
Χατζηλοΐζου προς
τον άνθρωπο,
πάντοτε με κίνδυνο της ζωής του,
ήταν συνεχής. Στις
17.09.1972, μετά
από έρευνα που
έκανε σε αεροπλάνο της Βενεζουέλας στο οποίο
επέβαιναν 106
άτομα, εντόπισε
και εξουδετέρωσε
βόμβα που ήταν
ρυθμισμένη να εκραγεί κατά την πτήση του αεροπλάνου.

Στη φωτογραφία, ο Χατζηλοΐζου επιδεικνύει στον κυβερνήτη του αεροπλάνου τη βόμβα που αχρήστευσε.
δρέα Τσίγγη. Ανακαλύφθηκε από τη
γυναίκα του κ. Τσίγγη όταν ο σύζυγος
της μετακίνησε το αυτοκίνητο από το
γκαράζ και ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Ο Χατζηλοΐζου μαζί με το βοηθό του,
τον αστυφύλακα Πάμπο Σταυρινίδη
μετέβηκαν αρχικά στον κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Μόρφου. Θεώρησαν
καλό να πάνε πρώτα στη μη εκραγείσα

βόμβα, αφήνοντας στο τέλος την εξέταση των σημείων που εξερράγησαν
οι άλλες βόμβες. Στο Πραστειό πήγαν
μαζί με τον ανθυπαστυνόμο Αντώνη
Δημητρίου, που υπηρετούσε στη Μόρφου.
Μόλις πάτησαν το πόδι τους έξω από
το σπίτι του κ. Τσίγγη, ο Χατζηλοΐζου
με εκείνο το αιώνιο χαμόγελο του,
έκαμε χειραψία με τον οικοδεσπότη

«Το τηλέφωνο του χτυπούσε
σχεδόν κάθε νύχτα. Μεσάνυκτα, πρωινές ώρες… «Κύριε
Χατζηλοΐζου … βόμβα». Σηκωνόταν αμέσως και πήγαινε για
να πάρει μέσα στα χέρια του τη
«συσκευή του θανάτου»
και του είπε: «Συγνώμη που αργήσαμε λίγο…». Και κατευθύνθηκε προς το γκαράζ, όπου εξέτασε για λίγο τη μη εκραγείσα βόμβα. Ήταν ωρολογιακή. «Φαινόταν ήρεμος, όπως
πάντα. Χαμογελούσε», είπε ο ανθυπαστυνόμος Δημητρίου
που είδε και έζησε από κοντά τις τελευταίες στιγμές του Χατζηλοΐζου.
Στη συνέχεια ο αστυνομικός εμπειρογνώμονας, βγαίνοντας έξω από το γκαράζ, είδε το πλήθος των περίεργων που
είχαν μαζευτεί γύρω από το γκαράζ και φώναξε δυνατά:
«Μακριά, όλοι πίσω…». Έδωσε μάλιστα εντολή στον ανθυπαστυνόμο Δημητρίου να διώξει οπωσδήποτε τους περίεργους. Ακολούθως, ζήτησε να του φέρουν ένα νυχοκόπτη
και μετέβηκε πίσω από το γκαράζ, για μια ακόμα εξέταση της
βόμβας. Ίσως για κάτι να μην ήταν βέβαιος.
Έξω το πλήθος αγωνιούσε. Όχι, όμως, οι συνάδελφοί του
και οι πυροσβέστες που βρίσκονταν από νωρίς στη σκηνή,
καθότι δίπλα στο γκαράζ υπήρχαν αρκετά βαρέλια πετρελαίου. Αυτοί ήξεραν καλά τον Χατζηλοΐζου. Ήξεραν ότι η
αχρήστευση βομβών ήταν γι’ αυτόν ένα παιχνίδι.
Ήταν η ώρα 12:30 μετά το μεσημέρι, όταν κάποιος πήρε
στον Χατζηλοΐζου το νυχοκόπτη που ζήτησε. Ο αστυνομικός
εμπειρογνώμονας, έχοντας δίπλα του το βοηθό του, έβαλε
το ένα χέρι στη συσκευή, ενώ με το άλλο άρχισε να αποσυνδέει τη βόμβα με τη βοήθεια νυχοκόπτη. Είναι άγνωστο εάν
ο Χατζηλοΐζου έκοψε με το νυχοκόπτη τα λεπτά σύρματα ή
τα τράβηξε προς τα έξω. Η βόμβα η οποία ήταν ηλεκτρικής
πυροδοτήσεως, εξερράγη σχεδόν αμέσως, μέσα στα χέρια
του Χατζηλοΐζου.
Η έκρηξη ήταν δυνατή. Συγκλόνισε ολόκληρο το χωριό. Η
στέγη του γκαράζ έκαμε φτερά, ενώ πυκνός καπνός κάλυψε την περιοχή. Το πλήθος που παρακολουθούσε τρομοκρατήθηκε. Τα γυναικόπαιδα άρχισαν να κλαίνε. Όταν διαλύθηκε ο καπνός, οι πρώτοι μπήκαν στο γκαράζ. Βρέθηκαν
προ ενός φρικτού θεάματος: «ο γελαστός αξιωματικός»
ήταν πεσμένος ανάσκελα. Ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.
Δίπλα του πεσμένος και ο βοηθός του αστυφύλακας Σταυρινίδης, ο οποίος βαριά τραυματισμένος σφάδαζε από τους
πόνους….».

--- (1973). Ανθυπαστυνόμος Λοΐζος Ευαγγέλου Χ’ Λοΐζου. Περιοδικό Αστυνομικά Χρονικά, τεύχος αρ. 4. Λευκωσία.
--- (1972). Μια τραγωδία απεσοβήθη. Περιοδικό Αστυνομικά
Χρονικά, τεύχος αρ.4. Λευκωσία.
---- Π. Παπαδημήτρη. Αρχείο: Σχέδιο Ν3.
Διαδίκτυο: wwwpapademitris.net

Σύντομο
βιογραφικό
Ο Λοΐζος Ευαγγέλου Χ’ Λοΐζου γεννήθηκε
στη Λευκωσία στις 3 Ιουνίου 1934. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου
τον Ιούνιο του 1952.
Μυήθηκε, από τους πρώτους, στις τάξεις της
ΕΟΚΑ και πήρε μέρος σε πολλές επικίνδυνες
αποστολές. Συνελήφθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 1955 και στις 7 Μαρτίου 1956 καταδικάσθηκε σε ισόβια δεσμά. Στη συνέχεια,
μεταφέρθηκε στις Αγγλικές φυλακές όπου
παρέμεινε μέχρι τη λήξη του Αγώνα.
Στην Αστυνομία κατετάγη στις 9.10.1963.
Προάχθηκε σε Αναπληρωτή Λοχία την
1.02.1964, σε Λοχία στις 15.11.1969,
σε Αναπληρωτή Ανθυπαστυνόμο στις
15.08.1970 και σε Ανθυπαστυνόμο την
1.04.1971.
Η Τουρκική ανταρσία του Δεκεμβρίου του
1963 τον βρήκε και πάλι να μάχεται στην
Ομορφίτα και όπου αλλού τον καλούσε το καθήκον. Σε μία αποστολή στον Άγιο Σωζόμενο
τραυματίστηκε. Το 1969 εκπαιδεύτηκε ως πυροτεχνουργός στην Ελλάδα, για περίοδο 16
εβδομάδων.
Στις 04.12.1960 παντρεύτηκε με τη Λητώ
Στέλιου Χ΄΄ Λοΐζου από την Αμμόχωστο με
την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Ευάγγελο στις 31.05.1969 και την Λουΐζα, στις
20.04.1973.
Σκοτώθηκε σε διατεταγμένη υπηρεσία την 1η
Αυγούστου 1973 στο Πραστειό Μόρφου.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Παγκύπρια Εβδομάδα
Πυρασφάλειας

Της Α/Πυροσβέστη 653 Λίζας Κεμιτζή
Υπεύθυνης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Για 12η συνεχόμενη χρονιά οργανώθηκε η παγκύπρια Εβδομάδα Πυρασφάλειας.
Φέτος το σύνθημα ήταν: «Πρόληψη μέσω της Γνώσης».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και η CNP Λαϊκή
Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και
προσφοράς τους, διοργάνωσαν από κοινού τον περασμένο Μάιο, για 12η συνεχόμενη χρονιά, την Παγκύπρια Εβδομάδα Πυρασφάλειας. Η εκστρατεία με σύνθημα «Πρόληψη μέσω της Γνώσης» είχε τεθεί υπό την
αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
κ. Ιωνά Νικολάου.
Η έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας έγινε με δημοσιογραφική διάσκεψη στις 13 Μαΐου, στην οποία επαναβεβαιώθηκε ο διαχρονικός στόχος της Εβδομάδας
Πυρασφάλειας, που είναι η καλλιέργεια κουλτούρας,
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ορθής συμπεριφοράς και νοοτροπίας ως προς τους
κινδύνους που εγκυμονεί η πυρκαγιά.
Κορύφωση των εκδηλώσεων της Εκστρατείας Πυρασφάλειας αποτέλεσε η τελετή λήξης, με τη διοργάνωση
των πυροσβεστικών αγώνων, το Σάββατο 18 Μαΐου,
στο Μακάρειο Στάδιο στη Λευκωσία. Στους αγώνες
έλαβαν μέρος ομάδες πυροσβεστών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου σε ειδικά σχεδιασμένα αγωνίσματα.
Στην εκδήλωση υπήρχαν δραστηριότητες για παιδιά,
ενώ προσφέρθηκαν συμβολικά δώρα και ενημερωτικό
υλικό για την Πυρασφάλεια.

Αστυνομική Λαμπαδηφορία του Σωματείου
«Cyprus Police Torch Run»
για αθλητές με ειδικές ικανότητες

Του Ανώτερου Υπαστυνόμου
Κώστα Αυγουστή, Διευθυντή/Συντονιστή Φιλανθρωπικού Σωματείου «Cyprus Police Torch Run»
Το Αστυνομικό Φιλανθρωπικό Σωματείο της Αστυνομίας, «Cyprus Police Torch Run» for Special Olympics, στο
πλαίσιο της κοινωνικής και ανθρωπιστικής αποστολής
του, διοργάνωσε, όπως και κάθε χρόνο, παγκύπρια λαμπαδηφορία. Στη λαμπαδηφορία συμμετείχαν αστυνομικοί λαμπαδηφόροι, οι οποίοι μετέφεραν τη φλόγα της
ελπίδας, σε όλους τους Δήμους, με στόχο αφενός την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και
αφετέρου την εξασφάλιση της οικονομικής τους στήριξης, με σκοπό να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο αξίζει στους
αθλητές της ζωής, αλλά και στα αθλητικά προγράμματα
των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου.
Η λαμπαδηφορία διεξήχθηκε τον περασμένο Μάιο και ως
αφετηρία της φετινής εκδήλωσης ήταν η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου γεγονός το οποίο αποδεικνύει για άλλη μια
φορά την ευαισθητοποίηση της εκκλησίας σε θέματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς.
Η φετινή λαμπαδηφορία τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου
και την υψηλή προστασία του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομου Β΄.
Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και σε αυτήν παρέστησαν πέραν του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο Έντιμος
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Αρχηγός
Αστυνομίας, Δήμαρχοι της μείζονος Λευκωσίας, άλλοι
αξιωματούχοι και εμπλεκόμενοι φορείς καθώς και αθλητές των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου.
Κατά την πρώτη μέρα της λαμπαδηφορίας οι αστυνομικοί
λαμπαδηφόροι, διήλθαν την φλόγα από τους Δήμους και
τα Κοινοτικά Συμβούλια της Λάρνακας και ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και κατέληξαν, το βράδυ, στο Λιμανάκι της Αγίας Νάπας όπου η Φιλαρμονική της Αστυνομίας

παρέθεσε συναυλία προς το κοινό. Τη δεύτερη μέρα ήταν
σειρά των Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, με ενδιάμεσο σταθμό την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στην Επισκοπή, να υποδεχτούν την φλόγα της αγάπης η οποία κατέληξε το βράδυ
στο Λιμανάκι Κάτω Πάφου όπου και πάλι η Φιλαρμονική
της Αστυνομίας παρέθεσε συναυλία προς το κοινό.
Η επιτυχία, με την οποία στέφθηκε η φετινή λαμπαδηφορία οφείλεται και πάλι κατά κύριο λόγο στη συνεργασία,
συνδρομή και στήριξη των Δήμων, Κοινοτικών Συμβουλίων, Αστυνομικών Διευθύνσεων /Μονάδων και μελών της
Αστυνομίας.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Καθυστέρηση στην
εκδίκαση
Ποινικών υποθέσεων
Του Ανώτερου Αστυνόμου
Χριστάκη Μαυρή
Αστυνομικού Διευθυντή Τμήματος Γ΄

Η καθυστέρηση στην εκδίκαση ποινικών υποθέσεων είναι επιβαρυντικός παράγοντας στην απονομή της δικαιοσύνης. Το δικαίωμα κάθε προσώπου για
γρήγορη εκδίκαση κατοχυρώνεται στο άρθρο 30§2 του Συντάγματος «Έκαστος, κατά την διάγνωσιν των αστικών αυτού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή
οιασδήποτε κατ΄αυτού ποινικής κατηγορίας, δικαιούται ανεπηρεάστου, δημοσίας ακροαματικής διαδικασίας εντός ευλόγου χρόνου, ενώπιον ανεξαρτήτου αμερολήπτου και αρμοδίου δικαστηρίου ιδρυομένου δια νόμου».

Παρόμοια διάταξη υπάρχει και στο άρθρο 6§1 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών
ελευθεριών, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.39/62.

Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Στ. Ευσταθίου V Αστυνομίας 1990 2 CLR 294,

το Α.Δ. αποδεχόμενο την έφεση, ακύρωσε την
καταδίκη, λόγω απαράδεκτης καθυστέρησης στην
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εκδίκαση της υπόθεσης. (Αφορούσε οδήγηση οχήματος χωρίς πινακίδες εγγραφής). Στη σελίδα
301 ανέφερε:
«Η ανίχνευση και εκδίκαση μιας απλής υπόθεσης
μετατράπηκε σε οδύσσεια για τον κατηγορούμενο. Ότι το αδίκημα για το οποίο κατηγορήθηκε ο
εφεσείων ήταν ήσσονος σοβαρότητας, δεν μεταβάλλει το μέτρο για την απονομή της δικαιοσύνης
που καθορίζει το άρθρο 30.2 για τη διαπίστωση
της ποινικής του ευθύνης μέσα σε εύλογο χρόνο».

Ο εύλογος χρόνος που θέτει το άρθρο 30§2 του
Συντάγματος για τη διάγνωση αστικών δικαιωμάτων και ποινικής ευθύνης, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε κατηγορούμενου και συγχρόνως
υποχρέωση της πολιτείας. Παράβαση του δικαιώματος αυτού καθιστά τη διαδικασία άκυρη.
Προς τούτο το άρθρο 158§2 του Συντάγματος
υποχρεώνει την Πολιτεία να συστήσει Δικαστήρια
σε επαρκή αριθμό «δια την πρόσφορον και άνευ
καθυστερήσεων απονομής της δικαιοσύνης……».
Αφετηρία του χρόνου σε ποινικές υποθέσεις για διαπίστωση της καθυστέρησης, αποτελεί η μέρα σύλληψης του κατηγορούμενου ή της καταγγελίας του
αδικήματος, τα περιστατικά της υπόθεσης, η συμπεριφορά των ανακριτικών και δικαστικών αρχών.
καθώς και εκείνη του κατηγορουμένου.
Γ. Τσιόλης V Αστυνομίας Π.Ε. 7461 8.3.04
Π. Παναγή V Δημοκρατίας 1990 2ΑΑΔ, 203.

Στην υπόθεση Μυροφόρα Χριστοδούλου Vς Αστυνομίας 1992 2CLR 84

Η εφεσείουσα που κατηγορείτο για πλαστογραφία,
κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και εξασφάλιση
πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις, καταδικάστηκε
σε ποινή φυλάκισης και εφεσίβαλε την ποινή που
επέβαλε το πρωτόδικο Δικαστήριο. Λόγoς της έφεσής της αποτελούσε η καθυστέρηση στην εκδίκαση
της υπόθεσης.
Τα αδικήματα που αντιμετώπιζε η κατηγορούμενη
διαπράχθηκαν το 1983 και βγήκαν στο φώς το
1987. Άρχισε η αναζήτηση της κατηγορούμενης, η
οποία βρέθηκε τον Δεκέμβριο του 1988. Ζητήθηκε
βοήθεια γραφολόγων και γνωμάτευση του Γενικού

«Ο εύλογος χρόνος που
θέτει το άρθρο 30§2 του
Συντάγματος για τη διάγνωση αστικών δικαιωμάτων και ποινικής ευθύνης,
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε κατηγορούμενου και συγχρόνως
υποχρέωση της πολιτείας.
Παράβαση του δικαιώματος αυτού καθιστά τη
διαδικασία άκυρη»
Εισαγγελέα όσον αφορούσε τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης και τελικά καταχωρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1989 και η ποινή επεβλήθη το 1992.
Στη σελίδα 92 αναφέρεται:
«Η εκδίκαση υπόθεσης και μάλιστα εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος είναι μια αρχή που πρέπει
να τυγχάνει σεβασμού, γιατί αποτελεί Συνταγματική επιταγή (άρθρ.30.2) και υποχρέωση κάτω από
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αρ.6.1). Εξετάζεται το θέμα αυτό σύμφωνα με
τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με βάση τα περιστατικά
της κάθε υπόθεσης, το πολύπλοκο της υπόθεσης,
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τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκαλείται
η καθυστέρηση, και τη συμπεριφορά των δύο μερών».
Η Έφεση απορρίφθηκε.

Υπόθεση Ανδρ. Ευτυχίου άλλως
Ραϊφ Χασσάν Vs Αστυνομίας
1992 2CLR 78

Στη σελίδα 82 αναφέρεται:
«Η περίοδος που πέρασε από της διαπράξεως
του αδικήματος μέχρι της επιβολής της ποινής
είναι περίπου δύο χρόνια. Κάτω όμως από τις
περιστάσεις δεν μπορεί να κριθεί ότι η περίοδος
αυτή ήταν υπερβολική και αδικαιολόγητη. Το τι είναι λογική περίοδος διάρκειας μιας διαδικασίας
εκτιμάται με βάση τα περιστατικά και τη φύση της
κάθε υπόθεσης».
Στην περίπτωση αυτή, ο κατηγορούμενος κατηγορείτο για κλοπή και ως λόγος καθυστέρησης του
δόθηκε από την ΚΑ, η εγκατάλειψη των ελεύθερων περιοχών από τον εφεσείοντα και η μετάβαση του στις κατεχόμενες περιοχές.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι και το απόσπασμα
από την υπόθεση Γ. Εισαγγελίας Vς X. Καψού,
2004, 2ΑΑΔ 127 όπου στη σελίδα 137, τόσο η
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και η νομολογία του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, θεωρεί το δικαίωμα για
δίκη εντός ευλόγου χρόνου ως εξαιρετικής σημασίας για την ορθή, αποτελεσματική και αξιόπιστη
απονομή της Δικαιοσύνης. Ευθύνη προς τούτο
φέρει το κράτος που είναι υπεύθυνο για την

«Τόσο η νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
όσο και η νομολογία του
Ανωτάτου Δικαστηρίου θεωρεί το δικαίωμα για δίκη
εντός ευλόγου χρόνου ως
εξαιρετικής σημασίας για
την ορθή, αποτελεσματική
και αξιόπιστη απονομή της
Δικαιοσύνης»
καλή οργάνωση του δικαστικού συστήματος, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η εκδίκαση τόσο των
αστικών υποθέσεων και ιδιαίτερα των ποινικών
υποθέσεων μέσα σε εύλογο χρόνο. Εξάλλου, με
το Άρθρο 35 του Κυπριακού Συντάγματος, επιβάλλεται υποχρέωση σε κάθε μία από τις τρεις
εξουσίες, τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη
δικαστική, όπως διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του μέρους ΙΙ «Περί
των θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών».

Στην υπόθεση Μ. Χαραλαμπίδης
Vς Αστυνομίας 2004 2 ΑΑΔ 330,

αναφέρθηκε «Είναι προφανής η ανάγκη για συμπλήρωση των ακροάσεων των υποθέσεων το
συντομότερο δυνατό, χωρίς την εμφιλοχώρηση
μεταξύ των διαφόρων δικασίμων τόσων μεγάλων διαστημάτων. Αντιλαμβάνομαι το φόρτο
εργασίας των πρωτόδικων δικαστηρίων, όμως
από την άλλη, μέσα στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις λόγω αυτής αυξανόμενες απαιτήσεις από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης στον
τόπο μας, θα πρέπει να δίδεται κάθε φροντίδα για
την έγκαιρη ολοκλήρωση των υποθέσεων».

Συναρτώμενο με τη γρήγορη εκδίκαση, είναι
και το θέμα αναβολών της δίκης. Το θέμα τούτο
υπό το πρίσμα της συνταγματικής επιταγής για
γρήγορη εκδίκαση, εξετάστηκε στην υπόθεση
Φουρή και άλλος Vς Δημοκρατίας 1980 2AAΔ
152 (σελίδα 168-171), όπου αναφέρθηκε ότι το
Δικαστήριο δεν μπορεί να γίνεται συνεργό σε
αδικαιολόγητες αναβολές ποινικών υποθέσεων,
αφήνοντας να εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό
διάστημα οι κατηγορίες εναντίον του κατηγορουμένου.
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Πρωτο Παγκύπριο
Συνέδριο Ιδιωτικών
Υπηρεσιών Ασφαλείας
Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείο Αστυνομίας

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Μαρτίου, 2013 το 1ο Παγκύπριο
Συνέδριο Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Τέθηκαν επί τάπητος τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας και η
νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας τους.

Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από
την Αστυνομία Κύπρου και συγκεκριμένα το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων
Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, το
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Κύπρου (ΚΕΒΕ) και τον
Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ).
Στο συνέδριο παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
κ. Ιωνάς Νικολάου, ο Υπαρχηγός
Αστυνομίας κ. Ανδρέας Κυριάκου,
ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ.
Μάριος Τσιακκής, καθώς επίσης και
ο Πρόεδρος του ΚΥΣΕΑ κ. Γιάννης
Αργυρού.
Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
αφού συνεχάρη τους διοργανωτές,
επεσήμανε τη σοβαρότητα του θέματος. Τόνισε παράλληλα, ότι ο ρόλος
των ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στην πρόληψη και αντιμετώπιση
της εγκληματικής δράσης, η οποία
τροφοδοτείται από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο
κυπριακός λαός, είναι ιδιαίτερα ση-

«Σημαντικός ο
ρόλος τους
στην πρόληψη
του εγκλήματος»
μαντικός και επεσήμανε ότι η παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας
είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη
δημόσια τάξη και την ασφάλεια του
τόπου. Ο κ. Νικολάου καταληκτικά
υπογράμμισε ότι θα καταβάλει κάθε
προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας.
Ακολούθως, ο Υπαρχηγός Αστυνομίας κ. Αντρέας Κυριάκου, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Αστυνομία, έτσι ώστε να
ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της κοινωνίας μας,
σε σχέση με την αντιμετώπιση του
εγκλήματος. Η Αστυνομία, όπως ανέφερε ο κ. Κυριάκου, με την ψήφιση

του Περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμου,
προχώρησε στη σύσταση αρμόδιου
Γραφείου με απώτερο στόχο την οριστική και αποτελεσματική εφαρμογή
των προνοιών της Νομοθεσίας. Εξήρε δε, τη σημασία της συνεργασίας
που αναπτύχθηκε μεταξύ της Αστυνομίας και των Ιδιωτικών Γραφείων Ασφαλείας, σε μια προσπάθεια
εφαρμογής της Νομοθεσίας.
Επιπρόσθετα, στο συνέδριο συζητήθηκαν σχετικά επιμέρους θέματα,
όπως, η προστασία των προσωπικών
δεδομένων, η υγεία στον εργασιακό
χώρο, τα συστήματα ασφαλείας σε
κυβερνητικά κτίρια και τα ευρωπαϊκά
πρότυπα ιδιωτικών γραφείων παροχής ασφαλείας.
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ecstasy: η ολεθρια
παραισθηση

Της Αστυφύλακα 4366 Μαρίας Φωτιάδου
Υ.ΚΑ.Ν. Αρχηγείου

Όλοι έχουμε ακούσει για το χάπι ecstasy. Ποια είναι η ιστορία του, η σύνθεσή του αλλά και οι καταστροφικές επιδράσεις του σ’ αυτούς που το χρησιμοποιούν;

Το ecstasy (MDMA) είναι μία
συνθετική ουσία που διεγείρει
τη λειτουργία του εγκεφάλου,
προκαλώντας έντονες παραισθήσεις και άλλες επιδράσεις,
όμοιες με εκείνες που προκαλεί
η χρήση αμφεταμινών. Αν και
συνήθως καταπίνεται, μπορεί
επίσης να συνθλίβεται ή να εισπνέεται και η μορφή του είναι
δισκία ή κάψουλες διαφόρων
σχημάτων, μεγεθών και χρωμάτων, ενώ συνήθως έχουν αποτυπωμένο στην επιφάνειά τους
ένα σχήμα.
Χαρακτηρίζεται ως το «ναρκωτικό των κλαμπ», γιατί συνήθως
καταναλώνεται σε πάρτυ ή σε
clubs, προκειμένου τα άτομα
να έχουν αυξημένη ενεργητικότητα και αντοχή.
Στην αρχαιότητα, οι Έλληνες
ονόμαζαν την κατάσταση της
έκστασης «θεϊκή μανία». Ο
Πλάτωνας υποστήριζε ότι μέσω
αυτής μας χαρίζονται μεγάλα
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«Τα ναρκωτικά
είναι το καταφύγιο των αδυνάτων και των
νικημένων»
αγαθά, αναφερόμενος στην έμφυτη αίσθηση έκστασης, χωρίς
τη χρήση ουσιών. Πολλοί λαοί,
όπως οι Ινδιάνοι και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, χρησιμοποιούσαν
κάποιες παραισθησιογόνες ουσίες για να φτάσουν σε κατάσταση έκστασης ( π.χ. ορισμένα
μανιτάρια).
Η χημική ουσία ecstasy ανακαλύφθηκε από τον ερευνητή
Αλεξάντερ Σούλγκιν το 1980
στο Σαν Φρανσίσκο. Την ίδια
χρονιά αφού δημοσιεύτηκε η
ανακάλυψη αυτής της ουσίας, άρχισε να κυκλοφορεί σαν

αντιορεκτικό χάπι στο Λονδίνο,
όπου κύριοι χρήστες αυτής της
ουσίας ήταν οι έφηβοι. Αργότερα, διαδόθηκε και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπου
διαπιστώθηκαν οι σοβαρές βλάβες που μπορεί να προκαλέσει
και έτσι το έθεσαν εκτός νόμου.
Οι επιδράσεις στον οργανισμό
ποικίλουν ανάλογα με την ποσότητα που λαμβάνεται, τους
ατομικούς παράγοντες, όπως
σωματικό βάρος και φύλο, εάν
το άτομο έχει ξανακάνει χρήση
στο παρελθόν, τον τρόπο λήψης της ουσίας και το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η χρήση.
Το MDMA μειώνει τις αναστολές και κάνει τους χρήστες να
έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση,
στοργικότητα και ενεργητικότητα. Το ecstasy αρχίζει να «ενεργεί» 30 - 60 λεπτά μετά τη λήψη
του και διαρκεί 2 - 4 ώρες. Οι
επιδράσεις αυτές εντείνονται
αν συνδυαστεί με άλλα ναρκωτικά, ή αλκοόλ.

«Το χάπι
τέθηκε εκτός
νόμου όταν
διαπιστώθηκε
ότι μπορεί
να προκαλέσει
σοβαρές
βλάβες
στους
χρήστες»

Οι επιδράσεις του ecstasy στον οργανισμό είναι:

Σωματικές επιδράσεις:
- Αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης
- Χημικός ερεθισμός των νεύρων
- Αύξηση των καρδιακών παλμών
- Υπερθερμία
- Εφίδρωση
- Ξηροστομία
- Έλλειψη όρεξης για φαγητό, νερό
- Μυϊκή ένταση
- Υπνηλία
- Κούραση
- Ναυτία
- Μούδιασμα

- Τάση για λιποθυμία

Ψυχολογικές επιδράσεις:
- Χαλάρωση
- Ευφορία
- Διαχυτικότητα προς τους άλλους
- Μείωση των αναστολών
- Σύγχυση
- Οπτικές παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις

Μακροπρόθεσμες επιδράσεις:
Είναι όλα τα συμπτώματα που εμφανίζονται μετά από χρόνια χρήση. Η
συνέχεια και η έντασή τους καθορίζεται από τη συχνότητα της χρήσης και
την ποσότητα της ουσίας.

Σωματικές παρενέργειες:
- Καταστροφή του ήπατος
- Οργανικές αλλοιώσεις
εγκέφαλο
- Διαταραχές στην όραση
- Καρδιακά προβλήματα

στον

Ψυχολογικές παρενέργειες:
- Έντονο άγχος
- Παράνοια
- Ψύχωση (εμμονές, ψευδαισθήσεις)
- Παραισθήσεις
- Απάθεια
- Κατάθλιψη, απομόνωση
- Κυκλοθυμία
- Διαταραχές του ύπνου
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μύθος: « Το ecstasy δεν προκαλεί
εξάρτηση».

Πραγματικότητα:Το χάπι ecstasy,
αν και επιδρά στον οργανισμό, δεν
προκαλεί σωματική εξάρτηση. Προκαλεί όμως έντονη ψυχική εξάρτηση, η οποία γίνεται δύσκολα παραδεκτή από τους χρήστες.

Μύθος: « Το ecstasy βοηθάει στην
έντονη σεξουαλική δραστηριότητα».
Πραγματικότητα: Αν και το χάπι
αυτό χαρακτηρίστηκε και ως «χάπι του έρωτα»,
εντούτοις προκαλεί συχνά σεξουαλική ανικανότητα.
Συχνά, το κίνητρο του χρήστη είναι απλά η αυταπάτη της υποβοήθειας από το χάπι.

Μύθος: «Το ecstasy προκαλεί συνεχή ευφορία και
ενεργητικότητα».
Πραγματικότητα: Το αίσθημα ευφορίας και ενεργητικότητας διαρκεί μονάχα όσο και η επίδραση της
ουσίας. Έπειτα από μερικές ώρες, ο χρήστης αισθάνεται εξουθενωμένος, ενώ υποφέρει από μελαγχολία για μέρες μετά.
Μύθος: «Το ecstasy δεν είναι επικίνδυνο όταν
συνδυαστεί με αλκοόλ ή με άλλα ναρκωτικά».
Πραγματικότητα: Ο συνδυασμός των παραπάνω είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, διότι η μία ουσία
ενισχύει τη δράση της άλλης. Η χρήση μίας ουσίας
είναι ως ένα σημείο επιβλαβής για τον οργανισμό.
Ο συνδυασμός όμως δύο και περισσότερων ουσιών
αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο.
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Όπως και με κάθε παράνομο ναρκωτικό που παρασκευάζεται σε πρόχειρα εργαστήρια, δεν υπάρχουν πολλά
μέσα ελέγχου ποιότητας. Αν και το
δραστικό συστατικό στην έκσταση
υποτίθεται ότι είναι η MDMA, τα περισσότερα χάπια δεν την περιέχουν
στην πραγματικότητα. Γιατί; Διότι
είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς
πρόσβαση στα βασικά χημικά συστατικά που απαιτούνται για την παρασκευή της και είναι δύσκολο να τα
συνθέσει χημικά. Οι περισσότεροι παρασκευαστές
χαπιών χρησιμοποιούν απλό εξοπλισμό και προσπαθούν να μειώνουν όσον το δυνατόν τις δαπάνες. Άσχετα από το τι μπορεί να πιστεύει ή να λέει
ο διακινητής ναρκωτικών ή το πρόσωπο που πουλά
τα χάπια, είναι πράγματι πολύ αμφίβολο αν ξέρει κι
ο ίδιος την προέλευση του εμπορεύματος, για να
μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητά τους. Συνήθως,
απλά επαναλαμβάνουν ό,τι τους έχει πει αυτός που
τους έδωσε τα χάπια. Τους γνωστούς μύθους.

«Σημαντικές οι
σωματικές και
ψυχολογικές
επιδράσεις του
ECSTASY στον
οργανισμό του
χρήστη»

Βιβλιογραφία:
• Singer M.C. (2006)
New drugs on the street Changing Inner
City Patterns of Illicit consumption Routledge

Ιστοσελίδες:
• www.emc dda.europa.eu
• www.ask.now.cy

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:
• Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι
βέβαιος για το τι ουσίες πραγματικά περιέχονται σε ένα χάπι ecstasy και πόσο επικίνδυνες
είναι. To ecstasy δεν είναι ελεγχόμενο κατασκευασμένο φαρμακευτικό προϊόν, αλλά αυτοσχέδιο.

ECSTASY ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΣΗ
Η εξάρτηση που προκαλείται από το ecstasy είναι
κατά βάση ψυχική. Αυτό συμβαίνει γιατί οι χρήστες
συνδέουν τα συναισθήματα ευφορίας και ενεργητικότητας, με τη λήψη της ουσίας.
Αργότερα όμως, όταν περνάει η επίδραση, νιώθουν άγχος, κυκλοθυμία, παραισθήσεις, αλλά κυρίως πέφτουν σε κατάθλιψη. Απογοητεύονται εύκολα από όλα, απομονώνονται και κλείνονται στον
εαυτό τους και τέτοιες στιγμές γίνονται ευάλωτοι
και πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν ξανά ecstasy.
Οι χρήστες αντιλαμβάνονται την κατάθλιψή τους
όχι ως παρενέργεια του ecstasy, αλλά σαν μια φυσική κατάσταση που χρειάζονται το ecstasy για να
αλλάξει.

• Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος
που γίνεται η χρήση (ανοιχτοί/ κλειστοί χώροι,
συνωστισμός, έντονη σωματική δραστηριότητα), τα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε θερμοπληξία. Ο
εγκέφαλος αδρανοποιείται και ο χρήστης δεν
καταλαβαίνει ότι φτάνει στην εξάντληση. Για
αυτό σε πολλές περιπτώσεις, μετά τη χρήση,
καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες μη αλκοολούχων υγρών.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Η πρόληψη συνίσταται αρχικά από την εκπαίδευση
των ατόμων προκειμένου να υιοθετούν περισσότερο δημιουργικούς τρόπους έκφρασης, καθώς
και μια θετική και υγιή στάση ζωής και κατά δεύτερο, από την πληροφόρηση για τους κινδύνους
που ενέχει η χρήση των χαπιών ecstasy.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τα άτομα που κάνουν χρήση του ecstasy, βιώνουν
κυρίως ψυχική εξάρτηση, παρά σωματική. Οπότε η
θεραπευτική αντιμετώπιση γίνεται με ψυχολογική
υποστήριξη από ειδικούς. Το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να ενισχύσει τη θεραπευτική διαδικασία με το να τους ενθαρρύνει, να τους ακούει
και να είναι δίπλα τους όποτε το χρειαστούν.
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Έτος Κωνσταντίνου
Π. Καβάφη το 2013

Αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου
αλεξανδρινού ποιητή
Της Αστυφύλακα 3633 Παναγιώτας Γεωργίου
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείο Αστυνομίας

«Έτος Κ.Π. Καβάφη» έχει ανακηρύξει το 2013, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος, με αφορμή την επέτειο των 150
χρόνων από τη γέννηση του ποιητή.
Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου
όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
μες την πολλή συνάφεια του κόσμου,
Μες στες πολλές κινήσεις και ομιλίες.
(από το «Όσο μπορείς», 1913)

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης (1863 - 1933) αποτελεί μία από
τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής ποίησης, με
παγκόσμια ακτινοβολία.
Γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην Αλεξάνδρεια της
Αιγύπτου, με ρίζες από το Βυζάντιο και την Πόλη. Μετά
το θάνατο του πατέρα του, το 1870, η οικογένεια Καβάφη
εγκαταστάθηκε στην Αγγλία (Λίβερπουλ και Λονδίνο) όπου
έμεινε μέχρι το 1876. Στην Αλεξάνδρεια, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Καβάφης διδάχτηκε Αγγλικά,
Γαλλικά και Ελληνικά με οικοδιδάσκαλο και συμπλήρωσε
τη μόρφωσή του στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας. Έζησε επίσης για τρία χρόνια (1882-84) στην Πόλη.
Το 1897 ταξίδεψε στο Παρίσι και το 1903 στην Αθήνα, χωρίς από τότε να μετακινηθεί από την Αλεξάνδρεια για τριάντα ολόκληρα χρόνια.
Ύστερα από περιστασιακές απασχολήσεις σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, αποφάσισε να γίνει δημόσιος υπάλληλος και διορίστηκε σε ηλικία 59 ετών στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Στις 29 Απριλίου του 1933, τη μέρα που
συμπλήρωνε 70 χρόνια ζωής, πέθανε στην Αλεξάνδρεια
χτυπημένος από καρκίνο του λάρυγγα.
Από το 1886 άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα, επηρεασμένα
από τους Αθηναίους ρομαντικούς ποιητές (καθαρεύουσα
γλώσσα, απαισιόδοξη φιλοσοφία). Η σημαντικότερη χρονολογική τομή ως προς την εξέλιξη του Καβαφικού έργου,
τοποθετείται στο 1891, όταν εκδίδει σε αυτοτελές φυλλάδιο το ποίημα Κτίσται, ενώ, το 1896 όταν γράφει τα Τείχη,
το πρώτο αναγνωρισμένο, εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά
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των ώριμων ποιημάτων του.
Η ειρωνική διάθεση, αυτό που αποκλήθηκε καβαφική ειρωνεία, συνδυάζεται με την τραγικότητα της πραγματικότητας
και αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για πολλούς μεταγενέστερους ποιητές. Η ποίηση του χαρακτηρίζεται από έντονη
συμβολιστική τάση και συνδυάζεται με λιτό, αλλά διαχρονικά επίκαιρο λόγο. Ο Καβάφης, όσο ζούσε, δεν εξέδωσε ποτέ
ολόκληρο το ποιητικό του έργο, το οποίο συμπλήρωνε ως
την τελευταία στιγμή της ζωής του, ούτε πραγματοποίησε ποτέ μια κανονικά εμπορική έκδοση. Ακολούθησε ένα
δικό του, ιδιόρρυθμο σύστημα έκδοσης και κυκλοφορίας
του έργου, το οποίο και προκάλεσε πολλές συζητήσεις στο
χώρο των καβαφικών μελετών. Σύμφωνα με τη διδακτο-

ρική διατριβή του Γ.Π. Σαββίδη, υπήρξαν τρία διαφορετικά
στάδια εκδοτικής τακτικής, σε «μονόφυλλα», «τεύχη» και
«συλλογές», τα οποία αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές φάσεις στην ιστορία της καβαφικής ποίησης. Η μέθοδος των «μονόφυλλων» χρησιμοποιείται από το 1891 ως
και το 1904, οπότε ο ποιητής τυπώνει το πρώτο «τεύχος»
με 21 ποιήματα. Η πρώτη χρονολογική «συλλογή» του κυκλοφόρησε, ιδιωτικά πάντα, το 1912 και η πρώτη θεματική
«συλλογή» του το 1917. Για πρώτη φορά συγκεντρωμένο
ολόκληρο το σώμα της αναγνωρισμένης καβαφικής ποίησης, κυκλοφόρησε το 1935 με επιμέλεια της Ρίκας Σεγκοπούλου, ενώ σήμερα κυκλοφορούν έγκυρες εκδόσεις των
«αναγνωρισμένων», των «ανέκδοτων», των «αποκηρυγμένων» ποιημάτων (φροντισμένες από το Γ.Π. Σαββίδη) και
των «ατελών» ποιημάτων του (από τη Ρενάτα Λαβανίνι).
Όλα τα ποιήματά του, ο Καβάφης τα έγραψε στην ελληνική
γλώσσα, με την εξαίρεση ελαχίστων. Η γλώσσα και η στιχουργική μορφή των ποιημάτων του ήταν ιδιόρρυθμες και
πρωτοποριακές για την εποχή. Τα βασικά χαρακτηριστικά
τους είναι:
• ιδιότυπη γλώσσα, μείγμα καθαρεύουσας και δημοτικής, με ιδιωματικά στοιχεία της Κωνσταντινούπολης
• εξαιρετικά λιτός λόγος, με ελάχιστα επίθετα (όσα
υπάρχουν έχουν πάντα ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι
ποτέ συμβατικά, κοσμητικά επίθετα)
• ουδέτερη γλώσσα, σχεδόν πεζολογική, μακριά από τις
ποιητικές συμβάσεις της εποχής. Η γλώσσα δεν αποκαλύπτει τα συναισθήματα
• εξαιρετικά σύντομα ποιήματα
• ιαμβικός ρυθμός αλλά τόσο επεξεργασμένος που συχνά είναι δύσκολο να διακριθεί
• σχεδόν ολοκληρωτική απουσία ομοιοκαταληξίας
• ιδιαίτερη σημασία στα σημεία στίξης: παίζουν ρόλο
για το νόημα (π.χ. ειρωνεία) ή λειτουργούν ως οδηγίες
απαγγελίας (π.χ. χαμήλωμα του τόνου της φωνής στις
παρενθέσεις).
Συνολικά, τα ποιήματα που έγραψε ο Καβάφης είναι 154.
Επιπλέον, θα πρέπει να υπολογιστούν άλλα 75 που παρέμειναν ανέκδοτα εώς το 1968 και τα οποία βρέθηκαν στο
αρχείο του ή σε χέρια φίλων του, καθώς και 27 ποιήματα
που δημοσίευσε ο ίδιος μεταξύ 1886 και 1898, αλλά αργότερα τα αποκήρυξε. Ο Καβάφης έγραψε και κάποια πεζά,
δοκίμια, μελέτες, μεταξύ των οποίων: «Τα Ελγίνεια Μάρμαρα», «Οι Βυζαντινοί ποιηταί», «Το Κυπριακόν ζήτημα», κ.ά..
Ο ίδιος είχε κατατάξει τα ποιήματά του σε τρεις κατηγορίες:
τα ιστορικά, τα φιλοσοφικά και τα ηδονικά ή αισθησιακά.
• Τα ιστορικά ποιήματα εμπνέονται κυρίως από την
ελληνιστική περίοδο, και στα περισσότερα έχει εξέχουσα
θέση η Αλεξάνδρεια. Αρκετά άλλα προέρχονται από την
ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και το Βυζάντιο, χωρίς να
λείπουν και ποιήματα με μυθολογικές αναφορές. Είναι
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Καβάφης δεν εμπνέεται
καθόλου από το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, δηλαδή
την επανάσταση του ΄21, αλλά ούτε και από την κλασική αρχαιότητα. Οι περίοδοι που επιλέγει είναι περίοδοι
παρακμής ή μεγάλων αλλαγών και οι περισσότεροι ήρωες
του είναι «ηττημένοι».
• Τα αισθησιακά ή ηδονικά ποιήματα, που είναι και τα πιο
λυρικά. Εδώ κυριαρχεί η ανάμνηση και η αναπόληση. Αυτό
που προκαλεί τα συναισθήματα δεν είναι το παρόν, αλλά το
παρελθόν, και πολύ συχνά ο οραματισμός.
• Τα φιλοσοφικά ποιήματα που ονομάζονται από άλ-

λους «διδακτικά». Ο Ε. Π. Παπανούτσος τα διαίρεσε στις
εξής ομάδες: ποιήματα με «συμβουλές προς ομοτέχνους»,
δηλαδή ποιήματα για την ποίηση, και ποιήματα που πραγματεύονται άλλα θέματα, όπως το θέμα των Τειχών, την
έννοια του χρέους (Θερμοπύλες), της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον), της μοίρας (Καισαρίων)
κ.ά..
Το έργο του έγινε αντικείμενο μακρόχρονης μελέτης σε
όλο τον κόσμο και ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα
γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και πολλές
άλλες γλώσσες. Πρόκειται εξάλλου, για τον πιο πολυμεταφρασμένο Νεοέλληνα λογοτέχνη.

Στην οδό Λέψιους στην Αλεξάνδρεια, το διαμέρισμα του
Καβάφη έχει μετατραπεί σε μουσείο όπου διατηρούνται
σπάνιο βιβλιογραφικό υλικό, μεταφράσεις της ποίησης του
σε 20 γλώσσες, χειρόγραφα, βιβλία του και περισσότερα
από 3.000 άρθρα και εργασίες που έχουν γραφτεί για την
ποίησή του.
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ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Του Α/Αστυφύλακα 643 Χάρη Ορφανίδη
Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος Λευκωσίας

Διαβάζοντας τον τίτλο του παρόντος άρθρου κάποιοι από εμάς ίσως χαμογελάσουν στη σκέψη των πολιτειακών* δικαιωμάτων των ζώων. Πολλοί
όμως, θα εκπλαγούν όταν ακούσουν ότι οι συζητήσεις (debates) για τα πολιτειακά και ηθικά δικαιώματά τους, άγονται από πολύ παλιά, από τις αρχές
του 17ου αιώνα.

Πολλοί φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με το αμφιλεγόμενο
θέμα της ηθικής προστασίας των ζώων, δίνοντας διάφορες ερμηνείες, γιατί έγινε συνηδειτό ότι οι συνέπειες δεν
είναι μόνο ηθικές αλλά επεκτείνονται στο πολιτειακό,
κοινωνικό, νομικό, θρησκευτικό, περιβαλλοντικό ακόμα
και οικονομικό επίπεδο. Τιτλοφορούνται πολιτειακά*
δικαιώματα, γιατί τα ζώα δεν έχουν την ικανότητα ομιλίας ώστε να διεκδικήσουν δικαιώματα και αντί γι΄ αυτούς
αναλαμβάνει ένας μεσάζων (συνήθως η πολιτεία ή μια
φιλοζωική οργάνωση) για να τα υπερασπιστεί. Σκοπός
του παρόντος άρθρου είναι να δώσει στον αναγνώστη
ένα μικρό μέρος με τις βασικές γενικές αρχές πάνω στις
οποίες στηρίχθηκε η επιχειρηματολογία για τη θέσπιση
των νόμων περί προστασίας και κακομεταχείρησης των
ζώων.
Το θρησκευτικό πλαίσιο αποτελεί την αφετηρία, κα-
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θώς αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πλαίσια
συζήτησης. Σε πολλές θρησκείες του κόσμου, τα ζώα
θεωρούνται ιερά και τυγχάνουν σεβασμού από τους πιστούς. Στο Βουδισμό για παράδειγμα, όλα τα ζώα είναι
ιερά, καθότι αποτελούν τη μετασάρκωση της ζωής του
ανθρώπου. Αντίστοιχα, στον Ινδουϊσμό, η αγελάδα θεωρείται ότι συμβολίζει τη μητέρα γη και θεωρείται ιερή.
Στο Ιουδαϊσμό, επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος κάποιων ζώων αφού θανατωθούν με κάποιο ειδικό ιεροτελετικό τρόπο. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός
έπλασε τον κόσμο, τα ζώα, τα φυτά και πάνω απ΄όλα
δημιούργησε τον άνθρωπο καθ’εικόνα και καθ’ ομοίωση, δίνοντας τη θεϊκή εντολή καὶ πληρώσατε τὴν γῆν

καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς
θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων
τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν

τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. (Παλαιά Διαθήκη, Γένεσις, ύμνος

1: 28). Αυτή η εντολή παρερμηνεύτηκε σε ένα μεγάλο βαθμό από τους κληρικούς της εποχής του Σκοταδισμού, θέτοντας τους ανθρώπους ως κυρίαρχους και ανώτερους από
τα άλλα είδη της γης. Μερικοί προχώρησαν την ερμηνεία
περαιτέρω, θέτοντας τη λευκή φυλή πάνω από οποιαδήποτε άλλη φυλή της γης. ‘Αλλοι πάλι έθεσαν τον άνδρα ως
ανώτερο ον από τη γυναίκα-ένα από τα επιχειρήματά τους
ήταν ότι οι δώδεκα αποστόλοι ήταν όλοι αρσενικού γένους
και όχι θηλυκού- θέτοντας τις βάσεις για τη διάκριση μεταξύ
των δυο φύλων (Gender discrimination) και τη διάκριση μεταξύ της καταγωγής των ανθρώπων, (Class discrimination).
Ως προέκταση αυτής της ερμηνείας, στοιχεία της οποίας
μπορεί να εντοπίσουμε μέχρι σήμερα (π.χ. διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών), πολλά ζώα υπέστησαν βασανιστήρια κάτω από το νομικό και κοινωνικό πλαίσιο, ειδικά
κατά τον 17ο , 18ο και 19ο αιώνα. Πολλά ζώα πέρασαν
από δίκες ενώπιον δικαστηρίου και πολλά καταδικάστηκαν
για διάφορα ‘εγκλήματα’ και εκτελέστηκαν. Η πιο κοινή καταδίκη ήταν να καούν ζωντανά στην πυρά. Χαρακτηριστική
ήταν η υπόθεση ενός γουρουνιού το οποίο δικάστηκε για

φόνο ενός παιδιού και η καταδίκη του ήταν η κατακρεούργηση των μελών του και ο απαγχονισμός!!. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόστηκε ο νόμος του ‘lex talionis’**. Πολλοί
φιλόσοφοι της εποχής έθεσαν επιτακτικά την ανάγκη προστασίας των ζώων και των πολιτειακών* τους δικαιωμάτων
ως προς τη διαβίωση, διατροφή και προστασία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Ο Άγγλος πολιτικός φιλόσοφος
Bentham, έθεσε το ηθικό ουσιώδες ερώτημα για τα βασανιστήρια εναντίον των ζώων λέγοντας ότι ‘το ερώτημα δεν
είναι εάν μπορούν να έχουν λογική. Ούτε εάν έχουν την
ικανότητα να μιλούν, αλλά εάν μπορούν να υποφέρουν’.
(Bentham,1798, pp.310-1). Αυτό το απόφθεγμα, εμπερικλείει την ουσία της ιδέας: ότι όλα τα ζώα μπορούν να βιώσουν την απώλεια, τον πόνο, το βασανιστήριο, τη χαρά
και τη λύπη, όπως μπορούν να τη βιώσουν και οι ίδιοι οι
άνθρωποι. Ο φιλόσοφος του 20ου αιώνα, Lori Singer, ήταν
ο πρωτοπόρος στην ίδρυση των πολιτειακών* δικαιωμάτων
για τα ζώα και έθεσε τις βάσεις για τη μη αλόγιστη θανάτωση των ζώων ως τροφή, τη μη αποτρόπαια θανάτωση ζώων
ως χόμπι και την κακομεταχείρησή τους. Επιπρόσθετα, έθεσε τη θεωρία της χορτοφαγίας (vegetarianism), καθώς και
τη θεωρία της μη άσκοπης χρησιμοποίησης των ζώων (ειδι-

κά, νοήμοντα ζώα όπως οι πίθηκοι) ως πειραματόζωα παρά
μόνο κάτω υπό προυποθέσεις μέσω του NUST test.
(‘non– speciesist utilitarian test’ )***.
Στις ίδιες γραμμές, ο Δαρβίνος έθεσε με τη θεωρία της καταγωγής του ανθρώπου, ότι τα ζώα πέραν της έλλειψης
ικανότητας ομιλίας, έχουν τεράστιες ομοιότητες με τους
ανθρώπους. Στις έρευνες του παρατήρησε ότι ο άνθρωπος είναι αγελαίο ζώο (sentimental animal) δηλ. έχει την
ικανότητα ιεραρχίας, κοινωνικοποίησης και μεταβίβασης
αρχών στην επόμενη γενιά, κάτι που υπάρχει σε πολλά θηλαστικά ζώα. Για παράδειγμα, οι λύκοι ζουν σε ιεραρχικές
αγέλες, οι φάλαινες και τα δελφίνια ταξιδεύουν μαζί με τις
οικογένειές τους, οι γορίλες έχουν κοινωνική κουλτούρα,
οι ελέφαντες ζουν ως κοινωνική ομάδα. Ο Singer χαρακτηρίζει αυτά τα αγελαία ζώα ως ‘persons’ δηλ. άτομα ή οντότητες, καθότι έχουν την ικανότητα της μακροχρόνιας μνήμης,
την ικανότητα χάραξης στρατηγικής και σχεδίου, την πολύπλοκη κοινωνική συμπεριφορά και κοινωνική κουλτούρα
η οποία μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές, γεγονός που
επιβεβαιώνει ότι τα ζώα αυτά έχουν την αίσθηση της ύπαρξης τους και κατά συνέπεια μπορούν να βιώσουν τον πόνο,
την απώλεια και το θάνατο. Πέραν αυτού, η αποδικωποίηση
του ανθρώπινου γονιδιώματος (DNA decoding) έθεσε ακόμα πιο επιτακτικά την υιοθέτηση πολιτειακών δικαιωμάτων
στα ζώα. Για παράδειγμα, ανακαλύφθηκε ότι το DNA του
γορίλλα είναι πανομοιότυπο με το ανθρώπινο DNA σε μια
απόκλιση της τάξης του 1,5%. Το ηθικό ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής: εάν η ομοιότητα, με βάση το γενετικό
προφίλ, ενός ανθρώπου και ενός γορίλλα είναι 98,5-99%,
τότε ποια είναι η διαφορά όταν σκοτώνοντας ένα μικρό νεογέννητο γοριλλάκι, για να του πάρεις το πόδι ή το κεφάλι
ως τρόπαιο, στην ουσία δεν σκοτώνεις ένα μικρό vεογέννητο ανθρώπινο βρέφος;
Με την εξέλιξη της επιστήμης και της ίδιας της κοινωνίας,
καθώς και με την ίδρυση νέων επιστημών όπως της πολιτικής οικολογίας (σύνδεση της οικολογίας με την πολιτική,
τη φύση και την κοινωνία), ο άνθρωπος μετακινείται από
την κορυφή της πυραμίδας και τοποθετείται κυκλικά μέσα
στην αλυσίδα τροφής θέτοντας τη βάση για την αρμονική
συνύπαρξη και σεβασμού ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και των κατοίκων της συμπεραλαμβανομένων των ζώων. Επιπρόσθετα, η έμφάνιση μη
κερδοσκοπικών οργανισμών όπως της Animal Liberation
Front, καθώς και άλλων συνδέσμων προστασίας των ζώων
ως ομάδες πολιτικής πίεσης, έκανε επιτακτική την ανάγκη θέσπισης νόμων για την προστασία των δικαιώματων
τους, για τη μη χρησιμοποίηση τους ως πειραματόζωα στα
εργαστήρια, ή τη χρησιμοποίηση τους υπό κάποιες ηθικές
και πρακτικές προϋποθέσεις (π.χ. θανάτωση υπό ύπνωση),
της προστασίας της ζωής, της διαβίωσης και του φυσικού
τους περιβάλλοντος. Στις αναπτυγμένες χώρες όπως στην
Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, κ.ά. δημιουργήθηκαν ειδικά τμήματα από την Αστυνομία κύριος σκοπός των
οποίων είναι η εποπτεία των συνθηκών διαβίωσης, διατροφής και ευημερίας των ζώων και η αυστηρή καταδίκη των
ιδιοκτητών στις περιπτώσεις που γίνεται κακοποίηση. Στην
Αγγλία, το κυνήγι της αλεπούς, το οποίο για τους Άγγλους
θεωρείται ένα από τα παραδοσιακά αθλήματα, έχει απαγορευτεί με σχετική νομοθεσία.
Κλείνοντας το παρόν άρθρο, πρέπει να τονίσουμε ότι τέθηκε ένα πολύ μικρό μέρος από την όλη επιχειρηματολογία
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όσον αφορά τη θέσπιση πολιτειακών* δικαιωμάτων στα
ζώα. Υπάρχει πληθώρα συζητήσεων, τόσο υπέρ όσο και
εναντίον των δικαιωμάτων των ζώων, οι οποίες θα γέμιζαν
ολόκληρους τόμους. Η προστασία της φύσης και όλων των
κατοίκων της, αποτελεί θεμέλιο στην θέσπιση πολιτειακών*
δικαιωμάτων. Η ουσία του θέματος είναι η συνειδητοποίηση
εκ μέρους όλων μας, ότι τα ζώα, είτε αυτά ζούν στη ξηρά,
είτε στη θάλασσα, αποτελούν μέρος της ζωής μας και η
προστασία του φυσικού τους περιβάλλοντος και σεβασμού
της ζωής δεν είναι απλά επιτακτική αλλά υποχρεωτική. Δεν
υπάρχει τίποτα μεγαλειώδες στο να σκοτώνεις ένα ζώο με
βιαιότητα (π.χ. να το εγκαταλείπεις, να το πυροβολείς, να το
κτυπάς με το αυτοκίνητο ή να το κρεμάς από ένα δέντρο,
να του δηλητηριάζεις το περιβάλλον που ζει) επειδή έφτασε
σε ένα σημείο της ζωής του που είναι πλέον ανίκανο ή δεν
χρησιμεύει σε κάτι. Αν εφαρμόσουμε την ίδια λογική για
τους ανθρώπους, χιουμοριστικά, τότε κάθε άνθρωπος πρέπει να πυροβολείται ή να κρεμάζεται από ένα δέντρο όταν
πλέον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Ας
μην ξεχνάμε ότι η προστασία και ο σεβασμός των ζώων και
του φυσικού τους περιβάλλοντος σε μια κοινωνία, δείχνει
το επίπεδο πολιτισμού της.
Επεξηγήσεις:
*: ο όρος ‘πολιτειακά δικαιώματα’ χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο ως μετάφραση του αγγλικού όρου ‘political rights’ ο
οποίος σε ελεύθερη μετάφραση ερμηνεύεται ως ‘πολιτικά
δικαιώματα’ και λόγω της διαφορετικής ερμηνείας που μπορεί να δοθεί στην ελληνική γλώσσα στον όρο ‘πολιτικά’.
**: λατινικός όρος που ορίζει τη φράση ‘οφθαλμός αντί
οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος’.
***: το τεστ θέτει δύο βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει
να έχουν θετική απάντηση έτσι ώστε τα πειράματα με ζώα
να θεωρούνται ως δικαιολογημένα (justified). Το παραθέτω
αυτούσιο από τη σχετική βιβλιογραφία:
• Of all the options open, the experiment generates more
pleasure or benefit than pain or cost on balance, for all
affected.
• The justification for the experiment does not depend on
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irrelevant species prejudice or speciesism. Equal interests
are to be consider equally no matter who has them.
1. Ο γραφών, είναι απόφοιτος του UK Open University στον
κλάδο Διεθνών Σχέσεων (International Relations) και τα
πολιτικά δικαιώματα των γυναικών και των ζώων υπήρξαν
αντικείμενο μελέτης του.
2. Η δημιουργία ειδικών τμημάτων Αστυνομίας για τα ζώα
δεν θεωρείται εύκολη, αλλά είναι μια δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
την επιπρόσθετη δημιουργία νομικών πλαισιών δράσης
και εξουσιών, πλαίσιο πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού (π.χ. αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας,
καλλιέργεια σωστής συνείδησης, σωστή ενημέρωση των
πολιτών για τις υποχρεώσεις τους έναντι των ζώων τους
(κατοικιδίων ή μη), συνεργασία μεταξύ άλλων κοινωνικών
φορέων όπως Συνδέσμων και οργανώσεων για τα ζώα), οικονομικές διαχειρήσεις, χώροι κράτησης αδέσποτων, εκπαιδευμένο προσωπικό, ιατρική φροντίδα κ.ά.
Βιβλιογραφία:
Aristotle (1962[350 BC] The Politics, Middlesex, Penguin
Books, pp.28-9
Bentham, J. (1789) An Introduction to the principles of Morals
and Legislation, Oxford, Clarendon Press, pp.310-1.
Darwin, C., 1883, The Descent of Man, New York: Appleton & Co.
Evans, E.P. (1987[1906]) The Criminal Prosecution and Capital
Punishment of Animals: The Lost History of Europe’s Animal
Trials, London, Faber and Faber, pp.135-93.
Gruen L., in Belshaw, Ch. & Kemp G., (eds), 2009 in ‘12 Modern
Philosophers’, Blackwell Publishings, p.232-250
The Bible, Old Testimony, Genesis, hymn 1:28
The Moral Status of Animals, First published Tue Jul 1, 2003;
substantive revision Mon Sep 13, 2010, Stanford Encyclopaedia
of Philosophy, (accessed on 3th July 2012).
Singer P. (2006) ‘Great Apes deserve life, liberty and the
prohibition of torture’, The Guardian, 27 May.

αθλητισμοσ

Τουρνουά ποδοσφαίρου (Futsal) Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου (Α.Ε.Α.Κ.) διοργάνωσε τον περασμένο Ιούνιο στη Λευκωσία, μίνι τουρνουά ποδοσφαίρου (Futsal) ανάμεσα σε μέλη της Αστυνομίας.
Το τουρνουά ποδοσφαίρου είχε διπλό στόχο. Αφενός να
σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία που παρατηρείται στους αθλητικούς χώρους και αφετέρου να εδραιωθεί το αθλητικό ιδεώδες, βασική αποστολή της Αθλητικής Ένωσης.

Στο 1ο τουρνουά ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης
συμμετείχαν δώδεκα ομάδες από διάφορα Τμήματα,
Μονάδες και Διευθύνσεις της Αστυνομίας. Πρώτη αναδείχθηκε η ομάδα της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης
Καταστροφών (ΕΜΑΚ), δεύτερη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.) και τρίτη η ομάδα του
Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (ΕΑΟ).
Στο τουρνουά παρέστη ο τέως Βοηθός Αρχηγός Υποστήριξης κ. Θεόδωρος Αχιλλέως.

η κυπροσ στο μαραθωνιο
τησ βοστωνησ
Στιγμιότυπο από τον 117ο Μαραθώνιο της Βοστώνης των ΗΠΑ,
στον οποίο συμμετείχε η Κύπρος
με τον αστυφύλακα 1035 Λεωνίδα Λεωνίδου.
Στο Μαραθώνιο συμμετείχαν
27.000 δρομείς.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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υγεια

To πρόγευμα
προστατεύει την
υγεία της καρδιάς
Μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησαν ειδικοί στις ΗΠΑ δείχνει ότι πρέπει να φροντίζουμε να τρώμε πάντοτε πρωινό γιατί με αυτό τον τρόπο
προστατεύουμε την υγεία της καρδιάς μας.

Ειδικοί της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
μελέτησαν την πορεία της υγείας
27 χιλιάδων ανδρών ηλικίας 4582 ετών για διάστημα 16 ετών.
Διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση
πρωινού γεύματος είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την καρδιακή υγεία.
Συγκεκριμένα όπως είδαν, όσοι
εθελοντές παρέλειπαν το πρώτο γεύμα της ημέρας είχαν 27%
μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακών
προβλημάτων σε σύγκριση με
εκείνους που έτρωγαν πρωινό.
Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη στην
εξαγωγή των συμπερασμάτων
τους παράγοντες του καθημερινού τρόπου ζωής των ανδρών της
μελέτης, όπως το κάπνισμα και η
σωματική άσκηση.

Πότε να το τρώμε;

«Το μήνυμα είναι να τρώτε πρω-
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ινό κατά προτίμηση μέσα στην
πρώτη ώρα από το ξύπνημα. Μην
παραλείπετε το πρωινό» αναφέρει η Λία Κέιχιλ, επικεφαλής της
έρευνας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ώρα που τρώμε πρωινό
είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού
προστατεύει τον οργανισμό από
παρενέργειες που σχετίζονται με
την αυξημένη αρτηριακή πίεση,
την παχυσαρκία και τον διαβήτη.

Και νέες έρευνες;

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Circulation». Ορισμένοι
ανεξάρτητοι ειδικοί υποστήριξαν
πάντως ότι τα ευρήματα αφορούσαν μόνο σε άνδρες και μάλιστα
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας,
γεγονός που αποδεικνύει ότι πρέπει να διεξαχθούν νέες μελέτες
και σε γυναίκες αλλά και σε άλλες
ηλικιακές ομάδες και των δύο φύλων προκειμένου να επιβεβαιω-

θεί το όφελος του πρωινού στην
υγεία της καρδιάς.

Τι να τρώμε;

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων,
αφού κάποιοι θα σκεφτούν αν ένα
πρωινό με μπέικον, λουκάνικα,
αβγά, βούτυρο κ.ά. είναι ευεργετικό για τον οργανισμό, οι ειδικοί
σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν το
τοπίο. «Ψωμί ολικής αλέσεως, δημητριακά και γάλα με χαμηλά λιπαρά είναι ένας καλός τρόπος να
ξεκινήσεις τη μέρα. Μια μπανάνα ή
κάποιο αποξηραμένο φρούτο αποτελεί ιδανικό τελείωμα του πρωινού» αναφέρει η Βικτόρια Τέιλορ,
διαιτολόγος του Καρδιολογικού
Ιδρύματος της Βρετανίας και εξηγεί ότι το πρωινό είναι σημαντικό
επειδή εμποδίζει την κατανάλωση
ανθυγιεινών αλμυρών ή γλυκών
σνακ μέχρι το μεσημεριανό γεύμα.

Είναι καλύτερα να
περπατάμε ‘η να
τρέχουμε;
Το περπάτημα και το τζόγκινγκ είναι οι πιο δημοφιλείς ασκήσεις. Το ποια από
τις δύο, όμως, παρέχει τα περισσότερα οφέλη στην υγεία, αποτελεί χρόνια
τώρα αντικείμενο διαμάχης.
Μία σειρά νέων μελετών που τις σύγκριναν παρέχουν μερικές απαντήσεις. Το
συμπέρασμά τους; Το ποια από τις δύο είναι καλύτερη εξαρτάται από το τι θέλει να
αποκομίσει κάποιος.
Αν, π.χ., ο στόχος είναι ο έλεγχος του
σωματικού βάρους, νικητής είναι το τζόγκινγκ. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε
προσφάτως στην επιθεώρηση «Medicine
& Science in Sports & Exercise», επιστήμονες σύγκριναν στοιχεία από 15.237
λάτρεις της βάδισης και 32.215 λάτρεις
του τζόγκινγκ, που συμμετέχουν σε μία
μεγάλη έρευνα του Εθνικού Εργαστηρίου
Λόρενς Μπέρκλεϊ, το οποίο υπάγεται στο
αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας.
Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε μετρήσεις
βάρους και περιμέτρου μέσης τόσο κατά
την έναρξη της έρευνας όσο και έξι χρόνια
αργότερα, ενώ συμπλήρωσαν και ερωτηματολόγια διατροφής και φυσικής δραστηριότητας.
Οι δρομείς ήταν και στις δύο μετρήσεις
πολύ πιο αδύνατοι και με πολύ καλύτερη
περίμετρο μέσης απ’ ότι οι λάτρεις της βάδισης - με τις διαφορές να είναι ιδιαιτέρως
εμφανείς στις ηλικίες άνω των 55 ετών,
παρότι οι δρομείς δεν έτρεχαν ιδιαίτερα
πολύ ούτε έκαιγαν πολύ περισσότερες
θερμίδες απ’ ότι οι συνομήλικοί τους βαδιστές.

Επίδραση στην όρεξη

Το γιατί είναι το τζόγκινγκ καλύτερο βοήθημα για τον έλεγχο του βάρους απ’ ότι
η βάδιση δεν είναι ξεκάθαρο. Αν και είναι
σαφές ότι με το τρέξιμο καίει κάποιος περισσότερες θερμίδες ανά ώρα, στη μελέτη
του Μπέρκλεϊ και σε άλλες διαπιστώθηκε πως ακόμα κι αν βαδιστές και δρομείς
καίνε ανά εβδομάδα τις ίδιες θερμίδες, οι
δρομείς ελέγχουν μακροπρόθεσμα καλύτερα το βάρος τους.
Μία μικρή μελέτη, που δημοσιεύθηκε πέρυσι στην «Επιθεώρηση Παχυσαρκίας»
(JOO), υποδεικνύει ως πιθανή αιτία την
επίδραση του τζόγκινγκ στην όρεξη. Στη
μελέτη αυτή είχαν συμμετάσχει εννέα
δρομείς και δέκα βαδιστές, οι οποίοι εξετάστηκαν δύο φορές σε εργαστήριο φυ-

σιολογίας του Πανεπιστημίου του Ουαϊόμινγκ.
Τη μία φορά έτρεχαν ή περπατούσαν σε
έναν κυλιόμενο διάδρομο επί μία ώρα και
την επόμενη φορά ξεκουράζονταν επί μία
ώρα. Και τις δύο φορές, τους επετράπη
στη συνέχεια να φάνε όσο ήθελαν από
έναν μπουφέ, ενώ υποβλήθηκαν σε αναλύσεις αίματος για να ελεγχθούν τα επίπεδα ορισμένων ορμονών που ρυθμίζουν
την όρεξη.
Αποτέλεσμα: οι βαδιστές πεινούσαν περισσότερο, καταναλώνοντας και τις δύο
φορές περίπου 50 θερμίδες περισσότερες
απ’ όσες είχαν κάψει όταν γυμνάζονταν.
Αντιθέτως, οι δρομείς έφαγαν και τις δύο
φορές περίπου 200 θερμίδες λιγότερες
απ’ όσες είχαν κάψει την μέρα που γυμνάστηκαν.
Επιπλέον, οι δρομείς είχαν μετά την ωριαία προπόνηση υψηλότερα επίπεδα της
ορμόνης πεπτίδιο ΥΥ που καταστέλλει την
όρεξη - κάτι που δεν παρατηρήθηκε στους
βαδιστές.

Πλεονεκτήματα

Σε άλλες παραμέτρους της υγείας, όμως,
το περπάτημα αναδεικνύεται εξίσου σημαντικό με το τζόγκινγκ - και σε μερικές, πιο
σημαντικό.
Μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε προ

διμήνου έδειξε ότι δρομείς και βαδιστές
διατρέχουν εξίσου μειωμένο κίνδυνο να
εκδηλώσουν καταρράκτη σε σύγκριση με
όσους διάγουν καθιστική ζωή – ένα απρόσμενο, αλλά θαυμάσιο όφελος της άσκησης.
Μία άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε
επίσης προ διμήνου στην επιθεώρηση
«Αθηροσκλήρωση, Θρόμβωση & Αγγειακή Βιολογία» (ATVB), έδειξε ότι ναι μεν
οι δρομείς διατρέχουν πολύ μικρότερο
κίνδυνο από τους καθιστικούς τύπους να
εκδηλώσουν υπέρταση, παθολογική χοληστερόλη, διαβήτη και καρδιοπάθεια, αλλά
όχι και από τους βαδιστές.
Ενώ, π.χ., οι δρομείς διέτρεχαν κατά 4,5%
μικρότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας όταν
έτρεχαν μία ώρα την ημέρα, οι βαδιστές
που έκαιγαν καθημερινά την ίδια ποσότητα θερμίδων μέσω της βάδισης, είχαν κατά
9% μικρότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας.
Βέβαια, λίγοι βαδιστές γυμνάζονται τόσο
πολύ ώστε να καίνε τις ίδιες θερμίδες
με τους δρομείς. Όσοι τα καταφέρνουν
όμως φαίνεται πως ωφελούν σημαντικά
την υγεία τους και η βάδιση είναι, αν μη
τι άλλο, πολύ πιο εύκολη από το τρέξιμο,
ιδίως για τους ανθρώπους που ουδέποτε

έχουν γυμναστεί στη ζωή τους.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ευχαριστίες από το Κέντρο Κάρτας

Εξιχνίαση κλοπής Η/Υ από σχολείο
Αρχηγό Αστυνομίας
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα ήθελα να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου για την άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας
για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταγραφή των
κλαπέντων ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου μας
κατά τις οκτώ διαρρήξεις που έγιναν. Ιδιαίτερα, θέλω να συγχαρώ τον αστυνομικό 311 Στέλιο Αναστάση που κατάφερε με
επιμονή και μεθοδικότητα, μαζί με άλλους συναδέλφους του,
να συλλάβει τους δράστες και να εντοπίσει αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που κλάπηκαν από το σχολείο.

Αρχηγό Αστυνομίας
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς
τις Αστυνομικές αρχές και ιδιαίτερα προς το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λάρνακας και να σας συγχαρούμε για το πολύτιμο και αποτελεσματικό έργο που επιτελεί η
Αστυνομία Κύπρου.
Το ΤΑΕ κατάφερε πρόσφατα να προβεί στη σύλληψη υπόπτου
που εμπλέκεται σε υποθέσεις πλαστογραφίας και χρήσης
πιστωτικών καρτών. Τα μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας ενήργησαν
άμεσα και ο ζήλος και η αφοσίωση που υπέδειξαν στις έρευνες τους, αποτέλεσαν τον παράγοντα της επιτυχίας αυτής.
Η συνεργασία μας με το ΤΑΕ Λάρνακας στη συγκεκριμένη
υπόθεση ήταν άψογη και ευελπιστούμε στη συνέχιση αυτής
της συνεργασίας και στο μέλλον.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον αστυφύλακα 3967 Χρίστο Κημήτρη και αστυφύλακα 2196 Νεόφυτο Θεοδοσίου για την άμεση ανταπόκριση και το ενδιαφέρον
που επέδειξαν, παρόλο που δεν ήταν καθήκον τη συγκεκριμένη μέρα, στοιχεία τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην
επιτυχία αυτή.
Με εκτίμηση
Στέλιος Τραχωνίτου
Διευθυντής Κέντρου Κάρτας

Ευχαριστίες για αστυνομικό που
έδρασε ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας
Αρχηγό Αστυνομίας
Τον περασμένο Μάρτιο η
κατοικία μου που βρίσκεται στο Καλό Χωριό Κλήρου είχε παραβιαστεί από
δύο άτομα.
Στις φωνές μιας γειτόνισσας που αντιλήφθηκε τη
ληστεία προσέτρεξε ένας
άλλος γείτονας, ο αστυφύλακας 2987 Χριστόδουλος Λυζίδης της Υ.ΚΑ.Ν. που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, όπου με
ρίσκο κατάφερε να ακινητοποιήσει τον ένα από τους δύο ληστές (ο οποίος έχει βεβαρημένο παρελθόν) και τον παρέδωσε
στους αστυνομικούς του Σταθμού Κλήρου.
Ο αστυφύλακας έκανε σχολαστική έρευνα στην περιοχή και
ανακάλυψε και τα γάντια τα οποία φρουρούσε για περίπου
τρείς ώρες, μέχρι να έρθουν για λήψη αποτυπωμάτων.
Κύριε Παπαγεωργίου πιστεύω ότι είχα την υποχρέωση να
σας το αναφέρω γιατί αστυνομικοί με πίστη στο καθήκον τους
πρέπει να επιβραβεύονται.
Σας ευχαριστώ
Κ.Π.
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Κατερίνα Κυριακίδου
Διευθύντρια Ευρυβιάδειου Γυμνασίου Λάρνακας

Εθελοντική εργασία από Αστυνομικούς

Αρχηγό Αστυνομίας
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να χαιρετίσω την πρωτοποριακή πρωτοβουλία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου
για την εργασία σε εθελοντική βάση και εκτός ωραρίου, σαράντα μελών της Διεύθυνσης προς ενίσχυση της πυρασφάλειας
και για αντιμετώπιση της λαθροθηρίας.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου αλλά και τα μέλη που θα εργαστούν εθελοντικά, είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
Ελπίζουμε πως πρωτοβουλίες όπως η αναφερόμενη θα συνεχιστούν και θα ενθαρρυνθούν και από άλλες Αστυνομικές
Διευθύνσεις, με απώτερο σκοπό την προστασία των δασών και
την αντιμετώπιση της μάστιγας της λαθροθηρίας.
Με τιμή
Νικόλας Χρ. Νικολαΐδης
Γραμματέας Επ. Επιτροπής Ευημερίας Ζώων Λεμεσού

Διάσωση παιδιού
Αρχηγό Αστυνομίας
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές
μου ευχαριστίες, καθώς επίσης και όλης της οικογένειάς μου,
προς την Κυπριακή Αστυνομία και ιδιαίτερα τον αστυφύλακα
3737 Α. Κουκκουλλή και τον αστυφύλακα 2112 Π. Προκοπίου, οι οποίοι τον περασμένο Ιούνιο έσωσαν τη μικρή μου
κόρη από βέβαιο κίνδυνο.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς και σας συγχαίρω για την άψογη
συμπεριφορά σας. Η ευγνωμοσύνη μου είναι απεριόριστη και
δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Εύχομαι καλή συνέχεια
στο έργο σας.
Με εκτίμηση
Δ.Μ.

Συγχαρητήρια από τη νομική υπηρεσία
Αρχηγό Αστυνομίας
Αναφέρομαι στην υπόθεση της δολοφονίας του Άντη Χατζηκωστή και ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα ήθελα να
σας ενημερώσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε με τους ανακριτές
της υπόθεσης και για την πολύτιμη βοήθεια που αυτοί μας παρείχαν.
Όπως καλά γνωρίζετε, η ακροαματική
διαδικασία της πιο πάνω υπόθεσης διήρκησε πέραν των τριών ετών. Καθ΄
όλη τη διάρκεια αυτή, η ανακριτική
ομάδα ήταν πάντα πρόθυμη να συνδράμει την Κατηγορούσα Αρχή στο
έργο της και έτοιμη να παράσχει κάθε
δυνατή βοήθεια. Πέραν της συνεργασίας και της βοήθειας της, οφείλω να
αναφέρω ότι η παρουσία των ανακριτών στο Δικαστήριο ήταν αξιοπρεπής

και η ενδεδειγμένη, όπως αρμόζει να
παρουσιάζονται μέλη της Αστυνομίας
όταν καταθέτουν ενόρκως. Να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο έκρινε όλα τα
μέλη της ανακριτικής ομάδας αξιόπιστα, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο άρτιο
ανακριτικό έργο της Αστυνομίας.
Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω
στον επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας, Αστυνόμο Β΄ Θωμά Ευθυμίου και
στον Λοχία 593 Παντελή Ιορδάνους,
ο ρόλος των οποίων υπήρξε καταλυτικός, τόσο σε σχέση με τη διερεύνηση
της υπόθεσης, όσο και σε σχέση με την
παρουσία τους στο Δικαστήριο, όπου
εξήγησαν με επάρκεια και σαφήνεια τις
ανακριτικές στους ενέργειες και παρέμειναν ακλόνητοι καθ΄ όλη τη διάρκεια
της μακράς αντεξέτασής τους.
Ευελπιστώ ότι η συνεργασία μεταξύ
Αστυνομίας και Νομικής Υπηρεσίας

Κλοπή και ανεύρεση κυβερνητικού
οχήματος
Αρχηγό Αστυνομίας
Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια
μας προς το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου.
Ιδιαίτερα σας συγχαίρουμε για το μέλος του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυφύλακα 4279 Χριστόδουλο Κουταλιανό,
χάρη στην προσήλωση στο καθήκον και την οξυδέρκεια του
οποίου, έγινε δυνατή η σύλληψη του δράστη και η ανεύρεση
του οχήματος του Τμήματος που κλάπηκε. Ο εν λόγω, αστυνομικός παρ΄ όλο που δεν ήταν σε υπηρεσία κατά την ώρα
της κλοπής, εντούτοις κατέγραψε τους αριθμούς εγγραφής
του οχήματος του Τμήματος, καθώς και του οχήματος μεταφοράς που χρησιμοποίησε ο δράστης και επιπλέον προέβη
σε παρακολούθηση της διαδρομής που ακολούθησε.
Ι. Κυριακίδη
για Διευθυντή
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

θα παραμείνει το ίδιο εποικοδομητική,
κατά την ετοιμασία και παρουσίαση
ποινικών υποθέσεων στο Δικαστήριο,
προς το σκοπό της ορθής απονομής
της δικαιοσύνης.
Έλενα Κλεόπα
Ανώτερη Δικηγόρος της
Δημοκρατίας
Υπεύθυνη Τομέα Ποινικού Δικαίου

Εντοπισμός ελλείποντος προσώπου
Αρχηγό Αστυνομίας
Τον περασμένο Μάιο ο πατέρας μου, Α. Κ. ηλικίας 78 ετών
απουσίαζε από το σπίτι του για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα
να ανησυχήσουμε έντονα όλη η οικογένεια. Προσπαθήσαμε
να τον εντοπίσουμε για αρκετές ώρες με τη βοήθεια φίλων
και συγγενών, αλλά οι προσπάθειές μας δεν είχαν αποτέλεσμα.
Τελικά, ο πατέρας μου εντοπίστηκε με τη βοήθεια του ελικοπτέρου της Αστυνομίας λίγο πριν βραδιάσει και μεταφέρθηκε
στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Εκ μέρους της οικογένειας και των συγγενών μας, θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε τόσο εσάς, όσο και τα μέλη της ομάδας
που εντόπισαν τον πατέρα μου, για την άμεση ανταπόκριση,
στο αίτημα μας για βοήθεια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε δύναμη
ώστε να συνεχίσετε το έργο σας με τον ίδιο ζήλο.
Με εκτίμηση
Ε. Α.

Ευχαριστίες προς Αστυνομία και Κοινοτική Αστυνόμευση της οδού Λήδρας
Αρχηγό Αστυνομίας
Είμαι ιδιοκτήτρια καταστήματος στην οδό Λήδρας και όπως
γνωρίζετε, τον τελευταίο καιρό τα κρούσματα κλοπών στην
οδό Λήδρας έχουν αυξηθεί σε ανησυχητικό βαθμό και καθημερινά γινόμαστε θύματα κλοπής. Συγκεκριμένα, ένα απόγευμα όπου το κατάστημα ήταν ανοικτό, ένα πρόσωπο που
εισήλθε σε αυτό έκλεψε ένα σακάκι. Όταν το αντιλήφθηκα,
έτρεξα τον πρόλαβα και του το πήρα από το χέρι του αλλά αυτός τράπηκε σε φυγή. Όταν επέστρεψα πίσω στο κατάστημα
αντιλήφθηκα ότι έλειπαν ακόμα τέσσερα σακάκια.
Αμέσως τηλεφώνησα στον Αστυνομικό Σταθμό Λήδρας όπου
μίλησα με τον αστυφύλακα 4835 Ιωάννη Ιωαννίδη, ο οποίος
ανταποκρίθηκε άμεσα στο τηλεφώνημα μου και καθησυχάζοντας με, άκουσε με προσοχή τα όσα του είπα. Πραγματικά
ένοιωσα για ακόμη μια φορά να χάνονται οι κόποι μου, αφού
η αξία των κλοπιμαίων σακακιών ήταν περισσότερη από το
κέρδος ολόκληρης της ημέρας. Μετά πάροδο πέντε λεπτών,

ο αστυνομικός μου τηλεφώνησε και μου ανέφερε ότι συνέλαβε κάποιο πρόσωπο
στην οδό Ονασαγόρου.
Αργότερα, διαπίστωσα ότι
το πρόσωπο που συνελήφθη δεν είχε κλέψει μόνο
από το κατάστημα μου
αλλά και από άλλα καταστήματα.
Με την επιστολή μου θα
ήθελα να ευχαριστήσω την
Αστυνομία και ιδιαίτερα
τον αστυφύλακα Ιωάννη
Ιωαννίδη για την άμεση ανταπόκρισή του, για το εργασιακό
ζήλο που επέδειξε και για τη γρήγορη σύλληψη του κλέφτη.
Με εκτίμηση
Χ. Δ.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Καλή συνεργασία με το Κοινοτικό
Συμβούλιο Λυμπιών
Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού
Νήσου
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών με
ιδιαίτερη ικανοποίηση επιβεβαιώνει ότι
το τελευταίο διάστημα, ο Αστυνομικός
Σταθμός Πέρα Χωριού Νήσου ανταποκρίνεται άμεσα σε όλες τις κλήσεις τις
οποίες δέχθηκε για περιστατικά τα οποία
προέκυψαν στην κοινότητα Λυμπιών.
Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την έρευνα η οποία διεξήχθη
πρόσφατα και κατέδειξε χαμηλά τα ποσοστά ικανοποίησης των κατοίκων των
Λυμπιών από την Αστυνομία Πέρα Χωριού, παρατηρήσαμε ότι το ενδιαφέρον
του Σταθμού έχει αυξηθεί σε μεγάλο

βαθμό, πράγμα το οποίο μας ικανοποιεί
ιδιαίτερα.
Ευελπιστούμε σε συνέχεια της καλής
αυτής συνεργασίας η οποία αναπτύχθηκε, ώστε να κατορθώσουμε μαζί να
επιλύσουμε τα ποικίλα προβλήματα τα
οποία ταλανίζουν την κοινότητα Λυμπιών.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και
είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε προκύψει.
Με εκτίμηση
Μιχάλης Γεωργίου
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου
Λυμπιών

Ευχαριστίες για συμμετοχή σε
Χοροεσπερίδα ΕΣΣΕ
Υπεύθυνο Φιλαρμονικής της Αστυνομίας
Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να
σας εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες για τη συμβολή στη 17η Ετησία Χοροεσπερίδα του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευκωσίας.
Η εθελοντική προσφορά της ορχήστρας σας
στη χοροεσπερίδα μας, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην επιτυχή πραγματοποίησή της, πράγμα το οποίο η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΣΣΕ
Λευκωσίας εκτιμά δεόντως.
Με την πεποίθηση ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και στο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού, σας ευχαριστούμε και πάλι.
Με εκτίμηση
Ρένος Χ΄ Βασίλη
Πρόεδρος Επ. Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευκωσίας

Κοινωνική
Προσφορά
Αρχηγό Αστυνομίας
κ. Μιχάλη Παπαγεωργίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, η Διοικητική και
Επιστημονική Επιτροπή του Κωνστάντιου Κέντρου Εγκληματολογίας και Δικανικών Επιστημών
και με την παρούσα, θα θέλαμε,
να σας ευχαριστήσουμε, για τη
μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία μας και να σας συγχαρούμε,
ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά στην
πρόσφατη συμμετοχή του Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας,
κ. Κύπρου Μιχαηλίδη, ως εισηγητή μας, στο Εξειδικευμένο
Σεμινάριο με θέμα «Προετοιμασία Ποινικού Φακέλου από την
Αστυνομία/ Κατάθεση του Αστυνομικού/Ανακριτή ως Μάρτυρα
στο Δικαστήριο», τον περασμένο
Μάιο κατά τη διάρκεια του οποίου ο κ. Μιχαηλίδης ξεχώρισε για
τον επαγγελματισμό, τις γνώσεις, την αξιοπρέπεια και την ηθική του.
Είναι τιμή μας που έχουμε ένα τέτοιο μέλος σας στους εισηγητές
του σεμιναρίου μας.
Με εκτίμηση,
Μαρία Κωνσταντινίδου
Υπεύθυνη Εσωτερικής Διοίκησης και Δημόσιας Εικόνας
Κωνστάντειο Κέντρο
Εγκληματολογίας και
Δικανικών Επιστημών

Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς, ένα βήμα πιο κοντά στον πολίτη
Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας
Υπεύθυνο Αστυνομικού Σταθμού
Στροβόλου
Η Διεύθυνση, το Διδακτικό προσωπικό
και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου
Δασούπολης ΚΑ’ και ΚΒ΄, θέλουμε να
σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για
την άψογη συνεργασία και την άμεση
στήριξη που είχαμε εκ μέρους σας όλη
τη χρονιά.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλουμε να
απευθύνουμε στην Αστυνομικό της
Γειτονιάς Νικολέττα Ιακώβου για την
άμεση ανταπόκριση της σε κάθε μας
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κάλεσμα και την προσωπική της πρωτοβουλία να είναι παρούσα και να ενδιαφέρεται για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου καθ΄ όλη τη διάρκεια
του 24ώρου.
Επίσης, ιδιαίτερα την ευχαριστούμε για

την αμεσότητα επικοινωνίας τόσο στο
πλαίσιο των μαθημάτων ασφάλεια διακίνησης, διάβαση πεζών, όσο με την
προσωπική της επικοινωνία με τα παιδιά.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε την εξαιρετική παρουσίαση
του θέματος των κροτίδων στα παιδιά
του Δημοτικού Σχολείου ΚΒ΄.
Σας εύχομαι προσωπική υγεία, ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία. Όλοι
άξιοι.
Με εκτίμηση
Διευθύνουσα ΚΑ
Έλενα Παλλήκαρου

Police assistance to Ha Potami
Homeowners’ Club

Άμεση εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής
Αρχηγό Αστυνομίας,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αστυνομία και ειδικά τον
αστυφύλακα 1811 Γιάννο Πετρίδη, ο οποίος συνέβαλε με
την παρατηρητικότητα του και ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, στην εξιχνίαση αμέσως μετά την κλοπή από τον περιφραγμένο μας χώρο στο Καϊμακλί, ενός αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων. Η υπόθεση διερευνήθηκε από τον Αστυνομικό
Σταθμό Ομορφίτας.

Ευχαριστώ,
Μετά τιμής
Αντρέας Βασιλείου
A. L. VASSILIOU MOTORS LTD
Chief of Police
Dear sir,
This short and rather belated letter is to express our
sincere thanks and gratitude for the hard work and
expertise shown by Sergeant Panayiotis Pelopidas over
a long period of time early in 2012 when Ha Potami, a
residential development near Paphos was experiencing
an epidemic of burglaries. The development comprises
over 350 individual properties spread over a wide area,
including a considerable amount of green area, ideal
for potential burglars to approach properties and hide
before breaking in.
When Sergeant Pelopidas arrived he carried out a
thorough reconnaissance of the area, assessed the
situation and made a plan. This plan involved night
time covert operations over a protracted period and was
extremely successful. During the operation, burglars
were apprehended and most importantly, the break-ins
stopped.
His positive attitude and determination from the outset
were fundamental to the success of the operation.
At the time I was preparing a paper outlining the security
situation at Ha Potami and making recommendations for
solving the problem. I spent some time discussing this
with Sergeant Pelopidas and was impressed with his
pragmatic, professional approach and his willingness to
assist me. His advice was very helpful.
On behalf of the residents of Ha Potami, I would like
to express our thanks to the police authorities for
responding so quickly and effectively to our needs,
by deploying Sergeant Pelopidas to help us. We were
very impressed with the professional way he carried
out his task. He showed a high level of skill, experience,
knowledge and clear thinking in assessing the situation,
making a plan and then carrying it out so effectively. He
is a credit to the Police Service.
Yours sincerely
Michael Richards MBE
Chairman Ha Potami Homeowners’ Club

Visit by United Nations,
Representative for Secretary
General for Georgia
Chief of Police
Mr. Michalis Papageorgiou
I would like to take this opportunity to thank you and
your staff with regards to meeting the United Nations
delegation, Representative for Secretary General for
Georgia, Mr. Antti Turunen and Mr. Hailu Mamo on last
June. Both gentlemen were very impressed at the level
of contribution by the Republic of Cypriot Police. The
feedback from the delegation was very positive.
Thank you for your participation in this matter.
Yours sincerely
Andrii G. Sachavo

Aviation security at
Larnaca airport
Chief of Police
Mr. Michalis Papageorgiou
Dear Sir,
On behalf of myself, my security staff and the Israeli
Aviation Security Division I would like to thank you for all
that the Cyprus Police has done in order to carry out the
joined emergency drill at the Larnaca airport last Saturday.
I would like to specifically mention Mr. Antonis Papantoniou
and Mr. Charalambos Tsapas from DASA for their personal
help and support in arranging everything. Starting with
logistics continuing to arranging manpower and closing in
the physical preparations of Saturday’s night.
I believe that this drill is only the first step in upgrading the
level of security that both, the police and we are committed
to.
Best regards
Israel Amid
Chief Security Officer
Israeli Aviation Security Division Cyprus
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ειδησεισ
ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΛΟΓΩ ΦΙΛΙΟΥ...

Το φιλί που έδωσε μία 62χρονη γυναίκα από τη Φλόριντα σε έναν αστυνομικό, ο οποίος μεσολάβησε για να λυθεί η διαφωνία της με ένα γείτονα έγινε η αιτία για τη σύλληψή της.
Ο αστυνομικός κλήθηκε να λύσει τη διαμάχη που είχε η 62χρονη με τον γείτονά της για την
τοποθέτηση ενός φράχτη ανάμεσα στις δύο κατοικίες.
Όπως είπε ο σερίφης Ράντι Λαμπ την ώρα που μιλούσε με την 62χρονη, εκείνη τον πλησίασε
και του έδωσε ένα φιλί στη μύτη. Εκείνος ξαφνιασμένος απομακρύνθηκε αμέσως και με τη βοήθεια ενός ακόμη αστυνομικού της πέρασε χειροπέδες.
Η 62χρονη παραδέχτηκε ότι είχε πιει τρία ποτήρια κρασί πριν το συμβάν και δεν καταλάβαινε τι
έκανε. Τώρα, ωστόσο, θα πρέπει να πληρώσει 5.000 δολάρια πρόστιμο...

Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ
ΗΤΑΝ ΠΥΘΩΝΑΣ
Αστυνομικοί που απάντησαν σε κλήση για διάρρηξη σε κατάστημα της
πόλης Ινγκαμ, στη βόρεια
Αυστραλία, διαπίστωσαν
φθάνοντας εκεί ότι ο διαρρήκτης ήταν ένας πύθωνας 5,7 μέτρων.
Χρειάστηκε να καλέσουν επαγγελματία γητευτή
ερπετών προκειμένου να απομακρυνθεί από το
κατάστημα ο πύθωνας, ανακοίνωσε η Αστυνομία
του Κουίνσλαντ.
Η γητευτής Βιρτζίνια ΜακΓκράθ δήλωσε στην
Cairns Post ότι ο πύθωνας ήταν ήρεμος, αλλά τα
είχε κάνει άνω-κάτω.
«Υπήρχαν σπασμένα πιάτα σκορπισμένα σε όλο
τον χώρο και ακαθαρσίες του πύθωνα στο πάτωμα».
Το τεράστιο αλλά όχι δηλητηριώδες φίδι αφέθηκε
ελεύθερο σε γειτονικό υδρότοπο.

Θα απελαθει λογω βαρουσ...
Ένας παχύσαρκος Νοτιοαφρικανός είναι
αναγκασμένος να εγκαταλείψει τη Νέα
Ζηλανδία γιατί είναι υπέρβαρος!
Ο Άλμπερτ Μπούιτενχουϊς, που ζυγίζει
130 κιλά, και η σύζυγός του Μάρτι απειλούνται με απέλαση μετά την απόρριψη
του αιτήματός τους για ανανέωση της
βίζας εργασίας τους.
Η νεοζηλανδική υπηρεσία μετανάστευσης (ΙΝΖ) εκτιμά πως η παχυσαρκία του
τον εκθέτει σε «σοβαρό κίνδυνο» επιπλοκών της υγείας του, όπως διαβήτη,
υπέρταση, καρδιακά νοσήματα και άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου.
«Είναι σημαντικό όλοι οι μετανάστες να χαίρουν μίας αποδεκτής κατάστασης της υγείας τους κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται το κόστος και
οι εργασίες των υγειονομικών υπηρεσιών της Νέας Ζηλανδίας», εξήγησε
εκπρόσωπος της ΙΝΖ.
Το ζεύγος εγκαταστάθηκε στο Αρχιπέλαγος πριν έξι χρόνια, όταν ο Άλμπερτ
Μπούιτενχουϊς ζύγιζε τότε 160 κιλά. Έκτοτε, οι βίζες εργασίας τους ανανεώνονταν κάθε χρόνο χωρίς πρόβλημα. Σε πρόσφατη έκθεσή του ο ΟΟΣΑ
τοποθετεί τη Νέα Ζηλανδία στην τρίτη θέση παγκοσμίως στον κατάλογο
των χωρών που πλήττονται από το πρόβλημα της παχυσαρκίας μετά τις
ΗΠΑ και το Μεξικό.

Η σουπερ γιαγια που εδιωξε κακην
κακωσ τον ληστη

Θα πωλουσε 56 κρανια!

Στην Αυστρία συνελήφθη 47χρονος ο οποιος κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή του 56 κρανία και
άλλα οστά, τα οποια είχε κλέψει από νεκροταφείο
εκκλησίας και προσπαθούσε να τα πουλήσει.
Τα μακάβρια ευρήματα βρέθηκαν από την Αστυνομία σε «μουσείο» το οποίο είχε δημιουργήσει
μέσα στο σπίτι του.
Η Αστυνομία άρχισε να ερευνά τον 47χρονο, του
οποίου το όνομα δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί,
όταν αυτός προσπάθησε να πουλήσει τρία κρανία
και δύο οστά σε μια υπαίθρια αγορά, ανακοίνωσαν
οι αρχές.
Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε ότι δεν είχε
αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο στα 37 χρόνια της
καριέρας του και δεν μπορούσε να φανταστεί γιατί
αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο συνέλεγε οστά, αλλά
προσπαθούσε και να τα πουλήσει.
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Μια 96χρονη κατάφερε να
διώξει από το μαγαζί της τον
κλέφτη που την απειλούσε με
μαχαίρι, απαιτώντας να του
δώσει τις εισπράξεις της ημέρας.
Η 96χρονη διατηρεί εδώ και
54 χρόνια ένα μπακάλικο στη
γειτονιά του Μαρσφιλντ και
προφανώς θεωρήθηκε εύκολος στόχος από τον επίδοξο
κλέφτη, ο οποίος εισέβαλε στο κατάστημα με μάσκα και κρατώντας ένα μαχαίρι.
Η... σούπερ-γιαγιά είχε, όμως, τα κότσια να αντιμετωπίσει τον επίδοξο ληστή
και να διατηρήσει το ταμείο της άθικτο.
«Δεν ανοίγω την ταμειακή μηχανή, μπορείς να πάρεις κάτι να φας, αλλά το
ταμείο δεν το ανοίγω» είπε η θαρραλέα γιαγιά παρά την απειλή του μαχαιριού. Τότε εκνευρισμένος ο ληστής τη διέταξε να προχωρήσει στο εσωτερικό
του μαγαζιού και η 96χρονη πάλι αρνήθηκε. «Δεν φεύγω, θα καθίσω εδώ».
Όταν ο επίδοξος κλέφτης της είπε να γονατίσει κάτω, τότε η ηλικιωμένη γυναίκα του είπε ότι θα πατήσει ένα κουμπί και θα καλέσει αμέσως σε βοήθεια.
Ο ληστής φανερά απογοητευμένος, κοίταξε γύρω του, εντόπισε μία κάμερα
ασφαλείας στη γωνία του καταστήματος και αμέσως τράπηκε σε φυγή.

Πηγή: www.ikypros.com

