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MHΝΥΜΑ ΕΚ ΔΟΤΗ
Αγαπητοί αναγνώστες,
Επανερχόμαστε στο ραντεβού μας με ένα ακόμη τεύχος
του περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά», με ποικίλη και
ενδιαφέρουσα θεματολογία.
Κύριο θέμα του παρόντος τεύχους, είναι η Ειδική
Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με αφορμή τα αποκαλυπτήρια μνημείου ηρώων και τα εγκαίνια του νέου της
κτιρίου. Στο αφιέρωμα αυτό παρουσιάζεται το έργο και
η αποστολή της Ε.Μ.Α.Κ. και πολλά σημαντικά περιστατικά στα οποία ανταποκρίθηκε, μέσα από αφηγήσεις
μελών της.
Στις σελίδες του περιοδικού μας παρατίθενται επίσης οι
νέες επιτυχίες της Αστυνομίας στη μάχη κατά της μάστιγας των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας γενικότερα.
Φιλοξενείται ακόμη άρθρο, με θέμα, τα θετικά αποτελέσματα της επίσκεψης του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, στο FBI, με στόχο την ενίσχυση της
συνεργασίας των δύο οργανισμών στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Επιπλέον παρουσιάζεται η σημαντική επίσκεψη του
Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας κ. Λάμπρου Θεμιστοκλέους στην Ιταλική Αστυνομία, στο πλαίσιο της Διεθνούς
Αστυνομικής Συνεργασίας.
Ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί και
για αρκετά άλλα αξιόλογα θέματα από τις δράσεις της
Αστυνομίας που αφορούν στην αστυνομική εκπαίδευση, στη βία στα γήπεδα και άλλα.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τον προσεχή Δεκέμβριο
και ευχόμαστε σε όλους ένα δημιουργικό φθινόπωρο με
υγεία και ασφάλεια.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Του Υπαστυνόμου Σωτήρη Αντωνίου
Αξιωματικού Υπηρεσίας
Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)

Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)
συνόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη της Μονάδας συνέδραμαν με μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Ελλάδα
το καλοκαίρι του 2007 και του 2009, με την αποστολή πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού.
Η Ε.Μ.Α.Κ. έχει τον δικό της τομέα ευθύνης, ο οποίος καλύπτει τεράστια έκταση και εκτείνεται από τη Μοσφιλωτή
μέχρι την Ακτή του Κυβερνήτη και από το Αλεθρικό μέχρι το
χωριό Οδού. Επίσης, η Ε.Μ.Α.Κ. μπορεί να ανταποκριθεί και
εκτός του τομέα ευθύνης της, κατόπιν εντολής του Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για βοήθεια στους πυροσβεστικούς σταθμούς, όταν αυτοί αντιμετωπίζουν μεγάλης έκτασης επεισόδια.

Η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)
ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (υπ΄
αριθμόν 50.563, ημερομηνίας 29/10/1999), με απώτερο
στόχο τη δημιουργία ομάδων διάσωσης στην Κύπρο. Η Μονάδα τέθηκε σε λειτουργία στις 2/4/2002 και εδρεύει στην
Κοφίνου.
Η Ε.Μ.Α.Κ. υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διοικείται από
αξιωματικό, ο οποίος ορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας
κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Αστυνομικής Διάταξης
1/96.

Αποστολή της Ε.Μ.Α.Κ.
Κύρια αποστολή της Ε.Μ.Α.Κ. είναι η αντιμετώπιση καταστροφών μετά από σεισμούς, θεομηνίες ή άλλα καταστροφικά συμβάντα, αλλά και πάσης φύσης επεισόδια που
συμβαίνουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Μονάδα αποτελείται από πενήντα επίλεκτα μέλη, τα οποία
εκπαιδεύονται συστηματικά και στοχευμένα και είναι έτοιμα
να ανταποκριθούν άμεσα προς όφελος των πολιτών, τόσο
στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και εκτός
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Ο στόλος της Μονάδας αποτελείται από είκοσι οκτώ πυροσβεστικά και διασωστικά οχήματα με τον εξοπλισμό τους.
Στον στόλο συμπεριλαμβάνονται τρία ειδικά σκάφη για διασώσεις σε θάλασσες, φράγματα, ποταμούς, οχήματα για διασώσεις από ορεινές δύσβατες περιοχές και πλειάδα πυροσβεστικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς πυρόσβεσης. Σημαντικό κομμάτι του έμψυχου δυναμικού της
Ε.Μ.Α.Κ. αποτελούν και οι ανιχνευτικοί σκύλοι της Μονάδας,
οι οποίοι λαμβάνουν καθημερινή εκπαίδευση από τους χειριστές τους.
Τα μέλη της Ε.Μ.Α.Κ. εκπαιδεύονται στις εξής ειδικότητες:

•
•
•
•
•
•

Διασώσεις με αυτοδύτες από θάλασσα, φράγματα και
ποταμούς
Διασώσεις από κρημνούς, δύσβατες και απρόσιτες
περιοχές
Διασώσεις από ερείπια που προκλήθηκαν από σεισμό
ή άλλη αιτία
Διασώσεις από ορμητικά νερά (swift water rescue)
Ομάδα έρευνας με διασωστικούς σκύλους (Κ-9) για
εντοπισμό ατόμων σε ερείπια/ χαλάσματα και ανοικτό
έδαφος
Αερομεταφερόμενη Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης.

Η δημιουργία της Ε.Μ.Α.Κ.
Συνέντευξη πρώην Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Γεώργιου Χατζηγεωργίου
Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία μίας επίλεκτης μονάδας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
για τον τόπο μας είχε καταστεί αδήριτη τον Σεπτέμβρη του
1999, όταν ο εγκέλαδος κτύπησε σε διάστημα λίγων ημερών τις γειτονικές χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, προκαλώντας δυστυχώς πάρα πολλές υλικές ζημιές, αλλά και τον
θάνατο. Επίσης, το καλοκαίρι του 2000 είχε ξεσπάσει πυρκαγιά τεραστίων διαστάσεων, η οποία έπληξε κυρίως την
ορεινή περιοχή Λάρνακας και λιγότερο την ορεινή περιοχή
Λεμεσού, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές σε
έκταση 52 τ.χλμ. Αυτή η καταστροφική πυρκαγιά είχε ως
αποτέλεσμα την εκδήλωση αδυναμιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών,
σε θέματα εξοπλισμού, εκπαίδευσης και αντιμετώπισης τέτοιου είδους επεισοδίων.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, λήφθηκε απόφαση για τη
δημιουργία μίας ειδικής, επίλεκτης μονάδας η οποία θα
είχε την ικανότητα και την ευελιξία να ανταποκρίνεται
άμεσα και αποτελεσματικά, τόσο σε φυσικές καταστροφές,
όσο και σε καταστροφές που προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Την απόφαση ακολούθησαν όλες οι αναγκαίες διεργασίες
για τη σύσταση της Ε.Μ.Α.Κ., η οποία εντάχθηκε στους κόλπους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ με οδηγίες του
τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, η
Ε.Μ.Α.Κ. θα έπρεπε να στελεχωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τη δομή, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό της
Ε.Μ.Α.Κ. Ελλάδος.
Στις 2 Απριλίου 2002 τα περήφανα κόκκινα μπερέ της
Ε.Μ.Α.Κ. ήταν έτοιμα για δράση σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται συνεχώς σε καθημερινή βάση, τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό, ενώ η Μονάδα στελεχώνεται με τον
κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορεί να ανταποκρίνεται
άμεσα και αποτελεσματικά. Στην πορεία απεδείχθη ότι η
Ε.Μ.Α.Κ. είχε καλύψει το κενό στην αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών και άλλων ειδικών επεισοδίων.

2002, όλοι οι βαθμοφόροι που είχαν επιλεγεί να στελεχώ
σουν τη Μονάδα, έλαβαν μέρος σε μια πολύ απαιτητική εκπαίδευση στην Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.)
η οποία περιελάμβανε πορείες σε συνδυασμό με διασώσεις, επιβίωση στο νερό, διασώσεις από θάλασσα και υδατοφράκτες, καθώς και αναρριχήσεις και καταρριχήσεις. Η
εκπαίδευση αυτή χαρακτηρίζεται ως η πιο σημαντική των
εκπαιδεύσεων που ακολούθησαν, καθότι τροχοδρομούσε
το πολύ υψηλό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργούσε η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών.
Η εκπαίδευση διήρκησε τρεις εβδομάδες και εφόσον τα
στελέχη ήταν έτοιμα, τον Απρίλιο του 2002, δεκαοκτώ
παλιά και τριάντα δύο νέα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρατάχθηκαν για καθήκον στην Κοφίνου, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της Ε.Μ.Α.Κ.. Η
επιλογή της Κοφίνου για τη στέγαση της Ε.Μ.Α.Κ. επιλέχθηκε ως στρατηγικό σημείο, καθότι βρίσκεται σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση, με άμεση πρόσβαση στους αυτοκινητόδρομους και δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης για
παροχή βοήθειας σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το έργο το οποίο είχε να επιτελέσει η Μονάδα ήταν δύσκολο, το βάρος της ευθύνης τεράστιο, έτσι όλοι στρωθήκαμε στη δουλειά για να ανταποκριθούμε στα υψηλά
καθήκοντα που μας είχαν ανατεθεί από τον Διευθυντή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Γεώργιο Χατζηγεωργίου και
από την Πολιτεία.
Αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της Ε.Μ.Α.Κ. ξέσπασαν στην Κύπρο μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή της
Άλασσας και Καλαβασού. Εάν λάβουμε υπ’ όψιν ότι οι βιβλικές καταστροφές που είχαν προκληθεί από την τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά του 2000 που κατέκαυσε 52
τ.χλμ άγριας βλάστησης ήταν ακόμα πρόσφατες, το βάρος
της ευθύνης ήταν πολύ μεγάλο. Έτσι, κλήθηκαν όλα τα

Συνέντευξη Βοηθού Διευθυντή Επιχειρήσεων
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Μάρκου Τράγκολα
(πρώτου Διοικητή της Ε.Μ.Α.Κ.)
Το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 1999, αποφάσισε τη δημιουργία της Ε.Μ.Α.Κ. για να υπάρχει η δυνατότητα, μια επαγγελματική ομάδα να αντιμετωπίζει σοβαρά
συμβάντα που προκαλούνται από σεισμούς, πυρκαγιές σε
δεξαμενές πετρελαιοειδών, μεγάλες πυρκαγιές υπαίθρου,
διασώσεις από απόκρημνες δύσβατες περιοχές, θάλασσες,
υδατοφράκτες και ποταμούς, αλλά και για αντιμετώπιση
σοβαρών τροχαίων και αεροπορικών ατυχημάτων.
Στο πλαίσιο στελέχωσης της Ε.Μ.Α.Κ., τον Σεπτέμβριο του
2001 προσλήφθηκαν πενήντα νέοι πυροσβέστες οι οποίοι
ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Επίσης, στο
πλαίσιο της προετοιμασίας της Μονάδας τον Μάρτιο του
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ελλείποντων προσώπων σε ανοικτό έδαφος ή/και κατοικημένες περιοχές με τη βοήθεια των ανιχνευτικών σκύλων
που διαθέτει η Μονάδα. Επίσης, ανταποκρίθηκε σε σωρεία
επεισοδίων που αφορούσαν κατάσβεση πυρκαγιών, απεγκλωβισμό προσώπων που ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα και άλλου είδους υπηρεσίες στις οποίες κλήθηκε
να ανταποκριθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Επιπρόσθετα, η Μονάδα ανταποκρίνεται και εκτός τομέα
ευθύνης σε μεγάλα επεισόδια για παροχή βοήθειας στους
Πυροσβεστικούς Σταθμούς, κατόπιν εντολής του Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ακολουθεί η παράθεση σημαντικών επεισοδίων στα οποία
κλήθηκε να ανταποκριθεί η Ε.Μ.Α.Κ., μέσα από προσωπικές εμπειρίες των μελών της.

•
μέλη της Μονάδας που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας για
ανάληψη καθήκοντος και τότε ήταν που η Ε.Μ.Α.Κ. επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την αναγκαιότητα ίδρυσης της
Ειδικής αυτής Μονάδας, η οποία θα είχε τη δυνατότητα να
παρέχει άμεσα βοήθεια σε δύσκολα επεισόδια.
Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό των μελών της Ε.Μ.Α.Κ. είναι ο μεγάλος ενθουσιασμός, ο ζήλος και η αυταπάρνηση κατά τη διάρκεια των
επεισοδίων.
Το όραμα και οι στόχοι της Ε.Μ.Α.Κ. είχαν τεθεί από νωρίς,
από την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας. Ένα κοινό
όραμα που υπήρχε και υλοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015,
ήταν η ανέγερση νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων στην
περιοχή όπου βρίσκονταν οι παλιές εγκαταστάσεις της
Ε.Μ.Α.Κ., οι οποίες παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες
διαβίωσης και είναι ταυτοχρόνως λειτουργικές. Επίσης,
ακόμα ένας στόχος που πρέπει να υλοποιηθεί, είναι η λειτουργία της Ε.Μ.Α.Κ. ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, εκπαιδεύοντας το προσωπικό
της στις ειδικότητες που υπάρχουν στη Μονάδα και υποστηρίζοντας τις επαρχίες που αντιμετωπίζουν σοβαρά
επεισόδια είτε αυτά είναι μεγάλες πυρκαγιές, πλημμύρες,
ειδικές διασώσεις ή άλλα συμβάντα, προσφέροντας βοήθεια σε παγκύπρια βάση με τη μεγάλη δύναμη εξοπλισμού
που διαθέτει.

Σημαντικά γεγονότα στα οποία ενεπλάκη η Ε.Μ.Α.Κ.
Από την ίδρυση της, η Ε.Μ.Α.Κ. ανταποκρίθηκε σε αρκετά
επεισόδια που αφορούσαν κυρίως διασώσεις από κρημνούς, δύσβατες περιοχές, διασώσεις από φράκτες, θάλασσα, ορμητικά νερά, καθώς και έρευνα για ανεύρεση
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Α/Α 261 Νίκος Στυλιανού,
ΒοηθόςΥπεύθυνος Ειδικών Διασώσεων Ε.Μ.Α.Κ.

Τον Φεβρουάριο του 2005 ο Πυροσβεστικός Σταθμός
Πάφου ανταποκρίθηκε σε τροχαίο ατύχημα με τραυματία,
κατά το οποίο ένα φορτηγό όχημα παρεξέκκλινε της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους 70 μέτρων περίπου.
Οι συνάδελφοι από τον οικείο Πυροσβεστικό Σταθμό που
ανταποκρίθηκαν άμεσα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον
τραυματία (οδηγό του φορτηγού) και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά λόγω του ότι δεν είχαν την κατάλληλη
εξάρτυση και εκπαίδευση για τέτοιου είδους διασώσεις,
ζητήθηκε η βοήθεια της Ε.Μ.Α.Κ. με σκοπό την ανάσυρση
του τραυματία.
Η ομάδα της Ε.Μ.Α.Κ. ανταποκρίθηκε αμέσως με έξι εκπαιδευμένα μέλη της, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές της διαδικασίες.
Η επιχείρηση ανάσυρσης του τραυματία από τη χαράδρα
μετά από επίπονες προσπάθειες στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Οι εκδηλώσεις χαράς και συγκίνησης από τους κατοίκους
του χωριού και τα συγχαρητήρια που μας έδωσαν, ήταν
αυτά που μας έκαναν να ξεχάσουμε την όποια κούραση είχαμε και να κοιταχτούμε μεταξύ μας, έκδηλα ικανοποιημένοι πως το καθήκον που ταχθήκαμε να υπηρετήσουμε με
πίστη, το φέραμε εις πέρας.

•

Πυροσβέστης 3590 Χρύσανθος Χρυσάνθου, μέλος
ομάδας αυτοδυτών Ε.Μ.Α.Κ.

Η ομάδα Αυτοδυτών της Ε.Μ.Α.Κ. κλήθηκε να ανταποκριθεί
σε περιστατικό εντοπισμού ελλείποντος προσώπου στη
λίμνη Μαγγλή στα δημοτικά όρια Λακατάμειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελλείπον πρόσωπο μαζί με
φίλους του πήγε στη λίμνη Μαγγλή για διασκέδαση και κο-
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λύμπι και αφού κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, προσπάθησε να διασχίσει τη λίμνη κολυμπώντας. Η ομάδα Αυτοδυτών με τους Α/Πυροσβέστη 4810 Π. Φράγκου,
Πυροσβέστη 2124 Μ. Μιχαήλ, Πυροσβέστη 4923 Μ. Χριστοφή και τον Πυροσβέστη 3590 Χρ. Χρυσάνθου ανταποκριθήκαμε άμεσα με πλήρη εξάρτηση και με το σκάφος
ΕΜΑΚ ΙΙ τύπου Humber, το οποίο χρησιμοποιείται σε φράκτες και λίμνες. Φτάνοντας στη λίμνη Μαγγλή, μας περίμενε ο Αξιωματικός Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σταθμού
Λευκωσίας κ. Γ. Λοΐζου, ο οποίος μας έδωσε περισσότερες
πληροφορίες αναφορικά με το συμβάν. Λόγω του προχωρημένου της ώρας (η κλήση και ανταπόκριση έγινε αργά
το απόγευμα) δεν υπήρχε χρόνος για άμεση κατάδυση και
για τον λόγο αυτό μπήκαμε στη λίμνη με το σκάφος ΕΜΑΚ
ΙΙ και επιχειρήσαμε με τη συσκευή έρευνας Pro-Eye να τον
εντοπίσουμε, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Οι έρευνες συνεχίστηκαν με το πρώτο φως της ημέρας με
συμπληρωμένη ομάδα, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές
διαδικασίες της Ομάδας Αυτοδυτών της Ε.Μ.Α.Κ., αφού
προστέθηκαν και οι Λοχίας 3236 Α. Καμαράς, Α/Πυροσβέστης 3813 Α. Αντωνίου και ο Πυροσβέστης 4811 Α. Τζιακούρης.
Η ομάδα χωρίστηκε σε δύο επιχειρησιακές ομάδες, εφαρμόζοντας όλες τις τεχνικές έρευνας και παρά τις τεράστιες
δυσκολίες (θολή λίμνη με μηδενική ορατότητα, κίνδυνος
τραυματισμού και κίνδυνος εγκλωβισμού στη λάσπη του
πυθμένα) μετά από αρκετές ώρες, εντοπίσαμε το ελλείπον
πρόσωπο εγκλωβισμένο στη λάσπη. Mε συντονισμένες
προσπάθειες, ανασύραμε τη σορό του άτυχου άνδρα στην
επιφάνεια.

•

Α/Αστυφύλακας (Α/Πυροσβέστης) 3460
Γεώργιος Ριρής, Βοηθός Υπεύθυνος Ομάδων
Ανιχνευτικών Σκύλων Ε.Μ.Α.Κ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2010, στην
περιοχή των Λατσιών και αφορούσε στον εντοπισμό ελλείποντος προσώπου. Συγκεκριμένα, ένα κοριτσάκι ηλικίας
11 χρόνων απουσίαζε από το σπίτι του πέραν των 24
ωρών, γεγονός που έθεσε σε επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Με τη λήψη του μηνύματος, ενεργοποιήθηκε άμεσα η
ομάδα ανιχνευτικών σκύλων της Μονάδας με τους χειριστές της, που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην περιοχή όπου
είχε καθοριστεί ως σημείο συνάντησης. Την ομάδα αποτελούσαν οι Α/Πυροσβέστης 1273 Π. Ιωαννίδης (ο υπεύθυνος της ομάδας), Α/Αστυφύλακας (Α/Πυροσβέστης) 3460
Γ. Ριρής, Α/Πυροσβέστης 4682 και Πυροσβέστης 2446 Σπ.
Τταντής (πεσών στην τραγωδία στο Μαρί) με τους ανιχνευτικούς σκύλους Ζήδρο, Ντέπυ, Τζένη και Ρόξυ.
Με την άφιξη της ομάδας στη σκηνή του επεισοδίου, ο επικεφαλής της Αστυνομίας έδωσε τις απαραίτητες πληροφο-

ρίες στον Α/Πυροσβέστη 1273 και του ανέφερε επίσης ότι
στο χώρο επιχειρούσαν και ανιχνευτικά σκυλιά της Αστυνομίας και της Πολιτικής Άμυνας.
Αφού έγινε αξιολόγηση των πληροφοριών από την ομάδα,
έγινε οριοθέτηση της περιοχής, όπου κατά την κρίση του
Α/Πυροσβέστη 1273 υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες να
βρίσκεται το κοριτσάκι και ξεκίνησε άμεσα έρευνα για εντοπισμό του. Η έρευνα παρουσίαζε αρκετές ιδιομορφίες
γιατί στον χώρο υπήρχαν αρκετοί παρευρισκόμενοι καθότι
ήταν κατοικημένη περιοχή, γεγονός που δυσκόλευε ιδιαίτερα τα σκυλιά. Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα συνέχισε την
έρευνά της και με την πάροδο έξι ωρών περίπου, το κοριτσάκι εντοπίστηκε στις εγκαταστάσεις ενός νηπιαγωγείου
της περιοχής.
Τα μέλη της ομάδας μας προσέγγισαν με μεγάλη προσοχή
το σημείο που βρισκόταν το κοριτσάκι για να μην του προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση, αφού ήταν ήδη ταλαιπωρημένο και φοβισμένο και με στοργή το παραδώσαμε στη
μητέρα του. Στη συνέχεια, με όχημα της Ε.Μ.Α.Κ. το κοριτσάκι με τη μητέρα του μεταφέρθηκαν στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου παραδόθηκαν στο ιατρικό προσωπικό για
περίθαλψη.
Χάρη στην ορθή εκτίμηση του χώρου και την εφαρμογή
των επιχειρησιακών διαδικασιών αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για το κοριτσάκι και την οικογένειά του, και η Ομάδα
Ανιχνευτικών Σκύλων της Ε.Μ.Α.Κ. κατέγραψε μια σημαντική επιτυχία στο ιστορικό της.

•

Α/Πυροσβέστης 2403 Α. Χατζηπαντέλας, μέλος
Ε.Μ.Α.Κ.

Στις 4 Ιουλίου του 2006 αργά το βράδυ, λήφθηκε μήνυμα
μέσω τηλεφώνου από υπάλληλο του τσιμεντοποιείου Βασιλικού, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει παγιδευμένο άτομο
σε κρίσιμη κατάσταση μέσα σε μηχανισμό αλέσεως τσιμέντου στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.
Η Ε.Μ.Α.Κ ανταποκρίθηκε αμέσως με το όχημα διάσωσης
και την ομάδα του. Με την άφιξή μας στο σημείο του επεισοδίου, ο υπεύθυνος βάρδιας του τσιμεντοποιείου μας
οδήγησε στη σκηνή όπου είχε γίνει το τραγικό συμβάν, που
βρισκόταν σε ύψος 20 μέτρων περίπου, και η πρόσβασή
μας έγινε διαμέσου υφιστάμενων κλιμακοστασίων του εργοστασίου.
Το θέαμα που αντικρίσαμε ήταν απερίγραπτο. Ο άτυχος
εργάτης ήταν μέσα σε χοάνη μήκους περίπου 7 μέτρων,
κατατεμαχισμένος και προφανώς νεκρός από τον κοχλία
αλέσεως τσιμέντου.
Αφού έγιναν τα διαδικαστικά, (άφιξη επιθεωρητή του
Υπουργείου Εργασίας και του ιατροδικαστή) ξεκίνησε το
δύσκολο και ψυχοφθόρο έργο του απεγκλωβισμού της
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σορού του άτυχου εργάτη. Οι δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει η ομάδα ήταν πάρα πολλές. Η μεταφορά εξάρτυσης σε ύψος είκοσι μέτρων, δυσκολία στις κινήσεις λόγω
στενότητας των κλιμακοστασίων του εργοταξίου, ο περιορισμένος χώρος εντός της χοάνης, αλλά και η φύση του
τραυματισμού του άτυχου εργάτη, ήταν μερικοί από τους
αρνητικούς παράγοντες που είχε να αντιμετωπίσει η
ομάδα διάσωσης.
Όλες οι δυσκολίες υπερπηδήθηκαν από τα μέλη της ομάδας, τα οποία με συντονισμένες ενέργειες και υπό την κα-

θοδήγηση του υπευθύνου Αξιωματικού κατάφεραν μετά
από έξι ώρες περίπου να απεγκλωβίσουν τον άτυχο εργάτη. Μετά τον απεγκλωβισμό, η ομάδα ήταν αντιμέτωπη
με ακόμα ένα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να επιλύσει. Τη
μεταφορά του άτυχου εργάτη στο έδαφος, όπου όπως
προανέφερα, βρισκόταν σε ύψος περίπου 20 μέτρων, η
οποία έγινε κατορθωτή με τη χρήση χαλαρής κεκλιμένης
(τεχνική διάσωσης την οποία χρησιμοποιεί η Μονάδα στις
ειδικές διασώσεις από ψηλά κτίρια.)
Με την επιστροφή μας στη Μονάδα το πρωί, τα συναισθήματα της ομάδας ήταν ανάμεικτα, όπως άλλωστε και σε
όλα τα επεισόδια όπου καλούνται τα μέλη της Μονάδας να
έρθουν αντιμέτωπα με τον ανθρώπινο πόνο. Από τη μία το
θέαμα το οποίο είχαμε αντικρύσει και η λύπη μας για τον
θάνατο ενός συνανθρώπου μας, και από την άλλη, αισθανόμαστε ικανοποίηση που φέραμε εις πέρας ένα ακόμη
δύσκολο, επίπονο επεισόδιο με πολλές ιδιομορφίες και κινδύνους.

•

Α/Πυροσβέστης 3813 Α. Αντωνίου, μέλος ομάδας
διάσωσης από ορμητικά νερά Ε.Μ.Α.Κ.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2014, η μετεωρολογική υπηρεσία είχε
προβλέψει έντονα καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις
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στο εσωτερικό της χώρας και πιο ασθενή φαινόμενα στα
παράλια.
Επί του καθήκοντος στην Ε.Μ.Α.Κ. βρισκόταν η Ερυθρά
Εναλλαγή η οποία είχε ήδη ετοιμάσει την απαραίτητη σωστική εξάρτυση στα οχήματα και ήταν σε επιφυλακή. Στη
Μονάδα βρίσκονταν σε υπηρεσία τρία μέλη της Ομάδας
Διάσωσης από ορμητικά νερά και καθότι με βάση τις επιχειρησιακές διαδικασίες η ομάδα πρέπει να αποτελείται
από έξι άτομα, τέθηκαν σε επιφυλακή τρία ακόμα μέλη της
ομάδας που ήταν εκτός υπηρεσίας, ούτως ώστε να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα σε περίπτωση επεισοδίου. Στις 8:30 το πρωί, τα καιρικά φαινόμενα στη
Λευκωσία επιδεινώθηκαν και κατόπιν εντολής του τότε
Αναπληρωτή Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ.
Μάρκου Τράγκολα, η Ομάδα τέθηκε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και καθορίστηκε ως σημείο συνάντησης o Πυροσβεστικός Σταθμός Λευκωσίας Λοχία Σπύρου Τταντή.
Καθοδόν προς τη Λευκωσία, λήφθηκε μήνυμα ότι στην περιοχή του Σταδίου Γ.Σ.Π. υπήρχαν άτομα παγιδευμένα σε
ορμητικά νερά μέσα στα οχήματά τους. Αμέσως ενημερώθηκαν τα τρία εκτός υπηρεσίας μέλη της ομάδας τα οποία
βρίσκονταν στη Λευκωσία, να μεταβούν στην περιοχή,
πράγμα που έγινε και σε συνεργασία με το προσωπικό των
Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τρία συνολικά άτομα, τα οχήματα των οποίων
είχαν ακινητοποιηθεί σε ορμητικά νερά και διέτρεξαν
άμεσα κίνδυνο πνιγμού. Με το πέρας του επεισοδίου, τα
μέλη της ομάδας αναχώρησαν για το σημείο συνάντησης,
όπου έγινε ενσωμάτωση με την υπόλοιπη ομάδα.
Η κίνηση για μετακίνηση της Ομάδας Διάσωσης από ορμητικά νερά από την Κοφίνου στη Λευκωσία με βάση τις
μετεωρολογικές προβλέψεις, αποδείχτηκε ευεργετική καθότι μέχρι αργά το βράδυ, η ομάδα ανταποκρίθηκε σε 11
ακόμα επεισόδια και προέβη σε τρεις ακόμα διασώσεις
ατόμων που διέτρεξαν άμεσο κίνδυνο να παρασυρθούν
από τα ορμητικά νερά χειμάρρων, αλλά και σε διασώσεις
ζώων που διέτρεξαν κίνδυνο να πνιγούν μέσα στα κλουβιά
τους, καθότι οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούσαν να τα προσεγγίσουν. Επίσης, στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού Ψημολόφου, έγινε μετακίνηση των μαθητών και εκπαιδευτικών από την αίθουσα που βρίσκονταν, λόγω της ψηλής
στάθμης των νερών που υπήρχε γύρω από αυτή.
Οι πιο συγκλονιστικές στιγμές της ημέρας εξελίχθηκαν στις
περιοχές Αγίων Τριμιθιάς, Κοκκινοτριμιθιάς και Δένειας,
όπου το τοπίο έμοιαζε σαν να είχε συμβεί βιβλική καταστροφή. Καθ’ οδόν προς τις περιοχές αυτές κυριαρχούσε ο
όλεθρος και η απόγνωση του κόσμου για τις ζημιές που
είχαν προκαλέσει τα όμβρια ύδατα παρασύροντας τα
πάντα στο πέρασμά τους. Η λάσπη και τα μπάζα κυριαρχούσαν στους δρόμους και, σε συνδυασμό με τα ορμητικά
νερά, καθιστούσαν τους πλείστους δρόμους αδιάβατους
και άκρως επικίνδυνους. Συγκεκριμένα:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Με τις οδηγίες του υπεύθυνου της ομάδας, Λοχία 3236
Αλέξη Καμαρά, άρχισε έρευνα εντός του φράκτη με τη
χρήση ειδικής υποβρύχιας κάμερας Pro-Eye, χωρίς όμως
αποτέλεσμα.
Ακολούθως, λόγω του σκότους, αποχωρήσαμε και δόθηκαν οδηγίες στην ομάδα οι έρευνες να συνεχιστούν την
επόμενη μέρα.
Με το πρώτο φως της ημέρας, όλη η ομάδα αυτοδυτών της
Ε.Μ.Α.Κ. ήταν στον φράκτη Παλαιχωρίου και αποφασίστηκε να γίνει έρευνα στον βυθό με τη χρήση συσκευών
κατάδυσης.
Αφού έγιναν όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες, τεχνικές
παράλληλης έρευνας και τοποθέτηση σχοινιών από τη μία
πλευρά του φράκτη στην άλλη, έγινε κατάδυση από τον
Πυροσβέστη 4811 Αντρέα Τζιακούρη και τον Α/Πυροσβέστη 3813 Αντώνη Αντωνίου με ατομικό καταδυτικό εξοπλισμό και σύστημα ενδοεπικοινωνίας.

•

Στους Αγίους Τριμιθιάς ένας οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα του που βρισκόταν ακινητοποιημένο σε γεφύρι στον Ποταμό Κούτη. Η διάσωση
αυτή χαρακτηρίζεται ως η πιο σημαντική της ημέρας, αφού το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά
νερά του ποταμού.

•

Στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, μια γυναίκα διασώθηκε, λόγω του ότι στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί από το πλημμυρισμένο της σπίτι, παρασύρθηκε από την ορμή των νερών και εγκλωβίστηκε στην αυλή της, οικίας της στηριζόμενη σε ένα
κάγκελο.

•

Επίσης, στην περιοχή Δένειας, σε συνεργασία με τα
μέλη της Μ.Μ.Α.Δ., οχήματα τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί εντός της κοίτης ποταμού με τους οδηγούς
τους, μετακινήθηκαν σε ασφαλές μέρος.

Η Ομάδα Διάσωσης από ορμητικά νερά, ανταποκρίθηκε
με απόλυτη επιτυχία σε αρκετά επεισόδια και τις επόμενες
δύο μέρες στην Επαρχία Λάρνακας, όπου παρουσιάστηκαν
επίσης ακραία καιρικά φαινόμενα.

•

Πυροσβέστης 4811 Αντρέας Τζιακούρης, μέλος
Ομάδας Αυτοδυτών Ε.Μ.Α.Κ.

Στις 4 Οκτωβρίου 2014 το απόγευμα, ειδοποιήθηκε η
Ομάδα Αυτοδυτών της Ε.Μ.Α.Κ. για εντοπισμό ελλείποντος
προσώπου στον υδατοφράκτη Παλαιχωρίου. Αμέσως η
ομάδα τέθηκε σε συναγερμό και ανταποκρίθηκε άμεσα με
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς και με το φουσκωτό
σκάφος ΕΜΑΚ ΙΙ.

Τέτοιου είδους επεισόδια είναι εξαιρετικά δύσκολα και
υπάρχουν αρκετοί επιβαρυντικοί παράγοντες για τους καταδυόμενους. Ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι παγίδευσης
των δυτών κατά την κατάδυση, λόγω της λάσπης που βρίσκεται στον βυθό, των διαφόρων αντικειμένων όπως κλαδιά, δέντρα, σίδερα, σχοινιά και είναι πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά στην εξάρτυση ή ακόμα να παγιδεύσουν
τους καταδυόμενους. Ακόμη η μορφολογία του εδάφους
και η χαμηλή ορατότητα μερικά μόλις εκατοστά κάτω από
την επιφάνεια του νερού, η οποία επιδεινώνεται όσο κατεβαίνεις πιο βαθιά αποτελούν σοβαρούς παράγοντες παγίδευσης των καταδυόμενων.
Αναφορικά με τον εντοπισμό του ελλείποντος η έρευνα
προχωρούσε πολύ αργά λόγω της μειωμένης ορατότητας.
Σε λιγότερο από μία ώρα από τη στιγμή της κατάδυσης, η
σορός άγνωστου άντρα εντοπίστηκε σε δέκα μέτρα βάθος
περίπου, κοντά στον τοίχο υπερχείλισης του υδατοφράκτη.
Τοποθετήθηκε ειδική σημαδούρα εντοπισμού στο θύμα,
αναδυθήκαμε στην επιφάνεια και ενημερώθηκε ο επικεφαλής της ομάδας.
Μετά από συνεννόηση με την Αστυνομία και τον ιατροδικαστή που κατέφθασε στη σκηνή του επεισοδίου, έγινε
επαναληπτική κατάδυση και η σορός ανασύρθηκε στην
επιφάνεια πάνω σε ειδικό πλωτό φορείο που διαθέτει η
Μονάδα και παραδόθηκε στην Αστυνομία.

•

Α/Πυροσβέστης 4802
Γιώργος Κωνσταντίνου, μέλος Ε.Μ.Α.Κ.

Ήταν Αύγουστος του 2007 όταν είχαν ξεσπάσει μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι ενδείξεις δολιοφθοράς ήταν φανερές, καθ’ ότι εκρήγνυνταν ταυ-
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τόχρονες εστίες σε ολόκληρη τη χώρα παραδίνοντάς την
στις φλόγες. Οι συνέπειες ολέθριες, εκατοντάδες άστεγοι
και αρκετοί νεκροί συνάνθρωποί μας από την πρώτη κιόλας
μέρα.
Το γεγονός αυτό δεν μπορούσε να αφήσει απαθή την Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι μόλις η Ελλάδα ζήτησε επίσημα
διεθνή βοήθεια, συγκροτήθηκαν δύο ομάδες αποστολής
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι οποίες θα αποστέλλονταν ξεχωριστά, η μία στο μέτωπο της Εύβοιας και η
άλλη στο μέτωπο της Πελοποννήσου. Επίσης, συγκροτήθηκαν και στάλθηκαν εθελοντικές ομάδες αποστολής και
από άλλες υπηρεσίες.
Η πρώτη ομάδα αποστολής που συγκροτήθηκε από την
Ε.Μ.Α.Κ. αποτελούνταν από τους Λοχία 3635, Α/Πυροσβέστη 1873, Πυροσβέστη 2776, Πυροσβέστη 4802 και Πυροσβέστη 4806 με δύο φορητές κινητές μονάδες πυρόσβεσης και πλήρη ασύρματη επικοινωνία. Σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα, όλα τα μέλη της Μονάδας που αποτελούσαν την πρώτη ομάδα αποστολής μαζί με τα υπόλοιπα
μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που αποτελούσαν τη
δεύτερη ομάδα αποστολής, καθώς επίσης και οι εθελοντικές ομάδες αποστολής άλλων υπηρεσιών, κατέφτασαν
στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην
Πάφο, όπου επιβιβάστηκαν με τα οχήματα και τον εξοπλισμό τους σε αεροσκάφος της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας C130, για μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Όταν το αεροσκάφος μπήκε στους αιθέρες της Ελλάδας το
θέαμα ήταν τραγικό. Η Πελοπόννησος και η Εύβοια τυλιγμένες στις φλόγες. Τίποτα δεν φάνταζε δυνατόν να ανακόψει
την πύρινη λαίλαπα που κατάκαιε τα πάντα στο διάβα της.
Με την άφιξή μας αναχωρήσαμε για το χωριό Αμυγδαλέζα,
όπου όλη η ομάδα διανυκτέρευσε.
Το πρωί της Κυριακής 26/8/2007, αναχωρήσαμε για την Εύβοια και συγκεκριμένα για τον Δήμο Αλιβερίου. Αξέχαστο
θα μείνει στη μνήμη μου ένα περιστατικό που έλαβε χώρα
στο χωριό Λάτα. Φτάσαμε κατά το μεσημέρι και η πυρκαγιά
έφτανε κοντά στα σπίτια του χωριού με τέτοια ταχύτητα και
ένταση, που δεν μας επέτρεπε να πλησιάσουμε λόγω του
θερμικού κύματος της πυρκαγιάς. Το χωριό κινδύνευε να
καεί, άλλες εναλλακτικές επιλογές δεν υπήρχαν και έτσι κα-
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ταφύγαμε στη μοναδική λύση υπό τις περιστάσεις, το αντιπύρ. Ξεκινήσαμε να θέτουμε ελεγχόμενες εστίες πυρκαγιάς
σε διάφορα σημεία περιμετρικά του χωριού.
Χωρίσαμε την περιοχή σε τομείς και αρχίσαμε να ελέγχουμε το βόρειο μέτωπο. Η μάχη με τις φλόγες δεν είχε
σταματημό μέχρι το βράδυ. Ξεκουραζόμασταν με τη σειρά
ανά ώρα στα πεζοδρόμια γύρω από τα πρώτα σπίτια του
χωριού κοντά στην πυρκαγιά. Υπό τις ανωτέρω συνθήκες,
μας προσέγγισε μία νεαρή κοπέλα γύρω στα 25 και μας
ρώτησε φοβισμένη εάν ακόμη το χωριό διέτρεχε κίνδυνο
να καεί και μας ανακοίνωσε ότι το βράδυ ήταν προγραμματισμένο να τελέσει τον γάμο της. Η πυρκαγιά ήταν
ακόμη εκτός ελέγχου, αλλά κανένας μας δεν πτοήθηκε. Η
απάντηση προς την κοπέλα από τον επικεφαλής της ομάδας ήταν ξεκάθαρη. «Το σπίτι σου δεν κινδυνεύει, αλλά
ούτε και το χωριό θα καεί, αντιθέτως θα κάνουμε τα πάντα
να κατασβεστεί η πυρκαγιά και η τέλεση του γάμου σου να
γίνει όπως τα έχετε σχεδιάσει». Η υπόσχεση αυτή επαληθεύθηκε, αφού η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς
το χωριό να διατρέξει επιπρόσθετο κίνδυνο.
Δεν θα ξεχάσω τη μέρα που φεύγαμε από το χωριό Λάτα
για να πάμε στο χωριό Σέτα όπου και εκεί μαίνονταν μεγάλες πυρκαγιές και ο κόσμος έβγαινε στο δρόμο και μας χειροκροτούσε. Μια ηλικιωμένη κυρία έπεσε στα γόνατα
καθώς περνούσαν τα οχήματά μας και μας ευχαριστούσε
από καρδιάς με δάκρυα στα μάτια. Η αναγνώριση της προσφοράς μας από τους κατοίκους ήταν συγκινητική.
Με την άφιξη μας στο χωριό Σέτα, ξαναζήσαμε το ίδιο σκηνικό με τις φλόγες να φτάνουν στο χωριό, δώσαμε και εκεί
αρκετές μάχες με την πυρκαγιά και με τη βοήθεια των κατοίκων το χωριό σώθηκε.
Αξέχαστη θα μου μείνει η ενέργεια ενός κατοίκου του χωριού, του κ. Μπάμπη Γρίβα, ο οποίος θέλοντας να μας δείξει
την ευγνωμοσύνη του, μας παρέδωσε τα κλειδιά της οικίας
του για να γίνει κέντρο ελέγχου της ομάδας και σταθμός
ξεκούρασης για τους πυροσβέστες, λέγοντάς μας ότι είναι
το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει για εμάς.
Η ομάδα επέστρεψε στην Κύπρο μία εβδομάδα αργότερα
και αφού σχεδόν όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς είχαν τεθεί
υπό έλεγχο.

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

Αποκαλυπτήρια μνημείου ηρώων και εγκαίνια του νέου κτιρίου της Ε.Μ.Α.Κ.
στην Κοφίνου
Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκαν τα
αποκαλυπτήρια του μνημείου ηρώων της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και τα εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Μονάδας στην Κοφίνου.

μνημείο ηρώων που έχουν δημιουργήσει και φιλοτεχνήσει μέλη της Ε.Μ.ΑΚ.

Τα εγκαίνια και τα αποκαλυπτήρια τέλεσε ο εξοχότατος
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης, του Αρχηγού Αστυνομίας και άλλων
πολιτειακών, εκκλησιαστικών, υπηρεσιακών και τοπικών
φορέων.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης συγγενείς των πεσόντων μελών της Ε.Μ.Α.Κ. κατά τη φονική έκρηξη στη
ναυτική βάση στο Μαρί, στα οποία είναι αφιερωμένο το

Μνημείο Ηρώων ΕΜΑΚ
Το Μνημείο Ηρώων της ΕΜΑΚ έχει τοποθετηθεί σε κεντρική θέση μπροστά από το νέο κτήριο της Μονάδας ώστε
να αποτελεί, για πάντα, ζωντανό κομμάτι της ζωής των ανδρών της Μονάδας καθώς επίσης και για να εμπνέει τον
σεβασμό σε οποιονδήποτε επισκέπτεται τον χώρο.

Στη βάση του Δικέφαλου αετού έχει τοποθετηθεί μια μαρμάρινη επιγραφή όπου αναγράφονται οι στίχοι του Ευαγόρα Παλλικαρίδη.
Των αθανάτων το κρασί
Το βρέτε σεις και πίνετε

Η κεντρική ιδέα για τη δημιουργία του μνημείου βασίζεται
στο μεγαλείο της θυσίας των ηρώων της ΕΜΑΚ. Οι έξι
ήρωες αποτελούν τον θεμέλιο λίθο ώστε η Μονάδα να συνεχίσει την προσφορά της προς τους συνανθρώπους μας.
Οι έξι βράχοι αναγεννιόνται μέσα από το υδάτινο στοιχείο
και αγκαλιάζουν τον κεντρικό βράχο που στηρίζει το έμβλημα της Μονάδας, τον δικέφαλο αετό. Το νερό είναι το
πολυτιμότερο αγαθό της φύσης και η χρήση του στο μνημείο αντικατοπτρίζει το μεγαλείο της θυσίας των ηρώων
που έδωσαν ότι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους τη ζωή.

Ζωή για σας ο Θάνατος
Κι Αθάνατοι θα μείνετε.

Ο ηρωισμός των Ανδρέα Παπαδοπούλου, Γεώργιου Γιακουμή, Σπύρου Τταντή, Αδάμου Αδάμου, Παναγιώτη Θεοφίλου και Βασίλη Κρόκου αποτελούν φάρο αγωνιστικότητας και αυτοθυσίας θυμίζοντας άλλες εποχές της ιστορίας της μαρτυρικής μας πατρίδας, κατά τις οποίες νεαρά
παλικαριά έδωσαν τη ζωή τους για να συνεχίσουμε εμείς
σήμερα να υπάρχουμε ως κράτος και ως λαός.
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ΥΧΙΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤ
Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Νέες επιτυχίες της Αστυνομίας στη μάχη κατά των ναρκωτικών και
της εγκληματικότητας γενικότερα
σμα ήταν η κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών
που επρόκειτο να διοχετευτούν στην κυπριακή αγορά.
Εντοπίστηκε μία από τις μεγαλύτερες φυτείες κάνναβης και
ένα αυτοσχέδιο φυτώριο κάνναβης.
Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών από τα μέλη της
Υ.ΚΑ.Ν. στις αρχές του περασμένου Μαΐου, εντοπίστηκε σε
ανοικτό χώρο στην επαρχία Αμμοχώστου, μία από τις μεγαλύτερες φυτείες κάνναβης που εντοπίστηκαν ποτέ στην
Κύπρο. Από την εν λόγω φυτεία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.685 φυτά κάνναβης, ύψους από 7 μέχρι
65 εκατοστά.
Επιπλέον, στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, τα μέλη της
Υπηρεσίας διενήργησαν έρευνα με δικαστικό ένταλμα
στην οικία τριών προσώπων στην επαρχία Αμμοχώστου.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε σε αποθήκη,
κρυφή σκάλα που οδηγούσε στο πατάρι, το οποίο είχε διαμορφωθεί σε αυτοσχέδιο φυτώριο-θερμοκήπιο τριών δωματίων, στα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 216
υπό καλλιέργεια φυτά κάνναβης, ύψους 12–130 εκατοστών, ενώ συνελήφθηκαν δύο πρόσωπα για διευκόλυνση
των ανακρίσεων.
Σε ένα τρίμηνο αποτράπηκε η διάθεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην κυπριακή αγορά και συνελήφθηκαν
οκτώ πρόσωπα
Τραυματισμός μέλους της Αστυνομίας εν ώρα καθήκοντος
Οι συντονισμένες ενέργειες και η δράση των μελών της
Υ.ΚΑ.Ν στη μάχη κατά των ναρκωτικών, με κίνδυνο πολλές
φορές τη ζωή τους, αποτρέπουν τη διάθεση ναρκωτικών
ουσιών στην κυπριακή αγορά.
Οι επιτυχίες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών
(Υ.ΚΑ.Ν.) της Αστυνομίας όσον αφορά στη σύλληψη των
εμπόρων λευκού θανάτου, στην πρόληψη των ναρκωτικών
και στην εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και στον τομέα της πρόληψης της
μάστιγας, συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς. Αποτέλε-

12

Αστυνομικά Χρονικά

Στα μέσα του περασμένου Μαΐου, τα μέλη της Υ.ΚΑ.Ν μετά
από πληροφορία ότι θα γινόταν διακίνηση ναρκωτικών,
έθεσαν υπό παρακολούθηση δρόμο που οδηγεί σε χωριό
της επαρχίας Λεμεσού. Όταν έγινε αντιληπτό ύποπτο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε 32χρονος, ακολουθήθηκε
διακριτικά και μόλις το όχημα στάθμευσε έξω από την

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤ
ΥΧΙΕΣ
Επίσης, στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, τα μέλη της
Υ.ΚΑ.Ν. ανέκοψαν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που
οδηγούσε 27χρονος από την επαρχία Λευκωσίας και αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 28χρονος με συνοδηγό
26χρονο από την επαρχία Λεμεσού. Στην κατοχή του
27χρονου μοτοσικλετιστή, εντοπίστηκαν δύο τσάντες
ώμου οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης βάρους
τριών κιλών. Επίσης, εντός του αυτοκινήτου ανευρέθηκε
ποσότητα κάνναβης βάρους μισού κιλού. Όλοι συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκαν υπό κράτηση.
οικία 35χρονου, τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν εμφανή
την παρουσία τους. Ο 32χρονος, στην προσπάθειά του να
διαφύγει με το αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με δύο αστυνομικά οχήματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μέλους της
Υ.ΚΑ.Ν..
Στη συνέχεια, το όχημα του 32χρονου ακινητοποιήθηκε
και ο ίδιος συνελήφθη. Κατά την έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν πέντε μεγάλα χαρτοκιβώτια,
τα οποία περιείχαν 26 κιλά κάνναβης, 860 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης και 1.160 γραμμάρια κρυσταλλικής ουσίας,
ενώ σε έρευνα που έγινε στην οικία του 35χρονου εντοπίστηκαν 480 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης.
Το μέλος της Υ.ΚΑ.Ν. το οποίο τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου κρατήθηκε
για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Επιπλέον, τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, προχώρησαν στη σύλληψη
26χρονου, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης. Σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο που
οδηγούσε ο 26χρονος στον κύριο δρόμο Καντού – Πλατρών, εντοπίστηκε στο χώρο της μηχανής ποσότητα κάνναβης βάρους 280 γραμμαρίων περίπου με αποτέλεσμα
να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω. Ακολούθησε έρευνα σε υποστατικό του, όπου εντοπίστηκε θαμμένο στο έδαφος, ένα
βαρέλι, στο οποίο υπήρχε ποσότητα κάνναβης βάρους
7.790 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης βάρους 264 γραμμαρίων, μία χειροβομβίδα και έξι πυροκροτητές.

Δράση της Αστυνομίας κατά του εγκλήματος
Εξιχνίασθηκαν σοβαρές υποθέσεις που αφορούσαν διάρρηξη υποκαταστήματος τράπεζας, παράνομη κατοχή μεγάλου αριθμού πιστωτικών καρτών και λαθραίων καπνικών ποϊόντων
Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης υποκαταστήματος τράπεζας στη Λεμεσό, στα τέλη του περασμένου
Απριλίου δόθηκε πληροφορία ότι σε ισόγειο χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό, βρίσκονταν σταθμευμένα ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, τα οποία θεωρήθηκαν ύποπτα.
Τα μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν άμεσα τη σκηνή και
διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο προσομοίαζε με το όχημα
που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τη διάρρηξη του
υποκαταστήματος, ενώ κατά τον έλεγχο των αριθμών εγγραφής του, διαπιστώθηκε ότι αυτοί ανήκαν σε άλλο αυτοκίνητο.
Στη συνέχεια, η περιοχή τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και, όταν δύο πρόσωπα εισήλθαν στο αυτοκίνητο, τα μέλη της Αστυνομίας, αφού στάθμευσαν το
υπηρεσιακό όχημα πίσω από το αυτοκίνητό τους, πλησίασαν τον οδηγό. Μόλις όμως του έδειξαν την αστυνομική
τους ταυτότητα, αυτός έθεσε σε λειτουργία τη μηχανή του
οχήματος και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να
προσκρούσει στο αστυνομικό όχημα και να τραυματίσει

Επιπρόσθετα, γύρω στα τέλη του περασμένου Ιουνίου, τα
μέλη της Υπηρεσίας, απέτρεψαν τη διάθεση στην κυπριακή αγορά, 12,5 κιλών κάνναβης και συνέλαβαν
45χρονο και 55χρονο. Στις αποσκευές του 55χρονου, ο
οποίος αφίχθηκε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12 κιλά και 588 γραμμάρια κάνναβης και 163 γραμμάρια κοκαΐνης.
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ΥΧΙΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤ
έναν αστυνομικό προκαλώνντας του τραύμα στο πόδι.
Ακολούθως, όταν τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν να
ακινητοποιήσουν το όχημα, ο οδηγός επιτέθηκε και κτύπησε τους αστυνομικούς και συνελήφθη για αυτόφωρα
αδικήματα. Από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι
επρόκειτο για 18χρονο κάτοικο Λεμεσού και ότι το αυτοκίνητο και η μοτοσικλέτα ήταν κλοπιμαία.

και στην κατοχή του άντρα, εντοπίστηκαν 43 πιστωτικές
κάρτες χωρίς όνομα δικαιούχου, με διαφορετικό αριθμό
αλλά του ίδιου τραπεζικού ιδρύματος και το χρηματικό
ποσό των €21.250, ενώ στην κατοχή της γυναίκας εντοπίστηκαν 52 όμοιες πιστωτικές κάρτες, όπως αυτές που εντοπίστηκαν στην κατοχή του άντρα, καθώς και το χρηματικό ποσό των €4.400.
Σε έρευνα που έγινε στο ξενοδοχείο που διέμεναν στη Λεμεσό, εντοπίστηκε ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο πιστωτικές κάρτες σε
ονόματα κατόχων αγνώστων προσώπων, 434 πιστωτικές
κάρτες ίδιες με τις προηγούμενες, καθώς και το χρηματικό
ποσό των €13.220.

Επιπλέον, γύρω στα τέλη του περασμένου Μαΐου, η Αστυνομία εξιχνίασε υπόθεση παράνομης κατοχής μεγάλου
αριθμού πιστωτικών καρτών και προχώρησε στη σύλλψη
δύο προσώπων.
Συγκεκριμένα, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, όταν ενημερώθηκαν
από λειτουργό της υπηρεσίας διαχείρισης πιστωτικών καρτών ότι γίνονταν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών
από διάφορες αυτόματες ταμειακές μηχανές στη Λεμεσό,
επενέβησαν άμεσα. Όταν μετέβησαν σε υποκατάστημα
τράπεζας εντόπισαν δύο πρόσωπα, άντρα και γυναίκα, να
βρίσκονται μπροστά σε αυτόματη ταμειακή μηχανή και να
προβαίνουν σε ανάληψη μετρητών. Ακολούθησε έρευνα
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Επίσης, στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας, για παράνομη κατοχή αφορολόγητων ειδών. Στο
πλαίσιο της επιχείρησης και βάσει αξιοποίησης πληροφοριών, τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν και ερεύνησαν με
δικαστικό ένταλμα αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονος.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κούτες τσιγάρων. Στη συνέχεια, ερευνήθηκε με
δικαστικό ένταλμα αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε συγγενικό σπίτι του 49χρονου, στο οποίο εντοπίστηκαν 1.214 κούτες τσιγάρων, επτά πακέτα τσιγάρα και
295 κουτιά καπνού των 50 γραμμαρίων. Επιπρόσθετα, σε
τρίτο όχημα, το οποίο ερευνήθηκε με δικαστικό ένταλμα,
εντοπίστηκαν 88 κούτες τσιγάρων και πέντε πακέτα τσιγάρα. Όλα τα κατασχεθέντα ελέγχθηκαν από τελωνειακούς
λειτουργούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για αφορολόγητα προϊόντα, προερχόμενα λαθραία από τις κατεχόμενες περιοχές. Σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση και
για περαιτέρω εξετάσεις, κατασχέθηκαν τα δύο αυτοκίνητα
με το περιεχόμενό τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η
ΓΕΣΙΑΣ
Της Α/Λοχία 317 Λευκής Άρνου - Σολομώντος
Βοηθού Υπεύθυνης
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων

Επέκταση της συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και Εθνικής Φρουράς
Υπογραφή με επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας
από τους Αρχηγούς των δύο οργανισμών

των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς επίσης η καταπολέμηση
της μάστιγας των ναρκωτικών.

Οι άριστες σχέσεις μεταξύ Αστυνομίας και Εθνικής Φρουράς επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμη φορά, μέσω της υπογραφής του επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ των δύο φορέων, που έλαβε χώρα τον περασμένο
Ιούλιο.

Κατά την τελετή υπογραφής του επικαιροποιημένου μνημονίου, οι Αρχηγοί Αστυνομίας και Εθνικής Φρουράς, τόνισαν την τεράστια σημασία που έχει η συνεχής και πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών για την
ασφάλεια της πατρίδας και της κοινωνίας, σημειώνοντας
ότι η υλοποίηση του μνημονίου αυτού συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτό τον στόχο. Εξέφρασαν δε την ικανοποίησή
τους, για την επέκταση του μνημονίου, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων εξελίσσεται και ενδυναμώνεται σε σημαντικό βαθμό.

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επέκταση της συνεργασίας της Εθνικής Φρουράς και με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπέγραψαν ο
Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Γεώργιος
Μπασιακούλης, στην παρουσία αντιπροσωπειών των δύο
οργανισμών.

.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο σωμάτων ασφαλείας στο
πλαίσιο του μνημονίου, το οποίο είχε υπογραφεί αρχικά το
2009, υλοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα και σε διάφορους
τομείς. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η αλληλοενημέρωση σε κοινά θέματα αρμοδιότητας των δύο υπηρεσιών,
η διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων και ασκήσεων, τα θέματα έρευνας και διάσωσης, οι συνεκπαιδεύσεις, οι δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη του εγκλήματος και
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Επίδοση τιμητικής πλακέτας στην οικογένεια του εκλιπόντος τέως Υπουργού
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Λουκά Λουκά
Η Αστυνομία τίμησε τον εκλιπόντα τέως Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Λουκά Λουκά, ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης για την προσφορά και
στήριξη που παρείχε στο Σώμα κατά τη θητεία του στο
Υπουργείο την περίοδο 2008-2013.

γράμμισε την αγαστή συνεργασία που υπήρχε μεταξύ της
Αστυνομίας και του τέως Υπουργού. Από πλευράς της η οικογένεια του Λουκά Λουκά, ευχαρίστησε θερμά την Αστυνομία για αυτή της την πρωτοβουλία.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Ηγεσία της Αστυνομίας είχε συνάντηση στο Αρχηγείο Αστυνομίας με την οικογένειά του
εκλιπόντος Υπουργού, τη σύζυγό του κυρία Δήμητρα Ιακωβίδου και τα δύο του παιδιά, Νικόλα και Δανάη, κατά την
οποία τους επιδόθηκε τιμητική πλακέτα.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου εξήρε
τη συνδρομή του τέως Υπουργού στο δύσκολο και πολυεπίπεδο έργο που επιτελεί το Αστυνομικό Σώμα και υπο-
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ΓΕΣΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η
Της Α/Λοχία 317 Λευκής Άρνου - Σολομώντος
Βοηθού Υπεύθυνης
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων

Ιδιαίτερα θετικά τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αρχηγού Αστυνομίας στο FBI
Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της συνεργασίας για καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Ως πολύ θετικά αποτιμώνται τα αποτελέσματα των επαφών και συναντήσεων του Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου με διευθυντικά στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας των Η.Π.Α. (FBI) κατά την εκεί επίσκεψή
του τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του διευθυντή του FBI, κ. James B. Comey, Jr.

Οι συναντήσεις μεταξύ του Αρχηγού του Αστυνομικού Σώματος και αξιωματούχων του FBI, οι οποίες έλαβαν χώρα
στην Ουάσιγκτον DC, στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια, διεξήχθησαν μέσα σ’ ένα ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα. Στο
επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο, που αποτελούν τομείς προτεραιότητας για το F.B.I.
και κατ’ επέκταση την κυβέρνηση των Η.Π.Α.. Επί τάπητος
τέθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι αναβάθμισης της συνεργασίας, κυρίως μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και
εκπαίδευσης από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, στην
Αστυνομία Κύπρου, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η μελέτη
συγκεκριμένων δράσεων που μπορούν να συμβάλουν
στην υλοποίηση των κοινών στόχων των δύο οργανισμών.
Βαρύνουσας σημασίας ήταν η συνάντηση του κ. Χρυσο-
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στόμου με τον Διευθυντή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας
στην Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση με τον Διευθυντή του FBI
Ο Αρχηγός Αστυνομίας ευχαρίστησε καταρχάς τον κύριο
Comey για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη μεγάλη σημασία που προσδίδει η
Αστυνομία Κύπρου, ως επίσης η Κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην εν λόγω επίσκεψη.
Κατά την εν λόγω συνάντηση ο κ. Χρυσοστόμου ανέλυσε
το πλαίσιο της μέχρι σήμερα συνεργασίας των δύο οργανισμών, ενώ διατυπώθηκε επίσης η θέση ότι η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου, σε συνάρτηση με πρόσφατες
οικονομικοπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής μεσογείου, όπως είναι το θέμα της αξιοποίησης των φυσικών πόρων που έχουν εντοπιστεί και η
όξυνση της τρομοκρατίας, καθιστούν την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο οργανισμών, απαραίτητη. Ο Αρχηγός Αστυνομίας τόνισε τη βούληση της
Αστυνομίας Κύπρου να συνδράμει ακόμη πιο συστηματικά
και μεθοδικά στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του
οργανωμένου εγκλήματος και προς επίτευξη του στόχου
αυτού, συζητήθηκε το θέμα της συνδρομής εμπειρογνωμόνων του FBI, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μελών της Αστυνομίας, μέσα από την
παροχή σύγχρονου εξοπλισμού και εκπαιδεύσεων. Από
πλευράς του, ο Διευθυντής του FBI υπογράμμισε, μεταξύ
άλλων, ότι θεωρεί την Αστυνομία Κύπρου ως ένα σημαντικό εταίρο και συνεργάτη, o οποίος διαχρονικά συμβάλλει
στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και διασυνοριακού εγκλήματος, ενώ σημείωσε ότι προσβλέπει σε
ενίσχυση της συνεργασίας των δύο οργανισμών στο πλαίσιο των κοινών τους αρμοδιοτήτων.
Σε γενικές γραμμές και καθ’ όλο τον κύκλο συναντήσεων
του Αρχηγού Αστυνομίας και αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας των Η.Π.Α. κυριάρχησε πνεύμα συναντίληψης, ενώ οι συζητήσεις διεξήχθησαν στη βάση της
φιλοσοφίας ότι ανεξαρτήτως των μεγεθών της κάθε χώρας
και των υπηρεσιών ασφαλείας που διαθέτει, υπό τις σημερινές παγκόσμιες συνθήκες που επηρεάζουν καθοριστικά
τα επίπεδα ασφάλειας των κρατών και της διεθνούς κοινότητας, η διαρκής ενδυνάμωση των συνεργασιών μεταξύ
χωρών και οργανισμών ασφαλείας είναι κάτι περισσότερο
από αναγκαία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η
ΓΕΣΙΑΣ
Επίσκεψη Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας στην Ιταλική Αστυνομία
O Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους και ο Διοικητής της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας
Αστυνόμος Β’ κ. Κυριάκος Μαυρής, πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Ρώμη μετά από πρόσκληση της Ιταλικής
Αστυνομίας.

Επιχειρήσεων Captain Leopoldo Manna αναφέρθηκε στον
τρόπο λειτουργίας και ειδικότερα στις επιχειρήσεις που
γίνονται για διάσωση μεταναστών που εγκαταλείπουν την
Λιβύη και τα σκάφη τους κινδυνεύουν να βυθιστούν.

Κατά την εκεί επίσκεψή τους, έτυχαν ξενάγησης στις εγκαταστάσεις της Σχολής Εκπαίδευσης Ανωτέρων Αξιωματικών της Ιταλικής Αστυνομίας από τον Διευθυντή Gian
Carlo Pozzo.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης συνάντηση με τον κ.
Gennaro Capoluongo Διευθυντή Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Ιταλικής Αστυνομίας και επίσκεψη
στο Διεθνές Επιχειρησιακό Κέντρο (S.O.I) όπου έγινε παρουσίαση και πρακτική επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Αρχηγείο της
Ακτοφυλακής στην Ρώμη όπου ο Υπεύθυνος του Κέντρου

Της Α/Λοχία 317 Λευκής Άρνου - Σολομώντος
Βοηθού Υπεύθυνης
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, κύριος ομιλητής σε εθνικά μνημόσυνα για τις μαύρες
επετείους του 1974
Κάθε Ιούλιο και Αύγουστο ξυπνούν οδυνηρές μνήμες από
τα τραγικά γεγονότα του 1974 και το δίδυμο έγκλημα που
διαπράχθηκε σε βάρος της Κύπρου, τις ολέθριες συνέπειες
του οποίου υφίσταται δυστυχώς ακόμη ο λαός μας, αφού
το νησί μας εξακολουθεί να είναι διαιρεμένο και μέρος
αυτού, υπό τουρκική κατοχή. Δεκάδες εθνικά μνημόσυνα
πραγματοποιούνται στις πόλεις και στα χωριά της ελεύθερης Κύπρου, ως ελάχιστη ένδειξη μνήμης και τιμής για τους
ηρωικώς πεσόντες κατά το πραξικόπημα και την τουρκική
εισβολή, ενώ παράλληλα γίνονται δεήσεις για διακρίβωση
τις τύχης των αγνοούμενων μας. Μεταξύ των ηρώων, συμπεριλαμβάνονται αρκετά μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, η
οποία δήλωσε βροντερά το παρόν της στους αγώνες του
τόπου μας για ελευθερία, δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος και αφήνοντας
ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ανταποκρινόμενος στις προσκλήσεις τεσσάρων κοινοτήτων,
ήταν ο κύριος ομιλητής στα εθνικά μνημόσυνα που τελέστηκαν στον Λυθροδόντα, στην Αλάμπρα, τη Ψιμολόφου
και τη Νατά τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο.

Στους επιμνημόσυνους λόγους του, ο Αρχηγός του Σώματος εξήρε το μεγαλείο της θυσίας των ηρώων και αναφέρθηκε στις ιερές παρακαταθήκες που αυτοί έχουν αφήσει,
υπογραμμίζοντας ότι υπό το βάρος της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, αλλά και συνάμα της κρίσης θεσμών, ιδανικών και αξιών που διάγουμε ως χώρα, καθίσταται επιτακτική να μνημονεύουμε και να τιμούμε τους ήρωες του
τόπου μας, αλλά πρωτίστως να καθοδηγούμαστε από τα
δικά τους πρότυπα αντρείας, ανιδιοτέλειας και φιλοπατρίας.
Αναφερόμενος ειδικά στην Αστυνομία και στα μέλη της,
τόνισε ότι η άψογη επιτέλεση του λειτουργήματος τους, ως
επίσης η ενσυνείδητη και πλήρης προσήλωση στην αποστολή τους συνιστά το καλύτερο μνημόσυνο, καθώς και
ελάχιστη ανταπόδοση στη θυσία των παλληκαριών. «Το
οφείλουμε στους ήρωες μας, αλλά και στις τωρινές και μελλοντικές γενιές, να λειτουργήσουμε, ως ισχυρός μηχανισμός αντιμετώπισης των όποιων φαινομένων εγκληματικότητας, διαφθοράς και διαπλοκής και συνάμα ως βασικός φορέας αρχών, ιδανικών και αξιών που τόση ανάγκη
έχει σήμερα η κοινωνία μας», σημείωσε εμφαντικά ο Αρχηγός Αστυνομίας.

Αστυνομικά Χρονικά
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Παναγιώτη Καλογήρου
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας

Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομικής Ακαδημίας
Στο πλαίσιο της στενής και διαχρονικής συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής και Ελληνικής Αστυνομίας, δύο Ανώτεροι Υπαστυνόμοι της Κυπριακής Αστυνομίας, ο Νίκος
Θεοδώρου και ο Παναγιώτης Καλογήρου, συμμετείχαν σε
εκπαίδευση της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας της Ελληνικής
Αστυνομικής Ακαδημίας.
Η εκπαίδευση άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2015
κατά τη διάρκεια αυτής, πέραν
των διαλέξεων, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Αρχηγείο
Στόλου και το Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στη MOTOR OIL
(ΕΛΛΑΣ) ‐ Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., στο Μουσείο Ακρόπολης και στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.).
Επίσης, διοργανώθηκε τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στην
περιοχή της Δυτικής Θράκης.

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής,
αυτό χωρίζεται σε πέντε κύριες ομάδες ως ακολούθως:

•
•
•
•
•

Σχολή Εθνικής Ασφάλειας
Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας αποτελεί την κορυφαία εκπαιδευτική βαθμίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία
εκπαιδεύονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο, επιλεγμένα ανώτερα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, της
Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και ανώτεροι πολιτικοί
υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε θέματα που
σχετίζονται με τη Στρατηγική και την Πολιτική Εθνικής
Ασφάλειας.
Βασικός στόχος είναι η παροχή στους σπουδαστές γνώσεων και δεξιοτήτων άμεσης χρησιμότητας και εφαρμογής
ως προς τα επιτελικά τους καθήκοντα. Με αυτό το δεδομένο, έμφαση δίνεται στην εφαρμοσμένη γνώση σε ζητήματα που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, την τρομοκρατία, τις νέες μορφές εγκληματικότητας, τη διοίκηση
και τη διαχείριση κρίσεων. Τους στόχους αυτούς καλούνται
να επιτύχουν σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής και
όχι μόνο κρίσης, θεωρώντας ότι σε τέτοιες εποχές, ο ρόλος
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος,
αλλά και αναμφίβολα καθοριστικός, αφού προσφέρει
στους σπουδαστές υψηλά εφόδια γνώσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στα καθήκοντα του ανώτατου κρατικού λειτουργού.1

Α’ Ομάδα: Θέματα Κρατικής Ασφάλειας
Β’ Ομάδα: Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις
Γ’ Ομάδα: Διεθνές Δίκαιο
Δ’ Ομάδα: Εθνικά θέματα ‐ Διεθνείς Συνθήκες

Aναφορές / Βιβλιογραφία

1. Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών της 18ης εκπαιδευτικής σειράς της
Σχολής Εθνικής Ασφάλειας» (2014).

Ε’ Ομάδα: Εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης και
Πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση.

Οι σπουδαστές, κατά τη φοίτησή τους έχουν υποχρέωση
να παραδώσουν και να παρουσιάσουν ενώπιον καθηγητή
πανεπιστημίου, τέσσερις εργασίες σε διάφορα θέματα.
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Η εν λόγω εκπαίδευση αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία
για τους συμμετέχοντες, αφού συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους σε θέματα στρατηγικής, αλλά και
της πολιτικής εθνικής ασφάλειας.
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1. Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών
της 18ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας»
(2014): 4-5.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑ
ΣΙΑ
Του Α/Λοχία 582 Φλώρη Νικάνδρου
Υπεύθυνου Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων
Διασυνοριακού Ελέγχου

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τους Συνοριοφύλακες
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης FRONTEX, διοργάνωσε τον περασμένο Μάιο
στην Πολωνία, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, εκδήλωση
με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τους Συνοριοφύλακες.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσημοι από χώρες της
Ευρώπης, καθώς επίσης και ένστολες αντιπροσωπείες από
όλες τις Αστυνομικές/ Συνοριακές υπηρεσίες των κρατών,
οι οποίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες και επιχειρήσεις
του οργανισμού FRONTEX. Την εκδήλωση προσφώνησε
ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος σε θέματα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διοργανώθηκε έκθεση
όλων των αστυνομικών υπηρεσιών των κρατών μελών που
εκπροσωπούνται στον οργανισμό, όπως επίσης και άλλων

ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που συνεργάζονται
με τον FRONTEX όπως είναι η EUROPOL, INTERPOL, EASO,
EU-LISA, IOM και η UNHCR.
Το περίπτερο της Αστυνομίας Κύπρου στελέχωσαν μέλη
της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Μονάδας Λιμενικής &
Ναυτικής Αστυνομίας, τα οποία ανέλαβαν την ενημέρωση
των επισκεπτών. Παράλληλα, διένειμαν ενημερωτικό υλικό
σχετικό με την αποστολή και το έργο της Αστυνομίας Κύπρου, ενώ έγινε προβολή ταινιών μικρού μήκους που αφορούσαν την Αστυνομική Ακαδημία, τη Μονάδα Λιμενικής
& Ναυτικής Αστυνομίας και τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων.
Προβλήθηκε επίσης, το έργο της Διεύθυνσης Οικονομικών
του Αρχηγείου Αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα του Κλάδου Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών, σχετικά με
θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα.
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ΕΓΚΛΗΜΑ
Της Α/Αστυφύλακα 210 Μαργαρίτας Λοϊζου
Κοινοτικής Αστυνόμευσης
Αγίου Ιωάννη - Λεμεσού

Παιδική κακοποίηση: τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται
Η παιδική κακοποίηση αποτελεί συμπεριφορά, η οποία χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από επιθετικότητα, με αποτέλεσμα την πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων και
κατ΄ επέκταση ψυχικών τραυμάτων στο παιδί-θύμα. Οι βασικές μορφές παιδικής κακοποίησης είναι οι ακόλουθες:

•
•

Σωματική (χτυπήματα, γροθιές κ. λπ.)
Συναισθηματική, η οποία περιλαμβάνει έλλειψη
αγάπης, ενδιαφέροντος και δημιουργία ενοχών

να γνωρίζουμε ότι κάποια από τα σημάδια κακοποίησης
που παρουσιάζονται, μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά,
όπως επίσης ότι αυτά ενδέχεται να προκλήθηκαν από άλλους λόγους. Οφείλουμε ωστόσο να διερευνήσουμε εάν
συμβαίνει οτιδήποτε ανησυχητικό σε σχέση με τη μεταχείριση του παιδιού στην περίπτωση που παρατηρήσουμε
κάποια από τις ακόλουθες ενδείξεις:

•

Το παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού παρουσιάζει σεξουαλική συμπεριφορά, μιλά για σεξουαλικές
πράξεις και χρησιμοποιεί λέξεις που είναι ακατάλληλες για την ηλικία του.
Είναι απεριποίητο εμφανισιακά.

•

Σεξουαλική, η οποία αποσκοπεί στη σεξουαλική διέγερση του ενήλικα

•

Παραμέληση και έκθεση στον κίνδυνο, που σχετίζεται με βασικές ανάγκες, όπως είναι το φαγητό και η
ιατρική φροντίδα

•
•

Οικονομική εκμετάλλευση του παιδιού, όπου το
παιδί «χρησιμοποιείται» με στόχο την απόκτηση οικονομικού οφέλους [Δοιράνλης (2014)].

•

Παρουσιάζει απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά
του, καταστρέφει πράγματα, έχει εμμονές, λερώνεται, ή δείχνει φοβία για συγκεκριμένους τόπους και
ανθρώπους.

•

Παρατηρούνται ξαφνικές αλλαγές στη συναισθηματική συμπεριφορά του παιδιού, για παράδειγμα γίνεται πολύ αγχώδες, φοβισμένο ή θυμωμένο.

•

Παρουσιάζει επίμονα επιθετική και καταστροφική
συμπεριφορά.

•

Έχει χρόνια έλλειψη αυτοπεποίθησης, με την τάση
να προβαίνει σε αρνητικά σχόλια για τον εαυτό του.

•

Σε αρκετές περιπτώσεις, η κακοποίηση παιδιών συνιστά
μέρος συγκεκριμένης κουλτούρας, ενώ μια συμπεριφορά
που θεωρείται κακοποίηση ή αμέλεια σε μια συγκεκριμένη
κοινωνία, μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς.
Στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (1989) καθορίζεται ότι κάθε παιδί έχει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, ένα από τα οποία είναι να προστατεύεται από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση.
Εντούτοις, η παιδική κακοποίηση αποτελεί μάστιγα στον
σύγχρονο κόσμο. Παγκόσμια δεδομένα παρουσιάζουν ότι
τουλάχιστον ένα στα πέντε κορίτσια και ένα στα δέκα αγόρια, πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης πριν την
ηλικία των 18, αλλά μόνο ένα στα τρία περιστατικά καταγγέλλεται, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Αγνοουμένων και
Κακοποιημένων Παιδιών (ICMEC). Επιπλέον, 20,9 εκατομμύρια παιδιά εξαναγκάζονται να εργαστούν, εκ των οποίων
4,5 εκ (22%) είναι θύματα καταναγκαστικής σεξουαλικής
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO). Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δύο εκατομμύρια παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τη σεξουαλική
κακοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο, σύμφωνα
με το ICMEC.

Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο τα παιδιά να υποφέρουν από
όλους τους τύπους μυοσκελετικών τραυματισμών λόγω
ατυχημάτων. Σύμφωνα με τους Beitchman et al (1992),
χτυπήματα ύποπτα για κακοποίηση είναι τα εξής:

•

Χτυπήματα που προκαλούνται με το χέρι, με δόντια
ή ηλεκτρικό σύρμα.

•

Μώλωπες σε διάφορα μέρη, μακριά από προεξοχές,
όπως το πηγούνι ή μέτωπο.

•
•

Μώλωπες σε διάφορα στάδια επούλωσης.

Πώς αντιλαμβανόμαστε την παιδική κακοποίηση
Σύμφωνα με την Byron (2008), το πλέον σημαντικό είναι
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Έχει σημάδια και μώλωπες που δεν δικαιολογούνται.

•

Κατάγματα ύποπτα για κακοποίηση και μεγάλα σπασίματα κοκκάλων σε παιδί που δεν έχει αρχίσει να
περπατά.
Σπασίματα σε πλευρά, ωμοπλάτη και κρανίο.

ΕΓΚΛΗΜΑ
Σύμφωνα με την Βyron (2008), τα μικρά παιδιά έχουν περιορισμένες ικανότητες έκφρασης και λιγοστή ή και καθόλου εμπειρία της ζωής, γι αυτό δεν είναι εύκολο για εκείνα
να μας πουν τι τους προκαλεί δυσχέρεια ή ανησυχία και
ακόμα περισσότερο να αντιληφθούν εάν κάτι δεν πάει
καλά. Δραματικές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορεί να
είναι η απόδειξη ότι κάτι συμβαίνει στη ζωή του παιδιού
και του προκαλεί δυσφορία.
Όποια και εάν είναι τα συμπτώματα της παιδικής κακοποίησης, μπορεί να είναι ήδη έκδηλα ή και να ενισχυθούν
ακόμη περισσότερο μετά την αποκάλυψη της κακοποίησης ή της αμέλειας. Μπορεί να συμπεριλαμβάνουν μικρές
φυσικές βλάβες, χαμηλή αυτοπεποίθηση και ανικανότητα
εστίασης της προσοχής, ή εγκεφαλική ζημιά, εξαιρετικά
επιθετική συμπεριφορά και σε ακραίες περιπτώσεις αυτοκτονία (Corby et al, 2012).
Σύμφωνα με την Byron (2008), εάν δεν ικανοποιηθούν οι
βασικές φυσικές, σωματικές και συναισθηματικές ανάγκες
του παιδιού, αυτό μπορεί να οδηγηθεί σε σοβαρές αλλοιώσεις της σωματικής και πνευματικής του υγείας και ανάπτυξης. Αναμφίβολα, μορφές κακοποίησης που δεν
αφήνουν σημάδια σωματικής κακοποίησης, είναι πολύ πιο
δύσκολο να εντοπιστούν και να εκτιμηθούν, αφού ενδέχεται να προκύπτει και θέμα υποκειμενικότητας. Παρόλα
αυτά, αποτελούν το ήμισυ όλων των περιπτώσεων κακοποίησης.
Επιπλέον, τα παιδιά τα οποία έπεσαν θύματα σεξουαλικής
κακοποίησης, έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάζουν πρόβλημα αλκοολισμού, ενώ είναι επίσης επιρρεπή
στην ανάπτυξη αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας (Medina(2011).

πτωση κακοποίησης και την ενημέρωση του παιδιού αναφορικά με τα δικαιώματά του βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Η δευτερογενής πρόληψη έχει σκοπό να εντοπίσει τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Χαρακτηριστικά που ενδέχεται να
εντοπιστούν στις ομάδες αυτές, είναι η πολύ νεαρή ηλικία
του ζευγαριού με παιδί, η οικονομική δυσπραγία, τα προβλήματα ψυχικής υγείας, η κατάχρηση ουσιών εκ μέρους
των γονέων, προβλήματα αναπηρίας του παιδιού, ή η
ύπαρξη ιστορικού κακοποίησης που ο ίδιος ο γονιός είχε
υποστεί σε μικρή ηλικία. Η δευτερογενής πρόληψη έχει
σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος με παρεμβάσεις και προγράμματα.
Τέλος, η τριτογενής πρόληψη αποσκοπεί στη διασφάλιση
συνθηκών ασφάλειας του παιδιού με την απομάκρυνσή
του από την οικογένεια σε ξενώνα κατά τη διάρκεια της
κρίσης. Οι συνθήκες ασφάλειας του παιδιού υποβοηθούνται με θεραπεία και στήριξη στο παιδί και την οικογένειά
του, αλλά και ως προς την τελική αποκατάσταση του παιδιού, ανάλογα με τις ανάγκες του.
Η προστασία και ασφάλεια του παιδιού είναι ευθύνη όλων,
γι΄ αυτό εάν υπάρχει έστω η παραμικρή υποψία ότι το παιδί
κακοποιείται ή κινδυνεύει με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας, την Αστυνομία ή άλλο αρμόδιο φορέα (π.χ.
σχολικές αρχές), με στόχο τον ορθό χειρισμό του κάθε συμβάντος ή υπόθεσης.

Βιβλιογραφία

Τρόποι πρόληψης

Βyron, T., (2008), Your Toddler Month by Month:your essential quide to the ﬁrst 4 years. Dorling Kindeesley
Limited.

Η πρόληψη της κακοποίησης ή/και παραμέλησης του παιδιού έχει διαχωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στην
πρωτογενή, τη δευτερογενή και την τριτογενή [«Χαμόγελο
του Παιδιού» (2014)].

Corby, B., Shemmings, D. , & Wilkins, D., (2012), Child
Abuse. McGraw-Hill House.

Η πρωτογενής πρόληψη αφορά τον γενικό πληθυσμό και
σχετίζεται με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, της
εκπαίδευσης, της υγείας, καθώς επίσης με τον έλεγχο της
ανεργίας, της οικονομικής ανέχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Η πρωτογενής πρόληψη αποσκοπεί στην
ενημέρωση του κοινού και στην προσπάθεια αλλαγής
αντιλήψεων και αξιών που ενισχύουν τη σωματική τιμωρία
και την απόκρυψη της πράξης ακόμα και εάν το παιδί κινδυνεύει. Η πρωτογενής πρόληψη εμπεριέχει τον οικογενειακό προγραμματισμό, με στόχο τον έλεγχο των γεννήσεων
και την εκπαίδευση των γονέων, την ενημέρωση του κοινού ως προς την αντιμετώπιση και αντίδραση σε περί-

Δοιράνλης, Ν., (2014), Παιδική κακοποίηση μορφές και
συνέπειες στην ψυχική υγεία του παιδιού. E-Psychology.
http://e-psychology.gr/violence-abuse/716-paidikhkakopoihsh-morfes-kai-synepeies-sthn-psychikhygeia-tou-paidiou.
To χαμόγελο του παιδιού. Δελτίο Τύπου - 19 Νοεμβρίου
2014: Ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση.
http://www.hamogelo.gr/25-1/2130/19h-NoembrioyPagkosmia-Hmera-enantia-sthn-Poidikh-Kakopoihsh.
Medina J., (2011), Brain Rules for Baby: How to Raise a
Smart and Happy Child from Zero to Five. Pear Press.

Αστυνομικά Χρονικά

21

ΕΓΚΛΗΜΑ
Της Πυροσβέστη 3833 Φυτούλας Μαυρονικόλα
Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάφου, Σταθμός Πάφου
(BSc, MBA)

Εργασιακός εκφοβισμός - ψυχολογική κακομεταχείριση
Τη δεκαετία του ’80, στις σκανδιναβικές χώρες έγινε για
πρώτη φορά λόγος για την ύπαρξη ενός εχθρικού περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας και διάφοροι ειδικοί, όπως ψυχολόγοι και ψυχίατροι, άρχισαν τις έρευνες που έμελλε να
αναδείξουν ένα φαινόμενο στον εργασιακό χώρο, το οποίο
έμοιαζε με ένα φαινόμενο που είχε ήδη εντοπιστεί στον
σχολικό χώρο, δίνοντάς του πλέον τεράστια σημασία. Πρόκειται για το φαινόμενο για το οποίο οι όροι mobbing (επιτίθεμαι, ενοχλώ, περικυκλώνω) και bullying είναι οι πιο
διαδεδομένοι.
Από την εποχή του εντοπισμού του φαινομένου έως σήμερα, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί άλλοι όροι από τους
ερευνητές, οι οποίοι όμως αναδεικνύουν το ίδιο περιεχόμενο όπως: bullying, mobbing, psychological terror, harassment (παρενόχληση), work harassment, (εργασιακή
παρενόχληση), emotional abuse, (συναισθηματική βία/
κακοποίηση), scapegoating (αποδιοπομπαίος τράγος, εξιλαστήριο θύμα), workplace incivility, abusive supervision, victimization, workplace aggression, bossing,
intimidation, psychological terrorization, psychological
violence, κ.λ.π..

Τι είναι ο εργασιακός εκφοβισμός;
Κοινά αποδεκτός ορισμός δεν υπάρχει, αλλά η Ευρωπαϊκή
Ένωση ονομάζει το φαινόμενο «ηθική παρενόχληση», (harcèlement moral) όρος που θα χρησιμοποιηθεί και πιο
κάτω.
Η «ηθική παρενόχληση» περιγράφεται ως ανάρμοστη συμπεριφορά, άμεση ή έμμεση, η οποία διαπράττεται από ένα
ή περισσότερα πρόσωπα εναντίον κάποιου ή κάποιων
στον χώρο εργασίας ή/και κατά τη διάρκεια της εργασίας
και η οποία εύλογα καταδεικνύει ότι υπονομεύονται τα
ατομικά δικαιώματα στην εργασία και την αξιοπρέπεια.

Κύρια χαρακτηριστικά της ηθικής παρενόχλησης
Πρόκειται για αντιδεοντολογική και «τοξική» συμπεριφορά
που εμφανίζεται συστηματικά, επαναλαμβανόμενα, επίμονα, έχει διάρκεια, κλιμακώνεται σταδιακά προς το χειρότερο, για αυτό χαρακτηρίζεται ως διαβρωτική. Διακρίνεται
από στρατηγική και έχει στόχο να οδηγήσει το επιλεγμένο
θύμα σε θέση αδυναμίας, απομόνωση και να φτάσει έως
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την εξόντωσή του, τον συναισθηματικό τραυματισμό του,
την ψυχική του δολοφονία, την περιθωριοποίηση και την
καθήλωση.
Οι περιστασιακές συγκρούσεις δεν θεωρούνται ηθική παρενόχληση. Επιπλέον, αντίθετα με τον σχολικό εκφοβισμό,
όπου το θύμα είναι το πιο αδύνατο παιδί, στον χώρο εργασίας το θύμα έχει πολύ καλή ποιότητα χαρακτηριστικών,
τόσο στο προσωπικό όσο και στο επαγγελματικό του προφίλ με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να τον καθιστούν
«κίνδυνο» για τον θύτη.

Παραδείγματα που συνιστούν ηθική παρενόχληση
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ηθικής παρενόχλησης αποτελούν η αρνητική συμπεριφορά,
σκόπιμη υπονόμευση, δυσφήμιση, επιθετική ή άσεμνη
γλώσσα - προφορική ή γραπτή (ηλεκτρονικά μηνύματα),
κατασκοπεία, καταδίωξη, εμπάθεια, αδικαιολόγητη ανάθεση καθηκόντων, επαναλαμβανόμενες αναθέσεις εργασίας με αδύνατη προθεσμία ή που είναι εκτός των
υποχρεώσεων ή γνώσεων του ατόμου, προσβολή του ατόμου για τα αποτελέσματα της εργασίας του, υποβάθμιση
της αναγκαιότητας του ατόμου στην επιχείρηση/υπηρεσία,
ζημιές σε προσωπικά του αντικείμενα, διάδοση ψευδούς
φήμης, ενθάρρυνση των άλλων να στρέφονται εναντίον
του, παραποίηση της έκφρασης και των λέξεων που χρησιμοποιεί, συνεχής επισήμανση των αδυναμιών της προσωπικότητάς του ή σε κάποιον τομέα της εργασίας,
απόκρυψη στοιχείων και πληροφόρησης, αυθαίρετες εντολές, επινόηση και επιβολή κανόνων ειδικά κατασκευα-
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σμένες για εκείνον, παρακολούθηση και έλεγχος κατά την
εκτέλεση εργασίας που προκαλεί ένταση και άγχος. Σε
ομαδικό επίπεδο, οι δράστες/θύτες συμμαχούν και δίνουν
το μήνυμα στον εργαζόμενο-στόχο της ηθικής παρενόχλησης ότι είναι μόνος του, συμπεριφέρονται σαν να μην είναι
παρών, δεν του δίνουν τον λόγο, του απαγορεύουν να έχει
άποψη σε ομαδικές εργασίες, τον αποκλείουν από δραστηριότητες και συναντήσεις. Επιπρόσθετα, τον απειλούν με
κακή αξιολόγηση, τον παρεμποδίζουν στον δρόμο, κτυπούν εκφοβιστικά το χέρι στο τραπέζι, του αρνούνται αδικαιολόγητα διευκολύνσεις ή ακόμη και την άδεια του όταν
τη χρειάζεται.
Οι ερευνητές έχουν προσδιορίσει δύο κατευθύνσεις στην
ηθική παρενόχληση: μεταξύ ομόβαθμων συναδέλφων και
από προϊστάμενο προς υφιστάμενο. Σε γενικές γραμμές,
υπάρχει και στις δύο περιπτώσεις το στοιχείο της διαφοράς
ισχύος.

Το προφίλ του διώκτη
Ο διώκτης δημιουργεί και ακολουθεί στρατηγικό σχέδιο
υπόσκαψης μέχρι τελικής εξόντωσης του ατόμου το οποίο
θεωρεί κίνδυνο στον χώρο εργασίας. Προτιμά έμμεσους
τρόπους επίθεσης για να γίνεται δυσδιάκριτη η αποκάλυψη της ταυτότητάς του ή για να έχει την ευχέρεια να αρνηθεί εύκολα την εμπλοκή του. Οι κινήσεις του έχουν το
στοιχείο του κακόβουλου και βεβαίως του αντιδεοντολογικού. Ο στόχος της στρατηγικής του θύτη είναι να θίξει την
επαγγελματική και κοινωνική εικόνα του θύματος έναντι
τρίτων, ανωτέρων ή στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.
Μερικές από τις συγκαλυμμένες ενέργειες που υιοθέτει ο
θύτης είναι η παρακίνηση αποστροφής από αλλά άτομα
στον χώρο εργασίας, η διάδοση ψευδούς και κατασκευασμένης φήμης με συκοφαντικό περιεχόμενο που μπορεί
να μην έχει καν σχέση με την εργασία του θύματος, αλλά
να αφορά την προσωπικότητα ή την προσωπική του ζωή.

Το προφίλ του θύματος
Ανεξάρτητα από το φύλο του, το θύμα είναι επαγγελματίας
που αποτελεί κίνδυνο για τον θύτη στον χώρο εργασίας.
Χαρακτηριστικά του θύματος που πυροδοτούν την επίθεση είναι: ικανότητα, εμπειρία, τυπικότητα, συνέπεια,
προσόντα, προθυμία, εργατικότητα, πρωτοβουλία, παθητικό άτομο σε άτυπες ομάδες «κλίκες» ή που με τη συμπεριφορά του «ξεβολεύει» το εργασιακό περιβάλλον από
παγιωμένες νοοτροπίες και βολικές τακτικές (Einarsen,
1999), όπως είναι το κουτσομπολιό, η αμέλεια, η αδιαφορία, η ασυνειδησία, η αποφυγή εργασιακής ευθύνης. Το
θύμα έχει ουσιαστικά αποκλίνοντα χαρακτηριστικά από το
κατεστημένο της επιχείρησης/υπηρεσίας, όχι αρνητικά
αλλά ενοχλητικά σε κάποιο/ους.

Αιτία
Οι ερευνητές συγκλίνουν να θεωρούν ως βασική αιτία για
την ηθική παρενόχληση τον φθόνο (Hiriogoyen, 2009).
Πρόκειται δηλαδή για φαινόμενο αντιζηλίας όσον αφορά
την εξωτερική εμφάνιση, το μορφωτικό επίπεδο, την οικονομική κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση, τις ικανότητες, τον μισθό, την πρόοδο ή ακόμη και την πιθανότητα υπηρεσιακής ανέλιξης. Σε κάποιες περιπτώσεις, αιτία
για την πυροδότηση του φαινομένου είναι ο τρόπος που
σκέφτεται και ενεργεί το θύμα, όπως η παθητικότητα στις
άτυπες ομάδες στον χώρο εργασίας, καθώς και η συμπεριφορά του ατόμου η οποία «ξεβολεύει» κάποιους, όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω.

Ο αντίκτυπος της ηθικής παρενόχλησης στο θύμα
Το θύμα αδυνατεί να προστατευθεί και ωθείται να εγκαταλείψει τη θέση του. Αποσταθεροποιείται τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή. Σταδιακά
αρχίζει να κάνει λάθη κατά την εκτέλεση των εργασιών που
του ανατίθενται, ενώ
αυτό δεν συνέβαινε ή συνέβαινε
σπάνια προηγουμένως. Τότε αρχίζει
να κατηγορείται
για ανικανότητα
και ο θύτης βρίσκει
την ευκαιρία να
προσθέσει
και
άλλα στη στρατηγική του χρησιμοποιώντας πολύ σκληρή κριτική, κάτι όμως
που δεν κάνει όταν κρίνει τον εαυτό του. Επιπλέον, το
άτομο αρχίζει να αδυνατεί να υποστηρίξει τον εαυτό του
δίνοντας και πάλι την ευκαιρία να αποκτήσει επιπρόσθετα
δυσμενή σχόλια και κατηγορείται ότι αντιμιλά ή ότι είναι
«απροσάρμοστη προσωπικότητα». Το ένα φέρνει το άλλο
αλυσιδωτά και πλέον αρχίζουν να εμφανίζονται σοβαρότερα συμπτώματα, όπως αισθήματα ντροπής, ανικανότητας, αδικίας, τύψεις, υπερβολικού βαθμού άγχος, μελαγχολία στον χώρο εργασίας που συνοδεύει το άτομο σε όλες
τις πτυχές της ζωής του, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη έως
και βαριάς μορφής.
Το θύμα μπορεί να αποφασίσει να εγκαταλείψει την εργασία του (ο θύτης έχει πετύχει το στόχο του) αλλά σε μόνιμες
θέσεις, όπως η δημόσια υπηρεσία, μπορεί να απουσιάζει
συχνά με διάφορες προφάσεις ή μπορεί να αποφασίσει να
δράσει επιθετικά. Σε ακραίες και σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να σχεδιάσει και να εκτελέσει το φόνο του θύτη.
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Πιθανή αντιμετώπιση σε περίπτωση αποκάλυψης
από το θύμα

στοιχείων για τη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης, εφόσον
υπάρχει.

Στην περίπτωση που το θύμα αποφασίσει και βρει επιτέλους τη δύναμη να διαμαρτυρηθεί ή να ζητήσει παρέμβαση από τον προϊστάμενό του, οφείλει να γνωρίζει ότι ο
θύτης θα προσπαθήσει να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, να αναστρέψει την ευθύνη και να παρουσιάσει τον
εαυτό του αδικημένο και συκοφαντημένο. Το θύμα θα το
παρουσιάσει ως «άτομο με δύσκολο χαρακτήρα», «απροσάρμοστο», «αντιδραστικό» ή και «ψυχολογικά ασταθές».
Ακόμη και η διαμαρτυρία θα χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό της «προβληματικής προσωπικότητας» του θύματος
(Leymann, 1996 & Hirigoyen, 2009).

Η ψυχική και σωματική υγεία καθώς και αξιοπρέπεια οποιουδήποτε ατόμου είναι αναφαίρετο δικαίωμά του και προστατεύεται από τους νόμους. Κανείς δεν μπορεί να την
αφαιρέσει. Επομένως, οποιοδήποτε άτομο θεωρεί με βάση
τα πιο πάνω ότι είναι θύμα ηθικής παρενόχλησης έχει την
υποχρέωση προς τον εαυτό του να διεκδικήσει τα αυτονόητα.
«Για να κερδίσεις μία μάχη πρέπει πρώτα να την ξεκινήσεις».

Αντιμετώπιση
Το φαινόμενο είναι πολύ σοβαρό εφόσον εκτός από το
θύμα πλήττεται επίσης η παραγωγικότητα, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης/υπηρεσίας. Οι διαστάσεις όμως του προβλήματος επεκτείνονται και έξω από τον
υπηρεσιακό χώρο. Ως εκ τούτου, απαιτείται η άμεση ενημέρωση του προϊστάμενου ή/και του εργοδότη.
Καλό θα ήταν,
όπου υπάρχει ευχέρεια, το θύμα να
μεταφέρεται σε
άλλο τμήμα. Όταν
το θύμα γνωρίζει
ποιος είναι ο θύτης
-και συνήθως γνωρίζει, οφείλει τουλάχιστον
στον
εαυτό του να το αναφέρει. Η επίπληξη του θύτη επιβάλλεται ή τουλάχιστον θα πρέπει να του δοθεί το μήνυμα από
τον προϊστάμενο ότι το θύμα χαίρει της συμπάθειας και της
εκτίμησης από τη διεύθυνση. Ακολούθως, επιβάλλεται η
διακριτική παρακολούθηση της κατάστασης, ώστε ο θύτης
να αρχίσει να νιώθει άβολα και υπό διαρκή έλεγχο.
Στην περίπτωση που η διεύθυνση αδιαφορεί για το θέμα
και ακολουθεί την τακτική της απάθειας, το θύμα μπορεί
να ακολουθήσει μια πιο ακραία και καταλυτική αντιμετώπιση της κατάστασης, αυτή της νομικής οδού. Σε αυτή την
περίπτωση, το θύμα θα πρέπει να αρχίσει προηγουμένως
να κρατά λεπτομερείς σημειώσεις αναφορικά με επεισόδια
που γίνονται, παρόντες, ημερομηνία, χώρο, λέξεις που ειπώθηκαν, χειρονομίες που έγιναν (π.χ. επίμονο, ειρωνικό ή
επιθετικό βλέμμα, κτύπημα του χεριού στο τραπέζι). Η
λήψη συμβουλής από δικηγόρο πρέπει να γίνει έγκαιρα
ούτως ώστε να καθοδηγηθεί το θύμα στη συλλογή
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Ιωάννου εργάστηκε στην Αστυνομία από το
1954 μέχρι το
1990 και υπηρέτησε σε αρκετούς
Ασ τυνομικούς
Σταθμούς, στον
Ουλαμό Πρόληψης Εγκλήματος
Λεμεσού και στην
Τροχαία Λεμεσού,
απ’ όπου και αφυπηρέτησε.
Μέσα από την πολύχρονη υπηρεσία του στην Αστυνομία
εκείνα τα ταραγμένα και δύσκολα χρόνια, βίωσε πολλές εμπειρίες σε σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων,
αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα των Κυπρίων κατά
των αποικιοκρατών.

Η συμβολή του Λευτέρη Ιωάννου στον αγώνα
της ΕΟΚΑ
Κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Λευτέρης Ιωάννου ανέπτυξε έντονη δράση εντός της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 1957, ενώ υπηρετούσε στον
Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου, η ομάδα του Χρίστου Σαμαρά με τον Ανδρέα Κάρυο, Φώτη Πίττα και Ηλία Παπακυριακού εισήλθαν στον θερινό κινηματογράφο με κουκούλες και μίλησαν στους θεατές σχετικά με τον αγώνα.
Εκείνη τη στιγμή ένας αστυνομικός, εισήλθε στον σταθμό
και κάλεσε ενισχύσεις μέσω ασυρμάτου από τη Δεκέλεια,
σχετικά με δράση των αγωνιστών. Πήρε απάντηση ότι θα
ανταποκρίνονταν αμέσως με συνοδεία τεθωρακισμένων.
Αμέσως, ο Λευτέρης Ιωάννου, πήρε το ποδήλατό του, προσποιούμενος ότι θα πήγαινε περιπολία και ενημέρωσε τους
αγωνιστές να εγκαταλείψουν τον κινηματογράφο. Μέσα σε

λίγα λεπτά, ήλθαν οι Άγγλοι στον κινηματογράφο και οι αντάρτες μόλις είχαν καταφέρει να διαφύγουν από την πίσω
πόρτα. Οι Άγγλοι τον υποψιάστηκαν, αλλά επειδή δεν είχαν
αποδεικτικά στοιχεία αρκέστηκαν μόνο να τον μεταθέσουν
στα Λεύκαρα.
Την ίδια περίοδο, οι Άγγλοι κάλεσαν τον Λευτέρη Ιωάννου
στη Δεκέλεια για να μεταφράσει γραπτή επιστολή στα ελληνικά, στην οποία αναφερόταν ότι στον Ποταμό του Κάμπου κοντά στο γεφύρι υπήρχε κρησφύγετο με καταζητούμενους. Αμέσως ο Ιωάννου μετέβηκε στη Μόρφου
όπου και ενημέρωσε τον Τομεάρχη της περιοχής, αφού
όντως υπήρχε αντάρτικη ομάδα, που εγκατέλειψε την περιοχή και μόλις απέφυγε τη σύλληψη. Κατά την επιστροφή
του στη Λευκωσία, ανακόπηκε από τους Άγγλους κοντά
στο χωριό Ζώδια. Αφού τους έδειξε την αστυνομική του
ταυτότητα, τον άφησαν να φύγει χωρίς να τον ελέγξουν.
Κατάφερε, ευτυχώς, να διαφύγει της σύλληψης αφού εάν
τον ερευνούσαν θα εντόπιζαν τον οπλισμό που μετέφερε
μαζί του.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λευτέρης Ιωάννου μετατέθηκε
στην Προεδρική Φρουρά, ενώ το 1960 με την ανακήρυξη
της Δημοκρατίας, προήχθη σε Λοχία και μετατέθηκε στη
Λεμεσό.
Με την έναρξη των δικοινοτικών ταραχών, ο Λευτέρης
Ιωάννου υπηρετούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού όπου μαζί με άλλους συνάδελφους έδωσαν μάχη για
να κρατηθεί το Φρούριο της Λεμεσού που βαλλόταν από
τα τουρκικά πυρά. Στην προσπάθειά τους αυτή, έχασε τη
ζωή του ο Φίλιππος Κωνσταντινίδης.
Ο Λευτέρης Ιωάννου συμμετείχε ακόμα στην αντίσταση
κατά του πραξικοπήματος που τον βρήκε να υπηρετεί
στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη.
Τα χρόνια πέρασαν και ο Λευτέρης, 82 χρόνων σήμερα,
αναπολεί την περίοδο που εργάστηκε στην Αστυνομία και
τις εμπειρίες που αποκόμισε.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α

ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Κοσμοσυρροή στην εκδήλωση «Μέρα της Αστυνομίας»
Επιδείξεις και δραστηριότητες εντυπωσίασαν και
ενθουσίασαν το κοινό
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο
εκδήλωση «Μέρα της Αστυνομίας», στο γήπεδο του Αρχηγείου Αστυνομίας, η οποία διοργανώθηκε από το Γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας σε συνεργασία με
αλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό που είχε την
ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μέρος του εξοπλισμού της
Αστυνομίας όπως περιπολικά, μοτοσικλέτες, ακάτους, πυροσβεστικά οχήματα ως επίσης επιδείξεις με τους αστυνομικούς σκύλους, τους πυροτεχνουργούς, καθώς και επιδείξεις διάσωσης με το ελικόπτερο της Αστυνομίας.
Τα παιδιά διασκέδασαν με φουσκωτά, ζωγραφική, ζωγραφική προσώπου, τοίχο αναρρίχηση και άλλες δραστηριότητες.
Στο χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας
Χρυσοστόμου ανέφερε: «σήμερα ανοίξαμε το σπίτι μας,
με στόχο να γνωρίσει το κοινό, κάποιες από τις πτυχές της
λειτουργίας του Αστυνομικού Σώματος και του πολύπλευρου έργου που επιτελεί».
Ο Αρχηγός του Σώματος σημείωσε ακόμη «ότι παρά τις δυσκολίες και προκλήσεις των καιρών, οι οποίες καθιστούν
το έργο της Αστυνομίας ακόμη πιο απαιτητικό και πολύπλοκο, το Σώμα επιδεικνύει συνεχώς, εμπράκτως και σε
διάφορα επίπεδα, τη βούληση να προσφέρει στον πολίτη
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναφερόμενος ενδεικτικά
στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών της
Αστυνομίας, στην εδραίωση σημαντικών θεσμών και προγραμμάτων πρόληψης του εγκλήματος όπως είναι η Κοινοτική Αστυνόμευση και ο Θεσμός του Παρατηρητή της
Γειτονιάς».
Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοστόμου επεσήμανε χαρακτηριστικά
ότι «η Αστυνομία Κύπρου έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Αισθανόμαστε και είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, την οποία οφείλουμε να υπηρετούμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα
ασφαλές περιβάλλον για εμάς, τα παιδιά μας και τις μελλοντικές γενιές».
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣ

ΤΥΝΟΜΙΑΣ

Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Κηδείες πεσόντων αστυνομικών και πολιτών του πραξικοπήματος κατόπιν
εκταφής τους από ομαδικό τάφο και ταυτοποίησής τους
Πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιουλίου 2015 στην εκκλησία
της του Θεού Σοφίας, με όλες τις δέουσες τιμές, οι κηδείες
των πεσόντων αντιστασιακών αστυνομικών και πολιτών,
καθώς και των θυμάτων του πραξικοπήματος που κείτονταν στον δεύτερο ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης.
Συγκεκριμένα, κηδεύτηκαν επτά μέλη της Αστυνομίας, ο
Λοχίας 2481 Ανδρέας Βασιλείου, ο Λοχίας 3649 Κώστας
Κωνσταντίνου, ο Λοχίας 3469 Φειδίας Στόκκος, ο Λοχίας
3751 Στέλιος Σαββίδης, ο Λοχίας 3973 Μηνάς Χατζηκωνσταντή, ο Λοχίας 1044 Αθανάσιος Γεωργίου και ο Λοχίας
3114 Μιχαλάκης Χριστοδούλου, ενώ ο Λοχίας 862 Σάββας
Ευαγόρου τάφηκε στην Πάφο. Παράλληλα, κηδεύτηκαν με
τις ίδιες τιμές και δύο αντιστασιακοί πολίτες, οι Στέλιος Στυλιανού και Ευγένιος Σωτηρόπουλος.
Ακολούθως, κηδεύτηκαν και οκτώ πολίτες θύματα του
πραξικοπήματος. Πρόκειται για τους Γιαννάκη Ανδρέου,
Ανδρέα Πηλείδη, Γενέθλιο Ηροδότου, Ηρούλα Αντωνιάδου, Κυριακούλα Μητσάκη, Δώρα Γιάγκου, Νίκο Τύμβιο και
Αντώνη Χριστοδούλου.
Στη νεκρώσιμο ακολουθία παρέστη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Ομήρου,
σύσσωμη η πολιτειακή, πολιτική, στρατιωτική και αστυνομική Ηγεσία του τόπου. Επίσης, παρέστη πλήθος κόσμου,
φίλοι και συγγενείς των πεσόντων.
Στον επικήδειό του, ο Πρόεδρος της Βουλής εξήρε τη
θυσία των προαναφερθέντων, τονίζοντας τη σημασία του
αγώνα τους για επικράτηση της δημοκρατίας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α

ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Της Λοχία 4544 Τροοδίας Παύλου-Ζαννέτου
Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος

Παρατηρητής της Πράσινης Γραμμής
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου, 2015
στο Αρχηγείο Αστυνομίας, παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα του «Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής».
Η παρουσίαση έγινε από τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία
Χρυσοστόμου και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου. Στην εκδήλωση παρέστησαν οι δήμαρχοι και κοινοτάρχες των περιοχών που συνορεύουν με
την πράσινη γραμμή και τη γραμμή αντιπαράθεσης, καθώς
και αγροτικών οργανώσεων.
Όπως τόνισαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
και ο Αρχηγός Αστυνομίας στους χαιρετισμούς, ως επίσης
ο Υπεύθυνος του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος Υπαστυνόμου κ. Χριστόφορος Χαγκούδης, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινού,
στην ανάπτυξη της συνεργασίας των αρμόδιων φορέων σε

οργανωμένη βάση, με πρόσωπα που διαμένουν ή και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις κατεχόμενες περιοχές. Απώτερος στόχος είναι το
πρόγραμμα να συμβάλει στον περιορισμό των προβλημάτων που δημιουργούνται στην πράσινη γραμμή και γραμμή
αντιπαράθεσης, όπως η παράνομη εμπορία προϊόντων από
τα κατεχόμενα και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε, το νέο πρόγραμμα
«Παρατηρητής της Πράσινης Γραμμής», αποτελεί μια ακόμη
στρατηγική πρόληψης, μέσω του οποίου η Αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες πώς να είναι ευαισθητοποιημένοι και
υποψιασμένοι, πώς να είναι σε εγρήγορση, να παρατηρούν
και να εντοπίζουν ασυνήθιστες, ύποπτες ή εγκληματικές
δραστηριότητες, πώς να αντιδρούν και πώς να ενημερώνουν την Αστυνομία, χωρίς ωστόσο, να θέτουν τον εαυτό
τους σε οποιοδήποτε κίνδυνο.

Ημερίδα με θέμα «Όχι βία στα γήπεδα»
Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Αρχηγείο
Αστυνομίας ημερίδα με θέμα «Όχι βία στα γήπεδα», που
αποσκοπούσε στη συζήτηση και προώθηση τακτικών που
θα συμβάλουν στην απάμβλυνση του διαχρονικού προβλήματος της βίας στα γήπεδα.
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, εκπρόσωποι της ΚΟΠ,
του ΚΟΑ, εκπρόσωποι ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλοι

παράγοντες. Οι εργασίες της ημερίδας διήρκησαν δύο ημέρες. Kατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας έγινε συζήτηση
του θέματος σε υπηρεσιακό επίπεδο, ενώ τη δεύτερη και τελευταία οι εκπρόσωποι των διαφόρων φορέων που παρευρέθηκαν, έθεσαν τους προβληματισμούς τους, και συζήτησαν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί
με τη νέα αθλητική χρονιά, η αντιμετώπιση δυσκολιών του
παρελθόντος.

«Αστυνομία Λεμεσού – Το χθες και το σήμερα»
Με σκοπό τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και των αφυπηρετήσαντων μελών που διαμένουν στην πόλη και επαρχία Λεμεσού,
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο εκδήλωση υπό
την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
κ. Ιωνά Νικολάου.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και τον Φιλοαστυνομικό Σύνδεσμο Λεμεσού και περιλάμβανε χαιρετισμό από τον Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, Ανώτερο Αστυνόμο κ. Κύπρο Μιχαηλίδη,
τον Πρόεδρο του Φιλοαστυνομικού Λεμεσού κ. Αντρέα
Τσουλόφτα, τον Βοηθό Αρχηγό κ. Λάμπρο Θεμιστοκλέους
εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας και τον Γενικό Διευ-
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θυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,
κ. Ανδρέα Μυλωνά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές περγαμηνές στα αφυπηρετήσαντα μέλη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α

ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Της Α/Λοχία 1312 Φωτούλας Φωτίου
Υπεύθυνης Αρχείου
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

Τελετή λήξης Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2015 η καθιερωμένη
τελετή λήξης του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 στην
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Επίσης, ο Φιλοαστυνομικός Σύνδεσμος παραχώρησε τιμητικές περγαμηνές στα βραβευθέντα μέλη της Αστυνομίας
και στους τιμώμενους πολίτες.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ενώ παρέστηκαν επίσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, εκπρόσωποι της πολιτειακής,
στρατιωτικής και εκκλησιαστικής Ηγεσίας.

Η όλη τελετή στέφθηκε με επιτυχία, ενώ για τη διοργάνωσή της εισπράχθηκαν τα πλέον εγκωμιαστικά σχόλια
από όλους τους παρευρισκόμενους.

Το τελετουργικό της εκδήλωσης περιελάμβανε χαιρετισμό
από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ομιλίες
από τον Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου,
Ανώτερο Αστυνόμο κ. Γεώργιο Τρυφωνίδη και τον Αρχηγό
Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου.
Η τελετή συνεχίστηκε με την απονομή βραβείων και τιμητικών διπλωμάτων σε μέλη της Αστυνομίας που κατέλαβαν
την πρώτη και δεύτερη θέση στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Τ.Α.Ε. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Την
πρώτη θέση κατέλαβε ο Αστυφύλακας 4974 Σοφοκλής Σοφοκλέους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας και τη
δεύτερη θέση κατέλαβε ο Αστυφύλακας 4825 Μάριος Χαραλάμπους του Τμήματος Γ΄ Αρχηγείου. Απονεμήθηκαν
επίσης βραβεία και τιμητικά διπλώματα σε μέλη της Αστυνομίας που κατέλαβαν την πρώτη και δεύτερη θέση στο
Πρόγραμμα Διερεύνησης Τροχαίων Οδικών Δυστυχημάτων. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Αστυφύλακας 3863 Σταύρος Αγιώτης της Α.Δ.Ε. Λευκωσίας και τη δεύτερη θέση
κατέλαβε ο Αστυφύλακας 1804 Παναγιώτης Πόρακος της
Α.Δ.Ε. Πάφου.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή επαίνου σε συνεργάτες της Αστυνομίας, οι οποίοι με τις πράξεις τους
έχουν συμβάλει στην αναβάθμιση του έργου της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, και συγκεκριμένα στον Μιχάλη
Οδυσσέως για τη συμβολή του στην αναβάθμιση της
Αστυνομικής Σχολής σε Αστυνομική Ακαδημία κατά το
έτος 1990 και στον Καθηγητή Μάριο Α. Καριόλου και στον
κ. Φοίβο Χριστοδουλίδη για την αφιλοκερδή και πολύχρονη προσφορά τους ως Επισκέπτες Λέκτορες στην
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.
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ΜΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟ
Ενημερωτική εκστρατεία για πρόληψη
κλοπών αυτοκινήτων
Στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, μέλη της Κοινοτικής
Αστυνόμευσης Μονής και του Αστυνομικού Σταθμού
Μονής, πραγματοποίησαν τον περασμένο Ιούλιο εκστρατεία διαφώτισης αναφορικά με τις κλοπές αυτοκινήτων με
σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος

Παρουσίαση του θεσμού του
Παρατηρητή της Γειτονιάς
Στο πλαίσιο της επέκτασης του θεσμού του Παρατηρητή
της Γειτονιάς, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο
πανκοινοτική συγκέντρωση στην Παρεκκλησιά.
Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς και των ευεργετικών του αποτελεσμάτων, από τον Υπεύθυνο του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος Υπαστυνόμο, κ. Χριστόφορο Χαγκούδη και τον
Αρχισυντονιστή του Δήμου Ιδαλίου, εθελοντή κ. Σταύρο
Νεοφύτου.
Στην συγκέντρωση παρευρέθηκαν αρκετοί συμπολίτες
μας δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τον θεσμό.

Ευχαριστήριες/Συγχαρητήριες
Επιστολές
Κηδείες αντιστασιακών και θυμάτων του
πραξικοπήματος
Αρχηγό Αστυνομίας
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου, τόσο σε εσάς προσωπικά, όσο και σε όλα τα μέλη της Αστυνομικής δύναμης
Κύπρου, για την καθόλα άρτια διοργάνωση, σε όλα τα επίπεδα, της κηδείας των αντιστασιακών και θυμάτων του πραξικοπήματος, τα οστά των οποίων εκτάφηκαν από τον 2ο
ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA.
Η έμπρακτη συνέπεια και η ταχύτητα που επέδειξαν τα
μέλη της αστυνομικής δύναμης Κύπρου αποδεικνύει για
ακόμη μια φορά τον επαγγελματισμό, αλλά και το υψηλό
αίσθημα σεβασμού τους, στη μνήμη όλων όσων έπεσαν
στον βωμό του ύψιστου καθήκοντος για την προάσπιση
της πατρίδας μας.
Με εκτίμηση,
Φώτης Φωτίου
Επίτροπος Προεδρίας και Θρησκευτικών Ομάδων

Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής
Αρχηγείο Αστυνομίας,
Αξιότιμοι κύριοι,
Μετά τη λήξη του παγκόσμιου κυπέλου σκοποβολής, το
οποίο διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας, αισθανόμαστε την υποχρέωση όπως σας
διαβιβάσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας για τη σημαντική βοήθεια και στήριξη που μας
προσφέρατε. Τα σχόλια τα οποία δεχθήκαμε, τόσο από τη
Διεθνή Ομοσπονδία όσο και από τις ξένες αποστολές ήταν
ιδιαίτερα κολακευτικά και πιστεύουμε ότι ο στόχος όλων
μας για προβολή του τόπου μας έχει επιτευχθεί στο ακέραιο.
Με εκτίμηση
Δημήτρης Λόρδος
Πρόεδρος Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου

Η μεγαλύτερη δράση στην Κύπρο: αθλητισμός
– εθελοντισμός
Αρχηγό Αστυνομίας
Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων θα ήθελε να σας ευχαριστήσει θερμά για τη
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ/ΣΥΓΧ
στήριξή σας στην πραγματοποίηση της μεγαλύτερης δράσης στην Κύπρο με θέμα «Αθλητισμός - Εθελοντισμός»,
που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις 11-12 Ιουλίου 2015.
Η ενδυνάμωση της συνεργασίας μας θα συνεχιστεί και σε
άλλους τομείς του εθελοντισμού.
Επίσης, παράκληση όπως διαβιβάσετε και τις θερμές ευχαριστίες μας στα μέλη της Αστυνομίας που συμμετείχαν
στη δράση αυτή.

ΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛ

ΕΣ

Ταυτόχρονα, ανέλαβα την υποχρέωση και ως εκ τούτου σας
διαβιβάζω τις ευχαριστίες των συγγενών των ηρώων μας.
Μάρκος Τράγκολας
Βοηθός Διευθυντής
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Άμεση παροχή Πρώτων Βοηθειών
Αρχηγό Αστυνομίας

Σας ευχαριστώ ξανά για τη σημαντική συνεισφορά σας.
Κύριε Αρχηγέ,
Με εκτίμηση
Γιάννης Γιαννάκη
Επίτροπος Εθελοντισμού και
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Είμαι η Χ.Ε. μητέρα του 13χρονου Μ.Μ., ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο υπέστη εγκαύματα Α΄ και Β΄ βαθμού στα
πόδια μετά από ανάφλεξη βενζίνης.

Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής

Ο Υπαστυνόμος Κώστας Καρακώστας, ο οποίος διαμένει
στην περιοχή όπου έγινε η ανάφλεξη, όταν είδε τον γιο μου
να φλέγεται, αμέσως τον πλησίασε, τον έριξε στο έδαφος
και προσπάθησε να κατασβέσει τις φλόγες.

Αρχηγείο Αστυνομίας,
Αξιότιμοι κύριοι,
Μετά τη λήξη του παγκόσμιου κυπέλου σκοποβολής, το
οποίο διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας, αισθανόμαστε την υποχρέωση όπως σας
διαβιβάσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας για τη σημαντική βοήθεια και στήριξη που μας
προσφέρατε. Τα σχόλια τα οποία δεχθήκαμε, τόσο από τη
Διεθνή Ομοσπονδία όσο και από τις ξένες αποστολές ήταν
ιδιαίτερα κολακευτικά και πιστεύουμε ότι ο στόχος όλων
μας για προβολή του τόπου μας έχει επιτευχθεί στο ακέραιο.
Με εκτίμηση
Δημήτρης Λόρδος
Πρόεδρος Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου

Αποτέλεσμα της άμεσης παρέμβασης του κ. Καρακώστα
ήταν ο περιορισμός των εγκαυμάτων στα πόδια του γιου μου.
Κύριε Αρχηγέ, απευθύνομαι σε εσάς θέλοντας να ευχαριστήσω τον κ. Καρακώστα, ο οποίος βοήθησε τον γιο μου
άμεσα και χωρίς να χάσει πολύτιμο χρόνο. Ο Υπαστυνόμος
επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο για να βοηθήσει τον γιο μου σε σημείο που τραυματίστηκε ο ίδιος.
Σας ευχαριστώ,
Με εκτίμηση,
Χ.Ε.

Άμεση εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής
Έντιμε κύριε,

Εκδήλωση εγκαινίων κτηρίου Ε.Μ.Α.Κ. και
αποκαλυπτήρια μνημείου ηρώων Ε.Μ.Α.Κ.
Αρχηγό Αστυνομίας
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ, γιατί νιώθω
την ανάγκη τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοι της Ε.Μ.Α.Κ.,
να σας ευχαριστήσουμε προσωπικά εσάς και τα διάφορα
τμήματα της Αστυνομίας, τα οποία συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, τα αποτελέσματα της οποίας
ήταν εξαιρετικά.
Παρακαλώ όπως διαβιβάσετε τις θερμές μας ευχαριστίες
στο προσωπικό των τμημάτων και ιδιαίτερα του Γραφείου
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του οποίου η συνεργασία
και η καθοδήγηση ήταν καθοριστική.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων μου, χειρίστηκα
την πιο πάνω ποινική υπόθεση. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω για τα γεγονότα τα οποία
έχουν ως ακολούθως:
Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ενώ ο Σ.Β. βρισκόταν σε κατάστημα στη Λάρνακα, τον πλησίασαν δύο πρόσωπα και
μετά από λίγα λεπτά διαπίστωσε ότι είχε κλαπεί από την
τσέπη του παντελονιού του το χρηματικό ποσό των
€10.500. Την ίδια ημέρα ο Σ.Β. κατήγγειλε το περιστατικό
στο ΤΑΕ Λάρνακας. Ο ανακριτής του ΤΑΕ που ανέλαβε την
υπόθεση, Αστυφύλακας 3725 Μ. Αποστόλου, εντόπισε τα
δύο πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον παραπονούμενο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που ήταν
εγκατεστημένο στο κατάστημα.
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Μερικές μέρες αργότερα, άλλο μέλος του ΤΑΕ, ο Α/Λοχίας
Μ. Αντωνίου, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, εντόπισε σε
εμπορικό κατάστημα στη Λάρνακα τα υπό αναφορά πρόσωπα. Αμέσως κάλεσε τον Αστυφύλακα Μ. Αποστόλου και
την Αστυφύλακα 4056 Μ. Δημητρίου, οι οποίοι μετέφεραν
τους ύποπτους στο ΤΑΕ.
Καταλυτικής σημασίας για την ομαλή έκβαση της υπόθεσης
αποτέλεσε η παρατηρητικότητα, η αμεσότητα και ο επαγγελματισμός που επέδειξε ο Α/Λοχίας 3645 Μ. Αντωνίου.
Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και νιώθω
ιδιαίτερα τυχερή που έχω την ευκαιρία να συνεργάζομαι
με τέτοιου επιπέδου αστυνομικούς.

ΠΙΣΤΟΛΕΣ

λεια, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την πυροπροστασία,
καθώς και ασκήσεις πυρόσβεσης και πρακτικής εξάσκησης
στη χρήση πυροσβεστήρων. Αυτό οφείλεται και στη δική
σας συνεργασία και συμβολή, η οποία ήταν άψογη από
κάθε άποψη.
Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη συμβολή και
την άψογη συνεργασία που είχαμε, τόσο σε εσάς προσωπικά,
όσο και την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας της οποίας
ηγείστε. Το προσωπικό ενδιαφέρον που επιδείξατε καθώς και
η παρουσία σας στις διαλέξεις, έχει βοηθήσει ώστε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα στο προσωπικό μας.

Dear Sir,

Θα ήταν παράλειψή μου όμως, εάν δεν ευχαριστούσα ιδιαίτερα τον Ανώτερο Υπαστυνόμο κ. Χάρη Ευρυπίδου, την
Λοχία 5 Χριστιάνα Κατσέξου, καθώς και τον Λοχία 11 Ανδρόνικο Ανδρονίκου για τις χρήσιμες πληροφορίες και
συμβουλές που έδωσαν στο προσωπικό μας, καθώς και για
τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ όλη τη διάρκεια
της εβδομάδας ασφάλειας με σκοπό να συμβάλουμε όλοι
στη μείωση ή ακόμη και στην εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων στην πατρίδα μας.

I would like to appreciate the work of the team of Strovolos
Police Station, especially P.C. 3492 Chrysa Vassiliou.

Είμαστε σίγουροι ότι θα σας έχουμε συμπαραστάτες στην
κοινή προσπάθεια που καταβάλλουμε.

On April I came to the Police Station to make a claim of a
changed locker in my apartment.

Με εκτίμηση

Με εκτίμηση,
Άννα Γιάλλουρου
Δημόσιος Κατήγορος

Commander of Nicosia Police Division

Mrs Chrysa Vassiliou did her best to help me with the situation and I was nicely impressed by her high professionalism, attention and care.
I would like to thank you for the well-organized work and
well-selected people for such a hard work like the work of
policemen. If it is possible, I would like to ask you to transfer my appreciation to Mrs Chrysa Vassiliou in front of the
Division or to do it in the way you do it in Cyprus. I hope it
will help to inspire the other people of the Division to do
their work like Chysa Vassiliou.
Thank you in advance for the attention to my letter.
Sincerely yours
L. Y.

Εβδομάδα ασφάλειας περιφέρειας
Κύριο Δημήτρη Δημητρίου,
Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας
Αναφορικά με το πιο πάνω θέλουμε να σας ενημερώσουμε
ότι και η φετινή διοργάνωση της καθιερωμένης εβδομάδας ασφάλειας διοργανώθηκε και διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στην περιφέρειά μας.
Περιλάμβανε μεταξύ άλλων, διαλέξεις για την οδική ασφά-
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Χρήστος Πάλλης
για Διευθυντή Περιφέρειας Λευκωσίας
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Άμεση βοήθεια σε πολίτη από μέλος
της Αστυνομίας
Αρχηγό Αστυνομίας
Κύριε Αρχηγέ,
Στις 26 Ιουνίου επικοινώνησε μαζί μου ο Ειδικός Αστυφύλακας 7067 Νικόλας Μεϊτάνης της Τροχαίας Λεμεσού και
με ενημέρωσε ότι εντόπισε τον γιο μου λιπόθυμο στο αυτοκίνητό του αναφέροντάς μου και την τοποθεσία που βρισκόταν.
Αμέσως μετέβηκα στο σημείο που μου ανέφερε ο αστυνομικός και τον βρήκα να προσπαθεί να παράσχει τις Πρώτες
Βοήθειες στον γιο μου.
Είχα εκπλαγεί με τον τρόπο που ο αστυνομικός ενήργησε
στο όλο περιστατικό.
Θα ήθελα να απευθύνω τα συγχαρητήριά μου.
Με εκτίμηση,
Π.Σ.

