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Το περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά» επανέρ-
χεται στο πρώτο ραντεβού με τους αναγνώστες 
του για την καινούργια χρονιά. Ευχόμαστε λοι-
πόν σε όλους καλό νέο έτος, με υγεία, ευτυχία 
και ασφάλεια. Σίγουρα, μια ακόμη ευχή όλων 
των Κυπριών, είναι να κατορθώσει η χώρα μας 
να εξέλθει το συντομότερο δυνατόν από την 
παρατεταμένη οικονομική κρίση που ταλανί-
ζει τις πλείστες χώρες της Ευρώπης, αλλά και 
πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη. Ωστόσο, 
η έντονη αυτή επιθυμία του λαού μας, δεν θα 
πρέπει να παραμένει ευχολόγιο, αλλά να με-
τουσιώνεται, στο βαθμό πάντοτε που εξαρτάται 
από εμάς, σε όλες εκείνες τις ενέργειες που 
οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση και που 
θα πρέπει να γίνονται από όλους ανεξαιρέτως 
τους φορείς, τους οργανισμούς αλλά και τον 
κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Η Αστυνομία, κυριολεκτικά στην «πρώτη γραμ-
μή», καλείται συχνά να αντιμετωπίσει και να 
διαχειριστεί πολλές από τις σοβαρές κοινωνι-
κές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η οικονο-
μική κρίση. Ο αστυνομικός οφείλει σήμερα να 
λειτουργήσει και να προσφέρει στον πολίτη, 
μέσα σ’ ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. 
Εντούτοις, οι αντιξοότητες και οι δυσκολίες 
αποτελούν παράλληλα και πρόκληση για συ-
νεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο κοινό. Οι προσπάθει-
ες για εκσυγχρονισμό του Σώματος, μέσα από 
μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, είναι συνε-
χείς και συστηματικές και καθοδηγούνται από 
το όραμα για μια Αστυνομία που θα διασφαλί-
ζει πάντοτε ψηλά επίπεδα ασφάλειας και προ-
στασίας των πολιτών.

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, το έγκλημα 
δεν γνωρίζει σύνορα. Η διεθνής συνεργασία με 
στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του δια-
συνοριακού εγκλήματος, είναι επομένως κάτι 
περισσότερο από αναγκαία. Η Κυπριακή Αστυ-
νομία προσδίδει τεράστια σημασία στον τομέα 
αυτό, που αποτελεί κύρια ευθύνη της Διεύθυν-
σης Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και Διεθνούς Αστυνο-
μικής Συνεργασίας, την οποία και παρουσιάζου-
με στο παρόν τεύχος. 

Επίσης, στο τεύχος αυτό, ο αναγνώστης μπο-
ρεί να ενημερωθεί για τον σημαντικό ρόλο που 
επιτελεί ο Κλάδος Αξιοποίησης Χρηματοδοτι-
κών Ευκαιριών που υπάρχουν μέσω της Ε.Ε., 
με αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό της υλικο-
τεχνικής υποδομής της Αστυνομίας, την πα-
ροχή εκπαιδεύσεων στα μέλη μας και γενικά 
την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμό-
τητας της Αστυνομίας και του επιπέδου των 
υπηρεσιών που προσφέρει. 

«50 χρόνια πριν» είναι ο τίτλος ενός πολύ εν-
διαφέροντος άρθρου που δημοσιεύουμε, το 
οποίο μας παίρνει πίσω στο 1964, μια τα-
ραγμένη εποχή για τον τόπο και τον λαό μας, 
που ήταν και η απαρχή μίας σειράς από δυ-
σάρεστες εξελίξεις που οδήγησαν στα τραγι-
κά γεγονότα του 1974. Στο άρθρο επιχειρεί-
ται ουσιαστικά, μια αναδρομή στην επικρα-
τούσα κατάσταση και συνθήκες στην Αστυνο-
μία Κύπρου, όπως προκύπτουν από υπηρεσι-
ακές διαταγές. Το περιεχόμενό τους, ωστό-
σο, δίδει στον αναγνώστη μία ενδεικτική ει-
κόνα όσον αφορά στις ευρύτερες κοινωνικο-
πολιτικές συνθήκες της εποχής. 

Και φυσικά από το παρόν τεύχος, δεν λείπουν 
τα θέματα που αφορούν στη δράση της Αστυ-
νομίας κατά του εγκλήματος, καθώς και άρθρα 
σε σχέση με διάφορες κοινωνικές και ανθρω-
πιστικές της δραστηριότητες. Ακόμη, φιλοξε-
νούνται γενικού ενδιαφέροντος θέματα, μετα-
ξύ αυτών, οι σύγχρονες τάσεις στη δημόσια 
διοίκηση, ένα αφιέρωμα στον μεγάλο ποιη-
τή Κωστή Παλαμά, γλωσσικά θέματα, καθώς 
και άρθρα που σχετίζονται με την υγεία και 
τη σωστή διατροφή. 

Με την ευχή να βρείτε το τεύχος που κρατάτε 
ή διαβάζετε από τον υπολογιστή σας, ενδια-
φέρον και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 
τον ερχόμενο Μάιο. 
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Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομι-
κής Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.), πέραν του ότι είναι η καθ’ 
ύλην αρμόδια υπηρεσία για το χειρισμό όλων των θεμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην αστυνομία, 
έχει ως βασική αρμοδιότητα τη συνεχή ανάπτυξη της διε-
θνούς αστυνομικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, προω-
θεί την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στην 
πρόληψη, διερεύνηση και εξιχνίαση ποινικών αδικημάτων 
με αστυνομίες άλλων χωρών.

Η νευραλγική αυτή υπηρεσία της Αστυνομίας αποτελείται 
από δύο βασικές υπό-διευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Ευρω-
παϊκής Ένωσης και την Υποδιεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας, κάτω από τις οποίες λειτουργούν αρκετά εξει-
δικευμένα γραφεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το Γραφείο Ε.Ε. και Διεθνών Σχέσεων, παράλληλα με τα κα-
θήκοντά του για προώθηση θεμάτων της Ε.Ε., που αφορούν 
στην αστυνομία, περιλαμβανομένων και των θεμάτων Σέν-
γκεν, έχει επίσης την ευθύνη για την ανάπτυξη και την προ-
ώθηση διμερών και ευρωπαϊκών σχέσεων, μέσω των υφι-
στάμενων διεθνών συμφωνιών που έχει συνάψει η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία. Το γεγονός αυτό δίδει τη δυνατότητα στην 
Κυπριακή Αστυνομία να αναπτύσσει προγράμματα συνεργα-
σίας με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. αλλά και με τρίτες χώρες, 
όπως για παράδειγμα την Αίγυπτο, τη Λιβύη, το Ισραήλ κ.ά.. 
Μέσα από τα προγράμματα αυτά ανταλλάζονται απόψεις και 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΝΑΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
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πρακτικές, οι οποίες αποδεικνύονται πολύτιμες, τόσο για την 
Κυπριακή Αστυνομία όσο και για τις αστυνομίες άλλων χω-
ρών. Η συνδιοργάνωση εκπαιδεύσεων και η ανταλλαγή επι-
σκέψεων, είναι μερικές από τις δραστηριότητες που συντονί-
ζει το Γραφείο αυτό. 

Επιπρόσθετα, έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και 
τον συντονισμό της συνεργασίας της Αστυνομίας με το FBI 
των Η.Π.Α. και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συ-
νεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.). 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το Γραφείο Νομικής Συνεργασίας χειρίζεται νομικά ζητή-
ματα που αφορούν στη λειτουργία της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ., αλλά 
και γενικότερα θέματα νομικής φύσεως. Το Γραφείο προβαί-
νει σε νομική ανάλυση και επεξεργασία Αποφάσεων/ Οδηγι-
ών/ Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με στόχο την ορθή εφαρμογή τους από την Αστυνομία. Συμ-
μετέχει επίσης στην επεξεργασία Διμερών Συμφωνιών Αστυ-
νομικής Συνεργασίας και αποτελεί Σημείο Επαφής της Αστυ-
νομίας με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. Από τα πιο πάνω, συμπεραίνεται 
ότι ο ρόλος του συγκεκριμένου Γραφείου είναι ζωτικής ση-
μασίας για την αστυνομική συνεργασία, αφού η ορθή νομική 
βάση για ανταλλαγή μίας πληροφορίας με άλλες χώρες, απο-
τελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διερεύνηση υποθέσεων δι-
ασυνοριακού εγκλήματος.



αστυνομικάχρονικά 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Το έργο που επιτελείται από το Γραφείο Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Αστυνομία. 
Ασχολείται με τη μελέτη και την υλοποίηση των υποχρε-
ώσεων που πηγάζουν από τις αποφάσεις διαφόρων ευ-
ρωπαϊκών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε θέ-
ματα που αφορούν στην αστυνομία. Επίσης, ασχολείται με 
την υλοποίηση των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης που αφορούν στις συνθήκες κράτησης στα αστυνομι-
κά κρατητήρια, κ.λπ.. Ακόμη, συνεργάζεται με άλλες υπη-
ρεσίες του κράτους, καθώς και μη - κυβερνητικούς οργα-
νισμούς για θέματα σχετικά με την προστασία των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων των πολιτών. Για να μπορέσει λοιπόν, 
να επιτελέσει το έργο αυτό, δεν είναι λίγες οι φορές που 
χρειάστηκε να απευθυνθεί σε άλλες χώρες, κυρίως κρά-
τη μέλη της Ε.Ε., για να αντλήσει πληροφορίες για το πώς 
εργάστηκαν για να πετύχουν την εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεών τους. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασική αποστολή του Συντονιστικού Γραφείου Ομάδων 
Εργασίας είναι να συντονίζει όλες τις συμμετοχές των 
μελών της αστυνομίας σε συναντήσεις των Οργάνων/

Οργανισμών της Ε.Ε. όπως είναι το Συμβούλιο της Ε.Ε., 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η EUROPOL, ο FRONTEX και η 
CEPOL. Προωθεί τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών 
που πηγάζουν από τις συναντήσεις, παρέχοντας βοήθεια 
εκεί που χρειάζεται, με στόχο πάντα την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Κυπριακής Αστυνομίας.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ INTERPOL

Βασικός ρόλος της INTERPOL (Διεθνής Αστυνομία) είναι η 
άμεση και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των χωρών μελών, που σήμερα ανέρχονται στις 190, με στόχο 
την πρόληψη, εξιχνίαση και καταπολέμηση του εγκλήματος. 

Η Κύπρος έγινε μέλος του Οργανισμού το 1961 οπότε και δη-
μιουργήθηκε το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο. Η επικοινωνία του 
Εθνικού Κεντρικού Γραφείου Λευκωσίας (NCB Nicosia) με τη 
Γενική Γραμματεία, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες μέλη του 
οργανισμού, γίνεται μέσω του παγκόσμιου συστήματος Ι-24/7, 
το οποίο παρέχει άμεση και ασφαλή επικοινωνία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Η Γενική Γραμματεία της INTERPOL καταβάλλει συνεχείς 
προσπάθειες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προ-
σφέρει στις χώρες μέλη του Οργανισμού. Διαθέτει μερικές 
από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων στον κόσμο, οι οποί-
ες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στην καταπολέμηση του δι-
εθνούς εγκλήματος. Ορισμένες από αυτές είναι:

  − Ονομαστική βάση που περιέχει και φωτογραφίες.
  − Διεθνείς Αγγελίες (ερυθρές αγγελίες, πράσινες αγγελίες, κ.λπ.).
  − D.N.A.. 
  − Αποτυπώματα.
  − Κλοπιμαία / Απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα.
  − Κλοπιμαία οχήματα.
 − Εικόνες παιδικής πορνογραφίας / εκμετάλλευσης παιδιών. 
  − Κλοπιμαία έργα τέχνης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία 
των βάσεων αυτών και ιδιαίτερα της βάσης για τα κλοπιμαία/ 
απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά και της βάσης για 
τα κλοπιμαία οχήματα, κάλεσε και επίσημα τα κράτη μέλη 
της να συμμετέχουν σε αυτές. 

Τα μέλη του Γραφείου της INTERPOL ασχολούνται με σωρεία 
υποθέσεων κάθε χρόνο. Φέτος, έχουν ανταλλαγεί παγκοσμί-
ως, μέσω του συστήματος της INTERPOL, γύρω στις 106.000 
μηνύματα. Με βάση τα μηνύματα αυτά, η Κύπρος έθεσε υπό 
διερεύνηση γύρω στις 900 υποθέσεις. Αξίζει επίσης να ση-
μειωθεί, ότι κατά το 2014 έχουν συλληφθεί στην Κύπρο 45 
άτομα, τα οποία καταζητούντο από άλλες χώρες μέλη. Τα 
άτομα αυτά, παραδόθηκαν και στις αρχές των χωρών από τις 
οποίες καταζητούντο, ενώ 14 άτομα τα οποία καταζητούνταν 
από τις Αρχές της Δημοκρατίας, εντοπίστηκαν στο εξωτερικό 
και έχουν παραδοθεί σε εμάς.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ EUROPOL

Η EUROPOL έχει ως αποστολή να βελτιώσει την αποτελε-
σματικότητα και τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών των 
κρατών μελών, για την αποτελεσματική πρόληψη και κατα-
πολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Αποστο-
λή της είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή και την ανάλυση 
πληροφοριών, καθώς και το συντονισμό των ενεργειών μετα-
ξύ των κρατών μελών.

Κάθε κράτος μέλος διαθέτει μία Εθνική Μονάδα EUROPOL. 
Η Μονάδα αυτή είναι το όργανο σύνδεσης μεταξύ της 
EUROPOL και των εθνικών υπηρεσιών των κρατών μελών 
της Ε.Ε., που έχουν ως αποστολή την καταπολέμηση του 
εγκλήματος. Διορίζει στα κεντρικά γραφεία της EUROPOL 
τουλάχιστον έναν αξιωματικό-σύνδεσμο, ο οποίος αναλαμ-
βάνει να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά της, στο πλαίσιο της 
EUROPOL. Σημειώνεται ότι η Κύπρος διαθέτει σήμερα στη 
Χάγη, δύο αξιωματικούς συνδέσμους. Άλλοι δύο Κύπριοι 
Αστυνομικοί εργάζονται επίσης στην EUROPOL.

Η EUROPOL διαθέτει ένα ασφαλές σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών, το SIENA (Secure Information Exchange 
Network Application), μέσω του οποίου γίνεται ανταλλαγή 
αιτημάτων και πληροφοριών σχετικά με το σοβαρό έγκλη-
μα, μεταξύ της EUROPOL και των εθνικών μονάδων ή μετα-
ξύ των εθνικών μονάδων των κρατών μελών.

Σε εθνικό επίπεδο, οι Εθνικές Μονάδες διαβιβάζουν πλη-
ροφορίες/ αιτήματα που λαμβάνονται από την EUROPOL 
προς τις αρμόδιες αρχές τους για ανάλογο χειρισμό. Στην 
Κύπρο αυτές είναι, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και 
η ΜΟ.Κ.Α.Σ..

Παραδείγματα επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου 
και άλλων χωρών μελών της INTERPOL, για το 2014: 

Συνεργασία με την Ισπανία για σύλληψη προσώπου 
που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. 
Συνεργασία με τη Ρουμανία και σύλληψη 25 προσώ-
πων που καταζητούνταν για πολύ σοβαρές υποθέσεις 
όπως ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα κατά περι-
ουσίας, κ.ά..
Συνεργασία με την Ελλάδα και σύλληψη επικίνδυ-
νου καταζητούμενου προσώπου για σωρεία ληστειών, 
φόνο και απόπειρα φόνου.
Συνεργασία με το Ισραήλ σε σχέση με υπόθεση εμπο-
ρίας ανθρωπίνων οργάνων.
Συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον μη – κυ-
βερνητικό Οργανισμό «CRIMESTOPPERS» για σύλλη-
ψη, Βρετανών κυρίως, καταζητούμενων προσώπων. 

-

-

-

-

-
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ EUROPOL ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Το 2014, η Κύπρος συμμετείχε στις ακόλουθες επιχειρή-
σεις της Europol:

Πανευρωπαϊκή επιχείρηση στο πλαίσιο του Joint 
Operational Team (JOT) «MARE», για τη διακίνηση πα-
ράνομων μεταναστών στη Μεσόγειο θάλασσα, από οργα-
νωμένες εγκληματικές ομάδες, Απρίλιος 2014.

Πανευρωπαϊκή επιχείρηση «GOODEYE III», για την πά-
ταξη της εγκληματικότητας στα διεθνή αεροδρόμια των 
κρατών μελών, Απρίλιος- Μάιος 2014.

Πανευρωπαϊκή επιχείρηση «Action Day on Metal Theft», 
για την πάταξη του φαινομένου της κλοπής μετάλλων, 
Μάιος 2014.

Π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  ε π ι χ ε ί ρ η σ η  « E M PA CT  I l le g a l 
Immigration - Operation AERODROMOS» για την πάταξη 
της παράνομης μετανάστευσης, Μάιος 2014.

Π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  ε π ι χ ε ί ρ η σ η  « E M PA CT  I l le g a l 
Immigration - High Impact Operation» για την πάταξη 
της παράνομης μετανάστευσης, Σεπτέμβριος 2014.

Πανευρωπαϊκή επιχείρηση «ITACAR» με στόχο τον εντο-
πισμό κλοπιμαίων οχημάτων και την καταγραφή του τρό-
που δράσης των εγκληματιών, Οκτώβριος 2014.

Πανευρωπαϊκή επιχείρηση «International Airport Action 
Days» για την πάταξη της εγκληματικότητας στα διεθνή 
αεροδρόμια των κρατών μελών, Νοέμβριος 2014.

Πανευρωπαϊκή επιχείρηση «AUREUS», για την καταπο-
λέμηση της κλοπής και παράνομης διακίνησης πολιτιστι-
κών αγαθών, Νοέμβριος 2014.

Πανευρωπαϊκή επιχείρηση «Action day on Environmental 
Crime», Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την αστυ-
νομία, για την καταπολέμηση της παράνομης μεταφοράς 
αποβλήτων, Νοέμβριος 2014.

ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

Στo πλαίσιo των δράσεων του Κύκλου Πολιτικής της Ε.Ε., 
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κοινή 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση «Αρχιμήδης» (JOINT 
ACTION DAY – ARCHIMEDES). Στην επιχείρηση αυτή συμμε-
τείχαν όλες οι χώρες της Ε.Ε., με συντονιστή την EUROPOL. 
Συνολικά, στην Ε.Ε., έγιναν 1,146 συλλήψεις, 350 κατα-
σχέσεις τεκμηρίων και 160,000 κατασχέσεις ψευδεπίγρα-
φων προϊόντων καθώς επίσης και 200,000 έλεγχοι ατόμων. 
Κατά την επιχείρηση, στάληκαν πέραν των 1,500 αιτημάτων 
μέσω SIENA και έγιναν εκατοντάδες διμερείς επαφές μετα-
ξύ των συμμετεχόντων κρατών και οργανισμών. Τα κυριότερα 

αδικήματα για τα οποία έγιναν συλλήψεις, αφορούσαν ναρ-
κωτικά, εμπορία προσώπων, κυκλώματα λαθρομετανάστευ-
σης και εγκλήματα κατά περιουσίας.

Στην Κύπρο η επιχείρηση επικεντρώθηκε στους τομείς της 
λαθρομετανάστευσης, της εμπορίας προσώπων και των αδι-
κημάτων κατά περιουσίας και έγιναν δέκα συλλήψεις.

Η επιχείρηση «Αρχιμήδης» εκτός από την επιτυχημένη συλ-
λογική προσέγγιση κατά του εγκλήματος, κατάφερε να ανα-
δείξει και τη σημαντικότητα της αστυνομικής συνεργασίας.

ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ S.I.RE.N.E.

Το Εθνικό Γραφείο SIRENE δεν έχει σήμερα επιχειρησια-
κή λειτουργία. Αυτό θα καταστεί δυνατό μετά την αξιολόγηση 
της Κύπρου για ένταξη στον χώρο Schengen, που υπολογίζε-
ται να γίνει μέχρι το 2017. 

Η λειτουργία των Γραφείων SIRENE, βασίζεται στη Σύμβα-
ση Σένγκεν, στην οποία συμμετέχουν σήμερα 22 κράτη μέλη 
της Ε.Ε. και τέσσερις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Σύμβαση 
Σένγκεν προνοεί την άρση των ελέγχων στα σύνορα του χώ-
ρου Σένγκεν και την ελευθερία στη διακίνηση προσώπων, 
αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου. Για να αντιμετωπιστούν 
όμως οι κίνδυνοι που θα επέφεραν η άρση των ελέγχων και 
η ελευθερία στη διακίνηση, υιοθετήθηκαν διάφορα αντι-
σταθμιστικά μέτρα για διατήρηση και ενίσχυση της ασφά-
λειας, που περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε το πιο σημαντικό αντι-
σταθμιστικό μέτρο, το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), 
που είναι η πιο μεγάλη βάση δεδομένων στην Ευρώπη. Τα 
συμβαλλόμενα κράτη μέλη, καταχωρούν σε αυτή δεδομέ-
να σχετικά με καταζητούμενα/ αναζητούμενα/ ελλείποντα 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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πρόσωπα, ανεπιθύμητους αλλοδαπούς και αντικείμενα τα 
οποία απωλέσθησαν ή κλάπηκαν.

Τη λειτουργία του SIS, έρχεται να συμπληρώσει ένα δίκτυο, 
γνωστό ως SIRENE (Supplementary Information Request at 
the National Entries). Η Υπηρεσία SIRENE, που λειτουργεί σε 
όλα τα κράτη μέλη, έχει ως κεντρική αρμοδιότητα τη διαχείριση 
του εθνικού SIS, (N-SIS). Αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής 
για την ανταλλαγή επιπρόσθετων/ συμπληρωματικών πληροφο-
ριών σε σχέση με τις εθνικές καταχωρήσεις στο SIS, έχοντας 
την ευθύνη για την ακρίβεια, νομιμότητα και ορθότητα των κα-
ταχωρήσεων και των πληροφοριών που διαβιβάζονται, καθώς 
και της αστυνομικής συνεργασίας στο χώρο Σένγκεν. 

ΓΡΑΦΕΊΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ (Γ.Α.Σ.)

Πέραν από τη συνεργασία που αναπτύσσεται μέσω των 
γραφείων της INTERPOL και της EUROPOL, υπάρχουν 
και άλλες σημαντικές μορφές συνεργασίας. Τα αιτήμα-
τα δικαστικής αρωγής, τα οποία υποβάλλονται από άλ-
λες χώρες προς τις κυπριακές αρχές και αντίστροφα, με 
βάση τον Περί Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Νόμο 
(Ν.23(Ι)2001) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία 
Αρωγή σε Ποινικά Θέματα (Κυρ. Νόμος 2(ΙΙΙ)/2000), κα-
θώς και τα αιτήματα που στέλνονται από Αξιωματικούς 
Συνδέσμους, που υπηρετούν σε Πρεσβείες άλλων χωρών 
στην Κύπρο ή που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες όπως η 
Ελλάδα, ο Λίβανος, το Ισραήλ και η Ιορδανία, και είναι δι-
απιστευμένοι και για την Κύπρο, διεκπεραιώνονται από το 

Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας. 

Μία άλλη, ιδιαίτερα σημαντική μορφή αστυνομικής συ-
νεργασίας που διεκπεραιώνεται από το Γ.Α.Σ., είναι ο χει-
ρισμός των διαφόρων αποσπάσεων μελών της αστυνομί-
ας στο εξωτερικό. Αυτές απαριθμούνται ως ακολούθως: 
(α) συμμετοχή στις Αστυνομικές Αποστολές της Ευρωπαϊ-
κής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, (β) απόσπαση στη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Κύ-
πρου στις Βρυξέλλες, (γ) απόσπαση αξιωματικού συνδέ-
σμου στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα, (δ) απόσπα-
ση στο γραφείο Αξιωματικών Συνδέσμων της Κύπρου στη 
Europol (Χάγη), (ε) απόσπαση στη Γενική Γραμματεία της 
INTERPOL στη Λυών και (στ) απόσπαση στο γραφείο του 
Οργανισμού FRONTEX στον Πειραιά.

Οι συνεχείς διακινήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών, 
καθώς και η ευρεία χρήση τρόπων επικοινωνίας, έχουν 
διεθνοποιήσει τα εγκλήματα που διαπράττονται. Η λέξη 
«έγκλημα» συνοδεύεται, σχεδόν μόνιμα πλέον, με τη λέξη 
«διασυνοριακό» ή «διεθνές», γι’ αυτό και οι αρχές επι-
βολής του νόμου παγκοσμίως, έχουν θέσει ως προτεραι-
ότητα, τη συνεχή αναβάθμιση του τομέα της αστυνομικής 
συνεργασίας, με στόχο την παρακολούθηση της ραγδαίας 
εξέλιξης των διαφόρων μορφών εγκλήματος, για την απο-
τελεσματική καταπολέμησή του. 

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η Αστυνομία Κύπρου επικεντρώ-
νει τις προσπάθειές της για περαιτέρω ανάπτυξη αλλά 
και αναβάθμιση στον τομέα αυτό, αφού η γεωγραφική της 
θέση, καθώς και η ένταξή της στην Ε.Ε., το έχει καταστή-
σει επιτακτική ανάγκη. 

Του Αστυνόμου Α’ Στέλιου Παπαθεοδώρου
Διευθυντή Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.
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EΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΛΟΠΙΜΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,
ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΛΟΠΙΜΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Τα μέλη της Αστυνομίας, συλλέγοντας στοιχεία και αξιοποι-
ώντας σχετικές πληροφορίες για κλοπιμαία οχήματα που 
επρόκειτο να πωληθούν στην εγχώρια αγορά, έθεσαν υπό 
παρακολούθηση τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο, συ-
γκεκριμένα πρόσωπα, χώρους και οχήματα, διενεργώντας 
παράλληλα έρευνες σε υποστατικά και χώρους πώλησης αυ-
τοκινήτων παγκύπρια.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε και παραλήφθη-
κε αριθμός αυτοκινήτων, για τα οποία υπήρχαν πληροφορί-
ες ότι ήταν κλοπιμαία από χώρες της Ευρώπης, καθώς και 

μεγάλος αριθμός άλλων τεκμηρίων, σχετικών με τις υπό διε-
ρεύνηση υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έρευνες με δικαστικά εντάλ-
ματα, σε πέντε οικίες, στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμο-
χώστου και εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν για εξετάσεις, 
τέσσερα οχήματα, για τα οποία υπήρχε υπόνοια ότι ήταν κλο-
πιμαία από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σε ανοι-
κτό χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου στην επαρχία Αμμοχώ-
στου, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε αυτοκίνητο, το οποίο 
σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, βρίσκεται στον 
κατάλογο κλοπιμαίων οχημάτων σε χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εξάλλου, σε έρευνα που διενήργησαν μέλη της 
αστυνομίας, σε οικία στη Λάρνακα, εντοπίστηκε ένα ακόμη 
αυτοκίνητο, το οποίο επίσης βρίσκεται στον κατάλογο κλο-
πιμαίων οχημάτων σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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Επίσης, στο πλαίσιο δεύτερης επιχείρησης για εντοπισμό 
πολυτελών κλοπιμαίων οχημάτων, διεξήχθηκαν έρευνες, με 
δικαστικά εντάλματα, σε υποστατικά στη Λεμεσό. Κατά τη δι-
άρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν εφτά 
πολυτελή οχήματα, για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι 
κλοπιμαία από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στα υπο-
στατικά δύο προσώπων στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν δύο αυτο-
κίνητα, τα οποία από εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι 
έφεραν πλαστούς αριθμούς πλαισίου και φαίνεται να κλά-
πηκαν από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 1/8/14 και 
28/10/14 αντίστοιχα. 
 
Επιπρόσθετα, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσί-
ας, διενήργησαν έρευνα, με δικαστικό ένταλμα, σε υποστατι-
κό σε περιοχή της Λευκωσίας για εντοπισμό κλοπιμαίων εξαρ-
τημάτων οχημάτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ελέγχθηκαν 
συνολικά 215 οχήματα διαφόρων τύπων και για δύο από αυτά, 
ηγέρθησαν υποψίες ότι είχαν παραποιημένο αριθμό πλαισίου. 
Παράλληλα, εντοπίστηκε ένα όχημα, το οποίο είχε καταγγελθεί 
ως κλοπιμαίο στις 14 Οκτωβρίου, 2014.

Σχετικά με τις εν λόγω σοβαρές υποθέσεις συνελήφθηκε 
αριθμός προσώπων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, με 
στόχο την πλήρη διαλεύκανσή τους.
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ΚΑΙΡΙΟ ΠΛΗΓΜΑ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Μεγάλες επιτυχίες σημείωσε για άλλη μια φορά η αστυνο-
μία στον τομέα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκω-
τικών, με τον εντοπισμό και κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων, 
που επρόκειτο να διοχετευτούν στην Κύπρο κατά τους μήνες 
Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Τα μέλη της ΥΚΑΝ με επίπονες και άοκνες προσπάθει-
ες, άψογο επαγγελματισμό και θέτοντας σε κίνδυνο τη 
ζωή τους, κατάφεραν εκ νέου ένα καίριο πλήγμα κατά του 
εμπορίου ναρκωτικών.

Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, μετά από συγκεκριμέ-
νες πληροφορίες για αγοραπωλησία ναρκωτικών στη Λευκω-
σία, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν και έθεσαν υπό παρακολού-
θηση αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα που θε-
άθηκαν να αφήνουν σε περιφραγμένο χώρο, δύο νάιλον σα-
κούλια. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, τα σακούλια αυτά πε-
ριείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους τριών κιλών περίπου.
Τα μέλη της Αστυνομίας, προσπάθησαν να ανακόψουν το 
όχημα, ενώ ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και αφού κτύπη-
σε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό, τράπηκαν σε φυγή. Οι 
αστυνομικοί τους ακολούθησαν και κατάφεραν να τους ανα-
κόψουν. Με την ανακοπή τους, οι δύο ύποπτοι επιτέθηκαν 
στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας και δεύτερο αστυνομι-
κό. Τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν τελικά, να τους ακι-
νητοποιήσουν και να τους συλλάβουν για αυτόφωρα αδι-
κήματα. Επίσης, κατά τον εν λόγω χρόνο, ανακόπηκε ύπο-
πτη μοτοσικλέτα που ήταν στη σκηνή και συνελήφθη ο 
25χρονος οδηγός της.

Αναφορικά με τους τραυματίες αστυνομικούς, αυτοί με-
ταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου δι-
απιστώθηκε ότι ο πρώτος υπέστη κάταγμα χεριού και 
υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ο δεύτερος 
υπέστη ελαφρά τραύματα και αφού έτυχε των πρώτων 
βοηθειών, απολύθηκε.

Επίσης, στις αρχές Οκτωβρίου, συνελήφθηκαν στη Λάρνακα, 
39χρονος οδηγός αυτοκινήτου και 29χρονος οδηγός τετρά-
τροχης μοτοσικλέτας, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν 
και παραλήφθηκαν συνολικά, τρία κιλά κάνναβης.

Σε δύο άλλες διαφορετικές περιπτώσεις συνελήφθηκαν επ’ 
αυτοφώρω και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των 
ανακρίσεων, 43χρονος και 44χρονος, οι οποίοι αφίχθηκαν 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας από χώρες της Ευρώπης, με σκο-
πό να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Κύπρο. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΗ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου, ενώ αστυφύλακας 
βρισκόταν εκτός υπηρεσίας σε περιοχή της Λεμεσού, αντι-
λήφθηκε άγνωστο πρόσωπο να κινείται ύποπτα με αυτοκί-
νητο και αφού το στάθμευσε κοντά στην αυλή οικίας, ει-
σήλθε σε αυτή. Εξερχόμενος, ο αστυφύλακας που τον πα-
ρακολούθησε, τον ρώτησε το λόγο για τον οποίο είχε ει-
σέλθει στην αυλή της οικίας και αμέσως τότε ο άγνωστος 
τράπηκε σε φυγή τρέχοντας. Από εξετάσεις που ακολού-
θησαν, διαπιστώθηκε ότι η οικία ανήκει σε 67χρονο και 
είχε διαρρηχθεί.

Ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άγνω-
στος, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ως τεκμήριο, ένα 
διαρρηκτικό εργαλείο.

Σχετικά με την εν λόγω υπόθεση, συνελήφθη το πιο πάνω 
πρόσωπο, ενώ από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, διαφά-
νηκε ότι συνδεόταν με ακόμη επτά υποθέσεις διαρρήξεων 
και κλοπών που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λεμεσού κατά 
την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου, 2014.

Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείου Αστυνομίας
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 83Η

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ INTERPOL ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

O Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσο-
στόμου, συνοδευόμενος από τον Υπεύθυνο 
του Εθνικού Γραφείου INTERPOL, Αρχιλο-
χία Ιωάννη Χαραλάμπους, συμμετείχε στην 
83η Γενική Συνέλευση της INTERPOL, που 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 3 και 7 Νοεμβρί-
ου 2014, στο πριγκιπάτο του Μονακό.

Εκατό χρόνια μετά την πρώτη ιδρυτική συνέ-
λευση της INTERPOL, που είχε επίσης λάβει 
χώρα στο Μονακό, το πριγκιπάτο φιλοξένησε 
φέτος την κορυφαία αυτή διοργάνωση της Δι-
εθνούς Αστυνομίας την οποία απαρτίζουν σή-
μερα, 190 κράτη μέλη.

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος, Υπουργοί Δικαι-
οσύνης και Δημόσιας Τάξης, Εξωτερικών και 
Εσωτερικών, καθώς και Αρχηγοί Αστυνομίας, 
συνοδευόμενοι από τις αντιπροσωπείες τους. 
Ταυτόχρονα, συμμετείχαν ως παρατηρητές, 
αντιπρόσωποι της EUROPOL, της Αφρικανικής 
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Ποι-
νικού Δικαστηρίου και άλλων διεθνών και ευ-
ρωπαϊκών οργανισμών. 

Την επίσημη έναρξη των εργασιών της φετι-
νής συνέλευσης, στην οποία δόθηκε ο γενικός 
τίτλος “TURN BACK CRIME, 100 YEARS OF 
INTERPOL”, κήρυξε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος, του 
Μονακό. Ο Πρίγκιπας τόνισε, μεταξύ άλλων στο 
χαιρετισμό του, ότι αισθάνεται περήφανος που 
το κράτος του φιλοξενεί, 100 χρόνια μετά, τη 
φετινή Γενική Συνέλευση της INTERPOL, την 
οποία και χαρακτήρισε ιστορική.

ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παράνομη μετανάστευση, η διακίνηση και 
εμπορία ναρκωτικών, τα εγκλήματα κατά του 
περιβάλλοντος, το διαδικτυακό έγκλημα, η 
εμπορία ανθρώπων, η πλαστογραφία προϊό-
ντων και φαρμάκων, η διαφθορά και γενικά 
το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα σε όλες 
τις σύγχρονες μορφές του, απασχόλησαν τους 
συμμετέχοντες μέσα από παρουσιάσεις και 
συζητήσεις. Ταυτόχρονα, η Γενική Συνέλευ-
ση εστίασε την προσοχή της στην τρομοκρα-
τία και ειδικότερα στο φαινόμενο των ξένων 
μαχητών (Foreign Fighters), που ουσιαστικά 
είναι υπήκοοι δυτικών χωρών, οι οποίοι με-
ταβαίνουν από τις χώρες τους στις εμπόλεμες 
ζώνες, π.χ. Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Μάλι, 
Υεμένη και Σομαλία, με σκοπό να συνδεθούν 
με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Με αφετηρία, το αδιαμφισβήτητο πλέον γε-
γονός, ότι το έγκλημα έχει ξεπεράσει κατά 
πολύ τα στενά γεωγραφικά όρια των κρατών 
και εξαπλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, η 
INTERPOL προχώρησε σε συνεργασίες με τον 
ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την εξεύρεση σύγ-
χρονων πρακτικών για την αντιμετώπιση του 
σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνέλευσης, συζητή-
θηκε το ενδεχόμενο εφαρμογής από τα κρά-
τη μέλη, συγκεκριμένων μηχανισμών, ως επι-
πρόσθετα εργαλεία για την αποτελεσματικότε-
ρη αντιμετώπιση των εγκληματιών από τα κρά-
τη μέλη της INTERPOL.

Όσον αφορά στον τομέα της συνεργασίας της 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ με άλλους οργανισμούς και φο-
ρείς, ο οργανισμός προχώρησε σε περαιτέρω 
ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας με τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον Οργανισμό 
SHANGHAI Cooperation Organization (SCO-
RATS) για την αντιμετώπιση της τρομοκρατί-
ας, ως επίσης, με την Επιτροπή Indian Ocean 

Commission(IOC), συνεργασία η οποία εστιά-
ζει στην καταπολέμηση της ναυτικής πειρατεί-
ας. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε 
το Mνημόνιο Kατανόησης που υπογράφηκε από 
την INTERPOL και την Αφρικανική Ένωση, το 
οποίο προνοεί τη δημιουργία Γραφείου Ειδικού 
Αντιπροσώπου στην Αφρική.

Εξάλλου, ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της διάσκε-
ψης, ήταν η έναρξη ενημερωτικής εκστρατείας 
υπό τον τίτλο «TURN BACK CRIME». Πρόκειται 
για μία καινοτόμο εκστρατεία, η οποία στοχεύει 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με 
τις επιπτώσεις του οργανωμένου εγκλήματος και 
ταυτόχρονα στην ενημέρωσή του για τους τρόπους 
με τους οποίους ο κάθε πολίτης μπορεί να προ-
στατεύει τον εαυτό του, προσφέροντας παράλληλα 
στην καταπολέμηση του εγκλήματος. 

ΕΠΑΦΕΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
Αξιοποιώντας την εκεί παρουσία του, ο Αρχη-
γός Αστυνομίας πραγματοποίησε στο περιθώριο 
της συνέλευσης και κατόπιν δικής του πρόσκλη-
σης, ξεχωριστές συναντήσεις με τους επικεφα-
λής των αντιπροσωπειών της Ελλάδας, της Ρωσί-
ας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του Ισ-
ραήλ. Συνάντηση έγινε, επίσης, με τον εκπρόσω-
πο του Βατικανού, κατόπιν πρόσκλησης του τε-
λευταίου. Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδια-
φέροντος, μεταξύ αυτών, η καταπολέμηση του δι-
εθνούς οργανωμένου εγκλήματος, των ναρκωτι-
κών, της παιδικής πορνογραφίας και των εγκλη-
μάτων διαδικτύου, της τρομοκρατίας, καθώς και 
οι διάφορες μέθοδοι που μπορούν να διασφαλί-
σουν μια πιο αποτελεσματική αστυνόμευση. Απώ-
τερος στόχος των εν λόγω συναντήσεων, ήταν η 
ανάπτυξη ή και περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέ-
σεων της Αστυνομίας Κύπρου με τις αστυνομι-
κές αρχές των πιο πάνω χωρών σε ανώτατο επί-
πεδο, ούτως ώστε μέσα από τη διεθνή αστυνομι-
κή συνεργασία, να επιτυγχάνεται στο μέγιστο δυ-
νατό βαθμό, η αποστολή και οι στόχοι της Κυπρια-
κής Αστυνομίας και παράλληλα οι καθολικοί στό-
χοι της πρόληψης και καταπολέμησης του διασυ-
νοριακού εγκλήματος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Της Α/Λοχία 317 Λευκής Άρνου Σολομώντος 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείου Αστυνομίας
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστό-
μου, μετά από πρόσκληση του Πανεπιστήμι-
ου Κύπρου, παρουσίασε τον περασμένο Οκτώ-
βριο διάλεξη με θέμα «Αστυνομία Κύπρου: Ορ-
γάνωση, Δομή, Προτεραιότητες και Στρατηγικοί 
Στόχοι», την οποία παρακολούθησαν 52 πρωτο-
ετείς φοιτητές της Νομικής του Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ποινι-
κής Δικαιοσύνης. 

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, αρχικά προέβηκε σε 
μια ιστορική αναδρομή της αστυνόμευσης σε 
διεθνές επίπεδο. Ακολούθως, αναφέρθηκε στα 
διάφορα μοντέλα αστυνόμευσης, μορφές, πρα-
κτικές και προσεγγίσεις αστυνόμευσης, κάνο-
ντας ειδική αναφορά στο μοντέλο αστυνόμευ-
σης στην Κύπρο. Επί του θέματος, ο Αρχηγός 
Αστυνομίας σημείωσε ότι, μέσα στις προτεραι-
ότητές του, είναι η υιοθέτηση ενός συγκεκρι-
μένου μοντέλου αστυνόμευσης, από όλο το φά-
σμα της Αστυνομίας Κύπρου, το οποίο θα κάνει 
ευδιάκριτη την παρουσία της αστυνομίας στην 
καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της ασφάλειας, αλλά 
και του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη, ενώ 
ταυτόχρονα θα εμπεδώσει στον κάθε πολίτη ότι 
η ασφάλειά του είναι και δική του ευθύνη. Θα 
κινητοποιεί δε όλους τους φορείς, θεσμούς και 
κυρίως τους πολίτες, για την από κοινού παρο-
χή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους, ενώ 
θα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη νεανική παραβατι-
κότητα με ένα ανθρωποκεντρικό τρόπο, σε συνερ-
γασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

Το νέο αυτό μοντέλο αστυνόμευσης που προ-
γραμματίζεται να εφαρμοστεί, εδράζεται στην 
Κοινοτική Αστυνόμευση και περιλαμβάνει πτυ-
χές της Αστυνόμευσης με επίκεντρο την πληρο-
φορία (Intelligence Led Policing). Παράλληλα, 
ενισχύεται από αυτό που είναι γνωστό ως «Έξυ-
πνη Αστυνόμευση» (Smart Policing), αξιοποι-
ώντας, ουσιαστικά, την τεχνολογία και την επι-
στήμη, καθώς και τα αποτελέσματα της επιστη-
μονικής έρευνας σε τομείς που άμεσα ή έμμε-
σα σχετίζονται με την Αστυνομία και την αστυ-
νόμευση, επιφέροντας τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα με το λιγότερο δυνατό κόστος, σε 
μέσα, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. 

Περαιτέρω, έγινε αναφορά στην οργανωτική δομή 
της Αστυνομίας Κύπρου, στο όραμα, στις αξίες, 

στις αρχές και στην αποστολή της, καθώς και στο 
νομικό πλαίσιο λειτουργίας της. Στο τελευταίο μέ-
ρος της παρουσίασής του, ο κ. Χρυσοστόμου επι-
κεντρώθηκε στις προτεραιότητες και στρατηγι-
κούς στόχους της Ηγεσίας της Αστυνομίας, οι 
οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή-
ματος και της διαφθοράς 
Καταγραφή και χαρτογράφηση όλων των 
εγκλημάτων και των οδικών τροχαίων συ-
γκρούσεων 
Μέτρα για πρόληψη και καταστολή της 
εγκληματικότητας 
Ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτή-
των της Αστυνομίας
      (α) Ενίσχυση της Μ.Μ.Α.Δ. 
       (β) Ενίσχυση των Αστυνομικών Σταθμών 
      (γ) Έμφαση στο Σοβαρό Έγκλημα 
Αλλαγή προσέγγισης στην αστυνόμευση
Ενίσχυση και αναδιάρθρωση του τρόπου 
υλοποίησης των πεζών περιπολιών 
Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός της 
Αστυνομίας Κύπρου 
Αποκέντρωση εξουσιών με εκχώρηση ευ-
θυνών και ταυτόχρονη ανάληψη λογο-
δοσίας από τους Αστυνομικούς Διευθυ-
ντές / Διοικητές, καθώς και μείωση της         
γραφειοκρατίας 
Συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου
Χρηστή διοίκηση, διαφάνεια, αξιοκρα-
τία στην Αστυνομία Κύπρου (μεταξύ άλ-
λων, υιοθέτηση για πρώτη φορά κριτηρίων        
για τις μεταθέσεις)

Πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρού-
σεων και η οδική ασφάλεια
Καταπολέμηση ναρκωτικών και ψυχοτρό-
πων ουσιών 
Αντιμετώπιση του φαινομένου βίας στους 
αθλητικούς χώρους 
Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης 
και της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου 
Δημιουργία Κέντρου Επιστημονικών 
Ερευνών στην Αστυνομική Ακαδημία 
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των κρι-
τηρίων πρόσληψης στην Αστυνομία 
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των κρι-
τηρίων ανέλιξης στην Αστυνομία
Διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν 
στην οικονομία 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι φοι-
τητές επέδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον και είχαν 
την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και να 
συζητήσουν διάφορα θέματα με τον Αρχη-
γό Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι, στη διάλεξη 
παρών, ήταν και ο διδάσκων του μαθήματος, 
Δρ. Ανδρέας Καπαρδής, Καθηγητής στο Τμή-
μα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η διάλεξη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 
κοινωνικής προσφοράς της Αστυνομίας και 
παράλληλα στις πρωτοβουλίες που αναλαμ-
βάνει ο Αρχηγός του Σώματος, για επαφές με 
οργανωμένα σύνολα και ομάδες, ειδικότερα 
δε με τους νέους.

Του Υπαστυνόμου Ναθαναήλ Δημητρίου
Διοικητή Σχολής Ξένων Γλωσσών / Υπεύθυνου Γρ. Προσλήψεων / Υπεύθυνου Γρ. Υποστήριξης, Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

«Άνοιξε η γη και τον κατάπιε» 
Η φράση αυτή έχει την αρχή της στη Μυ-
θολογία των αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα 
με το μύθο, ο Αμφιάραος, καταδιωκόμε-
νος από τον Περικλύμενο και κινδυνεύ-
οντας από στιγμή σε στιγμή να χτυπηθεί 
από το ακόντιο του διώχτη του, σώθη-
κε μόνο από τη γρήγορη επέμβαση του 
Δία. Με ένα του κεραυνό, ο πατέρας των 
θεών, άνοιξε ρήγμα στη γη, όπου χάθη-
καν ο Αμφιάραος, το άρμα του και τα δύο 
άλογα, Θόας και Δίας. 

Μια άλλη εκδοχή, αφορά τη Σαλώμη, 
κόρη του Ηρώδη. «Επί τη απoτoμή του 
Προδρόμου» την κατάπιε η γη ζωντα-
νή. Τη φράση αυτή τη χρησιμοποιού-
με και ως κατάρα «να ανοίξει η γη και 
να σε καταπιεί». Εξάλλου, όπως γρά-
φει ο Γ. Σιέττος στο βιβλίο του «Λαο-
γραφία», η συνήθεια αυτή επικράτησε 
μάλλον από περιστατικό, το οποίο κατ’ 
ευχή του Μωυσή «η γη άνοιξε και κατά-
πιε τον Δαθάν και τον Αβειρών και τους 
οίκους αυτών». Συναντάται και ως κατά-
ρα του εαυτού μας. «Να ανοίξει η γη και 
να με καταπιεί», λέει εκείνος που θέλει 
να κρύψει την ντροπή του ή να βάλει τέρ-
μα στη δυστυχία του. Και ο Αριστοφάνης 
στους «Αχαρνείς» λέει: «Μας το σκασε! 
Ανοιξε η γη και τον κατάπιε! Αλίμονό μου 
ο δύσμοιρος, με βάρυναν τα χρόνια.

«Ανταίος»
Ήταν ο μυθικός, άγριος βασιλιάς της 
Λιβύης, που ξανάπαιρνε καινούρια δύ-
ναμη κάθε φορά που ξανάγγιζε τη μη-
τέρα του Γη, έτσι σκότωνε όλους τους 
ξένους που περνούσαν από τα μέρη 
του. Μόνος ο Ηρακλής κατόρθωσε να 
τον νικήσει πνίγοντάς τον, αφού τον 
σήκωσε ψηλά (Απολλόδωρος). Τη λέξη 
τη μεταχειριζόμαστε για κάποιον που 
ξαναπαίρνει δύναμη όταν ξαναγυρίσει 
στην πατρίδα του ή όταν τη θυμηθεί.

«Αντιμόνιο» 
Όλοι σχεδόν γνωρίζουμε το «αντιμόνιο». 
Είναι ένα μέταλλο και όπως όλα τα μέ-
ταλλα, δίνει κι αυτό διάφορα κράματα. 
Τα μεταλλικά, όμως, εκείνα κράματα που 
περιέχουν αντιμόνιο γίνονται σκληρά και 
δύσκαμπτα. Αυτή του η ιδιότητα είναι πο-
λύτιμη για ορισμένα είδη, όπως είναι τα 

τυπογραφικά στοιχεία, που κατασκευά-
ζονται από κράμα, κατά 1/4 αποτελού-
νται από αντιμόνιο. Παρουσιάζουν όμως, 
ένα ελάττωμα όλα τα κράματα του αντι-
μόνιου γίνονται ευκολόσπαστα και έτσι 
δαπανηρά. Τo αντιμόνιο χρωστάει την 
ονομασία του στις δηλητηριώδεις ιδιό-
τητες που έχουν μερικές από τις ενώ-
σεις του. Εξαιτίας αυτών των ιδιοτήτων, 
όταν στα χρόνια του Μεσαίωνα μελετή-
θηκε το αντιμόνιο από διάφορους μονα-
χούς (αλχημιστές), αυτοί προσβλήθηκαν 
από τις δηλητηριώδεις χημικές του ενώ-
σεις. Παλιότερα οι τυπογράφοι, που δεν 
πρόσεχαν, αρρώσταιναν από φυματίωση 
κ.λπ. και γι’ αυτό το ονόμασαν «αντιμο-
ναχικό- (Antimoine). 

«Αντίο Γλαρέντζα»
Τη φράση αυτή τη μεταχειριζόμαστε 
όταν θέλουμε να πούμε πως εγκατα-
λείψαμε κάτι αγαπητό χωρίς να θέλου-
με, υποχρεωτικά. Η φράση ξεκίνησε 
κατά τα μεσαιωνικά χρόνια. Αναφέρε-
ται στο μυθιστόρημα του Άγγελου Τερ-
ζάκη «Ιζαμπώ», στο «Χρονικό του Μο-
ρέως» και στο «Εμείς και οι Φράγκοι» 
του Ν. Τζιφόρου. Η Γλαρέντζα ήταν ένα 
λιμάνι της Πελοποννήσου, που το έχτι-
σε ο γιος του Βιλαρδουίνου, Γοδεφρεί-
δος ο Β’ 1218 μ.Χ, ο οποίος στη συνέ-
χεια έχτισε και το Κάστρο του Κλερ-
μόν (Χλεμούτσι), για προστασία. Τη 
Γλαρέντζα αναγκάστηκε για στρατηγι-
κούς λόγους να καταστρέψει αργότερα,              
ο Κ. Παλαιολόγος και από το γεγονός 
αυτό, έμεινε και η φράση.

«Αντίο Ελεονώρα»
Η έκφραση αυτή έχει την προέλευσή 
της από την όπερα του Βέρντι, «τρο-
βατόρε». Ο τενόρος, που παίζει το 
ρόλο ενός κατάδικου που πρόκειται να 
εκτελεσθεί, χαιρετά στη μοναξιά του 
την αγαπημένη του Ελεονώρα και τη 
ζωή του για πάντα, λέγοντας τη φράση: 
«αντίο Ελεονώρα ... ».

«Aντίο μαστέλλο»
Μαστέλο ιταλικά θα πει βαρέλι. Στα πε-
ρισσότερα μέρη του κόσμου χρησιμοποι-
ούνταν κομμένα λίγο πάνω από τη μέση, 
βαρέλια (μαστέλα), για να κάνουν εκεί 
μέσα μπάνιο μια και δεν είχαν τότε τα 

σπίτια «λουτήρες». Για το μπάνιο οι πα-
λιοί έλεγαν: «αχρείαστο να είναι». Μπά-
νιο έκαναν όταν το διέταζε ο γιατρός ή 
όταν παντρευόντουσαν. Όταν όμως με τον 
καιρό τα είδη υγιεινής γέμισαν σιγά σιγά 
τα σπίτια, τα μαστέλα πήγαν στην μπάντα. 
Έτσι αντίο μαστέλο, έλεγαν και το πετού-
σαν στην αποθήκη.

«Avτίπαλον δέος»
Σε μια από τις δημηγορίες του Θουκυδίδη 
(3.11) τονίζεται η γνώμη πως το «αντίπα-
λον δέος», ο φόβος δηλαδή από τον ισό-
παλο ανταγωνιστή, έχει τη δύναμη να συ-
γκρατήσει από την αυθαιρεσία και το πιο 
αυταρχικό κράτος και να διατηρήσει ισότι-
μη σχέση ανάμεσα σε συμμάχους.

«Αντί πινακίου φακής»
ο γιος του Ισαάκ, Ησαύ, πούλησε στο 
μικρότερο αδερφό του για ένα πιά-
το φακή, τα πρωτοτόκια του. Η φρά-
ση αυτή λέγεται για ανταλλαγή άνιση, 
όπου βγαίνει κάποιος ζημιωμένος.

«Αν τον ξαναδείς γράφτονε» -
«Παιδεύω και παιδεύομαι»
Στα μεσαιωνικά σχολεία ο δάσκαλoς διά-
λεγε ένα μαθητή, τον πιο έξυπνο και τον 
πιο δυναμικό, που τον έπαιρνε για βο-
ηθό του. Ο μαθητής αυτός αναλάμβανε 
να διδάξει τους συμμαθητές του και τον 
έλεγαν πρωτόσχολο ή πρόσχολο. Συγ-
χρόνως, όμως πρόσεχε αν οι μαθητές 
ήταν φρόνιμοι. Όποιοι από αυτούς ήταν 
άτακτοι, τους σημείωνε και τους έδι-
νε στο δάσκαλο λίγο προτού σχολά-
σουν. Ο δάσκαλος κοίταζε τα ονόμα-
τα κι αν ένας μαθητής είχε τιμωρηθεί 
άλλοτε, τον ξανατιμωρούσε. Αν όχι, του 
το συγχωρούσε για πρώτη φορά. Έλε-
γε όμως, στον πρωτόσχολο στερεότυ-
πα: «Αν τον ξαναδείς, γράφτονε». Δη-
λαδή, αν τον ξαναδείς να κάνει κάποιο 
καινούριο παράπτωμα, να τον ξαναγρά-
ψεις κι εγώ θα τον τιμωρήσω. Η φράση 
αυτή του βυζαντινού δάσκαλου, έμεινε 
ως τα χρόνια μας και τη λέμε σε πολ-
λές και διάφορες περιστάσεις. Από 
την εποχή ακόμη εκείνη, που τα με-
σαιωνικά σχολεία ήταν σωστή κόλα-
ση, κατάντησε η λέξη «παιδεύω» και 
«παιδεύομαι», να σημαίνει τυραννώ
ή τυραννιέμαι. 

Επιμέλεια: Τέως Ανώτερος Υπαστυνόμος Γιώργος Ζαννέτος
Από το βιβλίο του Τάκη Νατσούλη «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις»
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει μία σειρά 
σύνθετων ζητημάτων, δεδομένου ότι η πα-
γκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές μετατοπί-
σεις, η οικονομική αστάθεια και οι τρέχου-
σες ανταγωνιστικές πιέσεις δημιουργούν ένα 
σύνολο αλλαγών, προκλήσεων και ευκαι-
ριών. Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων, βρί-
σκεται κατά μετωπο με πολλές από αυτές 
τις προκλήσεις, έχοντας ως αποστολή την 
ενίσχυση της αλλαγής και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Ο 
δημόσιος τομέας, μέσω των πολιτικών που 
εφαρμόζονται, πρέπει να συνδέσει τα σχέ-
δια και τις δράσεις με το εργατικό δυναμι-
κό του. Μεταξύ άλλων, κάνουμε αναφορά σε 
δύο νέες τάσεις Δημόσιας Διοίκησης:

1. Προσέλκυση
     ταλαντούχων εργαζομένων

Ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμι-
κού πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να συμβαδίζει με τη γενικότερη στρατηγική 
του δημοσίου, με τις ανάγκες και τις ελλεί-
ψεις του. Μετά τον προγραμματισμό ακολου-
θεί η προσέλκυση των υποψηφίων. Η λει-
τουργία αυτή αλλάζει και δεν περιορίζεται 
μόνο στο στόχο για πρόσληψη ατόμων κα-
τάλληλων για μια θέση, αλλά επεκτείνεται 
και ασχολείται και με την προσέλκυση τα-
λαντούχων εργαζομένων που διαθέτουν το 
«χάρισμα» και μπορούν να εκπαιδευτούν και 
να εξελιχθούν σε πολύ χρήσιμα στελέχη. Τα 
άτομα «ταλέντα» θεωρούνται από τους πιο 
σπάνιους πόρους στον 21ο αιώνα και η προ-
σέλκυση και ανάπτυξή τους αποτελεί μεγάλη 
πρόκληση για τις σύγχρονες μεθόδους δη-
μόσιας διοίκησης. Ένας τρόπος προσέλκυ-
σης είναι η δημιουργία ενός φιλικού προς τα 
ταλέντα, περιβάλλοντος.

2. Εξέλιξη της τεχνολογίας –
    Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοί-
κησης μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο 
βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολο-
γιών και αποτελεί κινητήριο μοχλό ανά-
πτυξης κάθε χώρας και σημαντικό παρά-
γοντα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου 
κράτους στην κοινωνία της πληροφορί-
ας. Είναι γεγονός, ότι η τεχνολογία εξε-
λίσσεται ραγδαία και δύσκολα μπορεί να 
την ακολουθήσει κάποιος. 

Παρόλο που σήμερα, οι περισσότερες 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν 
μηχανογραφημένο σύστημα, εντούτοις, 
παρατηρείται έλλειψη ελέγχου της μηχα-
νογράφησης από τα διοικητικά στελέχη. 
Αυτό οφείλεται περισσότερο στην έλλει-
ψη γνώσεων περι μηχανογράφησης.

Σήμερα, η μηχανογράφηση δεν σημαίνει 
μόνο καταχώρηση δεδομένων αλλά και 
συλλογή πληροφοριών, ανάλυση δεδομέ-
νων, στατιστική, αυτοματοποιημένη επε-
ξεργασία δεδομένων, πολύπλοκες εφαρ-
μογές. Η μηχανογράφηση θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ένα ηλεκτρονικό ρομπότ 
που κινείται με διάφορες εντολές. Το κλει-
δί για τον έλεγχο της μηχανογράφησης εί-
ναι στα χέρια των διοικητικών στελεχών 
και όχι στο τμήμα μηχανογράφησης. Για 
να γίνει όμως αυτό εφικτό, θα πρέπει να 
υπάρξουν οι απαραίτητες γνώσεις.

Ενδεικτικά της τεράστιας σημασίας που 
έχει η μηχανογράφηση είναι τα ακόλου-
θα ερωτήματα:

Γνωρίζατε ότι με ένα κλικ στον υπο-
λογιστή σας, μπορείτε να φέρετε 
οποιαδήποτε αποτελέσματα του ορ-
γανισμού ή του υπουργείου σας στον 
υπολογιστή με πλήρη ανάλυση; 

Γνωρίζατε ότι με ένα κλικ στον υπολο-
γιστή σας, μπορείτε να ελέγξετε όλους 
τους υφιστάμενούς σας; Να ελέγξετε 
πόση δουλειά κάνει ο καθένας; Τι εί-
δους λάθη κάνει ο κάθε υπάλληλος; 
Ποιος κάνει την περισσότερη δουλειά; 
Ποιος ζημιώνει την Υπηρεσία;

Ερωτήματα διοίκησης: Υπάρχει έλεγ-
χος μέσα στη Βάση Δεδομένων; Ποιος 
έχει τη δικαιoδοσία να σβήνει δεδομέ-
να; Ποιος επιβλέπει τη βάση δεδομέ-
νων; Πού καταλήγει το εφεδρικό αντί-
γραφο της βάσης δεδομένων; Υπάρ-
χουν εφεδρικά αντίγραφα (backup) 
και πόσο συχνά γίνονται; Αν πέσει 
(χαλάσει) το σύστημα, πόσο πίσω θα 
μας πάρει; Τι δεδομένα θα χάσουμε; 
Ποια μέτρα πήρε το δικό σας Τμήμα 
Μηχανογραφησης όσον αφορά στην 
ασφάλεια των δεδομένων; Είναι επαρ-
κή αυτά τα μέτρα;

Γνωρίζατε ότι, τα ηλεκτρονικά προ-
γράμματα, χωρίζονται σε δύο κατη-
γορίες, ανοικτού και κλειστού Κώδι-
κα; Ανοικτός Κώδικας είναι το πρό-
γραμμα που μπορεί να αναπτυχθεί 
σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανι-
σμού ή του υπουργείου. Κλειστός Κώ-
δικας είναι το τυποποιημένο, αυτόνο-
μο πρόγραμμα που δεν μπορεί να ανα-
πτυχθεί περαιτέρω. Το Τμήμα Μηχανο-
γράφησης μπορεί να επέμβει μόνο στο 
πρόγραμμα με ανοικτό Κώδικα. Είναι 
όμως ικανό, το δικό σας Τμήμα Μη-
χανογράφησης, να αναπτύξει ένα πρό-
γραμμα ανοικτού κώδικα ή θα πρέπει 
να κηρύξει δημόσια σύμβαση / δια-
γωνισμό; Γιατί να πρέπει να διαθέσει 
επιπλέον χρήματα ο οργανισμός ή το 
υπουργείο αφού το τμήμα μηχανογρά-
φησης έχει ικανά στελέχη; Ή μήπως 
δεν έχει; Τότε γιατί ονομάζεται Τμήμα 
Μηχανογράφησης; 

Τα πιο πάνω ερωτήματα θα πρέπει, κατά 
την άποψή μας, να απασχολήσουν τη Δη-
μόσια Διοίκηση. Η εξέλιξη της τεχνολο-
γίας έχει αλλάξει πλέον τις μεθόδους δι-
οίκησης. Τα διοικητικά στελέχη πρέπει 
να εκπαιδεύονται και να βελτιώνονται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να εξελι-
χθούν με σκοπό την επαγγελματική δη-
μόσια διοίκηση και όχι την ερασιτεχνική.

Εκπαιδευτείτε, Αναπτυχθείτε, Ενημε-
ρωθείτε, Αποκτήστε γνώσεις επί του 
αντικειμένου…

ΑΠΟΨΕΙΣΤης Αστυφύλακα 2751 Ιουλίας Θωμά
Ουλαμός Πρόληψης Εγκλημάτων, Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας

Βιβλιογραφία

Μπιλίρη Β. 2011 Νέες Αρχές Διοίκησης, Πρακτικές 

διαχείρησης Ανθρωπίνων πόρων [http://nemertes.lis.

upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4808/1/202.pdf] 

Διπλωματική εργασία.

http://el.wikipedia.org/wiki/Ανοικτός_Κώδικας 

1.

2.

-

-

-

-
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ...

Το έτος 1964 θεωρείται σημαίνουσας σημασίας για τη σύγχρονη 
ιστορία της Κύπρου εφόσον αποτέλεσε την απαρχή μίας σειράς 
από γεγονότα, τα οποία τελικά οδήγησαν στην τουρκική εισβολή 
του 1974 και στις εμφανείς μέχρι σήμερα ολέθριες συνέπειες 
σε όλους τους τομείς της ζωής των Κυπρίων. Ένεκα της έκρυθ-
μης κατάστασης του 1964, η Κυπριακή Αστυνομία εμπλάκη-
κε ενεργά στον αγώνα για αποκατάσταση της τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και γαλήνης και επιφορτίστηκε με στρατιωτικής φύ-
σεως, κυρίως, καθήκοντα. Ως φυσικό επακόλουθο, επηρεάστη-
κε άμεσα η δομή της και παρατηρήθηκαν αλλαγές στον τρόπο 
εκτέλεσης των καθηκόντων αλλά και στη συμπεριφορά των ιδί-
ων των μελών. Να σημειωθεί ότι, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 
νέων μελών εντάχθηκε στο Σώμα εκείνη τη χρονιά λόγω, αφε-
νός, της αντικατάστασης των τουρκοκυπρίων που είχαν εγκατα-
λείψει την Αστυνομία και, αφετέρου, για αντιμετώπιση της τετα-
μένης κατάστασης που επικρατούσε κατά το συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα.

Στις λίγες σελίδες που ακολουθούν, επιχειρείται μία αναδρο-
μή στην επικρατούσα κατάσταση και συνθήκες στην Αστυνο-
μία Κύπρου του έτους 1964, όπως αυτές προκύπτουν μέσα 
από τις δημοσιεύσεις στο Μέρος I των Εβδομαδιαίων Διατα-
γών του Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Χ. Χασάπη.

Να σημειωθεί ότι, οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις είναι στην 
αγγλική γλώσσα.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ,
ΑΡ. 7/64, ΗΜΕΡΟΜ. 13.04.1964

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

1. Έχει παρατηρηθεί χαλάρωση, από μέρους των μελών της 
Αστυνομικής Δύναμης, όσον αφορά στην υπακοή και συμ-
μόρφωση στους κανόνες πειθαρχίας, παρόλο που κατά τη δι-
άρκεια της παρούσας τεταμένης κατάστασης, η πειθαρχία θα 
έπρεπε να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

2. Υπενθυμίζονται όλοι οι Αξιωματικοί ότι, αποτελεί καθήκον 
τους να διασφαλίζουν ότι, πάντοτε, επικρατεί πειθαρχία, καταγ-
γέλλοντας, όποτε κρίνεται αναγκαίο, οποιαδήποτε αντικανονική 
ή παραβατική συμπεριφορά από μέρους των υφιστάμενών τους, 
είτε αυτοί βρίσκονται εν καθήκον είτε εκτός καθήκοντος.

3. Όλες οι νόμιμες οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται από 
τα μέλη όλων των βαθμών και η ορθότητα κάθε διαταγής 
να μην αμφισβητείται.

4. Σχετικά, επισύρεται η προσοχή σας στην Αστυνομική Δια-
ταγή αρ. 19, η οποία αφορά το εν λόγω θέμα, με το περιεχό-
μενο της οποίας να συμμορφώνεστε πιστά.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ,
ΑΡ. 8/64, ΗΜΕΡΟΜ. 27.04.1964

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Το περιεχόμενο επιστολής, ημερομ. 20/04/1964, από τον 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών παρατίθεται 
πιο κάτω για γενική ενημέρωση:

«Έχω οδηγίες από τον Υπουργό Οικονομικών να σας παρα-
καλέσω όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι αναμένεται από 
αυτά να διευθετήσουν όλες τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις, είτε προς το δημόσιο είτε προς τον ιδιωτικό τομέα, σε 
περίπτωση που παρέλειψαν να το πράξουν έως τώρα, συνε-
πεία της κατάστασης που επικρατεί στην Κύπρο».

Όπως είναι γνωστό, η παρούσα τεταμένη κατάσταση έχει επι-
φέρει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας και έχει 
επηρεάσει, δυσμενώς, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ευτυ-
χώς, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν επηρεαστεί οικονομικά 
από αυτή την κατάσταση. Γι’ αυτό τον λόγο, αποτελεί καθήκον 
τους να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους άμεσα, συμβάλλο-
ντας καθ’ αυτόν τον τρόπο στη μετρίαση των αρνητικών συνε-
πειών, που προκλήθηκαν εξαιτίας της παρούσας κατάστασης, 
στη γενική οικονομία του νησιού». 

2. Αναμένεται από τους Αστυνομικούς Διευθυντές / Διοικητές 
να επιδείξουν προσωπικό ενδιαφέρον για εφαρμογή των πάγι-
ων διαταγών που αφορούν στη δημιουργία χρεών πείθοντας και 
συμβουλεύοντας τα επηρεαζόμενα υπό τη διοίκησή τους μέλη. 
Επίσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα 
πειθαρχικά μέτρα εναντίον των μελών που έχουν οικονομικές 
εκκρεμότητες ή που δημιουργούν χρέη, τα οποία παραλείπουν 
να διευθετήσουν μέσω των νενομισμένων διαδικασιών. 

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΉ,
ΑΡ. 16/64, ΗΜΕΡΟΜ. 08.06.1964 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

1. Με βάση τον τροποποιητικό περί Αστυνομίας Νόμο 21/64, 
ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αρ. 321, 
ημερομηνίας 04 Ιουνίου 1964, οι Δυνάμεις της Αστυνομί-
ας και της Χωροφυλακής συγχωνεύονται σε μία ενοποιημένη 
Δύναμη, γνωστή ως «Αστυνομική Δύναμη Κύπρου».

2. Μέχρι νεοτέρων οδηγιών, όλα τα μέλη της Δύναμης θεω-
ρούνται ότι ανήκουν στην Επαρχία ή Μονάδα που υπηρετού-
σαν έως τώρα και θα διατηρήσουν το βαθμό που κατέχουν, 
περιλαμβανομένων και των αναπληρωματικών διορισμών.
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3. Eν αναμονή τελικής απόφασης και έκδοσης σχετικών 
οδηγιών, οι ανώτεροι αξιωματικοί σε κάθε Επαρχία/ Τμήμα/
Μονάδα θα αναλάβουν τη διοίκηση των νεοδημιουργηθει-
σών Διευθύνσεων/ Τμημάτων/Μονάδων και σε συνεργασία 
με τους υφιστάμενούς τους, να προβούν στις αναγκαίες αλ-
λαγές, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

4. Η τελική διαμόρφωση της μορφής και του οργανογράμ-
ματος της κάθε Διεύθυνσης/ Τμήματος/ Μονάδας, θα ανα-
κοινωθεί από το Αρχηγείο Αστυνομίας, αφού υποβληθεί και 
εξεταστεί αναφορά της Επιτροπής που έχει συσταθεί ειδικά 
για το σκοπό αυτό.

5. Όπως εκτιμάται, η νέα ενοποιημένη Δύναμη θα επιφέ-
ρει αυτόματα συγκεκριμένες αλλαγές και μετακινήσεις στα 
μέλη όλων των βαθμών. Αναμένεται ότι, όλα τα μέλη της Δύ-
ναμης θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, αναλογιζόμενοι 
το συμφέρον της υπηρεσίας και παραμερίζοντας οποιαδήπο-
τε προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα.

6. Οι σχετικές μετακινήσεις θα δημοσιευθούν σύντομα.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ,
ΑΡ. 17/64, ΗΜΕΡΟΜ. 08.06.1964 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΛΗΣ

1. Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένα μέλη της Αστυνομίας τείνουν 
να ντύνονται αντικανονικά όταν φέρουν στολή, γι’ αυτόν το λόγο 
εκδίδονται οι πιο κάτω οδηγίες οι οποίες να τηρούνται αυστηρά:

Τα μέλη της Αστυνομίας όταν οδηγούν, είτε αστυνομικό 
είτε ιδιωτικό όχημα, να φέρουν πάντοτε πηλήκιο.
Όλα τα μέλη να φορούν πάντοτε τις ζώνες του σακα-
κίου/ χιτωνίου.
Κατά κανόνα, να μην μεταφέρονται τυφέκια όταν επι-
βαίνουν σε ποδήλατα ή μοτοσυκλέτες, επειδή τούτο εί-
ναι ακαλαίσθητο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση όμως  
που κρίνεται αναγκαίο να μεταφέρουν τυφέκιο όταν 
επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτες ή ποδήλατα, αυτό να είναι 
σωστά αναρτημένο στον ώμο.
Οι ένστολοι αστυνομικοί δεν πρέπει να μεταφέρουν δη-
μοσίως τρανζίστορ που βρίσκονται σε λειτουργία και 
ακούγονται από το κοινό.

2. Οποιαδήποτε παράβαση των πιο πάνω οδηγιών θα διώκε-
ται πειθαρχικά.

(α)

(β)

(γ)

(δ)
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5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ,
ΑΡ. 19/64, ΗΜΕΡΟΜ. 15.06.1964   
   
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

1. Έχει παρατηρηθεί ότι, μέσω του συστήματος ασύρματης 
επικοινωνίας, ανταλλάσσονται ύβρεις και χρησιμοποιείται 
απρεπής γλώσσα μεταξύ των μελών συγκεκριμένων Αστυνο-
μικών Σταθμών και Τούρκων στασιαστών.

2. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, αυτή η πρακτική, εκτός του 
ότι είναι λανθασμένη και απρεπής, εμποδίζει την ομαλή λει-
τουργία του δικτύου ασύρματης επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, 
απαιτείται όπως, άμεσα, τερματιστεί.

3. Τα μέλη της Δύναμης πρέπει να επιδεικνύουν αυτοσυγκρά-
τηση, ακόμη κι’ όταν αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Πε-
ραιτέρω, οφείλουν να μην ανταποδίδουν στις τούρκικες ύβρεις. 

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, ΑΡ. 21/64, 
ΗΜΕΡΟΜ. 15.06.1964 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Με σεβασμό προς όλα τα επηρεαζόμενα μέλη, σχετικά με τη δι-
ακίνηση γυναικών αστυνομικών με αστυνομικά οχήματα, εκδί-
δονται οι ακόλουθες οδηγίες για ενημέρωση και συμμόρφωση:

   Όταν μεταφέρεται μία Γυναίκα Αστυνομικός, να συνοδεύε-
ται από δύο ή περισσότερους άντρες Αστυνομικούς.
Όταν μεταφέρονται δύο ή περισσότερες Γυναίκες Αστυ-
νομικοί μπορούν να ταξιδεύουν ασυνόδευτες από 
άντρες αστυνομικούς.
Καμία Γυναίκα Αστυνομικός πρέπει να κάθεται ανάμε-
σα σε δύο άντρες και για κανένα λόγο θα επιβαίνει σε 
όχημα συνοδευόμενη από ένα μόνο άντρα Αστυνομικό.

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ,
ΑΡ. 24/64, ΗΜΕΡΟΜ. 29.06.1964

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

1. Καθίσταται αναγκαίο όπως στα μνημόσυνα των μελών της 
Δύναμης, τα οποία έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της 
παρούσας έκρυθμης κατάστασης, παρευρίσκεται αντιπροσω-
πεία αξιωματικών της Αστυνομίας. Όπου κρίνεται  αναγκαίο, 
να κατατίθεται στεφάνι εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας.

2. Για το λόγο αυτό καλούνται οι Αστυνομικοί Διευθυντές να 
παρακολουθούν τα δημοσιεύματα στον εγχώριο τύπο σχετι-
κά με την τέλεση μνημοσυνών στις Επαρχίες τους και να δι-
ευθετούν την αντιπροσώπευση της Αστυνομίας. Εφόσον θε-
ωρείται επιβεβλημένο, να κατατίθεται στεφάνι εκ μέρους 
του Αρχηγού και των μελών της Δύναμης και το τιμολόγιο να 
αποστέλλεται στο Αρχηγείο για πληρωμή.

Του Υπαστυνόμου Κυριάκου Λαγού και της Αστυφύλακα 1518 Σωτηρούλας Δημητρίου
Γραφείο Μελετών και Ερευνών, Αστυνομικής Ακαδημίας ΚύπρουΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(α)

(β)

(γ)
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κάθε οργανισμός που λειτουργεί στην επικράτεια της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να αναγνωρίζει τη σημαντικό-
τητα της σύζευξης των στρατηγικών του με τους επταε-
τείς προϋπολογισμούς της Ένωσης. Η Αστυνομία Κύπρου 
δεν θα μπορούσε παρά να λάβει και να προσαρμοστεί με 
τα μηνύματα των καιρών που απαιτούν την αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων, με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να 
επωφελείται τόσο ο Κύπριος πολίτη όσο και η ευρύτερη 
ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Το 2009 άρχισε η λειτουργία του Κλάδου Αξιοποίησης Χρη-
ματοδοτικών Ευκαιριών (Κ.Α.Χ.Ε.), με αποστολή την παρα-
κολούθηση, τον εντοπισμό και την αξιοποίηση κονδυλίων ή 
χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρονται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Η Αστυνομία κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 
έχει απορροφήσει περίπου €15.5 εκατομμύρια από τα τα-
μεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα πορί-
σματα ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε., βρί-
σκεται στη δεύτερη θέση σε απορρόφηση πόρων της Ε.Ε., 
με ποσοστό 99%. 

Από τα γνωστότερα πλέον προγράμματα διαχείρισης, είναι το 
Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, το Πρόγραμμα Πρόληψης και 
Καταπολέμησης Εγκλήματος (ISEC) και το Πρόγραμμα Δι-
ασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος, μέσα από τα 
οποία o Κλάδος έχει επιτύχει την ολοκλήρωση σημαντικών 
έργων, όπως: 

    α) Αγορά δύο ελικοπτέρων Agusta Westland 139
         για τον έλεγχο και επιτήρηση των συνόρων μέσω
         των Ετήσιων Προγραμμάτων 2007-2010
         του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.
    β) Ανέγερση του κέντρου διακίνησης λαθρομεταναστών 
         Μενόγειας για άτομα που προσεγγίζουν ή έχουν διασχίσει
         παράνομα τα εξωτερικά σύνορα της Κυπριακής
         Δημοκρατίας μέσω του Ετήσιου Προγράμματος 2011
         του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.
    γ) Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ανταλλαγής 
         δακτυλικών αποτυπωμάτων και σύνδεση με
         τα αντίστοιχα δίκτυα των κρατών μελών
          στο πλαίσιο της συνθήκης Prum μέσω του συγχρη-
         ματοδοτούμενου έργου “X-Fis Cyprus” - ISEC
         «Πρόληψη και Καταπολέμηση του εγκλήματος».
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    δ) Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων και ασκήσεων
        για την αντιμετώπιση πιθανής τρομοκρατικής επίθεσης, 
        μέσω του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Leonidas-
        Exercise for Cyprus” (από το πρόγραμμα CIPS, Διαχείριση
        της Τρομοκρατίας και άλλων συναφών κινδύνων)
    ε) Αγορά δύο φουσκωτών σκαφών για τις ανάγκες
        της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, μέσω
        του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
        Ελλάδας- Κύπρου για το έργο ΘΑΛ-ΕΠΙΤ. 

ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014-2020

Το έτος 2014 αποτελεί κομβικό σημείο για τις εργασίες 
του Κλάδου Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών, κα-
θώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013 και την ταυτόχρονη μετάβαση στο νέο 
χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-2020. Χρησιμοποιώντας ως 
εφόδιο την πείρα που έχει αποκτηθεί στον τομέα, ενσω-
ματώνονται στους μελλοντικούς σχεδιασμούς της Αστυνο-
μίας οι στόχοι της Ε.Ε. και εφαρμόζονται στα καθήκοντά 
του, οι πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
όλους τους τομείς των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-2020 χαρακτηρίζεται 
από τη σύσταση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, το 
οποίο αντικαθιστά και συμπτύσσει το Ταμείο Εξωτερικών 
Συνόρων με τα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα 
ISEC και CIPS.

Το νέο Ταμείο είναι εσωτερικά διαχωρισμένο σε δύο τομείς, 
ως ακολούθως:

Τομέας Συνόρων και Θεωρήσεων με συνολικό προϋπο-
λογισμό €34.507.030 για την Κυπριακή Δημοκρατία. Κοι-
νός στόχος των δράσεων είναι η ανάπτυξη του μηχανι-
σμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας με συνολικό προϋπο-
λογισμό €8.117.257 για την Κυπριακή Δημοκρατία. Βασι-
κές προτεραιότητες του Τομέα είναι η πρόληψη και κατα-
πολέμηση του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και η βελτίωση της ικανότητας των 
κρατών μελών να προστατεύουν τους πολίτες και τις υπο-
δομές ζωτικής σημασίας, από τρομοκρατικές επιθέσεις 
και άλλους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια.

Για σκοπούς καλύτερου καταρτισμού των δράσεων της Αστυνο-
μίας που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα του Τα-
μείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Κλάδος Αξιοποίησης Χρημα-
τοδοτικών Ευκαιριών, κατά τα δύο τελευταία έτη έχει προχω-
ρήσει σε έγκαιρες, συστηματικές και προσεκτικά προγραμμα-
τισμένες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις προτεραιό-
τητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές έχουν συζητηθεί 
και αποφασιστεί κατά τον Πολιτικό Διάλογο μεταξύ εκπροσώ-
πων της Ε.Ε. και της Ηγεσίας της Αστυνομίας.

Οι κύριες ενέργειες που ακολουθήθηκαν για τον καθορισμό των 
δράσεων του πολυετούς προγράμματος, είναι η διεξαγωγή συ-
σκέψεων με εκπροσώπους των Τμημάτων/Υπηρεσιών, οι οποί-
οι ανέλυσαν την υφιστάμενη κατάσταση των τμημάτων τους και 
έθεσαν τους στόχους τους για την επταετία 2014-2020 και δη 
σύζευξη των προτεινόμενων δράσεων με τις προτεραιότητες 
της Ε.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα και η χρηματο-
δότησή τους μέσω του επταετούς οικονομικού προγράμματος. 

Κάποιες ενδεικτικές δράσεις των Τμημάτων/Υπηρεσιών που 
αναμένεται να υλοποιηθούν κατά την προγραμματική περίο-
δο 2014-2020 είναι οι ακόλουθες:

Ανέγερση εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της Λιμενικής 
και Ναυτικής Αστυνομίας, όπου θα στεγάζεται το Εθνι-
κό Συντονιστικό Κέντρο για το Eurosur-Τομέας Συνόρων. 
Εγκατάσταση αυτόματων πυλών διαβατηριακού ελέγχου 
ABC Gates-Τομέας Συνόρων.
Εφεδρικό Σύστημα (Disaster and Recovery) για το SIS 
II-Τομέας Συνόρων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

-

-

-

-

-
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Σύστημα EURODAC για δακτυλικά αποτυπώματα αιτητών  
ασύλου – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.
Αγορά υπηρεσιών για ανάλυση οικονομικών δεδομένων 
με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του αρμόδιου Γρα-
φείου-Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.
Αγορά και διαμόρφωση ενός οχήματος με τεχνολογι-
κό εξοπλισμό με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κινητός 
σταθμός διοίκησης που αναπτύσσεται σε περιστατικά 
κρίσεων-Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.
Διεξαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων στην Αστυνομική 
Ακαδημία, με σκοπό την καθιέρωση και εμπέδωση κοι-
νής κουλτούρας στις αρχές επιβολής του Νόμου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης-Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επόμενης επταετίας, ο Κλάδος θα βρί-
σκεται στη διάθεση των Τμημάτων/ Υπηρεσιών, με σκοπό την 
καθοδήγησή τους για την υλοποίηση των δράσεων, με βάση 
τους κανόνες επιλεξιμότητας και την ορθή τήρηση των δαπα-
νών. Απώτερος στόχος, είναι η πλήρης απορρόφηση των κοι-
νοτικών πόρων και η ανάπτυξη της Αστυνομίας σε σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή Αρχή Επιβολής Νόμου. 

Κλάδος Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών
 Διεύθυνση Οικονομικών, Αρχηγείου Αστυνομίας

-

-

-

-
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ΕΓΚΛΗΜΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ 
ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ V. DANAIL NAYDENOV1

Το έγκλημα της εμπορίας προσώπων, 
και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου 
σκοπός είναι η σεξουαλική εκμετάλ-
λευση, έχει απασχολήσει πάμπολλες 
φορές την Κυπριακή Αστυνομία και 
έχει τεθεί ενώπιον των δικαστηρίων σε 
πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, σε κα-
μία περίπτωση είχε επιτευχθεί μα-
κρόπνοη καταδίκη βάσει του περί της 
Καταπολέμησης της Εμπορίας και 
της Εκμετάλλευσης Προσώπων και 
της Προστασίας των Θυμάτων Νό-
μου του 2007 (87(I)/2007)2, που να 
περιλαμβάνει και τα τρία στάδια της 
εμπορίας προσώπων (στρατολόγηση, 
μεταφορά, εκμετάλλευση), σε επί-
πεδο κακουργιοδικείου. Το αξιοση-
μείωτο της ποινικής υπόθεσης Δη-
μοκρατία v. Danail Naydenov είναι 
ότι αποτελεί την πρώτη υπόθεση στην 
ιστορία της κυπριακής δικαιοσύνης 
όπου τα πιο πάνω εκπληρώνονται.

Η παρούσα υπόθεση στηρίζεται στην 
παράβαση δύο νομοθεσιών. Του περί 
της Καταπολέμησης της Εμπορίας και 
της Εκμετάλλευσης Προσώπων και 
της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου 
του 2007 (87(I)/2007) και του Νόμου 
για την εκμετάλλευση πορνών (αποζείν 
από κέρδη πορνείας), Άρθρα 164(1)(α) 
του Ποινικού Κώδικα ΚΕΦ.154.

Το δικαστήριο βρήκε ένοχο τον Danail 
σε τέσσερις κατηγορίες και του επέ-
βαλε οκταετή ποινή φυλάκισης. Συ-
γκεκριμένα, οι κατηγορίες αφορού-
σαν την εμπορία ενήλικου προσώπου, 
κατά παράβαση του Ν.87(I)/07, τη σε-
ξουαλική εκμετάλλευση ενήλικου 
προσώπου, κατά παράβαση του ίδιου 
Νόμου και την εκμετάλλευση πόρνης 
κατά παράβαση του άρθρου 164 του 
Ποινικού Κώδικα.

Για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της 
1ης κατηγορίας αποδείχτηκε ότι: (α) ο 
κατηγορούμενος προέβη στη στρατολό-
γηση, μεταφορά, μεταβίβαση, υπόθαλ-
ψη ή παραλαβή προσώπου, (β) ο κα-
τηγορούμενος προέβη στις πιο πάνω 
πράξεις μέσω κατάχρησης εξουσίας 
ή κάποιας ευπαθούς θέσης και η πιο 
πάνω κατάχρηση ήταν τέτοιας φύσεως, 
ώστε το θύμα δεν είχε άλλη αποδεκτή 
δυνατότητα, εκτός από το να υποτα-
χθεί στην κατάχρηση και (γ) ο κατη-
γορούμενος έδρασε με σκοπό την εκ-
μετάλλευση του θύματος. Παράλλη-
λα, (για τις κατηγορίες δύο και τρία) 
αποδείχτηκε ότι πέραν του σκοπού 
(για εκμετάλλευση), η εκμετάλλευση 
του θύματος πραγματικά έλαβε χώρα. 
Δηλαδή, ότι α) ο κατηγορούμενος εκ-
μεταλλεύθηκε σεξουαλικά ή εκπόρ-
νευσε το θύμα, καθώς και β) ο κα-
τηγορούμενος προέβη στις πιο πάνω 
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ενέργειες μέσω κατάχρησης εξου-
σίας ή κάποιας ευπαθούς θέσης και 
η πιο πάνω κατάχρηση ήταν τέτοιας 
φύσεως,  ώστε  το  θύμα δεν  ε ίχε 
άλλη αποδεκτή δυνατότητα εκτός 
από το να υποταχθεί στην κατάχρη-
ση. Όπως ορίζεται στο Νόμο, η σε-
ξουαλική εκμετάλλευση περιλαμβά-
νει έντονες περιστάσεις όπως τον 
εξαναγκασμό προσώπου στην πορ-
νεία, αλλά ακόμη και την απλή κα-
τεύθυνση προσώπου στην πορνεία. 
Αυτό καθ’ αυτό, καλύπτει ένα σύνο-
λο δράσεων, όπως για παράδειγμα 
και αυτών του κατηγορουμένου.

Στη δεύτερη περίπτωση, προς τη 
στοιχειοθέτηση της 4ης κατηγορί-
ας, συγκεκριμένα την εκμετάλλευση 
πορνών (αποζείν από κέρδη πορνεί-
ας) αποδείχτηκε ότι: α) υπήρχαν κέρ-
δη κάποιου προσώπου από πορνεία, 
ότι β) ο κατηγορούμενος ζούσε ολι-
κώς ή μερικώς από τα κέρδη από την 

πορνεία του εν λόγω προσώπου και 
ότι γ) ήταν εν γνώσει του κατηγορου-
μένου ότι τα κέρδη αυτά προέρχονταν 
από την άσκηση πορνείας. 

Ένα από τα αξιοσημείωτα σημεία της 
λογικής που ακολούθησε το Δικαστή-
ριο ήταν να βασιστεί στη μαρτυρία του 
θύματος και να μην αναζητήσει ενισχυ-
τική μαρτυρία, προκειμένου να φτάσει 
σε καταδικαστική απόφαση. Αυτό, αν 
και αναφέρεται ξεκάθαρα στο Νόμο3 
ότι δεν είναι αναγκαίο, εντούτοις, τα 
Δικαστήρια, ως πρακτική, αναζητούν 
ενισχυτική μαρτυρία4. Πράγματι, αν 
και η νομοθεσία ορίζει ότι η ενισχυτι-
κή μαρτυρία απαιτείται μόνο στο αδί-
κημα της μαστροπείας5, εντούτοις η δι-
καστική εξουσία παρεκκλίνει και χα-
ράζει δική της πρακτική στα αδικήμα-
τα κατά των ηθών, και συγκεκριμένα 
στο αδίκημα της εμπορίας προσώπων 
για σεξουαλική εκμετάλλευση. Όπως 
η Κυπριανού (2010, σ.58) αναφέρει, τα 

Δικαστήρια αναγνωρίζουν ότι κινού-
νται ενάντια στο νομοθέτη αλλά αιτι-
ολογούν την υιοθέτηση τέτοιων πρα-
κτικών ως προστατευτική δικλίδα στην 
ενοχοποίηση αθώων ανθρώπων. Ωστό-
σο, τέτοιες πρακτικές στερούν τη δυ-
νατότητα της Κατηγορούσας Αρχής να 
αποδείξει την ενοχή των κατηγορουμέ-
νων βάσει της μαρτυρίας του θύματος 
και ομολογουμένως, μεταξύ πολλών 
αρνητικών συνακόλουθων (π.χ. αθωω-
τικές αποφάσεις υπέρ διακινητών και 
εκμεταλλευτών των γυναικών, άκαρπη 
επαναθυματοποίηση θυμάτων εμπορί-
ας προσώπων, διάκριση εναντίων γυ-
ναικών), υποσκελίζουν τη νομοθεσία 
(Κωνσταντίνου, 2013).

Πάρα ταύτα, η παρούσα υπόθεση απο-
τελεί εξαίρεση στον κανόνα και εγκα-
θιδρύει κοινό δίκαιο το οποίο όχι μόνο 
συμπορεύεται με την κυπριακή νομο-
θεσία6, αλλά ενισχύει και το Ευρωπα-
ϊκό Δίκαιο7. Συγκεκριμένα, πρόσθετα 
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της μη αναζήτησης ενισχυτικής μαρ-
τυρίας, το Δικαστήριο επέτρεψε την 
τοποθέτηση προστατευτικού παρα-
βάν μεταξύ του θύματος και του κατη-
γορούμενου, ώστε η πρώτη να μαρτυ-
ρήσει χωρίς την οποιαδήποτε οπτική 
επαφή με τον δεύτερο, ελαχιστοποιώ-
ντας έτσι τις οποιεσδήποτε πιθανότη-
τες επηρεασμού της μάρτυρος. Εξάλ-
λου, το γεγονός ότι οι μαρτυρίες γυναι-
κών που υπέστησαν σεξουαλικά αδι-
κήματα στο δικαστήριο συνοδεύονται 
από ένα σύνολο δυσκολιών όπως η 
εχθρική στάση της αντίδικης πλευράς 
(Burman, 2009, σσ.283-284), καθιστά 
αναγκαία την προστασία ευαίσθητων 
μαρτύρων ως βασικό συστατικό στη δί-
καιη διεξαγωγή της δίκης σε παρόμοι-
ας φύσεως υποθέσεις.

Παράλληλα, το Δικαστήριο, για πρώτη 
φορά στην ιστορία, αποδέχτηκε και έλα-
βε σοβαρά υπόψη την έκθεση ψυχοκοι-
νωνικής αξιολόγησης από ψυχολόγο των 
κρατικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας για 
θύμα του αδικήματος της εμπορίας προ-
σώπων. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο 
έλαβε υπόψη τα ευρήματα ψυχομετρι-
κού τεστ (Raven Progressive Matrices) 
που χρησιμοποιήθηκε κατά την αξιολό-
γηση του θύματος και τα υιοθέτησε ως 
ένα από τα κριτήρια για να κάνει αποδε-
κτή την ευάλωτη θέση του θύματος. 

Πρόσθετα, το Δικαστήριο, σε αντίθε-
ση με πρωτόδικα δικαστήρια, μελέτησε 
και έκανε αναφορά σε νομολογία προ-
ερχόμενη από το ολλανδικό δίκαιο για 
να ερμηνεύσει την ευάλωτη θέση8 και 
εκμετάλλευση του θύματος9. Επίσης 
αναφορά έγινε και στο Διεθνές Δίκαιο10 
για σκοπούς διευκρίνισης και επεξή-
γησης των ορισμών της ευάλωτης θέ-
σης του ατόμου, καθώς και της στρα-
τολόγησης, των μέσων που χρησιμο-
ποιήθηκαν και το σκοπό που τα πρώ-
τα δύο εφαρμόστηκαν. 

Εν κατακλείδι, η παρούσα υπόθεση 
αποτελεί την πιο σημαντική υπόθε-
ση δικαστηρίου στην ιστορία της κυ-
πριακής δικαιοσύνης σε συνάρτηση με 
το αδίκημα της εμπορίας προσώπων 
και σεξουαλικής εκμετάλλευσής τους. 
Προς αυτό, κύριο ρόλο έχουν διαδρα-
ματίσει τόσο η έκβαση της υπόθεσης 
με την οκταετή ποινή φυλάκισης, όσο 
και η λογική και διαδικασία που εφάρ-
μοσε το τριμελές Δικαστήριο για να κα-
τανοήσει τα γεγονότα, να ερμηνεύσει 
τον νόμο και να αιτιολογήσει την από-
φασή του. Γνωρίζοντας το κυπριακό δι-
καϊκό σύστημα, η βαρύνουσας σημα-
σίας υπόθεση αυτή, αν και δεν προέρ-
χεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, έχει 
επαναπροσδιορίσει το πρίσμα υπό το 
οποίο τα δικαστήρια θα πρέπει να εκ-
δικάζουν παρόμοιας φύσεως υποθέ-
σεις από τούδε και εφεξής. 

Δημοκρατία v. Danail Naydenov (2014) Α.Κ.Λ. 

23076/13

Την 15η Απριλίου 2014, ο νόμος αυτός έχει 

αντικατασταθεί από τον περί της Πρόληψης και της 

Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 

Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο 

του 2014 (N. 60(I)/2014)

 Ν. 87(I)/2007, Άρθρο 4(3)

 

π.χ. Κλεοβούλου v. Αστυνομίας (2007) Α.Α.Δ. 121

Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, Κεφ.154, 

Άρθρο 157

Ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος του 2001 (Ν. 

95(Ι)/2001), Άρθρο 5(2)(α) 

Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 

για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της 

Εμπορίας Ανθρώπων και για την Προστασία των 

Θυμάτων της, καθώς και για την Αντικατάσταση 

της Απόφασης-Πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, Άρθρο 12(4)(β)

Den Bosch Court of Appeal 17 September 2010, 

LJN: BN7215

Van Maurik/Van der Meij 2012 (T&C DCC), Art 

273f DCC, Note 9(c)

Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Εμπορίας 

Ανθρώπων, Συμβούλιο της Ευρώπης, Βαρσοβία, 
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ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

Σήμερα, οι υπολογιστές έχουν εισβάλει 
σε όλες τις καθημερινές δημόσιες και 
ιδιωτικές δραστηριότητες των ανθρώ-
πων. Ο όρος «κυβερνοχώρος», σύμ-
φωνα με τον Coyne (1995), αποτελεί το 
περιβάλλον που δημιουργήθηκε από 
δίκτυα επικοινωνιών, στα οποία χρησι-
μοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας της πλη-
ροφορικής, καθώς και η δημιουργία 
δικτύων υπολογιστών, κατέστησε τις 
πληροφορίες που συσσωρεύονται να 
βρίσκονται σε συνεχή έκθεση και κίν-
δυνο. Η δημιουργία και η διάδοση του 
διαδικτύου (internet), τέλη της δεκαε-
τίας του ’80 και η διασύνδεση κυβερ-
νητικών και άλλων υπηρεσιών για εξυ-
πηρέτηση των πολιτών, έκανε ακόμα 
πιο ευάλωτο τον κυβερνοχώρο. Σε όλες 
τις αναπτυγμένες χώρες, η εξάρτηση 
από τα δίκτυα υπολογιστών είναι πλέον 
τεράστια και ιδιαίτερα σημαντική, αφού 
η λειτουργία των κρίσιμων υποδομών 
τους γίνεται μέσω αυτών. Η ενέργεια, οι 
τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα πετρελαίων και 
φυσικού αερίου, οι μεταφορές, οι υδατο-
φράκτες και η ύδρευση, είναι μερικές από 
τις κρίσιμες υποδομές που είναι συνδεδε-
μένες με διαδικτυακά συστήματα και απο-
τελούν στόχο, τόσο κοινών εγκληματιών 
όσο και τρομοκρατών. 

Τα πρόσωπα που επιδίδονται σε επιθέ-
σεις στον κυβερνοχώρο κατηγοριοποι-
ούνται ως ακολούθως: χάκερ, ακτιβι-
στές-χάκερ, εγκληματίες (οργανωμέ-
νο έγκλημα, βιομηχανική κατασκοπεία, 
κ.ά.) και τρομοκράτες. Οι δράσεις τους 
έχουν να κάνουν, από την απλή περιή-
γηση λόγω περιέργειας, μέχρι και την 
εισβολή για πρόκληση καταστροφής 
στις υποδομές (τρομοκρατία). 

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο γίνο-
νται με κακόβουλα λογισμικά προγράμ-
ματα τα οποία, είτε στέλλονται μέσω 
του διαδικτύου είτε τοποθετούνται από 
συνεργάτες εντός του στόχου. Τα πιο 
διαδεδομένα λογισμικά προγράμματα, 
ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, 

έχουν πάρει τις εξής ονομασίες: Trojan 
horse, Worm, Keylogger, Shniffer και 
Spyware. Περαιτέρω, ο στόχος των κα-
κόβουλων λογισμικών προγραμμάτων, 
είναι η πρόκληση ζημιάς σε ένα δίκτυο 
επικοινωνιών. Οι πιο συνηθισμένες 
επιθέσεις ανάλογα με το είδος της ζη-
μιάς που θα προκαλέσουν είναι: Denial 
of Service (DoS), Email spoofing, 
Logic bomb, Backdoor, IP Address 
spoofing και Digital Manipulation. 

Θα χαρακτηρίζαμε τον κυβερνοχώρο ως 
μία τεράστια θεατρική παράσταση, την 
οποία οι θεατές παρακολουθούν από όλα 
τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Οι τρο-
μοκρατικές οργανώσεις σήμερα, μέσω 

των απεριόριστων δυνατοτήτων που τους 
παρέχονται από το διαδίκτυο, τις πιο 
πολλές φορές δωρεάν, μπορούν:

  - να προωθήσουν την προπαγάνδα τους,
  - να εκπαιδεύσουν επίδοξους
    τρομοκράτες, 
  - να προσηλυτίσουν, 
  - να συγκεντρώσουν χρήματα, 
  - να ανταλλάξουν πληροφορίες ή
  - να διευθύνουν τις επιθέσεις τους. 

Είναι πραγματικά ένα όπλο στα χέρια 
των τρομοκρατών και χωρίς σωστή δι-
αχείριση από τις κυβερνήσεις, στο τέ-
λος, ένα πιθανό κτύπημα ίσως να είναι 
και θανατηφόρο. 
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Στις 27 Απριλίου 2007, η Εσθονία έγινε 
στόχος κυβερνοεπίθεσης από τρομο-
κράτες. Για περίοδο περίπου τεσσάρων 
εβδομάδων, οι διαδικτυακές υποδομές 
του κράτους υποτάχθηκαν σε ένα πρω-
τοφανές κύμα επιθέσεων ως αποτέ-
λεσμα, κατέστη εκτός λειτουργίας και 
οι χρήστες του, που στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση ήταν οι Εσθονοί πολίτες, 
δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εσθο-
νία είχε καταφέρει να ενώσει διαδι-
κτυακά το 90% σχεδόν των προσφερό-
μενων υπηρεσιών της. Χαρακτηριστι-
κό είναι ότι σε διάφορες καμπάνιες η 
χώρα αναγραφόταν και ως e-Stonia. 
Περαιτέρω, στη χώρα αυτή δημιουργή-
θηκε και αναπτύχθηκε το πολύ γνωστό 
διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας Skype. 

Η επιθέσεις στον κυβερνοχώρο της 
Εσθονίας έγιναν μετά από την απόφα-
ση της Κυβέρνησης για μετακίνηση 
του μνημείου που στήθηκε σε πλα-
τεία της πρωτεύουσας Ταλίν, από 
τους Σοβιετικούς. Το μνημείο ήταν ο 
άγνωστος στρατιώτης, ο οποίος φο-
ρούσε τη στολή του σοβιετικού κόκ-
κινου στρατού και συμβόλιζε το τέλος 
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Για 
τους Εσθονούς ήταν σύμβολο της Σο-
βιετικής παρουσίας, την οποία μετά 
την ανεξαρτησία δεν ήθελαν να θυ-
μούνται. Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι 
μοιράστηκαν στα δύο, με τους ρωσό-
φωνους εσθονούς να αντιτίθενται με 
τη μετακίνηση του μνημείου. 

Τα χτυπήματα στον κυβερνοχώρο κα-
τέδειξαν από τη μία, την τρωτότητα του 
συστήματος και από την άλλη, την ανά-
γκη για λήψη προληπτικών μέτρων και 
στενότερης συνεργασίας, τόσο εντός 
της Ε.Ε. όσο και εκτός.

Η Εσθονία κλήθηκε να αντιμετωπίσει 
το κύμα των κυβερνοεπιθέσεων αρχι-
κά με τις δικές της υπηρεσίες και ακο-
λούθως με τη συνδρομή Ευρωπαϊκών 
και άλλων υπηρεσιών (βλέπε ΝΑΤΟ, 
FBI). Η κατάληξη ήταν να εντοπιστούν 
οι χώροι των επιθέσεων και να αντιμε-
τωπιστούν σε σύντομο σχετικά χρονι-
κό διάστημα. Το θετικό της όλης υπό-
θεσης ήταν ότι η επίθεση στην Εσθο-
νία έδωσε το έναυσμα για λήψη μέτρων 
και συνεργασίας, έτσι ώστε να προβλε-
φθεί μελλοντικό κτύπημα σε άλλες χώ-
ρες ή οργανισμούς. Δημόσιοι και ιδι-
ωτικοί οργανισμοί αντιλήφθηκαν τους 
πιθανούς κινδύνους και τη δυνατότη-
τα συνεργασίας για αντιμετώπισή τους. 
Ο κυβερνοχώρος, όπως αναφέρθηκε 
και πιο πάνω, αποτελεί ένα τεράστιο 
θέατρο μέσα στο οποίο μπορεί να χω-
ρέσει όλος ο κόσμος. Η ανεξέλεγκτη 
χρήση του από κάθε γωνιά του κόσμου, 
συνιστά χρήσιμο εργαλείο και ταυτό-
χρονα ένα επικίνδυνο όπλο σε όσους 
έχουν στο μυαλό τους τη δημιουργία 
κρίσεων και επιθέσεων. Αν και μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχουν επιστημονικές 
μελέτες που να τοποθετούν τη χρήση 
του διαδικτύου ως κίνδυνο της ασφά-
λειας των λαών, η επίθεση στην Εσθο-
νία αποτελεί ένα μικρό παράδειγμα των 

επιπτώσεων που μπορεί να προκλη-
θούν από μια επίθεση. Αντί να μένου-
με απαθείς στα όσα συμβαίνουν στο δι-
αδίκτυο, είναι προτιμότερο να παίρνου-
με μέτρα πρόληψης έτσι ώστε να μην 
θρηνήσουμε στο τέλος θύματα. Η ται-
νία “Die Hart 4”, που προβλήθηκε ταυ-
τόχρονα σχεδόν με τις επιθέσεις στην 
Εσθονία, περιγράφει τις συνέπειες και 
το μέγεθος που μπορεί να λάβει μια 
κυβερνοεπίθεση και ίσως θα πρέπει να 
προβληματίσει τον καθένα από μας, για 
τον τρόπο χρήσης του κυβερνοχώρου.

ΕΓΚΛΗΜΑ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΤου Αστυφύλακα 1060 Χρήστου Χριστοφίδη
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείου Αστυνομίας

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ «ΕΞΥΠΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ»
ΚΑΙ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ (CYPRUS POLICE APPLICATION)

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η εφαρμογή της Αστυνομίας Κύπρου 
(Application) για έξυπνα κινητά τηλέ-
φωνα (smart phone) και ταμπλέτες 
(tablet) αποτελεί μία καινοτόμο μέθο-
δο ενημέρωσης του πολίτη. Στην εν λόγω 
εφαρμογή, περιέχονται γενικές πληρο-
φορίες σχετικά με την Αστυνομία Κύ-
πρου, χρήσιμα τηλέφωνα, ειδήσεις της 
τρέχουσας επικαιρότητας, πληροφορίες 
για το οδικό δίκτυο, συμβουλές για την 
πρόληψη του εγκλήματος και πολλές άλ-
λες πληροφορίες, που μπορεί να κάνουν 
τη ζωή των πολιτών ευκολότερη.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι από 
το χρονικό σημείο που έγινε η σύλληψη 
της ιδέας μέχρι και την εκτέλεσή της, 
είμαστε η πρώτη Αστυνομία ανάμεσα 
στις Αστυνομίες άλλων χώρων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προέβη 
στη δημιουργία αυτού του καινοτόμου 
τρόπου επικοινωνίας και ενημέρωσης 
του πολίτη. Επιπλέον, είμαστε η μόνη 
υπηρεσία του δημόσιου τομέα που έχει 
αξιοποιήσει αυτή την τεχνολογία.

Πιο αναλυτικά, σημειώνεται ότι στην 
εφαρμογή μας είναι καταχωρημένοι όλοι 
οι Αστυνομικοί Σταθμοί παγκύπρια, τα 
τηλέφωνα επικοινωνίας τους, οι περι-
οχές που αστυνομεύει ο καθένας, ενώ 
επίσης με την προβολή μέσω χάρτη, 
«Google Maps», ο καθένας από εμάς με 
τη λήψη πληροφοριών, μπορεί εύκολα 
να μεταβεί στον Αστυνομικό Σταθμό της 
επιθυμίας του, ακολουθώντας σε ζωντα-
νό χρόνο τις οδηγίες του χάρτη.

Σε σημαντικά γεγονότα, όπως για πα-
ράδειγμα έντονα καιρικά φαινόμε-
να, πλημμυρισμένοι δρόμοι, κλπ., 
αποστέλλονται  μέσω μηνύματος 
(Notification) σε όσους έχουν «κατε-
βάσει» (download) την εφαρμογή για 
άμεση ενημέρωση και διαμοιρασμό 
της είδησης σε άλλους.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CYPRUS POLICE

Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία ως προς 
τη χρήση της εφαρμογής Cyprus 
Police - Application από την ημερομη-
νία ανακοίνωσης της λειτουργίας της, 

είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσια-
κά. Η εφαρμογή μας (στη συνέχεια θα 
αναφέρεται ως App), με την καθημερι-
νή ενημέρωσή της, αλλά και τη συνεχή 
δουλειά, έχει καταγράψει έναν εντυπω-
σιακό αριθμό χρήσης από τους πολί-
τες, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και 
στόχο που είχαμε εξαρχής θέσει.

Από τις 20/02/14, η χρήση του App από 
το κοινό έχει καταγράψει έναν πολύ 
μεγάλο αριθμό, ο οποίος ξεπέρασε τις 
40,000 μοναδικές επισκέψεις.

Από μια πρώτη ανάλυση των στατιστικών 
στοιχείων, βλέπουμε ότι πέραν των 4,000 
χιλιάδων χρηστών μηνιαίως, με κάποιες 
αυξομειώσεις, χρησιμοποιούν την εφαρ-
μογή μας, για ενημέρωση ή άντληση 
οποιωνδήποτε πληροφοριών.

Έχουμε προβεί στη διαπίστωση ότι, μια 
μέρα με υψηλή επισκεψιμότητα - περί-
που 2,000 χρήστες – σχετίζεται με κά-
ποια γεγονότα π.χ., καιρικές συνθήκες, 
ποδοσφαιρικοί αγώνες υψηλού κινδύ-
νου, θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος 
κ.λπ. και έχουμε καταλήξει στο ασφα-
λές συμπέρασμα ότι, η σωστή χρή-
ση και άμεση ενημέρωση που έχου-
με στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Twitter και Google Plus) 
είναι άκρως υποβοηθητική και σχετί-
ζεται άμεσα με την αύξηση της επισκε-
ψιμότητας στην εφαρμογή μας.

Να αναφέρουμε ότι, μέσα σε τρεις μή-
νες από την ημερομηνία ανακοίνω-
σης λειτουργίας της εφαρμογής μας, οι 
χρήστες μας από 600 περίπου που ήταν 
πριν από τη δημοσιοποίηση λειτουργί-
ας της, ξεπέρασαν τις 6,500.

Το σίγουρο και το πλέον σημαντικό, 
πάντως, είναι ότι, με τη συνεχή και 
καθημερινή δουλειά, η Αστυνομία 
Κύπρου είναι τώρα δίπλα στον πολίτη 
και ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, καθημερινά, άμε-
σα και υπεύθυνα.
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Βασικός και επιτακτικός στόχος της Κοινοτικής Αστυνόμευ-
σης είναι να δημιουργήσει μια πιο ουσιαστική σχέση με τους 
κατοίκους μιας περιοχής. Η ενδυνάμωση του αισθήματος 
ασφάλειας στους πολίτες, αλλά και η δημιουργία μιας σχέ-
σης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτούς και την αστυνομία, εί-
ναι τόσο σημαντική όσο και η μείωση του εγκλήματος και 
της παραβατικότητας. 

Γι’ αυτό οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς χρειάζεται να εμπλέκονται 
στις κοινότητες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα σχολεία 
όπου φοιτούν τα παιδιά, που είναι οι αυριανοί πολίτες.

Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης χρειάζεται χρόνο, γι’ αυτό 
οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς έχουν επιφορτιστεί με ένα επι-
πρόσθετο ρόλο και που έχει σχέση με την καλλιέργεια και 
την εμπέδωση της οδικής συνείδησης στα σχολεία. Επιδιώ-
κουν να τους μεταδώσουν τις γνώσεις και την ικανότητα να 
λειτουργούν στο πλαίσιο της έννομης τάξης, αρχικά ως μι-
κροί εκπαιδευόμενοι και αργότερα ως ενήλικες, πεζοί, οδη-
γοί ή ποδηλάτες.

Κατά το έτος 2012 έγιναν 1041 παρουσιάσεις στο σύνολο 664 
σχολείων, ενώ κατά το έτος 2013, είχαμε 1225 παρουσιάσεις 
στο σύνολο 562 σχολείων.

Οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς έχουν όλοι παρακολουθήσει, 
στην Αστυνομική Ακαδημία, μαθήματα εκπαιδευτή. Έτσι, με 
την άδεια των διευθυντών αλλά και σε συνεργασία με τους 
δασκάλους, εισέρχονται στις τάξεις για σκοπούς εκπαίδευ-
σης των μαθητών.

Οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς έχουν μαζί τους το κατάλληλο 
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο εμπλουτίζουν με τη χρήση της 
τεχνολογίας, αφού ως γνωστό, το μάθημα γίνεται πιο κατα-
νοητό και προσιτό στους μαθητές, οι οποίοι οδηγούνται ευ-
κολότερα σε διαδικασία μάθησης και εμπέδωσης. Αρχίζουν 
από τα παιδιά μικρότερης ηλικίας και πιο συγκεκριμένα από 
τα νηπιαγωγεία, είτε αυτά είναι ιδιωτικά είτε δημόσια, αφού 
σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα παιδιά μικρής ηλικίας 
έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν πιο γρήγορα.

ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
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Στην πορεία, τα μέλη που αναλαμβάνουν τον ρόλο του εκπαιδευ-
τή, αναβαθμίζουν το εκπαιδευτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, 
ούτως ώστε να γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό για τα παιδιά, αλλά και 
για τους ίδιους τους αστυνομικούς που το διδάσκουν.

Οι αστυνομικοί της γειτονιάς παραδίδουν μαθήματα οδικής 
ασφάλειας σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, σχετικά 
με θέματα ασφαλούς οδήγησης ποδηλάτου και πεζής διακί-
νησης, προστασίας από κροτίδες, καθώς και διαλέξεις για το 
ρόλο του αστυνομικού.

Στα παιδιά των νηπιαγωγείων γίνονται διαλέξεις, αλλά κυ-
ρίως πραγματοποιούνται δράσεις, όπως για παράδειγμα το 
σχέδιο «ζωγραφίζω με τον αστυνομικό» ή χρησιμοποιού-
νται εικόνες, ακόμα και παραμύθια. Ο αστυνομικός – εκ-
παιδευτής, φροντίζει να τους εφοδιάζει με τις κατάλλη-
λες πληροφορίες για την ασφάλειά τους, οι οποίες είναι 
κατανοητές για την ηλικία τους. Επιδιώκει επίσης να κά-
νει τα μαθήματα σε κάθε τάξη ξεχωριστά, ούτως ώστε να 
υπάρχει η διαδραστικότητα, η επικοινωνία και η καλύτε-
ρη γνωριμία με τα παιδιά, αφού εκτός από το ότι επιδιώ-
κει να τους μεταδώσει τις γνώσεις για την ασφάλειά τους, 
αποσκοπεί παράλληλα να δημιουργήσει μια πιο οικία σχέ-
ση και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφραστούν, να διε-
ρωτηθούν και να κάνουν απορίες.

Άλλωστε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων 
του Υπουργείου Παιδείας, η επικοινωνία είναι συνδεδεμένη με 
την ικανότητα του εκπαιδευτικού «να ακούει» και θα πρέπει να 
βασίζεται σε διάφορες μορφές έκφρασης, οι οποίες μπορεί να 
είναι είτε οπτικές, είτε γραπτές ή γλωσσικές.

Κύριος στόχος των μαθημάτων είναι να δοθεί στα παιδιά το 
μήνυμα, ότι οι αστυνομικοί ενδιαφέρονται και επιδιώκουν 
την ασφάλειά τους και δεν πρέπει να τους φοβούνται. Επί-
σης, τα παιδιά μαθαίνουν για την αναγκαιότητα της χρήσης 
ζώνης ασφάλειας, της χρήσης του παιδικού καθίσματος, και 

για τους κινδύνους που εγκυμονεί η παράλειψή τους, τη χρή-
ση της διάβασης πεζών, τη σημασία του να χρησιμοποιούμε 
το πεζοδρόμιο, να φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα κατά τη δι-
άρκεια της νύχτας και πολλά άλλα.

Επίσης, τα παιδιά ενθαρρύνονται να μεταφέρουν στους γο-
νείς τους μηνύματα οδικής ασφάλειας, όπως, να μην τρέ-
χουν, να χρησιμοποιούν ζώνη ασφάλειας ή να τους αγορά-
σουν παιδικό κάθισμα αν δεν έχουν. Γίνονται, ουσιαστικά τα 
ίδια τα παιδιά δάσκαλοι για τους γονείς τους.

Τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, παρουσιάζουν επί-
σης διαλέξεις ορθής οδήγησης ποδηλάτου και ακολούθως 
συνεχίζουν με άλλες δράσεις, οι οποίες υπερβαίνουν την 
απλή παροχή γνώσεων. Σε μεταγενέστερο στάδιο, στη δια-
δικασία της μάθησης εμπλέκεται και η πρακτική εξάσκη-
ση, αφού ως γνωστό, δεν μπορούμε να μάθουμε κάτι αν δεν 
το θυμόμαστε και δεν θυμόμαστε κάτι αν δεν το έχουμε μά-
θει. Κάνουν δηλαδή την πρακτική εξάσκηση ποδηλάτου. Σ’ 
αυτή τη δράση και με την ενυπόγραφη άδεια των γονιών, τα 
παιδιά φέρνουν στο σχολειό το ποδήλατό τους και εκεί ο πο-
δηλάτης της κοινοτικής αστυνόμευσης τους εξηγεί πώς να 
οδηγούν με ασφάλεια, τί να προσέχουν, τί να αποφεύγουν και 
πώς να ελέγχουν το ποδήλατό τους. Το μάθημα συνεχίζεται 
μέσα στην αυλή του σχολείου, ακολουθώντας με το ποδήλατο 
τους τα σήματα του αστυνομικού.

Μια άλλη δράση, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας, είναι αυτή του «Περπατώ στη Γειτο-
νιά». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τά-
ξης. Προηγείται διάλεξη 40 λεπτών από τον Αστυνομικό της 
Γειτονιάς και ακολούθως, κάθε μια τάξη ξεχωριστά και με 
τη συνοδεία του εν λόγω αστυνομικού, δασκάλων και γονιών, 
ακολουθεί προκαθορισμένο δρομολόγιο, όπου καθ’οδόν τα 
παιδιά διασταυρώνουν από διαβάσεις πεζών ή από μη ελεγ-
χόμενες διαβάσεις, περπατούν στη σωστή πλευρά του πεζο-
δρομίου κ.λπ. Η συμβολή των αστυνομικών εντοπίζεται στο 
συντονισμό, στη διεξαγωγή της δραστηριότητας, καθώς και 
στη στήριξη των εκπαιδευτικών σ΄ ότι αφορά, την ασφάλεια 
των μαθητών και μαθητριών.

Να σημειωθεί, ότι εκτός από τις πιο πάνω διαλέξεις γίνονται 
κάθε Πάσχα, διαλέξεις που αφορούν στη χρήση κροτίδων, με 
απώτερο σκοπό τον περιορισμό των ατυχημάτων.

Πρόσφατα, εισήχθηκε το μάθημα «ο ρόλος του αστυνομικού», 
που στόχο έχει να κατανοήσουν τα παιδιά την αναγκαιότητα των 
νόμων και του ρόλου της αστυνομίας στη σύγχρονη κυπριακή 
κοινωνία, ούτως ώστε να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με 
την αστυνομία όταν χρειαστεί, καθώς και να αξιολογούν χωρίς 
προκαταλήψεις το επάγγελμα του αστυνομικού.

Απώτερος στόχος των Αστυνομικών της Γειτονιάς, είναι να 
τύχουν περαιτέρω εκπαίδευσης με σκοπό να συνεχίσουν 
τις διαλέξεις σε πιο μεγάλες ηλικίες, σε μαθητές λυκείου 
καθώς και σε ενήλικες.

Της Αστυφύλακα 210 Μαργαρίτας Λοΐζου
Κοινοτική Αστυνόμευση Λεμεσού
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Γυναίκες αστυνομικοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν 
στη χερσόνησο του Νομού Ηρακλείου της Κρήτης για την 1η 
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη γυναικών αστυνομικών που έλαβε 
χώρα στις 1-5 Οκτωβρίου, με θέμα : «Η γυναίκα αστυνομικός 
και οι σύχρονες προκλήσεις. Ανάδειξη της κοινωνικής προ-
σφοράς της μέσω του Ι.P.A».

Ένστολες γυναίκες αστυνομικοί από 17 χώρες (Κύπρο, Ελ-
λάδα, Ρωσία, Πολωνία, Λιθουανία, Αγγλία, Ισραήλ, Η.Π.Α 
μέχρι και τη Βραζιλία), έδωσαν δυναμικά το παρών τους. 
Συγκεντρώθηκαν για να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες, 
να συζητήσουν τα κοινά προβλήματα, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα αστυνομικός, αλλά και 
τη σημασία της συμβολής της στην αντεγκληματική πο-
λιτική της αστυνομίας, στην εποχή των «υψηλών ταχυτή-
των», όπως διαμορφώνεται σε μία παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίστηκε από τα τοπικά 
και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως ιστορικό και ως 
θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος.

Το πλούσιο πρόγραμμα της συνδιάσκεψης περιλάμβα-
νε τρεις βασικές θεματικές ενότητες από 13 ομιλητές, 
στην πλειοψηφία τους λέκτορες κοινωνικών επιστημών, 
των πανεπιστημίων Κρήτης, Πάντειου, Αιγαίου,αλλα και 
αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας. Ωστόσο, δεν 
έλειψαν και οι περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους,                 
όπως η Κνωσός.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα είχε ως θέμα: «Κοινωνία 
της Παγκοσμιοποίησης και ο ρόλος της Αστυνομίας στην 
Αντεγκληματική Πολιτική». Αναλύθηκε η αμφίδρομη σχέση 
αστυνομίας και κοινωνίας, με την πρώτη να καλείται να επα-
ναπροσδιορίσει τον ρόλο της, ως φορέας δικαιοσύνης, δημο-
κρατίας, ισότητας, προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμά-
των, με εσωτερική δημοκρατία και αίσθηση κοινωνικής ευ-
θύνης, γιατί μόνο έτσι οικοδομείται η εμπιστοσύνη και το αί-
σθημα ασφάλειας στους πολίτες.

Ο Δρ. Γιώργος Παπακωνσταντής, καθηγητής αστυνομικής 
ακαδημίας, με ένα ιδιαίτερα περιγραφικό τρόπο, ανέλυσε 
τα κυρίαρχα στερεότυπα στην αστυνομία, παραθέτοντάς τα 
απέναντι στις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις. Στο πλαίσιο 
αυτο, εισήγαγε την έννοια της «έξυπνης αστυνομίας» αντι-
παραβάλοντάς την με την «αστυνομία της νόμιμης βίας», 
στη θεώρηση της οποίας πρωταγωνιστεί η ικανότητα άσκη-
σης βίας του άνδρα αστυνομικού. Η ολοένα και πολυπλο-
κότερη αρμοδιότητα της αστυνομίας απαιτεί μια διαφορετι-
κή, έξυπνη αστυνομία, όπου η δυνατότητα άσκησης νόμιμης 
βίας δεν καταλαμβάνει πλέον δεσπόζουσα θέση, διαφορο-
ποιώντας έτσι ριζικά τη θεώρηση της γυναίκας αστυνομικού, 
που από αστυνομικός συμπλήρωμα, γίνεται αστυνομικός του-
λάχιστον ισοδύναμου ρόλου. Συμπληρώνοντας την εισήγηση,

ο Δρ. Παπακωνσταντής αναφέρθηκε στη «σπατάλη πόρων» που 
συντελείται μέσα στην αστυνομία, μιας και οι ξεχωριστές δυνα-
τότητες της γυναίκας αστυνομικού παραμένουν ανεκμετάλλευ-
τες και γενικά οι ιδιαίτερες ικανότητες και επιστημονικές γνώ-
σεις κάθε αστυνομικού, δεν χρησιμοποιούνται.

Η Δρ. Ντανιέλα Μαρούδα, Επίκουρη Καθηγήτρια Διε-
θνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, συμπληρώνο-
ντας, επισήμανε το δυσκολο ρόλο που έχει η αστυνομία στις 

1Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Στο Κέντρο διακρίνονται ο Ιωάννης Καραπατάκης Πρόεδρος Ι.P.A Ελλάδας. Η Gal Sharon 
Διεθνής Αντιπρόεδρος του Ι.P.A και ο Μανόλης Ζαχαριουδάκης Πρόεδρος του τοπικού 
τμήματος Ηρακλείου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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σημερινές κοινωνικοοικονομικές ζυμώσεις, που από τη μία 
καλείται να διαφυλάξει τα δικαιώματα του ανθρώπου και του 
κράτους δικαίου και από την άλλη να μην τα παραβιάσει η 
ίδια κατά την άσκηση των διαδικασιών επιβολής του νόμου. 
Παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών και διάφορες 
αυθαίρετες πράξεις από μέρους των αστυνομικών αρχών, 
δημιουργούν περαιτέρω φόβο, βία και καταπίεση και ενισχύ-
ουν την αρνητική εικόνα τους. Στην εισήγησή της, τόνισε πως 
στην πρόκληση αυτή, η στάση των γυναικών αστυνομικών εί-
ναι καταλυτική στο να ανατρέψει τις πάγιες συμπεριφορές 
και να δημιουργήσει κλίμα συνεργασίας, με καθοριστική δι-
αμεσολάβηση για ειρηνική επίλυση κρίσεων.

Οι δύο άλλες ενότητες της συνδιάσκεψης άγγιξαν τα ευ-
αίσθητα θέματα που ταλανίζουν τις σύγχρονες γυναίκες 
αστυνομικούς, όπως ο ρόλος της γυναίκας σ’ ένα κατεξο-
χήν ανδροκρατούμενο επάγγελμα, οι δυνατότητες, οι προ-
οπτικές και γενικά το χρέος της αστυνομίας ως όλον, στη 
σύγχρονη κοινωνία. Αναλύθηκε η ιστορική αναδρομή της 
γυναίκας στο αστυνομικό σώμα, οι αγώνες, αλλά και οι 
προκαταλήψεις που έχει να αντιμετωπίσει σε μια παρα-
δοσιακή κοινωνία, που οδηγεί στον περιορισμό της εισα-
γωγής και της ιεραρχικής αναρρίχησής της. Παρατηρήθη-
κε επιπλέον, μέσα από την παρουσίαση της συγκριτικής 
έρευνας για την εκπαίδευση αστυνομικών γυναικών και 
ανδρών, σε διάφορες χώρες του κόσμου, ότι τα κριτήρια 
εισαγωγής, αλλά και η εκπαίδευση γίνεται κατά τον ίδιο 
τρόπο, με μικρές διαφορές.

Στη συνδιάσκεψη αυτή, δεν θα μπορούσε να μην συζητηθεί ο 
πολυσύνθετος ρόλος της γυναίκας αστυνομικού, ως εργαζό-
μενη, σύζυγος, μητέρα, αλλά και επαγγελματίας στην αντιμε-
τώπιση του εγκλήματος στο τμήμα και στο δρόμο. Η Δρ. Όλγα 
Θέμελη, Επίκουρη καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολο-
γίας Πανεπιστημίου Κρήτης, υποστήριξε στην ομιλία της, τη 
μοναδική συμβολή που μπορεί να έχει η γυναίκα στην αστυ-
νομία εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της ψυχικής και εγκεφαλι-
κής της λειτουργίας, που τη διαφοροποιεί ποιοτικά από τον 
άνδρα. Η ικανότητα πολυεπίπεδης σκέψης, μα κυρίως η ανε-
πτυγμένη ικανότητα της ενσυναίσθησης στη γυναίκα σε σχέ-
ση με τους άνδρες, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανα-
κριτική διαδικασία, στην εκμαίευση αξιόπιστων καταθέσων, 
κυρίως σε λεπτές υποθέσεις, όπως είναι οι υποθέσεις με 
ανήλικους-θύματα κακοποίησης.

Οι ομιλίες που έγιναν από τους σύνεδρους πυροδότη-
σαν πολλές συζητήσεις, έντονο ενδιαφέρον, απορίες και 
ως αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες οδηγήθηκαν σε ωφέλι-
μα συμπεράσματα. Κάποια συμπεράσματα που αναδείχθη-
καν, αφορούσαν στην ανάγκη για μία εσωτερική αναδιορ-
γάνωση της αστυνομίας, που να φτάνει και να ξεπερνά τις 
προσδοκίες της κοινωνίας. Η αστυνομία θα πρέπει να με-
ταβληθεί προς το μοντέλο έξυπνης αστυνομίας με εσωτε-
ρική και εξωτερική δημοκρατία και με την εξισορρόπη-
σή της, με περισσότερες γυναίκες αστυνομικούς. Επίσης, 
είναι πολύ σημαντικό η εκπαίδευση των αστυνομικών να 
μην αποσκοπεί στην κατάρτιση σε αστυνομικής φύσεως 

καθήκοντα, αλλά σε μία εκπαίδευση που να καλλιεργεί το 
πνεύμα και την κρίση του σύγχρονου αστυνομικού.

Αναντίλεκτα, η γυναίκα αστυνομικός κατάφερε μέσα στο 
πέρασμα των χρόνων να αποδείξει ότι μπορεί να αντα-
ποκριθεί με επιτυχία και αξιοπρέπεια στα αστυνομικά 
της καθήκοντα και να συμβάλει στη διαφύλαξη του αγα-
θού της ασφάλειας και στη συνεργασία με την κοινωνία. Η 
συνδιάσκεψη αυτή, θα λέγαμε, ότι δεν ήταν ένα ακόμη σε-
μινάριο για αστυνομικούς, αλλά μία απόδειξη της επιθυμί-
ας για μια βελτιωμένη αστυνομία, που ακόμη και σε και-
ρούς οικονομικής δυσπραγίας, οι αστυνομικοί γυναίκες 
και άνδρες συνεχίζουν να έχουν όραμα.

Της Ε / Αστυφύλακα 5249 Ελένης Ζήνωνος, Πτυχιούχος Κοινωνικών Επιστημών
Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, Κεντρικός Σταθμός

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στον Αστυνομικό Σταθμό Ηρακλείου

Ο Μανόλης Ζαχαριουδάκης, Πρόεδρος της Τοπικής Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ηρα-
κλείου τίμησε την Κυπριακή αποστολή. Ακολούθησε κρητική βραδιά προς τιμήν όλων         
των συμμετεχόντων.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, στο Συνε-
δριακό Κέντρο «Φιλοξένια», στη Λευκωσία, το 16ο Σεμινά-
ριο Οδικής Ασφάλειας που έχει πλέον καταστεί θεσμός, με 
διοργανωτή το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας και 
υποστηρικτή την εταιρεία ΕΚΟ, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου.

Το σεμινάριο τέθηκε υπό την προστασία του Πρόεδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, τον οποίο 
εκπροσώπησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως 
κ. Ιωνάς Νικολάου.

Σε αυτό συμμετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημο-
σίας Τάξεως, οι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων Δικαιοσύ-
νης & Δημοσίας Τάξεως, Συγκοινωνιών & Έργων, ο Αρχηγός 
Αστυνομίας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Συγκοινωνιών, εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και 
Άμυνας, εκπρόσωποι και νεολαίες κομμάτων, εκπρόσωποι 

πανεπιστημίων, μαθητές από λύκεια της Λευκωσίας,             
και εθνοφρουροί. 

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, πέραν από τις καθιερω-
μένες ομιλίες, αναπέμφθηκε δέηση για τους τραυματίες και 
τρισάγιο για τα θύματα των οδικών συγκρούσεων, ενώ στη 
συνέχεια αφέθηκαν συμβολικά, λευκά μπαλόνια. 

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου διαμορφώθηκε σε διαδρα-
στικό εργαστήρι, με τη συμβολή του Οργανισμού Reaction, 
με στόχο να δοθεί το βήμα και ο λόγος στους νέους μας για 
να εκφραστούν και να θέσουν τις δικές τους απόψεις, σε μια 
προσπάθεια να «δώσουν λύσεις στις οδικές συγκρούσεις».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συμμετοχή ήταν πέραν από την 
αναμενόμενη, τόσο από πλευράς Αστυνομίας, όσο και από 
πλευράς πολιτείας και μαθητών.

16Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
«ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ»
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«ΣΤΟΧΟΣ Η ΖΩΗ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ»

Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, εκ-
δήλωση με τίτλο «Στόχος η ζωή. Όλοι μαζί κατά των 
οδικών συγκρούσεων». Αρχικά έγινε δέηση για τους 
τραυματίες στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης και Της 
Του Θεού Σοφίας και τρισάγιο για τα θύματα των οδι-
κών συγκρούσεων, από τον Χωρεπίσκοπο Αμαθού-
ντος, κ. Νικόλαο.

Σ’ αυτό, παρευρέθηκαν ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχα-
ρίας Χρυσοστόμου, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, εκ-
πρόσωποι διαφόρων συναρμόδιων φορέων, συγγενείς 
και φίλοι θυμάτων οδικών συγκρούσεων. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας, τα μέλη της Τροχαίας Αρ-
χηγείου και της Τροχαίας Λευκωσίας, στην παρουσία 
των Αστυνομικών Διευθυντών του Αρχηγείου, άνα-
ψαν κεριά στη συμβολή των οδών Λήδρας και Ονα-
σαγόρου, σχηματίζοντας συμβολικά τον αριθμό 800, 
ο οποίος είναι ο αριθμός των θυμάτων οδικών συ-
γκρούσεων στην Κύπρο για τα τελευταία δέκα χρόνια.

Και στις δύο εκδηλώσεις στάλθηκαν ηχηρά μηνύματα 
κατά των θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων. Από 
πλευράς του, ο Αρχηγός Αστυνομίας τόνισε τη σημα-
σία της αμυντικής οδήγησης, καθώς και το «όραμα 
μηδέν» για τον αριθμό των τροχαίων συγκρούσεων. Ο 
Διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου επισή-
μανε ότι, «υπάρχει μία συνεχής μείωση των θανατη-
φόρων συγκρούσεων στον τόπο μας, μπορούμε όμως 
να πάμε και πολύ καλύτερα». 

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, στο Πάρκο Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής, εκδήλωση σε σχέση με την οδική ασφά-
λεια, αφιερωμένη στα παιδιά, από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγεί-
ου Αστυνομίας με υποστηρικτή την CNP Ασφαλιστική. «Τα παι-
διά σας δείχνουν το δρόμο».

Η εκδήλωση περιελάμβανε διάφορες δραστηριότητες, με στό-
χο να μεταδώσει μηνύματα στα παιδιά σε σχέση με την ασφαλή 
διακίνηση στο σχολείο, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, την οδήγηση 
ποδηλάτου κ.λπ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρχηγός Αστυ-
νομίας, ο Διοικητής της ΕΛΔΥΚ, ο Διευθυντής του Τμήματος 
Οδικών Μεταφορών, η διευθυντική ομάδα της CNP Ασφαλιστι-
κής, Αστυνομικοί Διευθυντές και πλήθος κόσμου. 

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διάφορους δι-
αγωνισμούς, να παρακολουθήσουν επίδειξη από τους σκύλους 
της αστυνομίας και να διασκεδάσουν με φουσκωτά, θέατρο, 
και μουσική. Η εκδήλωση μεταδιδόταν ζωντανά (live link) χάρη 
στην ευγενή χορηγία του ΡΙΚ και της CYTA.

Της Υπαστυνόμου  Ελένης Αλεξάνδρου
Υπεύθυνης Γραφείου Πρόληψης και Διαφώτισης,

Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγω-
γής φόρεσε τα γιορτινά του περιμένοντας να υποδεχτεί 
τους μικρούς του φίλους.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, πραγματοποίη-
σε τη χρονιά που μας πέρασε, επισκέψεις σε όλες τις Αστυνομι-
κές Διευθύνσεις, Τμήματα και Μονάδες της Αστυνομίας.

Κατά τις επισκέψεις του ο κ. Χρυσοστόμου, παρουσίασε το όρα-
μα, τους στόχους και τις προτεραιότητες της ηγεσίας, στέλ-
νοντας το μήνυμα ότι, σ’ ένα ομολογουμένως δύσκολο εργα-
σιακό περιβάλλον, όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Αστυνομίας 
επιβάλλεται να συνδράμουν στην υλοποίηση των στόχων που 
έχουν τεθεί, ούτως ώστε η Αστυνομία να καταστεί ένας πραγ-
ματικά σύγχρονος και παραγωγικός οργανισμός.

Παράλληλα, ο Αρχηγός Αστυνομίας είχε την ευκαιρία να συζη-
τήσει με όλα τα μέλη για εργασιακά ζητήματα που τα απασχο-
λούν, με στόχο να εξευρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στιγμιότυπα από τις επισκέψεις

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείου Αστυνομίας
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Της Αστυφύλακα 98 Ηλιάνας Στυλιανού
Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που κα-
ταβάλλονται για σύσφιγξη των σχέσεων 
και στενότερη συνεργασία μεταξύ Αστυ-
νομίας και κοινού, με απώτερο στόχο την 
όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών, πραγματοποιήθηκε τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο, στην Ιερά Μητρόπο-
λη Ταμασσού, στο Επισκοπειό, συνάντη-
ση γνωριμίας μεταξύ της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Λευκωσίας, Προέδρων Κοι-
νοτικών Συμβουλίων και Μητροπολιτών.

Στη συνάντηση παρέστησαν, ο Μητρο-
πολίτης Ταμασσού και Ορεινής, κ.κ. 
Ησαϊας, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομί-
ας κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους, ο Αστυ-
νομικός Διευθυντής Λευκωσίας, κ. Δη-
μήτρης Δημητρίου, οι Βοηθοί Αστυνο-
μικοί Διευθυντές της επαρχίας Λευ-
κωσίας, οι Υπεύθυνοι Υπαίθρου, ΤΑΕ 
Λευκωσίας, Τροχαίας και οι Υπεύθυ-
νοι των Σταθμών Υπαίθρου της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης, ο Πρόεδρος του 

Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου, εκπρό-
σωποι άλλων Μητροπολιτών και μέλη 
της Κοινοτικής Αστυνόμευσης. Επί-
σης, παρέστησαν πενήντα Κοινοτάρχες 
και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων της 
επαρχίας Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Μη-
τροπολίτης Ταμασσού καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους και έκανε μία σύντο-
μη αναφορά στα κυριότερα προβλήμα-
τα σε σχέση με το έγκλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι κάτοικοι των χωριών, ενημε-
ρώνοντας παράλληλα ότι η εκκλησία κα-
ταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε 
να συμβάλει τα μέγιστα στην πρόληψη 
του εγκλήματος. 

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσί-
ας, ο οποίος αφού εξήρε τις σχέσεις 
Εκκλησίας, Αστυνομίας και Πολιτείας, 
καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, 

ενημερώνοντας τους ότι πρώτιστο μέ-
λημα της Αστυνομίας είναι η εμπέδω-
ση του αισθήματος ασφάλειας στους 
πολίτες και η επίλυση των προβλημά-
των που τους απασχολούν. Κατά τη δι-
άρκεια της συζήτησης, οι κοινοτάρχες 
είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τα 
κυριότερα προβλήματα που απασχο-
λούν τις κοινότητές τους, ενώ ανταλλά-
γηκαν απόψεις οι οποίες καταγράφη-
καν και έγιναν εισηγήσεις για επίλυση 
των διαφόρων προβλημάτων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, σε συνεργασία με τη 
Σκοπευτική Οργάνωση της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώ-
στου, διοργάνωσε τον περασμένο Νοέμβριο σκοπευτικούς 
αγώνες, με σύνθημα «Σκοπεύοντας τη Ζωή», για την οικονο-
μική ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Αμμοχώστου.  
Την εκδήλωση έθεσε υπό την αιγίδα του ο Αρχηγός Αστυνο-
μίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου. 

Αρχικά, ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός της Μ.Μ.Α.Δ. 
παρουσίασε σκοπευτική επίδειξη, η οποία κατενθουσίασε το 
κοινό. Στη συνέχεια, έγινε επίδειξη από τους παγκόσμιους 
πρωταθλητές στη σκοποβολή, Αντώνη και Παναγιώτα Ανδρέ-
ου (πατέρας και κόρη), οι οποίοι κατάγονται από την επαρχία 
Αμμοχώστου. 

Στους σκοπευτικούς αγώνες έλαβαν μέρος 100 σκοπευτές, οι 
οποίοι είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν με κλήρωση διάφο-
ρα δώρα. Στους νικητές απονεμήθηκαν κύπελλα σε τέσσερις 
κατηγορίες. Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν τι-
μητικά διπλώματα. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Αστυνομικός Διευθυ-
ντής Αμμοχώστου, κ. Αντώνης Παπακωνσταντίνου, ο Βοη-
θός Αστυνομικός Διευθυντής, κ. Γεώργιος Οικονόμου, ο Δή-
μαρχος Παραλιμνίου, βουλευτές της επαρχίας, καθώς και οι 
στρατιωτικές Αρχές.  Την εκδήλωση παρακολούθησαν στρα-
τιώτες, μέλη κατηχητικών σχολείων και πλήθος κόσμου.

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ «ΣΚΟΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ»

Της Αστυφύλακα 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

Το χρηματικό ποσό που συλλέχθηκε από τους αγώνες παραδόθηκε από τον Αστυνομι-
κό Διευθυντή Αμμοχώστου,  στον Πρόεδρο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Αμμοχώστου,          
κ. Αδάμο Λοΐζου, σε μία σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 19/11/14
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Εθνικής Ακα-
δημίας FBI Κύπρου, στο πλαίσιο διεύ-
ρυνσης και εμπλουτισμού των επαγ-
γελματικών γνώσεων και ικανοτήτων 
των μελών του, καθώς επίσης για σκο-
πούς ανάπτυξης και διατήρησης δε-
σμών φιλίας, αμοιβαίας κατανόησης 
και συνεργασίας μεταξύ τους, πραγμα-
τοποίησε τον περασμένο Οκτώβριο, δι-
ήμερο σεμινάριο. Το σεμινάριο έλαβε 
χώρα σε ξενοδοχείο στις Πλάτρες, στην 
παρουσία του Βοηθού Αρχηγού Διοίκη-
σης, κ. Λάμπρου Θεμιστοκλέους. 

Θέμα του συνεδρίου ήταν «Η οικονομι-
κή κρίση στην Κύπρο, έγκλημα και αστυ-
νόμευση-διοίκηση ανθρώπινου δυναμι-
κού». Όπως ανάφερε ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Ανώτερος Υπαστυνόμος Ανδρέας 
Αγγελίδης στο χαιρετισμό του, πρόκειται 
για ένα θέμα που τον τελευταίο καιρό απα-
σχολεί έντονα την επικαιρότητα και τους 
ίδιους τους απόφοιτους, αφού όλοι τους 
είναι αξιωματικοί οι οποίοι κατέχουν νευ-
ραλγικά πόστα στην Αστυνομία. Σύμφωνα 
με τον κ. Αγγελίδη, διανύουν μια περίοδο 

όπου καλούνται να φέρουν εις πέρας τα 
ήδη απαιτητικά καθήκοντά τους, σε ένα 
δύσκολο εργασιακό περιβάλλον που επη-
ρεάζεται ακόμα περισσότερο από τις επι-
πτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Το όλο θέμα ανέλυσαν μέσα από τις εν-
διαφέρουσες παρουσιάσεις τους, οι δι-
ακεκριμένοι Κύπριοι επιστήμονες Δρ. 
Ονησίφορος Ιωάννου, Δρ. Μαριλένα Κυ-
ριακίδου, Δρ. Γιώργος Κέντας και Δρ. 
Σάββας Τρίχας. 

Το συνέδριο περιλάμβανε επίσης κοινω-
νικό πρόγραμμα με φαγητό και διασκέδα-
ση σε ταβέρνα στις Πλάτρες, όπου αρκετοί 
από τους απόφοιτους έδειξαν τις δεξιότη-
τες τους στο χορό και στο τραγούδι. 

Με το τέλος του σεμιναρίου, οι απόφοιτοι 
κλήθηκαν να αξιολογήσουν το πρόγραμμα 
με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Σε 
γενικές γραμμές, η διοργάνωση απέσπασε 
πολύ καλές κριτικές, ενώ έγιναν εισηγή-
σεις όπως παρόμοιες διοργανώσεις πραγ-
ματοποιηθούν και στο μέλλον.

1Η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ FBI ΚΥΠΡΟΥ

Της Α/Αστυφύλακα 2220 Τζιοβάννας Χρυσοστόμου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείου Αστυνομίας



αστυνομικάχρονικά 42

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Μ.Μ.Α.Δ.

Στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού έργου της Αστυνομίας, 
η Διοίκηση της Μ.Μ.Α.Δ. διοργάνωσε αγώνα καλαθό-
σφαιρας με τη συμμετοχή δέκα ομάδων, Futsal, με τη 
συμμετοχή δώδεκα ομάδων, καθώς και διαγωνισμό πι-
λόττας με τη συμμετοχή 28 ομάδων της Μονάδας.

Αναμφίβολα, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις αναπτύσσο-
νται σχέσεις συναδελφοσύνης και πνεύμα ομαδικότητας. 
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι, τα μέλη της Αστυνομίας 
συνεισφέρουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και σε πάσχο-
ντες συνανθρώπους μας.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρχηγός 
Αστυνομίας κ. Ζ. Χρυσοστόμου και ο Υπαρχηγός Αστυνο-
μίας κ. Α. Κυριάκου, οι οποίοι βράβευσαν τους πρωτεύ-
σαντες, ενώ να σημειωθεί ότι η προσέλευση και συμμε-
τοχή των μελών της Μονάδας ήταν αθρόα.

Η Διοίκηση της Μονάδας υποσχέθηκε ότι θα γίνουν και 
άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. Εξέφρασε επίσης ευχαρι-
στίες στις εταιρείες Ζορπάς και Carlsberg και όλους όσοι 
βοήθησαν στην υλοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων. 

Του Αστυνόμου Α’ Σάββα Χρίστου
Διοικητή Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης

Ο Ν.Καζαντζάκης είχε πει «Ο άνθρωπος, όταν νιώ-
θει πόνο…είναι ζωντανός…….. Αλλά όταν νιώθει τον 
πόνο του άλλου, Τότε….ναι…….Είναι Άνθρωπος..!» 

«ΜΑΖΊ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ
ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»:
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Το Σάββατο, 22/11/2014, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
ΤΡΑΚΑΣΟΛ στη μαρίνα Λεμεσού, εκδήλωση με θέμα «ΜΑΖΙ 
ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Συνδιοργανω-
τές της εκδήλωσης ήταν η Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχί-
ας Λεμεσού και ο Φιλοαστυνομικός Σύνδεσμος Κύπρου (Πα-
ράρτημα Λεμεσού).

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η περαιτέρω σύσφιγξη των σχέ-
σεων Αστυνομίας και κοινού. Παρευρέθηκαν, από πλευ-
ράς της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός Αστυνομί-
ας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και οι βοηθοί Αξι-
ωματικοί και μέλη της Διεύθυνσης. Παρευρέθηκαν επί-
σης, ο Επίσκοπος Αμαθούντος, Θεοφιλέστατος κ.κ. Νικόλα-
ος, η Αναπληρωτής Έπαρχος Λεμεσού, Δήμαρχοι και Δημο-
τικοί Σύμβουλοι Δήμων της μείζονος Λεμεσού, Βουλευτές, 
Κοινοτάρχες και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων, ο Υπαρχηγός 
της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, εκπρόσωπος του 
ΓΕΕΦ, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και πλήθος κόσμου.

Η εκδήλωση περιλάμβανε, εκτός από σύντομους χαιρετισμούς, 
τη βράβευση πέντε πολιτών και ενός μέλους της Αστυνομίας, 
οι οποίοι επέδειξαν υπέρμετρο ζήλο σε περιστατικά/σύμβάντα, 
με αποτέλεσμα την εξιχνίαση σοβαρών αδικημάτων, καθώς 
επίσης και τη διάσωση από βέβαιο θάνατο, νεαρής που έπεσε 
θύμα τροχαίου δυστυχήματος.

Ακολούθησε ψυχαγωγικό πρόγραμμα με μουσική από τη 
Φιλαρμονική της Αστυνομίας, καθώς και προβολή ταινιών 
μικρής διάρκειας και φωτογραφικού υλικού με θέμα «Η 
Αστυνομία του χθες και του σήμερα». Παράλληλα, το κοι-
νό μπόρεσε να γνωρίσει από κοντά και να συνομιλήσει με 
τους Υπευθύνους Τμημάτων/Σταθμών/Συμπλεγματών της 
ΑΔΕ Λεμεσού.

Του Λοχία 492 Παναγιώτη Γενεθλίου
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΚΑΝΩ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» 

Εκδήλωση υπό τον τίτλο «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια – Κάνω 
Ορθή Χρήση των Κυκλικών Κόμβων» πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, 2014 στους Κυκλικούς Κόμβους Αγίας 
Φυλάξεως, Πολεμιδιών και Μέσα Γειτονιάς στη Λεμεσό.

Κατά την εκδήλωση έγινε διανομή, από πλευράς μελών της 
Τροχαίας, στους οδηγούς, διαφωτιστικού εντύπου με καθοδή-
γηση ως προς την ορθή χρήση των κυκλικών κόμβων. 

Οι Κανονισμοί που τέθηκαν σε εφαρμογή στις 25/07/2014 και 
διέπουν τη χρήση των Κυκλικών Κόμβων, με τη σήμανση επί 
του οδοστρώματος, τα βέλη πορείας και τα σήματα προεπιλο-
γής λωρίδων κυκλοφορίας σε κυκλικούς κόμβους, φαίνεται να 
μην έχουν εμπεδωθεί από μεγάλη μερίδα οδηγών, με αποτέλε-
σμα, το Τμήμα Τροχαίας να γίνεται καθημερινά δέκτης παραπό-
νων για παραβάσεις και μη ορθή χρήση των κυκλικών κόμβων. 

Γι΄ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί αυτή η διαφωτιστι-
κή εκστρατεία / εκδήλωση με τη διανομή εύχρηστου διαφωτιστι-
κού / καθοδηγητικού εντύπου, στο οποίο επεξηγείται πλήρως η 
ορθή οδική χρήση σε κυκλικούς κόμβους δύο λωρίδων εισόδου 
και κυκλικούς κόμβους τριών λωρίδων εισόδου. 

Του Αστυφύλακα 1181 Πάμπου Καρή 
Οδική Ασφάλεια, Τμήμα Τροχαίας, Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Επαρχίας Λεμεσού προ-
σκάλεσε όλους τους Δημάρχους και τα μέλη των Δη-
μοτικών Συμβουλίων μείζονος Λεμεσού, καθώς επί-
σης και τους κοινοτάρχες των 108 χωριών της επαρχί-
ας, σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014, στην Αστυνομική Διεύ-
θυνση Λεμεσού.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και μίλησε για θέ-
ματα της αρμοδιότητάς του, ο Έντιμος Υπουργός Δι-
καιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολά-
ου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η επίλυση προβλη-
μάτων που αφορούν στην αστυνόμευση και γενικά 
στην εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης της επαρχίας Λεμεσού.

Του Λοχία 492 Παναγιώτη Γενεθλίου
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ

Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ «ΑΝΗΦΟΡΙΖΕΙ»
ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνομία για 
μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων στην επαρχία Λεμε-
σού και την εμπέδωση οδικής συνείδησης, το Τμήμα Τροχαίας 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, άρχισε μία νέα προσπά-
θεια στοχευμένης ενημέρωσης και επικοινωνίας με κοινότη-
τες της υπαίθρου και οργανωμένα σύνολα της επαρχίας Λε-
μεσού υπό τον τίτλο: “Η Οδική Ασφάλεια «ανηφορίζει» στο 
Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο”.

Αρχή έγινε με τη μεγάλη κοινότητα Πελενδρίου, η οποία τα τελευ-
ταία χρόνια έχει θρηνήσει αρκετά θύματα στην άσφαλτο. Το Τμήμα 

Τροχαίας Λεμεσού (Οδική Ασφάλεια) και το Κοινοτικό Συμβού-
λιο Πελενδρίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας 
«Γιώργος Μαυρίκιος» και το Σύλλογο μοτοσικλετιστών Λεμεσού 
«EGOPHOBIA» διοργάνωσαν εκδήλωση αφιερωμένη στην Οδική 
Ασφάλεια, την Πέμπτη 09 Οκτωβρίου, 2014.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθου-
σα, και περιλάμβανε παρουσιάσεις από μέλος του Τμήμα-
τος Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού, εκπροσώπους του 
Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας «Γιώργος Μαυρίκιος» και του 
Συλλόγου μοτοσικλετιστών Λεμεσού «EGOPHOBIA» καθώς 
και από τον κοινοτάρχη Πελενδρίου κ. Νίκο Πατσιάουρο. Στη 
συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και επίλυση αποριών του 
κοινού από τους ομιλητές, οι οποίοι αποκόμισαν πολύ θετικά 
σχόλια. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Υπεύθυνος Τροχαί-
ας Λεμεσού Ανώτερος Υπαστυνόμος κ. Μιχάλης Κατσουνω-
τός, ο Υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας και οι γο-
νείς του άτυχου δεκαεννιάχρονου Γιάννη Παντελή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αίθουσα εκδηλώσεων «Γιάννη 
Παντελή» που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, φέρει το 
όνομα του δεκαεννιάχρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του 
σε οδική σύγκρουση στο δρόμο Λεμεσού-Πλατρών στις 
20.9.2003 μαζί με άλλο δεκαεννιάχρονο φίλο του και είναι 
αφιερωμένη στη μνήμη του.

Του Αστυφύλακα 1181 Πάμπου Καρή 
Οδική Ασφάλεια, Τμήματος Τροχαίας, Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού

ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο Άγιος Βασίλης της Αστυνομίας μοίρασε και φέτος δω-
ράκια σε πολλά παιδιά, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα 
δεκάδων σχολείων και οργανωμένων συνόλων, με αφορ-
μή τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

Ο Τ/Ε/Αστυφ. 5991 Θεόδωρος Ικκής εδώ και 30 περίπου 
χρόνια, φορά την κόκκινη φορεσιά του και την άσπρη του 
γενειάδα και μοιράζει χαρά σε μικρούς και  μεγάλους. 

Στιγμιότυπα από την παρουσία του Άγιου Βασίλη σε δημοτικό σχολείο της Λευκωσίας. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Φρενάρου σε συνεργασία 
με το Δημοτικό Σχολείο του χωριού, διοργάνωσε 
εκδήλωση Οδικής Ασφάλειας, με θέμα «Ποδηλατώ με 
ασφάλεια», στις 23/10/14, στο Φρέναρος.

Η ποδηλατοδρομία ξεκίνησε από τον χώρο του Δημοτι-
κού Σχολείου Φρενάρου και είχε προορισμό το Εξωκ-
κλήσι της Παναγίας Ασπροβουνιώτισσας, όπου οι συμ-
μετέχοντες μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεκουρα-
στούν πριν από την επιστροφή τους στο σχολείο.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να προβληθεί το ανθρώ-
πινο πρόσωπο της Αστυνομίας και παράλληλα να μά-
θουν οι μαθητές τη σωστή χρήση ποδηλάτου. Προη-
γήθηκε σχετική διάλεξη προς τους μαθητές.
 
Στην ποδηλατοδρομία συμμετείχαν 75 Μαθητές της       
Ε΄ και Στ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Φρενάρου.

Της Αστυφύλακα 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας, στο πλαίσιο της κοινω-
νικής και ανθρωπιστικής προσφοράς της Αστυνομίας, πραγμα-
τοποίησε αριθμό εκδηλώσεων, που σκοπό είχαν την περαιτέ-
ρω σύσφιγξη σχέσεων, την εμπέδωση αισθήματος εμπιστοσύ-
νης μεταξύ Αστυνομίας – κοινού, καθώς επίσης και την οικονο-
μική βοήθεια συνανθρώπων μας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποι-
ήθηκαν σε συνεργασία με δήμους, οργανωμένα σύνολα, συνδέ-
σμους γονέων και οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις αφορούσαν τη στήριξη των τα-
μείων των ΠΑΣΥΚΑΦ, του Telethon, του Αντιρευματικού Συνδέ-
σμου, του Συνδέσμου Καρκινοπαθών και φίλων, του ιδρύματος 
« Έλικας», καθώς και άλλων οργανωμένων συνόλων.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν και να 
δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στις ποικίλες δραστηριότητες, να 
τραγουδήσουν, να χορέψουν, αλλά και να απολαύσουν διάφορες 
λιχουδιές. Η ανταπόκριση του κόσμου στα πανηγύρια χαράς έστει-
λε αισιόδοξα μηνύματα για την επικράτηση της ανθρωπιάς και της 
αλληλεγγύης στην κοινωνία μας.

Του Α/Λοχ.3644 Κώστα Περιστιάνη
Υπ/νου Τμήματος, Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λευκωσίας
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Επισκοπής, σε συνεργασία με 
το Κοινοτικό συμβούλιο Καντού και την Τοπική Επιτρο-
πή Αιμοδοσίας, διοργάνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό την ενίσχυση της Τράπε-
ζας Αίματος. Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
αφού η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη και συγκε-
ντρώθηκαν συνολικά 46 φιάλες αίματος.

Επίσης, σε συνεργασία με το Εθνικό Σωματείο «Πα-
ναγιώτης Τουμάζου» στο χωριό Επισκοπή της επαρ-
χίας Λεμεσού, διοργανώθηκε τον περασμένο Οκτώ-
βριο, άλλη μια εθελοντική αιμοδοσία από την οποία 
συγκεντρώθηκαν συνολικά 21 φιάλες αίματος για την 
Τράπεζα αίματος.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ VS ΤΜΗΜΑ Γ’

Στις 17 Οκτωβρίου 2014, διεξήχθη αγώνας ποδοσφαίρου με-
ταξύ μελών του Γραφείου Ανάλυσης και Στατιστικής (ΓΑ&Σ) του 
Τμήματος Α’ Αρχηγείου και του ΤΑΕ (Ε) του Τμήματος Γ’. Ο αγώ-
νας έγινε στο γήπεδο του Διγενή Ακρίτα Μόρφου, παραπλεύρως 
του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Για την ιστορία, πρόκειται για τον επαναληπτικό αγώνα του παι-
χνιδιού της 17ης Ιουνίου 2014, όπου οι δύο ομάδες εξήλθαν 
ισόπαλες με σκορ 2-2. Ο αγώνας έληξε με νίκη του ΓΑ&Σ με 
σκορ 2-0 (με τέρματα που σημείωσαν ο Αστυνόμος Β’ Δ. Δημη-
τριάδης και ο Αστ. 247 Α. Αντωνίου). 

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αρχηγός Αστυνομίας επικρότησε 
την όλη προσπάθεια και πρωτοβουλία των συμμετεχόντων και 
απένειμε τα έπαθλα στους Υπεύθυνους των Τμημάτων. Παράλ-
ληλα, ανέφερε ότι τέτοιες ενέργειες και πρωτοβουλίες βοηθούν 
στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μελών της Αστυνο-
μίας, προάγεται το αθλητικό πνεύμα, η ευγενής άμιλλα και επι-
τυγχάνεται σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων.

Περαιτέρω, τέτοιες δραστηριότητες προβάλλουν το κοινωνικό 
πρόσωπο της Αστυνομίας, ιδιαίτερα όταν γίνονται οργανωμένα 
από διάφορα τμήματα του Σώματος.

Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής, Τμήμα Α’ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Το Τμήμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λεμεσού, σε συνερ-
γασία με την οικογένεια του αείμνηστου Μιχάλη Α. Ανδρέ-
ου, γιου του Λοχία Α. Ανδρέου, διοργάνωσε τον περασμένο 
Νοέμβριο, για 6η συνεχή χρονιά, αιμοδοσία στο πολιτιστικό 
κέντρο της Ελληνικής Τράπεζας Λεμεσού, εθελοντική αι-
μοδοσία στη μνήμη του.

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, αφού προσήλθαν περισσότε-
ροι από 100 εθελοντές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
δόθηκε επίσης ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη διαρ-
ρήξεων και κλοπών στο κοινό. Του Αστυφ. 18 Χρ. Χριστοδούλου, Κοινοτική Αστυνόμευση Λεμεσού

Του Α/Αστ1942 Σίμου Τσοπανίδη
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ο Κωστής Παλαμάς υπήρξε ένας από 
τους πολυγραφότερους Έλληνες λογο-
τέχνες και πνευματικούς ανθρώπους. 
Δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, 
διηγηματογράφος και θεατρικός συγ-
γραφέας, από τις σπουδαιότερες πνευ-
ματικές φυσιογνωμίες του νέου Ελλη-
νισμού. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της 
λογοτεχνικής «γενιάς του 1880» και 
της αποκαλούμενης «Νέας Αθηναϊκής 
Σχολής», η οποία συσπείρωνε νέους 

ποιητές που αντιδρούσαν στις υπερ-
βολές του αθηναϊκού ρομαντισμού και 
ενδιαφέρονταν για την καθιέρωση της 
δημοτικής στον ποιητικό λόγο.

Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Ιανουα-
ρίου 1859 από γονείς που κατάγονταν 
από το Μεσολόγγι. Η οικογένεια του 
πατέρα του ήταν οικογένεια λογίων, με 
αξιόλογη πνευματική δραστηριότητα. 
Όταν ο Παλαμάς ήταν 6 ετών έχασε και 

τους δύο γονείς του σε διάστημα σαρά-
ντα ημερών. Στενοί συγγενείς ανέλαβαν 
τότε τα τρία παιδιά της οικογένειας και 
έτσι έζησε στο Μεσολόγγι από το 1867 
ως το 1875.

Μετά την αποφοίτησή του από το γυ-
μνάσιο, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα 
το 1875, όπου γράφτηκε στη Νομική 
Σχολή. Σύντομα όμως, εγκατέλειψε τις 
σπουδές του, αποφασισμένος να ασχο-
ληθεί με τη λογοτεχνία. Από το 1875 
δημοσίευε σε εφημερίδες και περιοδι-
κά διάφορα ποιήματα και από το 1898 
εκείνος και οι δύο φίλοι και συμφοι-
τητές του, Νίκος Καμπάς και Γεώργιος 
Δροσίνης, άρχισαν να συνεργάζονται με 
πολιτικές-σατιρικές εφημερίδες.

Το 1886 δημοσιεύτηκε η πρώτη του 
ποιητική συλλογή Τραγούδια της Πα-
τρίδος μου στη δημοτική γλώσσα, η 
οποία εναρμονίζεται απόλυτα με το 
κλίμα της Νέας Αθηναϊκής Σχολής.      

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Το 1889 δημοσιεύτηκε ο Ύμνος εις την 
Αθηνάν, αφιερωμένος στη γυναίκα του, 
για τον οποίο βραβεύτηκε στον Φιλα-
δέλφειο ποιητικό διαγωνισμό την ίδια 
χρονιά. Ένδειξη της καθιέρωσής του 
ως ποιητή, ήταν η ανάθεση της σύνθε-
σης του Ύμνου των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, το 1896. Το 1898, μετά το θάνα-
το του γιου του Άλκη σε ηλικία τεσσά-
ρων ετών, δημοσίευσε την ποιητική 
σύνθεση Ο Τάφος. Το 1897 διορίστη-
κε γραμματέας στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, απ’ όπου αποχώρησε το 1928. Από 
την ίδια χρονιά (1897) άρχισε να δη-
μοσιεύει τις σημαντικότερες ποιητι-
κές του συλλογές και συνθέσεις, όπως 
οι Ίαμβοι και Ανάπαιστοι (1897), Ασά-
λευτη Ζωή (1904), ο Δωδεκάλογος του 
Γύφτου (1907) που αποτελεί την κορυ-
φαία έκφραση της «λυρικής σκέψης» 
του Παλαμά, Η Φλογέρα του Βασιλιά 
(1910). Τελευταία του ποιητική συλλο-
γή, Οι νύχτες του Φήμιου (1935).

Το 1918, του απονεμήθηκε το Εθνικό 
Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ 
από το 1926 αποτέλεσε βασικό μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας 
έγινε πρόεδρος το 1930. Το 1934 ήταν 
υποψήφιος για το Νόμπελ Λογοτεχνί-
ας, καθώς η φήμη του είχε προ πολ-
λού διαβεί τα σύνορα του ελληνικού 

κράτους. Η συνεισφορά του Κωστή Πα-
λαμά στα ελληνικά γράμματα υπήρ-
ξε τεράστια. Ανανέωσε σημαντικά την 
ποιητική μορφή, αξιοποιώντας στο 
έπακρο τις δυνατότητες της λογοτεχνι-
κής μας παράδοσης, από τον Όμηρο 
και τον Ρωμανό τον Μελωδό, ως τον 
Κάλβο, τον οποίο καθιέρωσε, και το 
δημοτικό μας τραγούδι. Παράλληλα, 
έκανε ένα τεράστιο λογοτεχνικό άνοιγ-
μα προς τις λογοτεχνίες της Ευρώπης, 
μπολιάζοντας την ποίησή του με τα 
σύγχρονα ρεύματα του Παρνασσισμού, 
του Συμβολισμού και του Ρεαλισμού. 
Με αγνό πανανθρώπινο ιδεαλισμό και 
πηγαία λυρική πνοή, ο Παλαμάς δημι-
ούργησε μια ολόκληρη εποχή κι έγινε 
δάσκαλος στις νεώτερες γενιές.

Η εποχή της εμφάνισης του Κωστή Πα-
λαμά, αλλά και των άλλων ποιητών της 
Νέας Αθηναϊκής Σχολής συνέπεσε με 
την έξαρση του προβληματισμού για το 
γλωσσικό ζήτημα. Ενώ σταδιακά στην 
ποίηση η δημοτική καθιερώθηκε (με 
τη συμβολή και των ποιητών της Νέας 
Αθηναϊκής Σχολής), στην πεζογραφία 
(και φυσικά στον επίσημο λόγο) επι-
κρατούσε η καθαρεύουσα. Η υποστήρι-
ξη του Παλαμά προς όλες τις προσπά-
θειες καθιέρωσης της δημοτικής ήταν 
συνεχής και έμπρακτη.

Στο ποιητικό του έργο, που ξεπερνά 
τις είκοσι συλλογές, κυριαρχεί η Ελλά-
δα ως ιδανικό και αντικείμενο αγάπης, 
η πορεία του ελληνικού έθνους μέσα 
στους αιώνες, η προσπάθεια δημιουρ-
γικής αφομοίωσης του αρχαιοελληνι-
κού πνεύματος και της λαϊκής παράδο-
σης και το πνεύμα της οικουμενικότη-
τας του ελληνικού πολιτισμού.

Ο Παλαμάς πέθανε στις 27 Φεβρουαρί-
ου του 1943 έπειτα από σοβαρή ασθέ-
νεια. Η κηδεία του έμεινε ιστορική, κα-
θώς μπροστά σε έκπληκτους Γερμα-
νούς κατακτητές, χιλιάδες κόσμου τον 
συνόδευσε στην τελευταία του κατοι-
κία, στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών, ψάλ-
λοντας τον εθνικό ύμνο.

Της Αστυφύλακα 3633 Παναγιώτας Γεωργίου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείου Αστυνομίας

Έργο του Γεώργιου Ροϊλού Οι ποιητές. Μεγάλοι ποιητές της γενιάς του 1880. Μεταξύ τους, οι Γεώργιος Δροσίνης, 
Ιωάννης Πολέμης, Γεώργιος Σουρής και στο κέντρο ο Κωστής Παλαμάς.
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ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

ΛΟΧΙΑΣ 301 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Μιχάλης Χριστοφορίδης γεννήθηκε στη 
Λευκωσία στις 10 Φεβρουαρίου 1970 και 
καταγόταν από το κατεχόμενο χωριό Πυρόι. 
Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευ-
κωσίας το 1987 και διετέλεσε τη στρατιωτι-
κή του θητεία ως Λοχίας Πεζικού. Σπούδα-
σε στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύ-
πρου (Α.Ξ.Ι.Κ.) αποκτώντας “Higher Diploma 
in Hotel and Catering Management”.

Προσλήφθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
στις 18 Μαΐου 1992. Υπηρέτησε για δύο χρό-
νια στον Πυροσβεστικό Σταθμό Καϊμακλίου, 8 
χρόνια στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της 
Λάρνακας και από τις 14/9/2010 στον Πυρο-
σβεστικό Σταθμό Αεροδρομίου Λάρνακας.

Το 2001 διακρίθηκε στο βαθμό του Αρχιπυ-
ροσβέστη, και τον ίδιο χρόνο προήχθηκε σε 
Αναπληρωτή Λοχία μέχρι το 2013 όπου και 
απόκτησε το βαθμό του Λοχία.

Παρακολούθησε όλες τις εκπαιδεύσεις στη 
Σχολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι 
το βαθμό του Λοχία. Το 2010 παρακολούθη-
σε εκπαίδευση στην κατάσβεση αεροσκα-
φών του International Fire Training Centre 
στο Teeside του Ηνωμένου Βασίλειου. 

Κατείχε το πιστοποιητικό προνοσοκομια-
κής φροντίδας (PHTLS) και ήταν εκπαιδευ-
τής Πρώτων Βοηθειών.

Ο Μιχάλης παντρεύτηκε την Αστυφύλακα 
Μαρία Δημητρίου, με την οποία απέκτησαν 
2 παιδιά, τον Χριστόφορο και την Αντρεάνα, 
17 και 13 χρονών αντίστοιχα. Η Μαρία γέν-
νησε το τρίτο τους παιδί, την Μιχαήλια αρ-
χές Νοεμβρίου 2014.

Απεβίωσε στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 μετά 
από τρίμηνη μάχη με τον καρκίνο. 

Αιωνία σου η μνήμη Λοχία Μιχάλη.

Της Πυροσβέστη 3239 Κωνσταντίνας Δημητρίου
Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
ΕΠΙ 32 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΜΕ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Με μεγάλη θλίψη η Φιλαρμονική της Αστυνο-
μίας Κύπρου αποχαιρέτησε στις 22 Σεπτεμ-
βρίου 2014, ένα εκλεκτό μέλος της, τον Γιώρ-
γο Θεοφανίδη.

Ο αείμνηστος Γιώργος Θεοφανίδης ενεγράφη 
στη Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου, το 
1956 και αποτελούσε αφοσιωμένο και αγαπη-
τό μέλος της ως το 1988 που αφυπηρέτησε. Η 
πρόσληψή του έγινε από τον ίδιο το Βρετανό, 
τότε, μαέστρο Ο’ Κόνορ, ο οποίος διέκρινε στο 
πρόσωπό του, το μεγάλο μουσικό του ταλέντο.

Η μεγάλη του αγάπη, αλλά και η απόλυτη αφο-
σίωσή του στη μουσική τέχνη, τον κατέστησε 
έναν άριστο δεξιοτέχνη και ερμηνευτή πνευ-
στών οργάνων (κλαρίνο και φλάουτο) και του 
αγαπημένου του ακορντεόν. Οι γνώσεις του 
για τη μουσική θεωρία και αρμονία ήταν άπει-
ρες, με αποτέλεσμα τις πολλές επιτυχίες του σε 
αντίστοιχες μουσικές εξετάσεις.

Ο Γιώργος Θεοφανίδης διετέλεσε, επίσης, κα-
θηγητής στη Μουσική Ακαδημία, με διευθυντή 

τον αείμνηστο Αρβανιτάκη, ενώ παράλληλα οι 
συμμετοχές του στα μουσικά καλλιτεχνικά δρώ-
μενα του τόπου, ήταν αμέτρητες. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά τις πιο κάτω:

   - Μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας ΜΟZART,
      με διευθυντή τον τότε, μαέστρο Γιάγκο Μιχαηλίδη.
   - Συμμετοχή σε μουσικά σύνολα με τους μουσικούς 
      Μιχαλάκη Γιασεμίδη, Γεώργιο Αβέρωφ, Μαυροφί-
      λιππο, Χριστόδουλο Πίπη και πολλούς άλλους.
   - Συμμετοχές σε αποστολές του ΚΟΤ και
      της Μορφωτικής Υπηρεσίας , ως βασικός
     οργανοπαίκτης, σε χώρες του εξωτερικού
   - Συμμετοχή σε πολλές δισκογραφικές ηχογραφή-
     σεις και συναυλίες με την Καλλιόπη Σπύρου,
     τον Νάσο Παναγιώτου και τον Βάσο Κωνσταντίνου.
   - Εμφανίσεις στο ΡΙΚ με το σχήμα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
     και την Κυριακού Πελαγία.
   - Οπτικογραφήσεις στην ΕΡΤ με το Λαογραφικό 
     Όμιλο ΑΚΡΙΤΕΣ Γερίου.
   - Οπτικογραφήσεις για το BBC
     με τους Αβέρωφ και Πίπη.
   - Δισκογραφική συνεργασία με το μουσικοσυνθέτη 
     Γιώργο Κριμιζάκη.
   - Πολύχρονη συνεργασία σε μουσικό σχήμα με τους 
     Κώστα Βιολάρη (βιολί) και Κωνσταντή Καϊλή
     (λαούτο) που εμφανίζονται στην πρώτη ταινία,
     αγγλικής παραγωγής, για την Κύπρο το 1947
     CYPRUS IS AN ISLAND.
   - Πολλές δισκογραφικές συμμετοχές σε δίσκους
     επωνύμων συνθετών και ερμηνευτών.

Ο Γιώργος Θεοφανίδης καταγόταν από το Δάλι 
και από πολύ μικρός άρχισε να παίζει μουσική, 
βιολί και πάντζιο αρχικά, μαθητεύοντας δίπλα 
στον ίδιο του τον πατέρα, έναν εξαιρετικά προι-
κισμένο μουσικό, τον Παναγιώτη Θεοφανίδη.

Στη συνέχεια, η αγάπη του για τη μουσική με-
τατράπηκε σε ατέλειωτες ώρες μελέτης, γε-
γονός που τον οδήγησε, σε συνδυασμό πά-
ντα με το ταλέντο του, στην αξιοζήλευτη μα-
εστρία που διέκρινε τις μουσικές του ερμη-
νείες. Τέτοια ήταν η αγάπη του για τη μουσι-
κή που ασχολήθηκε σοβαρά και με τη κατα-
σκευή μουσικών οργάνων, τα οποία είχαν τέ-
λεια απόδοση. Έχει κατασκευάσει με εξαιρε-
τική επιτυχία, βιολιά και λαούτα.

Ο Γιώργος Θεοφανίδης παντρεύτηκε τη Χλόη 
Αβραάμ, απέκτησε δύο παιδιά, τον Αντρέα και 
την Παναγιώτα και κατοικούσε στο Πέρα Χωριό 
Νήσου, ως το τέλος της ζωής του.

Στην οικογένειά του, όπως και στην αγαπημέ-
νη του τέχνη, τη μουσική, αφιέρωσε όλη του τη 
ζωή. Φιλοξενώντας τον Γιώργο Θεοφανίδη, σε 
εκπομπή του, ο Κώστας Χαραλαμπίδης ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά, για τον ίδιο…« Αφιέρωσε 
ολόκληρη τη ζωή του στην ομορφιά, στην έκ-
φραση, στη δημιουργία, στη μουσική και ιδιαί-
τερα στο αγαπημένο του όργανο, το ακορντεόν».
Τη μνήμη του θα συνοδεύουν πάντα, για όσους 
τον γνώρισαν, η αγάπη και η εκτίμηση, τόσο για 
το μουσικό του ταλέντο, όσο και για τον εξαίρε-
το χαρακτήρα του, που τον ξεχώριζε ως καλλι-
τέχνη και ως άνθρωπο.

Αιωνία του η μνήμη!

Του Αντρέα Θεοφανίδη, Πέρα Χωριό Νήσου



αστυνομικάχρονικά 50

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θεωρείται ότι έχουν μεγάλο 
κόστος κατασκευής και εφαρμογής. Είναι αλήθεια όμως αυτό;

Μπορούν να καλύψουν έως και το σύνολο των ενεργεια-
κών αναγκών του πλανήτη, μέχρι το 2050. Το κόστος χρή-
σης των υδρογονανθράκων είναι αρκετά πιο χαμηλό από το 
αντίστοιχο της καύσης άνθρακα, όσον αφορά στην παρα-
γωγή ενέργειας και ηλεκτρισμού. Και φυσικά, στη δεύτερη 
περίπτωση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και όλες τις βλα-
βερές-καταλυτικές συνέπειες στο περιβάλλον, στο κλίμα 
και κατ΄επέκταση στη βιοποικιλότητα, κομμάτι της οποίας 
είμαστε και εμείς. Οι άνθρωποι.

Αυτά προκύπτουν από την πρόσφατη μελέτη των Edgar 
Hertwich and Thomas Gibon για την Εθνική Ακαδημία Επιστη-
μών της Νορβηγίας.

Η ευρεία ανάπτυξη της αιολικής και ηλιακής ενέργειας 
μπορεί να περιορίσει τη ρύπανση που οφείλεται στην πα-
ραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι βασικό συμπέ-
ρασμα των μελετητών.

Η νορβηγική ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμά 
της, πραγματοποιώντας την πρώτη διεθνή εκτίμηση κύκλου 
ζωής για την κάθε μέθοδο παραγωγής. Έτσι υπολόγισε το 
κόστος, όχι μόνο στην τελική φάση της κατασκευής ή της 
λειτουργίας της μονάδας, αλλά από την αρχή. Για παράδειγ-
μα, στις εγκαταστάσεις  παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, μελέτησε έρευνες σχετικές με το κόστος και τη 
διαθεσιμότητα των μετάλλων που απαιτούνται για τις εγκατα-
στάσεις της «πράσινης ενέργειας».

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 
ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΕΝ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ.
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα φωτοβολταϊκά απαιτούν από 11 έως 40 φορές περισσό-
τερο χαλκό απ’ ό,τι οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγω-
γής ενέργειας.  Αντίστοιχα οι ανεμογεννήτριες χρειάζονται 
14 φορές περισσότερο σίδηρο. Στη μελέτη υπολογίζονται 
οι απαιτήσεις σε αλουμίνιο, χαλκό, νικέλιο και ατσάλι, σε 
μεταλλουργικής ποιότητας πυρίτιο, σε επίπεδο γυαλιού 
και ψευδαργύρου.

Οι Νορβηγοί επιστήμονες έλαβαν υπόψη το αποτύπωμα κάθε 
μεθόδου στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, αιωρούμε-
νων σωματιδίων, στην τοξική δηλητηρίαση των οικοσυστη-
μάτων και στην ανάπτυξη του υπερτροφισμού στα ύδατα.

Εξετάζοντας δύο σενάρια μεγάλης ανόδου της παγκόσμι-
ας κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2050 (το ένα με αύξηση 
134% και το άλλο με αύξηση 121%, λόγω μεγαλύτερης ενερ-
γειακής εξοικονόμησης), συμπέραναν ότι μπορούν να καλυ-
φθούν από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με μικρότερο 
τελικά κόστος από τη «βρώμικη ενέργεια».

Όπως ανέφεραν, η παραγωγή 2 ετών χαλκού και 1 έτους σι-
δήρου αρκεί για να οικοδομήσει ένα ενεργειακό σύστημα χα-
μηλού άνθρακα, ικανό να προμηθεύσει τις παγκόσμιες ανά-
γκες ηλεκτρικού ρεύματος το 2050.

Παρόμοια συμπεράσματα έχει και η  έκθεση της Διεθνούς 
Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) που επισημαίνει ότι η ταχύτατη 
πτώση του κόστους των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα ανα-
δεικνύει ως μια από τις κύριες πηγές ηλεκτρισμού τις επό-
μενες δεκαετίες, ενώ παράλληλα αποτελούν την ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη τεχνολογία Α.Π.Ε. στον κόσμο από το 2000.

Σήμερα καλύπτουν μόλις το 1% του παγκόσμιου ενεργειακού 
μείγματος αλλά υπολογίζεται πως μέχρι το 2050 θα μπορού-
σαν να καλύψουν το 16%, ενώ η συγκεντρωτική ηλιακή ενέρ-
γεια (CSP) επιπλέον το 11%. Σύνολο 27%.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σήμερα οικονομικά 
ανταγωνιστικές, συνυπολογίζοντας στο κόστος κάθε μεθό-
δου παραγωγής και τις συνέπειες σε περιβάλλον και δημό-
σια υγεία (το λεγόμενο εξωτερικό κόστος).

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα για λογαριασμό της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από 
ανεμογεννήτριες στο έδαφος κοστίζει περίπου 105 ευρώ 
ανά μεγαβάτ μαζί με το εξωτερικό κόστος. Οι μονάδες πα-
ραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο έχουν μεικτό κόστος 
164 ευρώ, του άνθρακα 233 ευρώ/ μεγαβάτ, ενώ η πυρηνική 
ενέργεια, οι θαλάσσιες ανεμογεννήτριες και η ηλιακή ενέρ-
γεια είναι περίπου στα 125 ευρώ/μεγαβάτ.

Το κόστος της κιλοβατώρας από φωτοβολταϊκά έχει πέ-
σει, από το 2008 στο 2012, στο μισό, δηλαδή από 200 σε 100 
ευρώ, δείχνοντας  τη μεγάλη τεχνολογική πρόοδο.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Έντονη είναι η διαμάχη για το ποια τεχνολογία είναι φθηνό-
τερη και συνολικά συμφέρουσα. Τα λόμπι του άνθρακα και 
του πετρελαίου κατηγορούν τις Α.Π.Ε πως είναι πανάκριβες 
και απαιτούν μεγάλες κρατικές – ευρωπαϊκές ενισχύσεις, 
που τελικά επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Οι υποστηρικτές των Α.Π.Ε., οικολόγοι αλλά και μεγάλες 
ενώσεις εταιρειών με διαρκώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών, 
υπογραμμίζουν το συνολικό κόστος κάθε τεχνολογίας, λόγω 
και των συνεπειών στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Αποκαλυπτική είναι απ’ αυτή την άποψη η πρόσφατη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δείχνει πως η «πράσι-
νη ενέργεια» δεν είναι ο μόνος ωφελημένος από τις ενισχύ-
σεις της Ε.Ε.

Το 2012 οι ενισχύσεις στην ηλιακή ενέργεια ήταν 14,7 δισ. 
ευρώ, στην αιολική 10,1 δισ., στη βιομάζα 8,3 δισ. και στα 
υδροηλεκτρικά 5,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι μονάδες άν-
θρακα ενισχύθηκαν με 10,1 δισ., η πυρηνική ενέργεια 7 
δισ. και το φυσικό αέριο 5,2 δισ. ευρώ. Στα παραπάνω 
ποσά δεν περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις ή 
άλλες διευκολύνσεις, οι οποίες στηρίζουν περισσότερο τη 
«μαύρη ενέργεια».

Πέρυσι είχε διαρρεύσει στη γερμανική εφημερίδα 
Süddeutsche Zeitung, έκθεση που υπολόγιζε πως το 2011 
οι Α.Π.Ε. έλαβαν ως ενισχύσεις 30 δισ. ευρώ, έναντι 35 δισ. 
της πυρηνικής ενέργειας και 26 δισ. ευρώ των υδρογοναν-
θράκων. Το δημοσίευμα μιλούσε για επιπλέον 40 δισ. ευρώ 
σε άνθρακα και φυσικό αέριο για την αντιμετώπιση των συ-
νεπειών τους σε υγεία και περιβάλλον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μη ανανεώσιμες πηγές

Δεν είναι δυνατό να ανανεώσουν σε εύλογο, για τον άνθρωπο, 
χρονικό διάστημα την αποθηκευμένη τους ενέργεια. Η διαδι-
κασία σχηματισμού τους διήρκεσε εκατομμύρια χρόνια.

Γαιάνθρακες: λιγνίτης, ανθρακίτης, τύρφη, κ.λπ..
Πετρέλαιο: μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, κηροζίνη κ.λπ.
Φυσικό Αέριο
Πυρηνική Ενέργεια

Ανανεώσιμες πηγές

Χαρακτηρίζονται οι πηγές που μπορούν με φυσικό τρό-
πο να ανανεώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την 
αποθηκευμένη τους ενέργειας

Ηλιακή: από τον ήλιο
Υδραυλική: από το νερό
Αιολική: από τον άνεμο
Βιομάζα: οργανική ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως καύσιμο
Γεωθερμική: προέρχεται από το εσωτερικό της γης και 
σχετίζεται με ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες  γεωλο-
γικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής
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Κάθε ενεργειακή πηγή, χαρακτηρίζεται χρήσιμη εφόσον η ενέργεια που περιέχει:

-  Είναι άφθονη με εύκολη πρόσβαση στην πηγή της
-  Μετατρέπεται χωρίς δυσκολία σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
-  Μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕΜΙΑΣ

ΠΗΓΗ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

Ήλιος

Άνεμος

Βιοκαύσιμα

Υδατοπτώσεις

Άνθρακας

Πετρέλαιο

Φυσικό Αέριο

Πυρηνική Ενέργεια

Μηδενικές εκπομπές
διοξειδίου  του άνθρακα
Ανανεωσιμότητα
Επάρκεια

Μηδενικές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα
Ανανεωσιμότητα
Επάρκεια

Ελάχιστες εκπομπές
θερμοκηπιακών αερίων
Ανανεωσιμότητα

Μηδενικές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα
Δωρεάν πρώτη ύλη

Σταθερότητα
Επάρκεια στην αγορά

Αναπτυγμένη τεχνολογία

Σχετικά «φιλικό» στο περιβάλλον
Καύσιμο υψηλής ενεργειακής αξίας

Αφθονία πρώτης ύλης
Μεταφορά πρώτων υλών

Αστάθεια
Ακριβή τεχνολογία
Δεσμεύει εκτεταμένες περιοχές

Αστάθεια
Δεσμεύει εκτεταμένες περιοχές

Μεταφορά βιομάζας
Χρήση νερού για την παραγωγή 
βιομάζας με πιθανές επιπτώσεις 
στα οικοσυστήματα

Υψηλό κόστος κατασκευής
Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα

Υψηλές εκπομπές CO2 και SO2
Μη ανανεώσιμη πηγή
Συσσώρευση υπολειμμάτων

Περιορισμένη διαθεσιμότητα
Μεγάλο κόστος μεταφοράς
Μη ανανεώσιμη πηγή
Εύφλεκτο
Υψηλές εκπομπές CO2 και NO2

Περιορισμένη διαθεσιμότητα
Μη ανανεώσιμη πηγή
Εκτεταμένο δίκτυο
Εκπομπές CO2

Απόβλητα
Κίνδυνος ανάπτυξης
πυρηνικών όπλων

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

Θεόφιλος Κουτρουμάνης
Copywriter, Marketway/Publicis

ΠΗΓΗ
http://www.cie.org.cy
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Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της δια-
τροφικής πρόσληψης των παιδιών στην Κύπρο και η αξιο-
λόγησή της βάσει των διατροφικών συστάσεων. Στη μελέ-
τη έλαβαν μέρος 1414 παιδιά, ηλικίας 6.0-18.9 ετών, από 
όλη την Κύπρο, τα οποία συμπλήρωσαν τριήμερο ημερο-
λόγιο διατροφής. Η διατροφή ενός μεγάλου ποσοστού των 
παιδιών, υπερέβαινε τη μέγιστη συνιστώμενη πρόσληψη 
ολικού και κορεσμένου λίπους, ενώ σχεδόν κανένα παιδί 
κατανάλωνε αρκετές φυτικές ίνες. Επιπλέον, περίπου 25% 
των κοριτσιών 14.0-18.9 ετών είχαν ανεπαρκή πρόσληψη 
σιδήρου. Η διατροφή των παιδιών είναι χαμηλής ποιότη-
τας και αυτό μπορεί να αποτελεί παράγοντα προδιάθεσης, 
σε εκφυλιστικές παθήσεις και αναιμία στα κορίτσια. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζονται απόψεις για την υγιεινή διατρο-
φή των παιδιών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μία ισορροπημένη διατροφή κατά την παιδική ηλικία εί-
ναι σημαντική, τόσο για την ανάπτυξη ενός παιδιού, όσο 
και για την προστασία της υγείας του, από χρόνιες εκφυλι-
στικές παθήσεις. Στην Κύπρο, τα τελευταία 30-40 χρόνια, 
υπήρξαν πολλές δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές 
αλλαγές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να προκύψουν αλλα-
γές στις διατροφικές συνήθειες, οι οποίες ίσως να σχετί-
ζονταν με την υψηλή και αυξανόμενη επικράτηση της πα-
χυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης, ήταν να αποτιμηθεί η διατροφική πρόσληψη των 
παιδιών στην Κύπρο και να αξιολογηθεί βάσει των εκά-
στοτε διατροφικών συστάσεων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΓΜΑ

Η μελέτη διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα 2009-2010, σε 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών στη Δημοτική και τη 
Μέση εκπαίδευση, έχοντας τη σχολική τάξη ως μονάδα δειγ-
ματοληψίας. Συνολικά, 1414 παιδιά και έφηβοι (39% αγόρια 
και 61% κορίτσια) συμπλήρωσαν και επέστρεψαν το τριήμε-
ρο ημερολόγιο διατροφής. Για την ανάλυση των διατροφικών 
προσλήψεων, λήφθηκε υπόψη η ηλικία ως εξής: 6.0 - 8.9 
χρονών (Ν= 320, 23%), 9.0 - 13.9 χρονών (Ν=525, 37%) και 
14.0-18.9 χρονών (Ν= 569, 40%). Επίσης, έγιναν μετρήσεις 
βάρους σε 1080 παιδιά (76%). Σύμφωνα με τις μετρήσεις, 
το 9% των παιδιών (Ν=99) είχαν βάρος κάτω του κανονικού, 
το 63% (Ν=687) είχαν κανονικό βάρος, το 19% (Ν=210) ήταν 
υπέρβαρα και το 9% (Ν=93) ήταν παχύσαρκα.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι συμμετέχοντες ηλικίας 12 ετών και άνω ή οι γονείς/κη-
δεμόνες των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών κλήθηκαν να κρα-
τήσουν ένα τριήμερο ημερολόγιο διατροφής για τρείς συ-
νεχόμενες ημέρες (2 καθημερινές και μία μέρα του Σαβ-
βατοκύριακου). Δόθηκαν λεπτομερείς γραπτές οδηγίες, 
συμπεριλαμβανομένου παραδείγματος για μια ημέρα. Οι 
οδηγίες είχαν ως εξής: ‘Θα αρχίσετε από το πρωινό – ανα-
φέρατε τι περιλαμβάνει αυτό πχ. ένα ποτήρι γάλα – εί-
δος γάλατος (φρέσκο, εβαπορέ, σοκολατούχο ή οτιδήπο-
τε άλλο) – με επιπλέον ζάχαρη (αναφέρατε πόσα κουταλά-
κια) και μία φέτα ψωμί (άσπρο, μαύρο, χωριάτικο, ζυμω-
μένο στο σπίτι) ίση 1 φέτα του τόστ, ή οτιδήποτε άλλο κα-
ταναλώνετε. Μετά το πρωινό πήγατε στο σχολείο, τί φάγα-
τε όση ώρα ήσασταν στο σχολείο – αν αγοράσατε κάτι να 
φάτε (αναφέρατε είδος και ποσότητα). Με αυτό τον τρό-
πο θα συνεχίσετε για όλη την υπόλοιπη μέρα, μέχρι την 
ώρα του νυχτερινού ύπνου.’ Όλα τα ημερολόγια τροφίμων 
αναλύθηκαν με τη χρήση του λογισμικού «Ανάλυση Τροφί-
μων», που περιλαμβάνει τη διατροφική σύσταση ελληνι-
κών τροφίμων. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε γραπτή συγκατάθε-
ση και η σύμφωνη γνώμη των γονιών/κηδεμόνων, καθώς 
και η συναίνεση των ίδιων των συμμετεχόντων πριν από τη 
συμμετοχή τους στη μελέτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η διατροφική ποιότητα αξιολογήθηκε με βάση τις αναφο-
ρές, για τις διατροφικές προσλήψεις, που δημοσιεύθη-
καν από το Ινστιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ (ΙοΜ) (Institute 
of Medicine, 2006) και τις διατροφικές κατευθυντήριες 
γραμμές που δόθηκαν από το WHO/FAO.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η λήψη ενέργει-
ας ήταν μεταξύ 1780-1900 kcal (χιλιοθερμίδες)/ την ημέρα, 
ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και το φύλο των παιδιών. Το 
42-84% των παιδιών στις διάφορες ηλικιακές ομάδες κατα-
νάλωναν περισσότερη από τη μέγιστη συνιστώμενη πρόσλη-
ψη ενέργειας σε λίπος, δηλαδή η διατροφή τους αποτελεί-
το από >35% λίπος. Το υψηλότερο ποσοστό ήταν στα αγόρια 
μεταξύ 14.0-18.9 ετών. Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα (SFA) συ-
νέβαλαν στο 13.7-15.3% της συνολικής ενέργειας, και πάνω 
από το 90% των παιδιών υπερέβησαν τη μέγιστη συνιστώ-
μενη πρόσληψη, που καθορίζεται ως 10% της ολικής καθη-
μερινής ενέργειας. Ο μέσος όρος πρόσληψης μονοακόρε-
στων λιπαρών οξέων, ήταν μεταξύ 15.2-18.1% της συνολικής 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
> ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
> Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΡΕΥΝΑ
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ενέργειας, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, ενώ τα πολυακό-
ρεστα λιπαρά οξέα συνέβαλαν σε ποσοστά 4.8-5.9% στη συ-
νολική ενέργεια. Επιπλέον, διαπιστώθηκε, ότι η πρωτεΐνη 
συνέβαλε στο 16.2-17.7% της συνολικής ενεργειακής λήψης, 
ενώ το 65-83% (το υψηλότερο ποσοστό ήταν για τα αγόρια 
14.0-18.9 ετών) των παιδιών στις διάφορες ηλικιακές ομά-
δες, υπερέβησαν τη μέγιστη συνιστώμενη πρόσληψη ενέρ-
γειας σε πρωτεΐνες, δηλαδή η διατροφή τους αποτελείτο από 
15% πρωτεΐνη ή περισσότερο.

Η μελέτη έδειξε ακόμη ότι, η πρόσληψη φυτικών ινών 
ήταν κατά μέσο όρο περίπου 14.0-15.2 γρ/ημέρα, ενώ 
σχεδόν όλα τα παιδιά (94.7-100% στις διάφορες ηλικια-
κές ομάδες) δεν κατανάλωναν τη συνιστώμενη λήψη των 
τουλάχιστον 14γρ φυτικών ινών/1000 χιλιοθερμίδες (kcal).

Παράλληλα, έδειξε, ότι η λήψη χοληστερόλης κυμαινό-
ταν από 255-345 mg/ την ημέρα, ενώ περίπου 28.0-59.0% 
των παιδιών φαίνεται να κατανάλωναν περισσότερο από το 
ανώτατο όριο των 300 mg/ την ημέρα.

Η στατιστική ανάλυση των βιταμινών έδειξε, ότι η λήψη 
της βιταμίνης C κυμαινόταν από 86.3-99.9% mg/ημέ-
ρα και 35.8 των αγοριών και το 32.8% των κοριτσιών 
ηλικίας 14.0-18.9 χρονών, κατανάλωναν λιγότερη από 
τη Συνιστώμενη Ημερήσια Μέση Αναγκαία Πρόσληψη 
(Estimated Average Requirement EAR). Αν και η πρό-
σληψη των βιταμινών Β1 και Β2 ήταν επαρκής, διαπι-
στώθηκε ότι λιγότερο από το 15% των παιδιών κατανα-
λώνουν λιγότερη από την EAR (οι έφηβοι είχαν περισ-
σότερες πιθανότητες να μην καταναλώνουν αρκετές από 
αυτές τις βιταμίνες). Η πρόσληψη της Bιταμίνης Β6 φά-
νηκε να ήταν επαρκής για τα περισσότερα παιδιά (μέση 
τιμή: 1.04 έως 2.06 mg/ημέρα) με εξαίρεση του 21% 
των κοριτσιών ηλικίας 14.0-18.9 ετών, των οποίων η 
πρόσληψη ήταν και πάλι κάτω από την EAR.

Όσον αφορά τα μέταλλα, η έρευνα κατέδειξε, ότι η μέση 
πρόσληψη ασβεστίου ήταν 859-1028 mg/ την ημέρα και 
ότι μεγάλο ποσοστό (85-90%) των εφήβων κατανάλωσαν 
λιγότερη από την EAR σε μαγνησίο. Ακόμη, διαφάνηκε,ότι 



αστυνομικάχρονικά 56

ΕΡΕΥΝΑ

η πρόσληψη νατρίου υπερέβη το ανώτατο όριο σε 47.5-
78.4% των παιδιών. Όμως, η πρόσληψη σιδήρου ποικίλει. 
Αυτή βρέθηκε να είναι από 10.4-13.0 mg/ημέρα με τα πο-
σοστά ανεπαρκούς πρόσληψης περίπου 25% σε κορίτσια 
ηλικίας 14.0-18.9 ετών.

Συνοπτικά, η μελέτη έδειξε, ότι η διατροφική πρόσληψη των 
παιδιών στην Κύπρο και εφήβων είναι χαμηλής ποιότητας. 
Η διατροφική αυτή σύσταση, είναι ανησυχητική, αφού μπο-
ρεί να προδιαθέσει τα παιδιά στην εμφάνιση παχυσαρκίας, 
καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδη διαβήτη τύπου II, 
οστεοπόρωσης και καρκίνου (Biro & Wien, 2010; Al-Tahan, 
Gonzalez-Gross, & Pietrzik, 2006), αν και η υψηλή πρόσλη-
ψη μονοακόρεστων μπορεί να έχει προστατευτική επίδρα-
ση ιδιαίτερα κατά τις πρώτες δεκαετίες της ζωής (Perez-
Jimenez et al., 2005). Τα υψηλά ποσοστά των εφήβων κο-
ριτσιών, που έχουν ανεπαρκή πρόσληψη σιδήρου, προκαλεί 
ανησυχία, δεδομένου ότι θα μπορούσε να τις θέσει σε κίν-
δυνο εμφάνισης σιδηροπενικής αναιμίας, που σχετίζεται με 
διάφορες συνέπειες όπως κόπωση, έλλειψη συγκέντρωσης, 
απώλεια μνήμης κ.τ.λ. (Stoltzfus, 2003).

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Προκειμένου να αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήματα, 
είναι σωστό τα παιδιά και ιδιαίτερα οι έφηβοι, να υιοθετή-
σουν το πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής (Bach-Faig 
et al, 2011), μειώνοντας την πρόσληψη σε ολικό και κο-
ρεσμένο λίπος καθώς και τη χοληστερόλη. Συστήνεται, 
η κατανάλωση κόκκινου κρέατος όπως αρνί, χοιρινό και 

βοδινό να γίνεται μόνο δύο φορές το μήνα και να απο-
φεύγονται τα τηγανιτά φαγητά, τα επεξεργασμένα κρέα-
τα όπως αλλαντικά, χοτ-ντογκ, λουκάνικα κ.λπ.. Επιπλέ-
ον θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σημαντική συμβολή στην 
πρόσληψη λίπους των εφήβων, είναι τα πρόχειρα φαγητά 
(‘fast-food’), που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά 
και αλάτι, και προσφέρουν ελάχιστες βιταμίνες. Είναι προ-
τιμότερο αυτά τα φαγητά να καταναλώνονται μόνο σε ειδι-
κές περιπτώσεις ή αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, να κα-
ταναλώνεται μόνο ένα είδος τροφίμου π.χ. ένα μπιφτέ-
κι κοτόπουλο αντί για ένα «γεύμα», όπως μπιφτέκι με πα-
τάτες και αναψυκτικό. Παράλληλα, τα παιδιά και οι έφη-
βοι καλούνται να διαλέξουν χαμηλά σε λιπαρά ή άπαχα γα-
λακτοκομικά προϊόντα, όπως το τυρί με χαμηλά λιπαρά, 
ημι-αποβουτυρωμένο γάλα, γιαούρτι χαμηλών λιπαρών ή 
άπαχο. Συνάμα, να αποφεύγεται η κατανάλωση κρέμας γά-
λακτος και να περιορίζεται η κατανάλωση τροφίμων, όπου 
χρησιμοποιείται φρέσκα κρέμα, όπως μακαρόνια καρμπο-
νάρα και επιδόρπια.

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα χαμηλά σε λιπα-
ρά γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν το ίδιο και μερικές 
φορές περισσότερο ασβέστιο ανά 100 ml, αφού το ασβέ-
στιο εμπεριέχεται στις πρωτεΐνες και όχι στο λίπος και 
συνεπώς, δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο για την υγεία τους. 
Τα παιδιά και έφηβοι πρέπει επίσης, να περιορίσουν την 
κατανάλωση γλυκών, μπισκότων, κέικ, σοκολάτων και άλ-
λων ειδών ζαχαροπλαστικής σε 1-2 φορές την εβδομάδα ή 
λιγότερο, αφού αυτά περιέχουν κρυφές πηγές κορεσμένων 
και ακόρεστων (τρανς) λιπαρών οξέων.
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Για να αυξήσουν την πρόσληψη σιδήρου, τα κορίτσια εν-
θαρρύνονται να καταναλώνουν πηγές αιμικού σιδήρου που 
βρίσκεται στα ζωικά προϊόντα, όπως άπαχο κρέας, π.χ. 
κοτόπουλο ή άπαχο χοιρινό και βοδινό κρέας, καθώς και 
να αυξήσουν την κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών. Ο 
σίδηρος υπάρχει επίσης και σε μια άλλη μορφή, τη μη-
αιμική, η οποία βρίσκεται στις φακές, τα πράσινα φυλλώ-
δη λαχανικά όπως το μπρόκολο, το σπανάκι και ο μαϊντα-
νός, καθώς και σε αποξηραμένα φρούτα, π.χ. βερίκοκα. 
Αυτή η μορφή σιδήρου, για να απορροφηθεί, θα πρέπει να 
λαμβάνεται πάντα με μία πηγή βιταμίνης C, όπως ένα πορ-
τοκάλι ή χυμός πορτοκάλι ή σαλάτα που περιέχει ντομά-
τα ή/και πιπέρια. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για να αυξηθεί 
η απορρόφηση του σιδήρου, θα πρέπει να αποφεύγεται η 
κατανάλωση ασβεστίου κατά τη διάρκεια του γεύματος, 
καθώς και 1 ώρα πριν και 1-2 ώρες μετά το γεύμα. Ένα 
κοινό «λάθος» όσων προσπαθούν να αυξήσουν την πρό-
σληψη σιδήρου, είναι να καταναλώνουν φακές με γιαούρ-
τι. Ο καλύτερος συνδυασμός είναι φακές με χυμό λεμο-
νιού και μία σαλάτα που περιέχει ντομάτα και η κατανάλω-
ση ενός πορτοκαλιού αμέσως μετά. Επιπρόσθετα, για να 
βελτιωθεί η απορρόφηση του σιδήρου, πρέπει να αποφεύ-
γεται η κατανάλωση τσαγιού, σοκολάτας ή κρασιού πριν τη 
διάρκεια του γεύματος και 1-2 ώρες μετά το γεύμα.

Σε σχέση με το ασβέστιο, για να αυξήσουν την πρόσλη-
ψή του, τα παιδιά και οι έφηβοι, θα πρέπει να εξασφα-
λίζουν την κατανάλωση 3-4 μερίδων γαλακτοκομικών 
προϊόντων χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά την ημέ-
ρα. Μία μερίδα είναι 1 ποτήρι γάλα, 200 γρ γιαούρτι ή 
30-40 γρ. τυρί. Άλλες πηγές ασβεστίου, είναι τα αμύ-
γδαλα, το μπρόκολο, η σόγια ή το γάλα ρυζιού που είναι 
εμπλουτισμένο με ασβέστιο για εκείνους που δεν κατα-
ναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα.

Για να μειώσουν την πρόσληψη αλατιού, τα παιδιά θα πρέ-
πει να μειώσουν την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφί-
μων, όπως πατατάκια, πρόχειρα φαγητά, πίτσες κ.λπ. κα-
θώς και να αποφεύγουν την προσθήκη επιπλέον αλατιού 
στο φαγητό. Επίσης, είναι προτιμότερο, να αποφεύγεται η 
χρήση των κύβων μαγειρικής και στη θέση τους να χρη-
σιμοποιούνται μπαχαρικά όπως δυόσμος, βασιλικός, ρί-
γανη κ.τ.λ., που χαρακτηρίζουν τη Μεσογειακή διατροφή 
(Bach-Faig et al, 2011).

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι η αύξηση της 
πρόσληψης φυτικών ινών που μπορεί να επιτευχθεί, κα-
ταναλώνοντας περισσότερα φρούτα και λαχανικά, καθώς 
επίσης και όσπρια και προϊόντα ολικής αλέσεως. Καλό θα 
είναι, να καταναλώνονται πέντε μερίδες φρούτων και λα-
χανικών την ημέρα: μία μερίδα είναι ένα φρούτο π.χ. 1 μι-
κρό μήλο ή 1 μικρή μπανάνα, ½ φλιτζάνι φρέσκος χυμός, 
½ φλιτζάνι μαγειρεμένα λαχανικά, π.χ. μπρόκολο ή 1 φλι-
τζάνι ωμά λαχανικά π.χ. σαλάτα. Τα όσπρια θα πρέπει να 
καταναλώνονται δύο φορές την εβδομάδα και είναι προτι-
μότερο οι γονείς να μην προσφέρουν εναλλακτική τροφή 
στα παιδιά κατά τις ημέρες που τα όσπρια είναι στο μενού 

της οικογένειας, έτσι ώστε να είναι υποχρεωμένα τουλάχι-
στον να τα δοκιμάσουν. Ορισμένα προϊόντα ολικής αλέσε-
ως που συστήνονται είναι το πλιγούρι, το καστανό ρύζι και 
τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως, το μαύρο ψωμί σικάλεως 
και τα δημητριακά προγεύματος ολικής αλέσεως. 

Εκτιμάται, ότι με τις πιο πάνω διατροφικές συστάσεις, η δι-
ατροφή των παιδιών θα καλυτερεύσει και αυτό θα βοηθήσει, 
τόσο άμεσα, όσο και μακροπρόθεσμα την υγεία τους. 
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που 

για ακόμα μια φορά αναδείξατε το ανθρώπι-

νο πρόσωπο της Αστυνομίας Κύπρου, μέσω 

της επιτυχημένης διοργάνωσης του τουρνουά 

futsal και το πανηγύρι χαράς για το Telethon. 

Η εκδήλωση ήταν πολύ οργανωμένη και η προ-

σέλευση του κοινού ξεπέρασε κάθε προηγού-

μενο. Τα έσοδα της εκδήλωσης ανήλθαν στις 

€3,000 και το ποσό αυτό θα ενισχύσει τον φι-

λανθρωπικό μας θεσμό.

Η προσφορά της Αστυνομίας γίνεται ακόμα πιο 

σημαντική σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της οι-

κονομίας που βιώνουμε όλοι. Σας επιβεβαιώ-

νουμε ότι, τα έσοδα του Telethon αξιοποιού-

νται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι.

Με εκτίμηση, 

Καθ. Λεωνίδας Α. Φυλακτού

Αν. Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ
   ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /
   ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να εξάρω το 

εξαίρετο ήθος και τη συμπεριφορά του Αστυφ. 

3513 Δημήτρη Μασιά, καθώς με σταμάτησε για 

έλεγχο τις προάλλες στον αυτοκινητόδρομο Λάρ-

νακας – Αγίας Νάπας, η συμπεριφορά, η στά-

ση και το ήθος του εν λόγω κυρίου ήταν άπταιστη 

και πολύ επαγγελματική. Η ευγένεια και η αξιο-

πρεπής του στάση με εξέπληξε.

Σας απευθύνω επομένως τα ειλικρινή μου συγ-

χαρητήρια για τον κ. Δημήτρη Μασσιά και ευελ-

πιστώ τα μέλη της Αστυνομίας μας να συμπερι-

φέρονται σαν αυτόν για μια πιο επαγγελματική, 

συνεπή και αξιόπιστη αστυνομική δύναμη. 

Σε καιρούς που ο θεσμός της Αστυνομίας έχει 

κατά πολύ χάσει την εκτίμηση του κόσμου και 

της κοινής γνώμης, τέτοια λαμπρά παραδείγ-

ματα πρέπει να εξαίρονται και να επευφημού-

νται κατά τον δέοντα τρόπο, καθώς συντελούν 

– κατά το δικό μου δοκούν – στην αποκατάστα-

ση του προσώπου του θεσμού της Αστυνομίας. 

Και πάλι συγχαρητήρια.

Με εκτίμηση, 

Δρ. Ανδρέας Ανδρέου,

Δάσκαλος και Διδάκτωρ Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελαν να εκ-

φράσω τα ειλικρινή μου ευχαριστήρια προς την 

Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, η οποία αντιπρο-

σωπεύτηκε στο πρόσωπο ενός εξαίρετου Αξιω-

ματικού της Δύναμης. Του επαρχιακού Διευθυ-

ντή Τροχαίας Λεμεσού, κ. Μιχάλη Κατσουνωτού. 

Η προθυμία που έδειξε συγκινεί και ταυτόχρο-

να αναδεικνύει την κοινωνική του ευαισθησία 

και το αμέριστο ενδιαφέρον του για τις ανά-

γκες όλων των συμπολιτών μας. 

Τέτοιες ενέργειες από πλευράς της Αστυνομί-

ας και ειδικότερα του Διευθυντή της Τροχαίας 

Λεμεσού, αναμφισβήτητα προάγουν το αίσθημα 

ασφάλειας των πολιτών. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Μιχάλης Κατσουνωτός, συ-

νέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωση των δι-

αδικασιών επίλυσης της υπόθεσης του ατυχή-

ματος, στο οποίο ενεπλάκη η κόρη μου πριν 

από δύο μήνες. 

Πέραν από το οικονομικό κόστος που θα είχα 

υποστεί, το ατύχημα διατάραξε την ψυχική 

ηρεμία όλης της οικογένειάς μου και ως κά-

τοικοι της Λεμεσού αισθανθήκαμε ανασφα-

λείς. Μετά την εξιχνίαση του ατυχήματος, επα-

νήλθε σε εμάς το αίσθημα της ασφάλειας και 

της πίστης. Το αίσθημα αυτό διακατέχει πλέ-

ον όλον τον κοινωνικό μου περίγυρο, ο οποί-

ος έμαθε για το συγκεκριμένο ατύχημα και την 

επακόλουθη εξιχνίασή του, γεγονός που είναι 

πολύ σημαντικό για την πόλη μας. 

Σας ευχαριστώ λοιπόν για μία ακόμη φορά και 

σας εύχομαι δύναμη και κουράγιο στο δύσκο-

λο έργο σας. 

Με εκτίμηση,

Πανίκος Νεοφύτου

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να ευχαριστή-

σω δύο μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αρα-

δίππου, τους Αστυφ. 2609 Γιώργο Αγισηλάου 

και Αστυφ. 3713 Εύη Στυλιανού, οι οποίοι στις 

2/9/14 και ώρα 10:15 το πρωί, ενώ διερευνού-

σαν τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο είχε εμπλα-

κεί η νύφη μου, σε φωτοελεγχόμενη διασταύ-

ρωση, με κίνδυνο της ζωής τους με βοήθησαν 

και με έσωσαν από βέβαιο τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά μου να πλη-

σιάσω το σημείο του δυστυχήματος όπου βρι-

σκόταν η νύφη μου, σοκαρισμένη όπως ήμουν, 

έτρεξα προς τη διασταύρωση χωρίς να κοιτά-

ξω αν ο δρόμος ήταν άδειος για να διασταυρώ-

σω. Τότε και οι δύο Αστυνομικοί έτρεξαν προς 

το μέρος μου και με τράβηξαν ώστε να μην με 

κτυπήσει διερχόμενο αυτοκίνητο. Εγώ αμέσως 

λιποθύμησα και οι Αστυνομικοί μου έδωσαν τις 

Πρώτες Βοήθειες για να συνέλθω. 

Με την επιστολή μου αυτή, θα ήθελα να μεταφέ-

ρετε τις θερμές μου ευχαριστίες στα δύο μέλη 

σας, οι οποίες μου έσωσαν τη ζωή και μου πα-

ρείχαν τη βοήθεια που χρειαζόμουν. 

Με εκτίμηση,

Αλέκκα Οικονόμου

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Θα ήθελα δια της παρούσας να σας συγχαρώ για 

τα μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Πάφου, που 

υπηρετούν στον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας και 

εις τη Σήμανση:

 - Αστυφ. 135 Σάββας Αγαθοκλέους

 - Αστυφ. 3854 Χριστόφορος Χριστοφόρου

 - Αστυφ. 1665 Αντρέας Νεοφύτου

 - Αστυφ. 1825 Αντρέας Χριστοφίδης

οι οποίοι με ζήλο και ακούραστη προσπάθεια, 

υπομονή, προθυμία και ευγένεια, διεξήγαγαν την 

έρευνα εις την εξοχική μας κατοικία στην Πέ-

γεια, κατόπιν διάρρηξης εις την απουσία μας. 

Η εκτίμησή μας για το ήθος της Αστυνομικής 

μας Δύναμης τονώθηκε.

Με εκτίμηση

Τεύκρος – Ριάνα Λοΐζου
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   ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
   ΚΑΤΑΧΕΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
   ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Δια της παρούσης επιστολής μας εκφράζου-

με τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας για την πα-

ραχώρηση των κατασχεθέντων προϊόντων του 

επιβατικού κοινού του αεροδρομίου Λάρνακας 

στην καθ’ ημάς Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και 

Ορεινής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε πα-

ράλληλα και στον Αναπλ. Διευθυντή Δ.ΑΣ.Α., κ. 

Χαράλαμπο Τσάππα, για την άμεση ανταπόκρι-

σή του στην έκκλησή μας.

Η βοήθειά σας απέβηκε ιδιαιτέρως σημαντι-

κή για το κοινωνικό έργο της Μητροπόλεως και 

εκφράζει το έμπρακτο ενδιαφέρον για την αγά-

πη σας προς τον πλησίον.

Είθε ο Δωρεοδότης Κύριός μας Ιησούς Χρι-

στός να σας χαρίζει πλούσιες τις ευλογίες του 

και να είναι πάντοτε αρωγός και συμπαραστά-

της του έργου σας.

Ευελπιστούντες στη συνέχιση της συνεργασίας 

μας, διατελούμε.

Μετ’ ευχών,

Ο Μητροπολίτης Ταμασού

και Ορεινής Ησαΐας

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ευ-

χαριστήσω, τόσο εσάς όσο και τη Διεύθυν-

ση Ασφάλειας του αεροδρομίου Λάρνακας, 

για την παραχώρηση διάφορων κατασχε-

θέντων ειδών όπως σαμπουάν, ελαιόλαδο, 

κονσέρβες, κρασιά και άλλων, για την κά-

λυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου Λάρνακας. 

Τέτοιου είδους ενέργειες βοηθούν στο μέγι-

στο, το κοινωφελές έργο του Δήμου και συ-

ντείνουν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των συνδημοτών μας. 

Ευελπιστούμε και σε μελλοντική παραχώρηση 

προϊόντων από τη Διεύθυνση Ασφάλειας του Αε-

ροδρομίου Λάρνακας, την οποία ευχαριστούμε 

για την άψογη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Α.Ν. Λουρουτζιάτης,

Δήμαρχος Λάρνακας

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Εκ μέρους της εκκλησιαστικής επιτροπής του Ι.Ν. 

Αγ. Δημητρίου Παραλιμνίου, με την παρούσα επι-

στολή, επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά 

για την προσφορά διαφόρων κατασχεθέντων ποτών 

και άλλων προϊόντων του επιβατικού κοινού του 

αεροδρομίου Λάρνακας, από την Αστυνομία αερο-

δρομίου, προς την εκκλησία μας, τα οποία διαθέ-

σαμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ευχόμαστε ο Θεός και ο Άγ. Δημήτριος να ευ-

λογεί, να αγιάζει εσάς και την οικογένειά σας 

σε κάθε σας έργο.

Με τιμή, 

Εκ μέρους της εκκλησιαστικής επιτροπής,

Οικονόμος Ανδρέας Χριστοδούλου

Δαμιανός Γούμενος 

Ανδρούλα Τζούρου

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Εκ μέρους της Επιτροπής Λάρνακας του Παγκύ-

πριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑ-

ΣΥΚΑΦ), σας εκφράζουμε τις θερμές μας ευχα-

ριστίες για την προσφορά ειδών που κατασχέθη-

καν στον αερολιμένα Λάρνακας. Ιδιαίτερα θα θέ-

λαμε να ευχαριστήσουμε τον Αναπλ. Διευθυντή 

της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων, κ. Χα-

ράλαμπο Τσάππα για την άριστη εξυπηρέτηση. 

Όλα τα έσοδα από τη διάθεση των ειδών αυ-

τών διατίθενται για την ενίσχυση των Υπηρεσι-

ών και Προγραμμάτων που προσφέρει ο Σύνδε-

σμος στους ασθενείς με καρκίνο και στις οικο-

γένειές τους.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και 

Φίλων προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από υπη-

ρεσίες και προγράμματα διαφώτισης, τα οποία 

στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

του καρκίνου. Οι υπηρεσίες του ΠΑΣΥΚΑ, Κατ’ 

Οίκον Ανακουφιστική, Νοσηλευτική, Ιατρική 

Φροντίδα, Ψυχοκοινωνική Στήριξη, Μεταφορά 

Ασθενών, Κλινική Λεμφοιδήματος Φυσιοθερα-

πεία, Κέντρα Στήριξης, Επαφής και Δραστηρι-

οποίησης Ασθενών, προσφέρονται δωρεάν και 

εξυπηρετούν πέραν των 5,000 ασθενών και τις 

οικογένειές τους ετήσια. 

Οι υπηρεσίες λειτουργούν σε όλες τις πόλεις 

τις Κύπρου και σε 130 χωριά. 

Η ευγενική αυτή χειρονομία σας, αποτελεί, όχι 

απλά και μόνο μία ενίσχυση οικονομική για τον 

Σύνδεσμό μας, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει 

ότι αναγνωρίζετε και εκτιμάτε την προσφορά 

και το έργο του. 

Ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε και βασιζό-

μαστε στην πολύτιμη στήριξη και βοήθειά σας 

στο μέλλον. 

Με εκτίμηση,

Δρ. Στάλα Κιούπη,

Πρόεδρος Επιτροπής Λάρνακας

Πανίκος Ιωάννου,

Επαρχιακός Διευθυντής

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ
  ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκ-

φράσουμε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας, για την 

ευγενή χειρονομία σας να εισφέρετε στο ταμείο του 

Συνδέσμου μας το ποσό των €10,000 στηρίζοντας 

έτσι την προσπάθεια και το έργο μας. 

Η βοήθεια και η συμβολή σας είναι τεράστια στην 

προσπάθειά μας για κοινωνικοποίηση και επανέ-

νταξη των αθλητών με νοητική υστέρηση, στο ευ-

ρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσω του αθλητισμού. 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε 

για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μας και να 

σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία. 

Με εκτίμηση,

Γιάννης Παναγή,

Πρόεδρος Special Olympics Cyprus

Ελένη Ρωσσίδου,

Γραμματέας, Special Olympics Cyprus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την 

ευγενική συμμετοχή του γυναικείου Αστυνομικού 

Σώματος που παρευρέθηκε στην εκδήλωση της 

Europa Donna Κύπρου «Πορεία με τις ροζ φι-

γούρες», στις 4/10/14. 

Είναι με μεγάλη μας χαρά που για ακόμη μία 

φορά μας στηρίζετε σε κάθε μας βήμα, γιατί 

η ευαισθησία και υποστήριξη που μας δείχνε-

τε, μας δίνει δύναμη και δυνατότητα να συνεχί-

σουμε το έργο μας και να εργαστούμε για την 

υλοποίηση των στόχων μας, ώστε η κάθε Κύ-

πρια καρκινοπαθής να έχει την όσο το δυνατόν 

καλύτερη αντιμετώπιση. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι και προσδοκούμε 

σε συνέχιση της συνεργασίας μας. 

Με εκτίμηση,

Στέλλα Κυριακίδου, Πρόεδρος

Φάνη Βασιλείου, Γραμματέας



αστυνομικάχρονικά 60

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να 

εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για 

την ουσιαστική συνεισφορά του Τμήματος Ανι-

χνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού και ιδιαίτερα 

της κας Ελένης Μιχαήλ, στην εξιχνίαση του εις 

βάρος μας εγκλήματος της απάτης, από ένα 

υπήκοο του Ισραήλ πριν από 3 χρόνια.

Αποτέλεσμα των ενεργειών της κας Μιχαήλ 

ήταν η επιστροφή μέρους των χρημάτων τα 

οποία είχαμε απωλέσει, συνεπεία της ανωτέρω 

εγκληματικής συμπεριφοράς.

Για ακόμα μία φορά σας ευχαριστούμε και σας 

διαβεβαιώνουμε ότι στο πρόσωπο της εται-

ρείας μας η Αστυνομία θα πρέπει να αντικρί-

ζει πάντοτε ένα φίλο και συνεργάτη, πρόθυμο 

να βοηθήσει στη διεκπεραίωση του δύσκολου 

αλλά αναγκαίου για την ομαλή λειτουργία της 

κοινωνίας, έργου της. 

Μετά τιμής,

Γιάννης Αντωνιάδης Διευθυντής,

Sixth Season Bar and Restaurant Ltd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας εκ-

φράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της εταιρείας 

μας τόσο προς εσάς προσωπικά όσο και προς τα 

υπόλοιπα μέλη του αστυνομικού θέματος, για την 

καθοριστική σας συμβολή στην επιτυχή διεξαγω-

γή του παγκόσμιου συνεδρίου Devcon 2014, το 

οποίο διοργάνωσε η Wargaming στην Κύπρο στις 

8-9 Νεομβρίου 2014.

Τα στελέχη σας επέδειξαν ιδιαίτερο επαγγελματι-

σμό και κέρδισαν το θαυμασμό των εκατοντάδων 

φιλοξενούμενων του συνεδρίου.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στους πιο 

κάτω αστυνομικούς και αξιωματικούς, των 

οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την 

επιτυχία του Συνεδρίου.

 - Υπαστυνόμος Μάριος Ζωνιάς

 - Λοχίας 466 Ευριπίδης Ανδρέου

 - Α/Αστυφ. 1932 Χάρης Ματθαίου

 - Αστυφ. 206 Δέσπω Έλληνα

 - Αστυφ. 595 Δημήτρης Σάββα

 - Αστυφ. 2188 Άντρη Αρέστη

 - Αστυφ. 2645 Ανδρέας Μιχαηλιδης

 - Αστυφ. 2974 Κούλλης Κυριάκου

 - Αστυφ. 3370 Σάββας Μιχαηλίδης

 - Αστυφ. 3910 Παναγιώτης Παΐσης

 - Αστυφ 4093 Πέτρος Πέτρου

 - Αστυφ. 4646 Χαράλαμπος Γεωργίου

 - Ε/Αστυφ. 5468 Θέμης Θεμιστοκλέους

 - Ε/Αστυφ. 5872 Νικόλας Χριστοφορίδης

 - Ε/Αστυφ. 6232 Γιώργος Κουρκούνης

 - Ε/Αστυφ. 6236 Σωφρόνης Σωφρονίου

Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ευάγγελος Γεωργίου,

Γενικός Διευθυντής Wargaming. net

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
   ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκ-

φράσουμε τις ευχαριστίες μας στην Αστυνομία 

Κύπρου για την πολύτιμη βοήθεια που μας πα-

ρείχε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Οδικής 

Ασφάλειας του σχολείου μας (3-7 Νοεμβρίου).

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Διευθυντή Τροχαίας, 

κ. Γιαννάκη Χαραλάμπους που μας τίμησε με την 

παρουσία του και κήρυξε την έναρξη των εκδη-

λώσεων για την εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας τη 

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, καθώς και την κα Ελένη 

Αλεξάνδρου. Επίσης ευχαριστούμε την κα Χρι-

στιάνα Κατσεξου για την εξαίρετη ενημερωτική 

παρουσίασή της σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, 

όπως και τον κ. Γιώργο Χατζηστάθη της Ομάδας 

Μοτοσικλετιστών για τον χρόνο που μας διέθεσε.

Σας ευχαριστούμε, παράλληλα, για το ενημε-

ρωτικό υλικό που μας προσφέρατε, το οποίο 

δόθηκε στους μαθητές του σχολείου μας. Η 

εβδομάδα περιλάμβανε επίσης παρουσιάσεις 

από την Ομάδα Πρωτοβουλίας – Ίδρυμα Γιώρ-

γος Μαυρίκιος, τον πρώην Αστυνόμο κ. Ανδρέα 

Παπά και τον Οργανισμό Reaction με τον κ. 

Μάριο Σταύρου σε όλες τις τάξεις.

Αναμφίβολα, η ενημέρωση και η διαφώτιση 

των παιδιών κάθε χρόνο είναι αναγκαία για την 

πρόληψη δυστυχημάτων. Τα παιδιά παρακο-

λούθησαν όλες τις παρουσιάσεις των ομιλητών 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσήλωση και ευ-

χαρίστηση και κατανόησαν πλήρως την σπου-

δαιότητα της εκδήλωσης αυτής. Πιστεύουμε 

ακράδαντα ότι, η νεολαία μας ευαισθητοποιή-

θηκε σχετικά με αυτό το θέμα. 

Σας ευχαριστούμε και ευελπιστούμε σε μελλο-

ντική συνεργασία. 

Με εκτίμηση, 

Αντρέας Αφάμης, Διευθυντής,

The Grammar School Nicosia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Με την επιστολή αυτή, θα θέλαμε να σας ευ-

χαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, 

στο κάλεσμά μας για την ανάγκη επί τόπου επί-

σκεψης από μέλη της Οδικής Ασφάλειας για 

θέματα τα οποία διαιωνίζονται εδώ και πολύ 

καιρό σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών 

του σχολείου μας. 

Η επίσκεψη, η οποία έγινε την 06/10/2014, δη-

λαδή την αμέσως επόμενη μέρα της συνάντησής 

μας, ήταν απόλυτα αναγκαία και εποικοδομητική 

και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. 

Όσον αφορά στα μέλη της οδικής ασφάλειας της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού που επισκέ-

φθηκαν το σχολείο μας, τον Α/Λοχ. 2576 Ευαγό-

ρα Νικολαΐδη και τον Α/Αστυφ. 2144 Μάριο Δημη-

τρίου, θα θέλαμε να τους εκφράσουμε τις ευχαρι-

στίες μας για τη βοήθεια και τις συμβουλές τους 

μέσα από τις οποίες φάνηκε ο επαγγελματισμός 

και πλήρης καταρτισμός τους επί του θέματος. 

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Συνδέ-

σμου Γονέων, Δημοτικού Σχολείου Παλώδιας

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας 

μεταφέρουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για 

την παραχώρηση ενός μέλους από το Φιλαν-

θρωπικό Σωματείο Cyprus Police Torch Run 

στην Κυπριακή Αποστολή.

Η Κυπριακή Αποστολή, η οποία συμμετείχε 

στους Πανευρωπαϊκούς Ειδικούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες της Αμβέρσας του Βελγίου από τις 

9-21 Σεπτεμβρίου 2014, είχαν κάθε επιτυχία. 

Ο κ. Παναγιώτης Πολυβίου υπήρξε ένας εξαί-

ρετος συνοδός και όλοι, αθλητές και μέλη της 

αποστολής, έχουν μείνει κατενθουσιασμένοι 

μαζί του, με την εργατικότητα και τον εξαίρε-

το χαρακτήρα του. 

Η βοήθεια και η συμβολή σας είναι τεράστια στην 

προσπάθειά μας για κοινωνικοποίηση και επανέ-

νταξη των αθλητών με νοητική υστέρηση, στο ευ-

ρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω του αθλητισμού.

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε 

για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μας και να 

σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Παναγής, Πρόεδρος

Ελένη Ρωσσίδου, Γεν. Γραμματέας 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Επικοινωνώ μαζί σας για να ευχαριστήσω στο 

πρόσωπό σας όλα τα μέλη της Αστυνομίας Κύ-

πρου, τα οποία εργάστηκαν για να επιτευχθεί η 

ομαλότητα στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η 

Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ Σολωμού. 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στους μοτο-

σικλετιστές της Δύναμης, στους ασκούντες 

υπηρεσία στα οδοφράγματα απ’ όπου περά-

σαμε και στους επί καθήκοντι αξιωματικούς 

και υπαξιωματικούς, οι οποίοι με τον επαγ-

γελματισμό τους βοήθησαν τα μέγιστα για 

την επιτυχία των εκδηλώσεων. 

Ευελπιστούμε στη συνέχεια της αγαστής και 

επαγγελματικής μας συνεργασίας.

Παραμένω στη διάθεσή σας. 

Κασινίδης Ξένιος,

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας

Μνήμης Ισαάκ Σολωμού

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Μέσω της επιστολής μου, θα ήθελα να εκ-

φράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη 

διοίκηση και το προσωπικό της Αστυνομικής 

Ακαδημίας Κύπρου, για την άμεση και ευγε-

νική ανταπόκριση στο αίτημα του Τμήματος 

Τελωνείων, για διοργάνωση του εκπαιδευτι-

κού σεμιναρίου των μελών του Τμήματος Τε-

λωνείων στις 10-14/11/14.

Οι συμμετέχοντες μετέφεραν τις καλύτερες 

εντυπώσεις όσον αφορά στο επίπεδο και στο 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης και είμαι βέβαι-

ος ότι αυτό θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό. 

Δημήτριος Χατζηκωστής,

Αν. Διευθυντής, Τμήματος Τελωνείων

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

On my own behalf and that of all the sisters 

I wish to convey to you and to each member 

o f  the  Pol ice  Band  my  s incere  thanks 

for your acceptance to play for us on the 

occasion of our Convent School Celebration 

on the 5th of October.

Your excel lent  performance which was 

greatly appreciated by all, added much to 

making the occasion so enjoyable.

With my renewed thanks.

Yours Sincerely,

Sister Thomas Farrugia, Superior

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διά της παρούσης, θα ήθελα να συγχαρώ μέσω 

σας την Κοινοτική Αστυνόμευση Επισκοπής 

και ιδιαίτερα τον Α/Αστυφ. 1942 Σίμο Τσοπανί-

δη δια την πρωτοβουλία που είχε, για συνεργα-

σία με το σωματείο μας, για διενέργεια αιμο-

δοσίας την ημέρα της τέλεσης του μνημόσυνου 

του ήρωα της ΕΟΚΑ Παναγιώτη Τουμάζου, στις 

19/10/2014, για ενίσχυση της τράπεζας αίμα-

τος του Γεν. Νοσοκομείου Λεμεσού, η οποία 

εστέφθη με πλήρη επιτυχία.

Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και στην εκστρα-

τεία που έκαμε μαζί μας από σπίτι σε σπίτι για 

διαφώτιση των κατοίκων της κοινότητάς μας 

σχετικά με μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για 

πρόληψη εγκληματικών πράξεων (διαρρήξεις, 

κλοπές, κ.λπ.) και αποτροπή των.

Πιστεύουμε ότι, η ως άνω συνεργασία ορ-

γανωμένων συνόλων των κοινοτήτων με την 

Κοινοτική Αστυνόμευση πάνω σε παγκύ-

πρια βάση θα έχει θαυμάσια αποτελέσμα-

τα ως προς τους στόχους που έχει βάλει η 

Αστυνομία Κύπρου.

Με εκτίμηση, 

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΙΔΙΟΣ, Πρόεδρος Σωματείου Προ-

σφύγων Επισκοπής «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΜΑΖΟΣ»

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
   ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
   ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δια της παρούσης επιθυμώ να εκφράσω τις 

ευχαριστίες αλλά και την ευγνωμοσύνη, τόσο 

εμού προσωπικώς και των μελών της εκκλη-

σιαστικής μας επιτροπής, όσο και ολόκληρου 

του πληθυσμού της ακριτικής κοινότητος των 

Λυμπιών προς το πρόσωπό σας.

Η παρουσία της Φιλαρμονικής της Αστυνο-

μίας Κύπρου, λαμπρύνει με την παρουσία 

της τα τελευταία χρόνια τη μεγάλη πανήγυ-

ρη της κοινότητός μας, κατά την εορτή της 

Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού και έχει κα-

ταστεί θεσμός για την τοπική μας κοινωνία. 

Η άμεση θετική σας ανταπόκριση στα αι-

τήματά μας, μας καθιστά αιχμάλωτους της 

αγάπης σας και εσαεί ευγνώμονες.

Με την ευχή όπως ο Τίμιος και Ζωοποιός 

Σταυρός του Κυρίου μας σας ενισχύει στο πο-

λυσχιδές και πολυεύθυνο σας έργο, παρακαλώ 

όπως διαβιβάσετε τις ευχές και τις ευχαριστί-

ες μας προς τον μαέστρο και τα μέλη της Φι-

λαρμονικής της Αστυνομίας Κύπρου. 

Με κάθε εκτίμηση διατελών,

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Γρηγορίου,

Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Ολυμπίων)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ευχαριστούμε θερμά για το όμορφο μουσικό 

πρόγραμμα αφιέρωμα στον Κύπριο μουσικοσυν-

θέτη Μάριο Τόκα, το οποίο παρουσίασε η Φιλαρ-

μονική της Αστυνομίας Κύπρου στο σχολείο μας, 

την Παρασκευή 03/10/14.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο τόσο αξιόλογο 

έργο σας. 

Με εκτίμηση, 

Ελένη Αρτεμίου Φωτιάδου,

Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Κιτίου

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκ-

φράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη με-

γάλη σας προσφορά με την παραχώρηση της Ορ-

χήστρας της Αστυνομίας στην εκδήλωσή μας, 

που πραγματοποιήθηκε στο Φαράγγι της Κακκα-

ρίστρας, στις 09/09/14.

Τόσο η ορχήστρα της Αστυνομίας όσο και η δη-

μοτική χορωδία Λατσιών έδωσαν το καλύτε-

ρο των δυνατοτήτων τους και παρουσίασαν ένα 

ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, κάτω από το 

φως της πανσελήνου.

Ευελπιστούμε σε συνεχή συνεργασία με εσάς. 

Με εκτίμηση, 

Δρ. Μιχάλης Σωκράτους, Δημοτικός Γραμματέας

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Με την επιστολή αυτή θα ήθελα, τόσο εγώ 

προσωπικά, όσο και οι Αξιωματικοί του Σταθ-

μού Πολιτικής Άμυνας Ανατολικού Στροβό-

λου να ευχαριστήσουμε το Κλιμάκιο Οδικής 

Ασφάλειας Λευκωσίας για την ανταπόκριση 

που επεδείξατε στο να στείλετε την κα Χρι-

στιάνα Κατσέξου και τον κ. Ανδρόνικο Ανδρο-

νίκου για τις εξαίρετες διαλέξεις και συνομιλί-

ες σχετικά με την οδική ασφάλεια σους αμυνί-

τες/ αμυνίτριες του Σταθμού μας στις 29/09/14 

και 15/10/14.

Με υπόληψη

Ζαχαρίας Παπανικολάου, Τμηματάρχης, 

Σταθμός Πολιτικής Άμυνας,

Ανατολ. Στροβόλου
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ΓΑΛΛΙΑ: ΜΗΝΥΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΓΙΑΤΙ ΜΠΕΡΔΕΨΕ ΤΑ ΜΩΡΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Μήνυση σε μαιευτήριο των Καννών κάνουν δύο 

οικογένειες, ζητώντας πάνω από 12 εκατομμύρια 

ευρώ, διότι πριν από 20 χρόνια μπέρδεψαν τα 

μωρά τους μετά τη γέννηση. Η περίεργη αυτή 

ιστορία ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες όταν η 

Σοφί Σεράνο γέννησε την Μανόν σε μια κλινική 

στην πόλη Ριβιέρα.

Το βρέφος είχε ίκτερο και τοποθετήθηκε σε 

θερμοκοιτίδα εξοπλισμένη με ειδικά φώτα για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος δίπλα σε έναν άλλο 

κοριτσάκι, την Μέλανι, που είχε ανεβάσει κι αυτή 

ίκτερο. Αλλά μία εργαζόμενη στη συνέχεια έδωσε 

λάθος μωρά στους γονείς, σύμφωνα με μια έρευνα 

που έγινε μια δεκαετία αργότερα.

Οι μητέρες είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε 

καλά και η Σεράνο είχε επισημάνει στο προσω-

πικό του νοσοκομείου πως η κόρη της είχε ανοι-

χτόχρωμα δέρμα ενώ στη συνέχεια εμφανίστη-

κε με πιο σκούρο. Το προσωπικό καθησύχασε τις 

ανησυχίες της, λέγοντας πως η διαφορά οφείλεται 

στις επιπτώσεις των λαμπτήρων για την αντιμετώ-

πιση του ίκτερου.

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια οι ανησυχίες της έγι-

ναν πιο έντονες. Η μικρή τους κόρη Μανόν Σερά-

νο αποτελούσε συχνά αντικείμενο σχολιασμό στο 

μικρό χωριό που κατοικούσαν, γιατί όλοι ψιθύρι-

ζαν πως ήταν το «παιδί του ταχυδρόμου» επει-

δή δεν έμοιαζε καθόλου στον πατέρα της. Ο πα-

τέρας, εντέλει αποφάσισε να κάνει ένα τεστ πα-

τρότητας όταν εκείνη έγινε 10 ετών. Αποδείχτηκε 

πως δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας. Ακόμη 

μεγαλύτερο σοκ υπέστη η οικογένεια όταν απο-

δείχθηκε πως ούτε η Σοφί Σεράνο ήταν η μητέ-

ρα του παιδιού.

Όπως αποδείχτηκε το άλλο κοριτσάκι μεγάλω-

σε με μια άλλη οικογένεια μόλις 30 χιλιόμετρα 

μακριά από το σπίτι των Σεράνο. Οι οικογένειες 

κατέθεσαν μηνύσεις εναντίον της κλινικής όταν 

αρχικά έμαθαν για το λάθος αλλά οι υποθέσεις 

τους απορρίφθηκαν καθώς το περιστατικό είχε 

συμβεί μία δεκαετία πριν και είχε παραγραφεί.

Τώρα ζητούν αποζημίωση σε αστικό δικαστήριο. 

Μηνύουν την κλινική, τους γιατρούς που επόπτευαν 

τις γεννήσεις και τη νοσοκόμα. Ζητούν δε, 12 εκα-

τομμύρια ευρώ, με τρία εκατομμύρια για καθένα 

από τα κορίτσια, που είναι πλέον 20 ετών.

ΣΠΑΝΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
ΣΕ ΚΥΔΩΝΙΑ

Έδωσε 15 δολάρια, αγόρασε μια σακούλα κυδώ-

νια και ανακάλυψε ένα μικρό θησαυρό. Μια γυ-

ναίκα από τη Βιρτζίνια βρήκε μέσα σε ένα κυδώ-

νι ένα σπάνιο μωβ μαργαριτάρι αξίας 3000 δολα-

ρίων. Όταν η Καθλιν Μορέλι άνοιξε το κυδώνι, νό-

μισε πως πρόκειται για μια απλή πέρλα. Ο άντρας 

της, όμως, δεν το άφησε έτσι. Ψάχνοντας ανακάλυ-

ψε πως πρόκειται για μαργαριτάρι 4 καρατίων που 

μπορεί και να ξεπεράσει τα 3000 δολάρια σε αξία.

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΘΗΚΟΥΣ 
ΠΡΙΝ 10 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Οι πρώτοι άνθρωποι που ήπιαν αλκοόλ, ήταν 

μάλλον οι νεολιθικοί αγρότες στην Κίνα, πριν από 

περίπου 9.000 χρόνια, οι οποίοι ανακάλυψαν, ότι 

από τη ζύμωση των φρούτων και του μελιού προ-

κύπτει ένα ποτό που «φτιάχνει κεφάλι». Όμως η 

βιολογική ικανότητα να πίνει κανείς αλκοόλ και 

να το ευχαριστιέται, είναι πολύ παλαιότερη.

Σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική 

έρευνα, ξεκίνησε πριν από 10 εκατομμύρια χρό-

νια, όταν οι μακρινοί πρόγονοί μας, δηλαδή οι πί-

θηκοι, ανέπτυξαν στο σώμα τους το κατάλληλο 

γονίδιο και κατά συνέπεια, τον κατάλληλο βιολο-

γικό μηχανισμό.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή βι-

ολογίας και παλαιογενετικής Μάθιου Κάρι-

γκαν του Κολλεγίου Σάντα Φε, ανέλυσαν γενετι-

κά δείγματα από 28 διαφορετικά θηλαστικά, με-

ταξύ των οποίων 17 πιθήκους. Η γενετική ανά-

λυση έδειξε, ότι ένα συγκεκριμένο γονίδιο, το 

ADH4, το οποίο παράγει το ομώνυμο ένζυμο που 

διασπά το αλκοόλ στον οργανισμό, εμφανίστηκε 

αρχικά πριν από περίπου 50 εκατ. χρόνια, αλλά 

μπορούσε απλώς να διασπά ελάχιστες ποσότητες 

αλκοόλ με πολύ αργό ρυθμό.

Όμως πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια, στο τέ-

λος της Μειοκαίνου εποχής, υπήρξε μια σημα-

ντική γενετική εξέλιξη, καθώς εμφανίστηκε μια 

μετάλλαξη του εν λόγω γονιδίου και του ενζύμου 

του, που πλέον επέτρεψαν τον μεταβολισμό του 

αλκοόλ 40 φορές πιο αποτελεσματικά.

Γιατί, όμως, έγινε αυτό; Οι επιστήμονες εκτιμούν, 

ότι, καθώς τα φρούτα έπεφταν από τα δέντρα του 

δάσους στο έδαφος και άρχιζε σταδιακά η ζύμω-

σή τους, οι πίθηκοι που, λόγω εξέλιξης και κλι-

ματολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, εί-

χαν εγκαταλείψει τα δέντρα και κινούνταν πια στο 

έδαφος σε αναζήτηση τροφής, άρχισαν να τρώνε 

τα φρούτα αυτά και σταδιακά το σώμα τους συνή-

θιζε την αιθανόλη που περιείχαν εξαιτίας της ζύ-

μωσης. Κάπως έτσι, φθάσαμε σήμερα τα μπαρ 

να έχουν την τιμητική τους!

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ
ΝΑ ΚΑΨΟΥΝ ΕΝ ΠΛΩ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΤΟΝΟΥΣ ΧΑΣΙΣ

Έμποροι ναρκωτικών προσπάθησαν να εξαφανί-

σουν, καίγοντάς τους, περισσότερους από 10 τό-

νους χασίς που μετέφεραν με αλιευτικό πλοίο 

ανοιχτά των νοτιοανατολικών ακτών της Ισπανίας.

Οι τελωνειακές αρχές της Ισπανίας, σε συνεργα-

σία με την αστυνομία της Πορτογαλίας εξαπέλυ-

σαν την επιχείρηση κατά του ύποπτου πλοίου με 

την ονομασία Eiskos και σημαία Πορτογαλίας, σε 

απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότια της Αλμερία.

«Τη στιγμή της προσέγγισης τα μέλη του πληρώ-

ματος του αλιευτικού προκάλεσαν έκρηξη, βάζο-

ντας φωτιά σε ένα μπιτόνι βενζίνης προκειμένου να 

κάψουν το πλοίο και να εξαφανίσουν τα ναρκωτι-

κά που μετέφεραν» αναφέρει ανακοίνωση. Οι πρά-

κτορες ωστόσο κατάφεραν να σβήσουν την φω-

τιά στο πλοίο.Τα δέκα μέλη του πληρώματος -πέ-

ντε υπήκοοι Πορτογαλίας, δύο υπήκοοι Σενεγάλης, 

ένας υπήκοος Ισπανίας, ένας υπήκοος Γουινέας 

και ένας υπήκοος Γκάνας- συνελήφθησαν. Οι δύο 

εξ αυτών τραυματίστηκαν από τη φωτιά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ανάκρισης, 

προορισμός του φορτίου ήταν κάποια από «τις χώ-

ρες που βρίσκονται στην ανατολική Μεσόγειο».

ΠΗΓΗ
www.ikypros.com

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Επιμέλεια Αστυφ. 3269 Ελένη Κωνσταντίνου 

Γραφείο Τύπου, Αρχηγείου Αστυνομίας
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