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ΜΗΝΥΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,
Βρισκόμαστε ήδη προς το τέλος του καλοκαιριού,
μια εποχή υψηλού κινδύνου όσον αφορά στα θαλάσσια, καθώς και στα τροχαία ατυχήματα λόγω
των αυξημένων διακινήσεων και εξορμήσεων του
κοινού, της αύξησης της παρουσίας μοτοσικλετών
στους δρόμους και διαφόρων άλλων παραγόντων,
ενώ εξαιρετικά αυξημένος είναι επίσης ο κίνδυνος
δασικών και υπαίθριων πυρκαγιών.
Με κύριο στόχο την πρόληψη των περιστατικών
αυτών και της προστασίας των πολιτών ευρύτερα, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία εκπόνησαν από την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου σχέδια δράσης με επίκεντρο τις τουριστικές
και πολυσύχναστες γενικά περιοχές, τα οποία περιλαμβάνουν αυξημένες πεζές και μηχανοκίνητες
περιπολίες, τροχονομικούς και άλλους ελέγχους.
Παράλληλα, γίνεται συνεχής προσπάθεια, ούτως
ώστε να διασφαλίζεται κατά τη διάρκεια και αυτής της περιόδου, μία αποτελεσματική και εποικοδομητική συνεργασία με τις δημοτικές και κοινοτικές Αρχές και ευρύτερα με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας, για επίτευξη των
κοινού και καθολικού στόχου της ασφάλειας του
κοινού. Έμφαση δίδεται ακόμη στην ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσω των αστυνομικών της γειτονιάς, των τοπικών αστυνομικών
σταθμών, αλλά και της μαζικής επικοινωνίας με
βασικό εργαλείο το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα «Αστυνομικά Χρονικά» επανέρχονται με πλούσια θεματολογία που απευθύνεται στο ευρύ κοινό,
καθώς και στα μέλη της Αστυνομίας.
Κύριο θέμα του τεύχους αυτού είναι μία εφ’ όλης
της ύλης συνέντευξη του Αρχηγό Αστυνομίας, Ζαχαρία Χρυστοστόμου. Ο νέος Αρχηγός του Σώματος
παρουσιάζει και αναλύει το όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους του, για μία σύγχρονη και
αποτελεσματική αστυνόμευση, αντάξια των προσδοκιών κάθε πολίτη αυτού του τόπου. Αναφέρεται
εκτενώς στην εφαρμογή μίας νέας προσέγγισης
αστυνόμευσης που έχει ήδη αρχίσει να δρομολογείται και η οποία εδράζεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία και διεθνή πρακτική περί αστυνόμευσης και δημόσιας διοίκησης, με τις απαραίτητες
ωστόσο προσαρμογές στην κυπριακή πραγματικότητα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του δικού μας αστυνομικού οργανισμού. Μας μιλά
ακόμη για συγκεκριμένα μέτρα που έχουν τροχοδρομηθεί, με στόχο την αντιμετώπιση των εγκλημάτων κατά περιουσίας, της βίας στα γήπεδα και

άλλων μορφών εγκλήματος, καθώς και για μέτρα
που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στην Αστυνομία.
΄Οσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο άρθρα που επικεντρώνονται στη συμβολή της επιστήμης στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Στο ένα από αυτά παρουσιάζεται η επιστημονική μέθοδος της ταυτοποίησης μέσω DNA, που πραγματικά έφερε επανάσταση στον τομέα της διερεύνησης όταν ανακαλύφθηκε, ενώ αποτελεί σήμερα ένα από το ισχυρότερα εργαλεία των εγκληματολόγων και των ιατροδικαστών. Το δεύτερο άρθρο ασχολείται με την πρακτική εφαρμογής της ύπνωσης στις εγκληματολογικές έρευνες, η οποία χρησιμοποιείται εδώ και
πολλά χρόνια κυρίως στις Η.Π.Α και έχει συμβάλει
ακόμη και στην εξιχνίαση υποθέσεων δολοφονιών
από κατά συρροή δολοφόνους.
Σε αυτό τεύχος ο αναγνώστης μπορεί επίσης να
ενημερωθεί για τις πρόσφατες και πολύ σημαντικές επιτυχίες της Κυπριακής Αστυνομίας στον τομέα καταπολέμησης των ναρκωτικών, στο ξήλωμα
σπείρας διαρρηκτών με πλούσια δράση σε διάφορες επαρχίες, καθώς και σε σχέση με άλλα σοβαρά εγκλήματα και αδικήματα.
Φιλοξενούνται επίσης άρθρα για τη νομοθεσία
που αφορά στα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, καθώς και παρουσιάσεις σχετικά με τις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες της Αστυνομίας, που αποσκοπούν κατά κύριο
λόγο στην περαιτέρω βελτίωση της επικοινωνίας
με τους πολίτες.
Ελπίζουμε να βρείτε το τεύχος που κρατάτε στα
χέρια σας ενδιαφέρον και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο φθινόπωρο.
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Φίλοι αναγνώστες,
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και τον περαιτέρω εμπλουτισμό των «Αστυνομικών Χρονικών»,
η δική σας συμβολή, μας είναι απαραίτητη. Για
οποιεσδήποτε επισημάνσεις και εισηγήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 22808583/8066 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pressoffice@police.gov.cy ή στo facebook
της Αστυνομίας.
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MARKETWAY PUBLICIS
THΛ.: 22 391000
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,
ΑΠΗΧΟΥΝ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
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Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη ................................................... 1460
Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών .................... 22 607340 / 1498
Γραμμή για Βία στην Οικογένεια .................................................... 1440
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης
Έκτακτης Ανάγκης ................................................................... 112/199
Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά .......................... 116000
Τμήμα Β’ (Τροχαία) ............................................................... 22 607550
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΑ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Κύριε Χρυσοστόμου, σας ακούσαμε να δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε τα ηνία του Αστυνομικού Σώματος σε μία πολύ
δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας, σε μία εποχή όπου το
εργασιακό περιβάλλον της Αστυνομίας συνεχώς μεταβάλλεται και δεν περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά σύνορα
της Κύπρου. Ποια τα συναισθήματα και οι σκέψεις σας;
Αναντίλεκτα, τα τελευταία χρόνια ο τόπος μας βιώνει μία
πρωτόγνωρη δοκιμασία οικονομικής κρίσης, τα δυσμενή
αποτελέσματα της οποίας, αγγίζουν, σχεδόν, κάθε πολίτη της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Πολιτεία καλείται να
αντιμετωπίσει ποικιλόμορφα κοινωνικοοικονομικά και άλλου είδους προβλήματα. Η νέα οικονομική πραγματικότητα,
σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, την
ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων μορφών εγκλήματος, αλλά και
την πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει τη σημερινή κυπριακή κοινωνία, έχουν δημιουργήσει αυξημένες απαιτήσεις
και προσδοκίες από την Αστυνομία. Είναι επομένως μεγάλο
το βάρος της ευθύνης που αισθάνομαι, καθότι πρόθεση και
επιθυμία μου είναι όπως η Αστυνομία στο σύνολό της, φανεί
αντάξια των προσδοκιών κάθε πολίτη αυτού του τόπου. Πρόκειται για τεράστιες προκλήσεις τις οποίες είμαστε έτοιμοι
ν΄ αντιμετωπίσουμε με σκληρή δουλειά, τόλμη και αποφασιστικότητα, σε συνεργασία με όλα τα μέλη μας, ανεξαρτήτως
βαθμού και θέσης.
Είναι επίσης γεγονός κύριε Αρχηγέ, ότι μία σημαντική μερίδα πολιτών δυστυχώς έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους
προς την Αστυνομία. Πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε, ούτως ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα αποδοχής του κοινού;

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Σε μία σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον περασμένο Μάρτιο, ο κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ο νέος Αρχηγός Αστυνομίας. Ομολογουμένως η ανάληψη των καθηκόντων του κ. Χρυσοστόμου έγινε
σε μία κρίσιμη χρονική περίοδο για τον τόπο, γεγονός που
τον επιφορτίζει με ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες και απαιτήσεις. Αναλύοντας τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς του στόχους, ο κ. Χρυσοστόμου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά».

Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ κοινού και Αστυνομίας συνιστά ένα από τα κύρια συστατικά στοιχεία αποτελεσματικότητας του αστυνομικού έργου. Είναι απόλυτα αναμενόμενο, οι πολίτες να μην συνεργάζονται με τα μέλη μας όταν
αισθάνονται ότι η συνεργασία τους με την Αστυνομία στερείται εμπιστοσύνης. Θα συμφωνήσω με τη θέση σας ότι, πράγματι, σήμερα παρατηρούνται προβλήματα σε ό,τι αφορά στο
βαθμό εμπιστοσύνης του κοινού προς την Αστυνομία. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό ισχύει για όλους τους θεσμούς του
κράτους. Στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι η προσπάθεια αλλαγής της συγκεκριμένης εικόνας και προς αυτήν την
κατεύθυνση έχουμε ιδέες και προτάσεις.
Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφέρω ότι, η ενίσχυση
της εμπιστοσύνης του κοινού προς την Αστυνομία, εμμέσως
πλην σαφώς, εδραιώνεται και διαμέσου της αφοσίωσης των
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μελών μας στην Υπηρεσία. Η εικόνα και η αποτελεσματικότητα του αστυνομικού σώματος εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη συνειδητή ενεργητική εμπλοκή και αφοσίωση των
μελών μας στο λειτούργημα που η ίδια η πολιτεία τους έχει
αναθέσει, κατόπιν δικής τους επιθυμίας, να επιτελούν. Για το
σκοπό αυτό, πρέπει όλα τα μέλη μας, ανεξαρτήτως βαθμού
και θέσης, να γίνουν κοινωνοί της φιλοσοφίας ότι, η αφοσίωση του καθενός μας στην Υπηρεσία αποτελεί κύριο συστατικό στοιχείο για την επίτευξη του σκοπού ύπαρξής της.
Έχει άλλωστε διαφανεί και από τη διεθνή πρακτική ότι, ανεξαρτήτως της αριθμητικής δύναμης των Αστυνομικών Οργανισμών, την ενίσχυσή τους με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, καθώς και την υιοθέτηση και χρήση σύγχρονων μέσων διερεύνησης, εάν δεν έχουν τη στήριξη των πολιτών θα
υστερούν στη διερεύνηση και εξιχνίαση του εγκλήματος.
Στην προσπάθεια επομένως επίλυσης όλων αυτών των ζητημάτων θα προστρέξουμε και στη βοήθεια που μπορούμε να
εξασφαλίσουμε από τη βιβλιογραφία, καθώς και στις εμπειρίες άλλων αρχών επιβολής του Νόμου.
Κύριε Χρυσοστόμου, ποιες είναι οι προτεραιότητες που
έχετε θέσει, βάσει των οποίων θα εργαστείτε;
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να τονίσω ότι, πρώτιστη προτεραιότητά μας είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
και της διαφθοράς. Σε ό,τι αφορά στη διαφθορά, έχω από
την αρχή αναφέρει ότι θα επιδειχθεί από μέρους μας μηδενική ανοχή. Έχω καταστήσει σαφές από την πρώτη στιγμή
ότι, οι επίορκοι δεν έχουν θέση σε μία υπηρεσία της οποίας πρώτιστο καθήκον είναι η τήρηση του νόμου και της τάξης και η διαφύλαξη των θεσμών. Ενόψει τούτου, στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι η μελέτη του όλου θέματος και
η υποβολή εισηγήσεων για αποτελεσματική αντιμετώπιση
και πάταξη του φαινομένου.
Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι, το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά είναι φαινόμενα αλληλένδετα, έντονες
είναι οι προσπάθειες για ολιστική πρόληψη και καταπολέμησή τους. Το οργανωμένο έγκλημα, μας απασχολεί σοβαρά και σε αυτό το πλαίσιο στρέφονται οι πρωτοβουλίες που
ήδη έχουν αναληφθεί.
Παράλληλα, έχουμε ήδη αρχίσει την εγκαθίδρυση ενός μοντέλου αστυνόμευσης, του οποίου οι βασικές αρχές και συνιστώσες συνάδουν πλήρως με αυτά που αναφέρονται στη
σύγχρονη βιβλιογραφία και πρακτική περί αστυνόμευσης και
δημόσιας διοίκησης, καθώς και στις πρακτικές και προσεγγίσεις κρατών, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, που αποδείχτηκαν ευεργετικές για τις χώρες αυτές, συνυπολογίζοντας
παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δικού μας Οργανισμού, αλλά και της κυπριακής κοινωνίας.

Πρόκειται για ένα μοντέλο αστυνόμευσης το οποίο εδράζεται στην Κοινοτική Αστυνόμευση (Community Policing)
και περιλαμβάνει πτυχές της Αστυνόμευσης με επίκεντρο
την πληροφορία (Intelligence Led Policing). Συγχρόνως,
ενισχύεται από στοιχεία της λεγόμενης «Έξυπνης Αστυνόμευσης» (Smart Policing), που επικεντρώνεται ουσιαστικά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επιστημονικής έρευνας, με απώτερο στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με το λιγότερο δυνατό κόστος σε μέσα, πόρους και
ανθρώπινο δυναμικό.
Για ευόδωση των προσπαθειών που καταβάλλουμε για εκπόνηση και σχεδιασμό της κατάλληλης αντεγκληματικής πολιτικής, θεωρείται απαραίτητη η χαρτογράφηση του εγκλήματος. Η ανάγκη αυτή προκύπτει και ως αποτέλεσμα της υφιστάμενης πρακτικής που ακολουθείται στην Αστυνομία, σύμφωνα με την οποία, σημαντικό μέρος των εγκληματικών δραστηριοτήτων που καταγγέλλονται, δεν καταχωρείται και επομένως δεν εμφανίζεται στη στατιστική ανάλυση του εγκλήματος. Με απώτερο σκοπό την υπερπήδηση των πιο πάνω
προβλημάτων και την καταγραφή της πραγματικής εικόνας
του εγκλήματος που διαπράττεται, έχουμε προχωρήσει στη
σύσταση επιτροπής με σκοπό την εκπόνηση τεκμηριωμένης
μελέτης. Η εν λόγω μελέτη αποσκοπεί ουσιαστικά στην υιοθέτηση και εφαρμογή ενός συστήματος καταγραφής όλων
των μορφών εγκλήματος που καταγγέλλονται, των τροχαίων
δυστυχημάτων και παραβατικών συμπεριφορών.
Ακόμα μία άμεση προτεραιότητά μας, αποτελεί η καταστολή του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους που
ταλανίζει εδώ και αρκετά χρόνια την κυπριακή κοινωνία.
Δυστυχώς, η αντιμετώπιση του κατεξοχήν ψυχοκοινωνικού
αυτού προβλήματος αφέθηκε, σχεδόν αποκλειστικά, στην
Αστυνομία, έναν κατά κύριο λόγο, κατασταλτικό, στον τομέα
αυτό, μηχανισμό. Οι θεσμοί και φορείς, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν κάνει τις όποιες παρεμβάσεις τους στην παιδική,
πρώιμη και κυρίως εφηβική ηλικία, δεν λειτούργησαν έγκαιρα, προληπτικά και παιδαγωγικά, με αποτέλεσμα να βιώνουμε, σήμερα, τις συνέπειες αυτής της απαράδεκτης και θλιβερής κατάστασης. Ως Αστυνομία, αναλαμβάνουμε, πλήρως, το
μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί στον τομέα της πάταξης
του φαινομένου. Ήδη, με τη λήξη των πρωταθλημάτων αρχίσαμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της σε βάθος
αναθεώρησης των πρακτικών μας τόσο πριν, κατά τη διαρκεια όσο και μετά από μια αθλητική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, διοργανώσαμε προγράμματα εκπαίδευσης, τόσο των
Αξιωματικών που είναι υπεύθυνοι αστυνόμευσης των αθλητικών αγώνων, όσο και των αντιοχλαγωγικών ομάδων. Από
πλευράς Αστυνομίας θα εφαρμόζεται αυστηρά η σχετική νομοθεσία επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή. Παράλληλα, θα ζητηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να λάβουν τα
δικά τους μέτρα ως οφείλουν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι έχουν σημαντικό
ρόλο να διαδραματίσουν στην προσπάθεια καταπολέμησης
της βίας στα γήπεδα.
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Επιβάλλεται όπως αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων,
για να τεθεί ένας φραγμός στο απαράδεκτο αυτό φαινόμενο
και να μην φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε θύματα.
Επιπρόσθετα, θα ήθελα να τονίσω ότι, βασική μας προτεραιότητα είναι και η αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας
στην Αστυνομία και συγκεκριμένα σε τομείς όπως η αστυνόμευση, εγκληματολογία, δικανική ψυχολογία, αστυνομική ηγεσία, διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά και αλλαγή. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργήσουμε Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου,
το οποίο, σε συνεργασία με αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα
της Κύπρου και του εξωτερικού, θα εκπονεί ερευνητικό έργο
στους πιο πάνω τομείς. Η μελέτη και χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας στους τομείς αυτούς, αποτελούν σημαντικό

εργαλείο, τόσο σε ό,τι αφορά στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής, όσο και σε σχέση με
την υιοθέτηση ριζοσπαστικών καινοτομιών και αλλαγών ως
προς την πολιτική, τις πρακτικές και προσεγγίσεις στον ευρύτερο τομέα επιβολής του νόμου και τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ταυτόχρονα, πρέπει να αρχίσουμε να μελετούμε πρακτικές και προσεγγίσεις άλλων κρατών που αποδεικνύονται ευεργετικές σε ό,τι αφορά στον
τομέα της αστυνόμευσης.
Καταληκτικά, αλλά με την ίδια βαρύνουσα σημασία, είναι και
η ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η παροχή περισσότερων κινήτρων στα μέλη μας. Πράγματι, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Αστυνομίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Ως ηγεσία, αναγνωρίζουμε απόλυτα την ανάγκη
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των μελών μας να εργάζονται σε ένα «υγιές» περιβάλλον,
στο οποίο θα επικρατούν οι άφθαρτες αρχές της αξιοκρατίας, της ισοτιμίας και της ισονομίας. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών θα προάγουν τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια, το
σεβασμό, την αξιοκρατία και το αίσθημα δικαιοσύνης. Μόνο
έτσι θα ενισχυθεί το ηθικό των μελών μας, ο σεβασμός και η
αφοσίωσή τους προς την Υπηρεσία. Μόνο έτσι θα πετύχουμε
υψηλά επαγγελματικά επίπεδα και παροχή αποτελεσματικών
και ποιοτικών υπηρεσιών προς το κοινό.
Συνοπτικά, οι προτεραιότητες και στρατηγικοί μας στόχοι,
τους οποίους παρουσιάσαμε πρόσφατα σε δημοσιογραφική
διάσκεψη είναι οι ακόλουθοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς
Καταγραφή και Χαρτογράφηση όλων των εγκλημάτων και των
οδικών τροχαίων συγκρούσεων
Μέτρα για πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας
Ενίσχυση των Επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Αστυνομίας
Εξοικονόμηση προσωπικού με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας
Αλλαγή Μοντέλου Αστυνόμευσης
Πεζές περιπολίες
Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας Κύπρου
Αποκέντρωση εξουσιών / ευθυνών / λογοδοσία
και μείωση της γραφειοκρατίας
Συμμόρφωση με τις Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Χρηστή Διοίκηση, Διαφάνεια, Αξιοκρατία στην Αστυνομία Κύπρου
Οδικές Τροχαίες Συγκρούσεις / Οδική Ασφάλεια
Καταπολέμηση Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών
Αντιμετώπιση του φαινομένου βίας στους αθλητικούς χώρους
Αναβάθμιση της Αστυνομικής Εκπαίδευσης και
της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου
Δημιουργία Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών
στην Αστυνομική Ακαδημία
Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των κριτηρίων
πρόσληψης στην Αστυνομία
Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των κριτηρίων
ανέλιξης στην Αστυνομία
Διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν την οικονομία

Πόσο σημαντικό ρόλο έχει να διαδραματίσει το ανθρώπινο δυναμικό της Αστυνομίας στην υλοποίηση και εφαρμογή των στόχων που έχετε θέσει; Θεωρείτε ότι το προσωπικό της Αστυνομίας χρειάζεται στήριξη και εξύψωση
του ηθικού του;
Αναμφίβολα, καμία προτεραιότητα ή στόχος του Αρχηγού
Αστυνομίας θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία όλων ανεξαιρέτως. Για αυτό, στόχος μας είναι η συνειδητοποίηση, από όλους μας, του υψηλού καθήκοντος που πρέπει να επιτελέσουμε. Γνωρίζω ότι, το ηθικό του αστυνομικού δεν βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα. Πολλοί είναι οι

λόγοι, ενδογενείς και εξωγενείς. Η έρευνα, ωστόσο, καταδεικνύει ότι ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο το ηθικό των
μελών της Αστυνομίας Κύπρου είναι χαμηλό, οφείλεται στον
τρόπο με τον οποίο η Υπηρεσία ως Οργανισμός διοικεί και
αξιοποιεί τα μέλη του.
Ακριβώς γι’ αυτό θέλω να διαβεβαιώσω όλους, ότι είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε στις δέουσες ενέργειες για
να στηρίξουμε τα μέλη μας με όλες μας τις δυνάμεις και να
σταθούμε συμπαραστάτες στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να φέρουν εις πέρας το πολυσύνθετο και πολυδιάστατο έργο που επιτελούν.
Προς τον σκοπό αυτό έχουμε, ήδη, προγραμματίσει καθοριστικές αλλαγές που αφορούν στην αποκέντρωση εξουσιών
και ευθυνών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των κριτηρίων πρόσληψης και ανέλιξης, καθώς και στον καθορισμό, για πρώτη φορά, κριτηρίων σε ό,τι αφορά στις μεταθέσεις, ούτως ώστε να εξισορροπούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι ανάγκες της υπηρεσίας και η προσπάθεια αξιοποίησης των μελών μας σύμφωνα με τις ικανότητες και τα προσόντα τους. Έχω την πεποίθηση ότι οι πιο ικανοί πρέπει να κατέχουν και τις πιο καίριες θέσεις, όχι μόνο διότι μπορούν να παράγουν οι ίδιοι περισσότερο έργο, αλλά γιατί μπορούν να βοηθήσουν και τους
άλλους να βελτιώσουν την απόδοσή τους.
Ως εκ τούτου, σκοπός μας είναι η επαναξιολόγηση των κανονισμών προαγωγής με θετική προσέγγιση αξιολόγησης των
ακαδημαϊκών προσόντων αλλά και με την ταυτόχρονη αξιολόγηση της εμπλοκής κάθε μέλους μας στον τομέα των επιχειρησιακών καθηκόντων. Εν ολίγοις, θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι η επαγγελματική αξία κάθε μέλους μας δεν
θα πρέπει να αξιολογείται με βάση μόνο τα ακαδημαϊκά του
προσόντα, αλλά και τη συνολική του επίδοση στον τομέα της
αστυνομικής εργασίας.
Θεωρείτε ότι, σήμερα, στις τάξεις της Αστυνομίας υπάρχει
σήψη και διαφθορά, φαινόμενα που η μεγάλη πλειοψηφία
των πολιτών πιστεύει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
άμεσα, δραστικά και αποφασιστικά έτσι ώστε να επιτρέψουν στο Σώμα να πάει μπροστά;
Με την ανάληψη της ηγεσίας του Σώματος, έχω διατυπώσει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Κυπριακού λαού ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά
στη διαφθορά και στην κατάχρηση εξουσίας. Θα ήταν, όμως,
μέγα σφάλμα αν περάσουμε το μήνυμα ότι η Αστυνομία αποτελείται από διεφθαρμένους και επίορκους αστυνομικούς.
Από την άλλη, είναι με λύπη που αναγνωρίζω την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων, μεμονωμένων μεν, αλλά σε τέτοιο βαθμό
δε που από την μία αμαυρώνουν την εικόνα ολόκληρου του
Αστυνομικού Σώματος και ενώ ενδεχομένως δημιουργούν
προβλήματα στις προσπάθειες καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.
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και της νομοθεσίας που πλαισιώνει τους υπό αναφορά μηχανισμούς, με όρους εντολής την εκπόνηση τεκμηριωμένης μελέτης. Στην εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνονται εισηγήσεις για την υποβολή πρότασης αναφορικά με τη δημιουργία, εάν τούτου απαιτείται, (α) κατάλληλου μηχανισμού
και του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου, για την πρόληψη και πάταξη του υπό αναφορά φαινομένου, (β) την ενίσχυση με καθ’ οιονδήποτε τρόπο των υφιστάμενων μηχανισμών
και διαδικασιών.
Πώς έχει αλλάξει η ζωή σας μετά την ανάληψη των νέων
σας καθηκόντων;
Είναι γεγονός ότι, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Αρχηγού Αστυνομίας είναι τέτοιας φύσεως, που απαιτούν πλήρη, συνειδητή και καθημερινή αφοσίωση. Η θέση του Αρχηγού προϋποθέτει πολλές ώρες εργασίας, πολύ πέραν του κανονικού ωραρίου, αλλά και συνεχή εγρήγορση, με αποτέλεσμα να παραμένει ελάχιστος ελεύθερος χρόνος.
Μιλήστε μας λίγο για τον άνθρωπο Ζαχαρία Χρυσοστόμου.
Παρά το γεγονός ότι δεν συνηθίζω να μιλώ για τον εαυτό μου, αυτό που μπορώ να σας αναφέρω, με πάσα ειλικρίνεια, είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος, με ευαισθησίες,
κυρίως σε ό,τι αφορά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
και με ισχυρή την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης. Παράλληλα, όσοι με γνωρίζουν με χαρακτηρίζουν φιλομαθή. Θέτω πάντα τον πήχη ψηλά και είμαι πολύ απαιτητικός, πρώτιστα με τον εαυτό μου και έπειτα με τους συνεργάτες μου. Συνάμα, έχω πλήρη επίγνωση αυτού που πρώτος
ο Ηράκλειτος ανέφερε, ότι δηλαδή στη ζωή «τα πάντα ρει»,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Αυτό που θέλω να επαναλάβω και συνάμα να υποσχεθώ,
στέλνοντας αν θέλετε και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση
είναι ότι, ως ηγεσία της Αστυνομίας, θα καταβάλουμε όλες
μας τις δυνάμεις για την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο Σώμα. Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Γνωρίζουμε ότι, το έργο μας θα είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, θέλω
να διαβεβαιώσω όλα τα νομοταγή και αφοσιωμένα στην υπηρεσία μέλη μας, πως είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε στο ομολογουμένως πολύ δύσκολο έργο που επιτελούν,
ενώ ταυτόχρονα να τους προτρέψω να μην ανεχθούν οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία πιθανόν να περιέλθουν στην αντίληψή τους. Για τέτοιου είδους θέματα, το δικό
μου γραφείο όσο και της υπόλοιπης ηγεσίας είναι πάντοτε
ανοιχτά. Πρέπει ο καθένας από εμάς να αντιληφθεί ότι, τέτοια φαινόμενα αμαυρώνουν τόσο τη γενικότερη εικόνα της
Αστυνομίας, σε συλλογικό επίπεδο, όσο και το καθημερινό
έργο κάθε συναδέλφου που αφειδώλευτα και άοκνα εργάζεται για να φέρει εις πέρας. Επί του θέματος αυτού έχω ορίσει επιτροπή με επικεφαλής Ανώτερο Αξιωματικό, για μελέτη των αντίστοιχων μηχανισμών/Υπηρεσιών Αστυνομικών Οργανισμών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς

Τελειώνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που επιθυμείτε να
στείλετε στους συναδέλφους αλλά και στο κοινό;
Οι συγκυρίες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι για
όλους μας πολύ δύσκολες. Ωστόσο, στόχος και επιδίωξή μας
είναι να μετατρέψουμε αυτές τις δυσκολίες σε ευκαιρία για
ουσιαστικές, εποικοδομητικές και ποιοτικές αλλαγές προς
όφελος της Υπηρεσίας και του τόπου. Αλλαγές που θα στηρίζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής της χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και αξιοκρατίας στην Αστυνομία.
Σίγουρα, ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος και αναμένω ότι θα
προκύψουν αρκετές αντιστάσεις. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνω
ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι συνεργάτες μου, θα καταβάλουμε το άπαν των δυνάμεών μας ώστε άμεσα να τεθούν
σε εφαρμογή οι προτεραιότητές μας, που θα καταστήσουν
την Αστυνομία Κύπρου ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανισμό, έτοιμο να εισαγάγει μεταρρυθμίσεις και
καινοτομίες, έτοιμο να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες του κοινού.

αστυνομικάχρονικά 10

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Ο Αρχηγός Αστυνομίας γεννήθηκε στο Λονδίνο στις
25/02/1966. Κατάγεται από τον Λυθροδόντα. Προσλήφθηκε στην Αστυνομία Κύπρου πριν από 28 χρόνια. Κατά τα
τελευταία επτά χρόνια τέλεσε Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας και μέχρι την ανάληψη της Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ε.Ε., ήταν ο εκπρόσωπος της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με δικαίωμα ψήφου. Κατά την Κυπριακή Προεδρία, διετέλεσε Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL.
Από την πρόσληψη του στην Αστυνομία το 1986, υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.) Λευκωσίας, Εισαγγελία Λευκωσίας, Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
(Υ.Α&Μ), Τροχαία Λευκωσίας - Διερεύνηση Οδικών Τροχαίων Δυστυχημάτων, κ.λ.π.
Το 1993 μετατέθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.) όπου υπηρέτησε σε τρία διαφορετικά
Τμήματα.
Το 2001, μετατέθηκε στη θέση του Υποδιευθυντή του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης, όπου ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τα προενταξιακά θέματα της Αστυνομίας. Το
2004, μετατέθηκε στη θέση του Υποδιευθυντή στη νεοϊδρυθείσα, τότε, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. Το 2006, τοποθετήθηκε Διευθυντής της εν λόγω Διεύθυνσης. Το 2007 μετατέθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Αμμοχώστου
στη θέση του Υποδιευθυντή Διοίκησης.
Πέραν του διορισμού του ως Μέλος με Δικαίωμα Ψήφου, εκπροσωπώντας την Κύπρο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL,
2007-2014), διορίστηκε ως εκπρόσωπος της Κύπρου στο
Διοικητικό Συμβούλιο της EUROPOL (2006). Επιπρόσθετα, διετέλεσε εκπρόσωπος της Κύπρου στις Ομάδες
Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (α)
Ομάδα Εργασίας για την Αστυνομική Συνεργασία (τώρα
LEWP), (β) Ομάδα Εργασίας για την Τρομοκρατία (2003
– 2005). Έλαβε επίσης μέρος, ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα τρομοκρατίας και Αστυνομικής Συνεργασίας, σε Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την αξιολόγηση άλλων κρατών μελών στους συγκεκριμένους τομείς. Διετέλεσε επίσης Λέκτορας μερικής απασχόλησης
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Από τον Οκτώβριο του 2012 είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
(Α.Π.ΚΥ.) για το πτυχίο Αστυνομικών Σπουδών.
Τον Οκτώβριο του 2013, του προσφέρθηκε από τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Portsmouth,
ο τίτλος του Επίτιμου Λέκτορα στο Τμήμα Σπουδών
Ποινικού Δικαίου.
Είναι κάτοχος:
- Master of Science στην Εγκληματολογία και Εγκληματολογική Ψυχολογία, Institute of Criminal Justice
Studies, University of Portsmouth, U.K. (By Merit).
- Bachelor of Science στη Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας (Summa cum Laude).
- Certificate in Criminal Justice Studies, University
of Virginia, U.S.A.
- Graduate of the 201st Session of the F.B.I. National
Academy, Quantico, Virginia, U.S.A.
Είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΟΠΩΝ
ΑΠΟΤΡΑΠΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γροθιά κατά των ναρκωτικών δόθηκε για ακόμη μια φορά
από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.),
μέλη της οποίας απέτρεψαν τη διάθεση στην κυπριακή
αγορά, 124 κιλών κάνναβης, 112 κιλών λευκής κρυσταλλικής ουσίας και 11 κιλών κοκαΐνης.
Για τις εν λόγω υποθέσεις συνελήφθηκαν συνολικά 21 πρόσωπα. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν ως ακολούθως:
Στις 23 Μαρτίου, 2014, μέλη της Υ.ΚΑ.Ν εντόπισαν σε περιφραγμένο χώρο στην περιοχή του Ποταμού Γερμασόγειας και
κατέσχεσαν, ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 1,890 γραμμαρίων
και κάνναβης βάρους 49 κιλών, που βρίσκονταν σε τέσσερις
ταξιδιωτικές βαλίτσες μέσα σε μεταλλικές αποθήκες. Για την
εν λόγω υπόθεση, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 39χρονος.
Εξάλλου, για τη διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης στις
αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου, συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση 63χρονος και 24χρονος. Τα εν λόγω πρόσωπα είχαν στην κατοχή τους 3,5 κιλά κοκαΐνης. Πρόκειται
για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης που κατασχέθηκε στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια.
Επίσης, στις αρχές του περασμένου Απριλίου, μέλη της
Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 53χρονος, 30χρονος και 35χρονη. Σε έλεγχο που ακολούθησε,
εντοπίστηκαν στο χώρο αποσκευών του οχήματος, δύο ταξιδιωτικές βαλίτσες, στη μια εκ των οποίων, βρέθηκαν κρυμμένες, τρεις συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, βάρους
1,116 γραμμαρίων.
Επιπρόσθετα, γύρω στα τέλη Μαΐου, εντοπίστηκε από
μέλη της Υ.ΚΑ.Ν., σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, φορτίο μικτού βάρους 112 κιλών που στάλθηκε από
χώρα του εξωτερικού, το οποίο όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για ναρκωτική ουσία και στο πλαίσιο των εξετάσεων, συνελήφθηκαν 34χρονος και 50χρονος για διευκόλυνση
των ανακρίσεων.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Η Υπηρεσία κατά τους μήνες Μάρτιο μέχρι τις αρχές Μαΐου, απέτρεψε τη διάθεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών,
με την επ’ αυτοφώρω σύλληψη εννέα προσώπων, ηλικίας μεταξύ 23 και 60 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν στα αεροδρόμια

Λάρνακας και Πάφου, όπου αφίχθηκαν με πτήσεις από χώρες του εξωτερικού, έχοντας στην κατοχή τους και στο σώμα
τους ναρκωτικά. Τα τρία πρόσωπα που συνελήφθηκαν επ’
αυτοφώρω, οδηγήθηκαν στα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Πάφου, όπου υποβλήθηκαν σε ακτινολογικούς ελέγχους, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε ότι στο σώμα τους είχαν κρυμμένο αριθμό σκευασμάτων. Ακολούθως, αφόδευσαν
συνολικά 149 σκευάσματα που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης,
βάρους δύο κιλών περίπου. Επιπρόσθετα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις ταξιδιωτικές αποσκευές των άλλων έξι προσώπων, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε ειδικά διαμορφωμένες
εσοχές των βαλιτσών, ποσότητες 40 κιλών κάνναβης και κοκαΐνης συνολικού βάρους 2.705 γραμμαρίων.
Και πάλι στα τέλη Μαΐου, εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας δύο ταξιδιωτικές βαλίτσες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 25 κιλών. Κατά τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων, εντοπίστηκαν και συνελήφθηκαν
τέσσερα πρόσωπα.
Τέλος, τον περασμένο Απρίλιο, σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις, συνελήφθηκαν πέντε πρόσωπα, τα οποία φαίνεται να
καλλιεργούσαν φυτά κάνναβης σε οικίες στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. Από τις δύο οικίες, κατασχέθηκαν συνολικά 48 υπό καλλιέργεια φυτά κάνναβης, σε προχωρημένο
στάδιο ανάπτυξης.
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Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείου Αστυνομίας

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
Τα μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του Δικανικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Δεδομένων Αρχηγείου Αστυνομίας, μαζί με
μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλήματος (Ο.Π.Ε.) Λάρνακας
και του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου, ξήλωσαν τον περασμένο Απρίλιο υπερσύχρονο εργαστήριο κατασκευής ψηφιακών δίσκων. Οι εν λόγω ψηφιακοί δίσκοι περιείχαν αντίτυπα κινηματογραφικών έργων κατά παράβαση του Νόμου περί
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κατά τη διάρκεια ερευνών που έγιναν στην οικία και τα υποστατικά 46χρονου στην επαρχία Λάρνακας, εντοπίστηκε εργαστήριο το οποίο είχε εγκατεστημένους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, πολλαπλούς επαγγελματικούς αντιγραφείς ψηφιακών δίσκων, υπερσύχρονους εκτυπωτές, σαρωτές, φωτοτυπικές μηχανές και επαγγελματική μηχανή κοπής εξωφύλλων. Πέραν από τον μεγάλο αριθμό ψηφιακών δίσκων, που
εκ πρώτης όψεως φαίνεται να περιείχαν μη εξουσιοδοτημένα αντίτυπα κινηματογραφικών έργων, εντοπίστηκαν επίσης
κιβώτια με άδειους ψηφιακούς δίσκους, κουτιά συσκευασίας ψηφιακών δίσκων, εξώφυλλα κινηματογραφικών έργων,
μεγάλος αριθμός υλικών συσκευασίας ψηφιακών δίσκων και
μελάνια εκτυπωτή σε μεγάλες συσκευασίες.

Καισαριανή Αττικής. Ο 30χρονος θεωρείτο ως εξαιρετικά
επικίνδυνο πρόσωπο που οπλοφορούσε και μπορούσε να
προβεί σε εγκληματικές ενέργειες. Μετά από προσεκτικό σχεδιασμό, διενεργήθηκε επιχείρηση σε οικία σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου, όπου ο 30χρονος
εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, ένα περίστροφο, καθώς και 13 υπό
καλλιέργεια φυτά κάνναβης.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΞΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΙΑ ΣΩΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλήματος (Τ.Α.Ε.) Αμμοχώστου,
αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες και μετά από συντονισμένες ενέργειες, οδηγήθηκε στον εντοπισμό και σύλληψη έξι προσώπων, ξετυλίγοντας έτσι το κουβάρι υποθέσεων εμπρησμών και απόπειρας εμπρησμών που διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2012-2013 στις επαρχίες Αμμοχώστου, Λάρνακας και Λευκωσίας. Τα εν λόγω πρόσωπα συνελήφθηκαν για σωρεία υποθέσεων εμπρησμών και απόπειρας εμπρησμών πρακτορείων στοιχημάτων, αυτοκινήτων, τυπογραφείου και περιπτέρου, καθώς και για συνωμοσία προς
διάπραξη κακουργήματος.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ
Στις αρχές του περασμένου Απριλίου, μέλη του Τ.Α.Ε. και
του Ο.Π.Ε. Αμμοχώστου, σε συνεργασία με μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (Ε.Α.Ο.) της Μ.Μ.Α.Δ., μετά
από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας, προχώρησαν στη
σύλληψη 30χρονου, ο οποίος αναζητείτο από τις ελληνικές αρχές, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για
ανθρωποκτονία, απόπειρα φόνου, ληστείες, απόπειρα ληστείας, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου κ.ά.. Τα υπό
αναφορά αδικήματα διαπράχθηκαν τον Ιούνιο 2012, στην
Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείου Αστυνομίας
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ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ
ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ
Τον περασμένο Απρίλιο, μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης διενήργησαν έρευνα με δικαστικό ένταλμα
σε οικία στα Πολεμίδια, στην οποία υπήρχε αποθήκη εμπορευμάτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε σε καμουφλαρισμένο δωμάτιο εντός της αποθήκης, μεγάλος αριθμός από τρόφιμα και εμπορεύματα των οποίων, όπως διαπιστώθηκε, οι ημερομηνίες λήξης ήταν παραποιημένες. Για
την υπόθεση συνελήφθη 51χρονος εισαγωγέας που φέρεται
να ήταν και ο εγκέφαλος του κυκλώματος. Όπως φαίνεται,
παραποιούσε τις ημερομηνίες των προϊόντων που ήταν κοντά στη λήξη τους και αφού τοποθετούσε νέες, τις προωθούσε στην κυπριακή αγορά. Επίσης, συνελήφθη αλλοδαπός που
εργαζόταν εκεί για παράνομη απασχόληση. Από την εν λόγω
αποθήκη κατασχέθηκαν τεράστιες ποσότητες κιβωτίων, οι
οποίες περιείχαν προϊόντα, οι τιμές των οποίων υπολογίζεται
να ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Τον περασμένο Ιανουάριο, μέλη του Ο.Π.Ε. Λάρνακας, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες για σπείρα, η οποία εμπορευόταν αδασμολόγητα τσιγάρα (από τα κατεχόμενα προς τις
ελεύθερες περιοχές), οδηγήθηκε σε τέσσερα πρόσωπα, τα
οποία εμπλέκοντο στην εν λόγω υπόθεση. Από τις έρευνες
που διενεργήθηκαν στις οικίες, τα υποστατικά και τα οχήματά τους με δικαστικά εντάλματα, εντοπίστηκαν συνολικά
και κατασχέθηκαν, 192 κούτες τσιγάρων, 40 κούτες καπνού,
χρηματικό ποσό ύψους €47,810 καθώς και διάφορα άλλα
καπνικά είδη και ποσότητα φαρμακευτικών σκευασμάτων.

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΑΠΟΤΡΑΠΗΚΕ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΒΟΜΒΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Η Αστυνομία στις αρχές του περασμένου Απριλίου, απέτρεψε σοβαρή εγκληματική ενεργεία με τη σύλληψη δύο προσώπων. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας σχετική πληροφορία
για διακίνηση ναρκωτικών, μέλη της Αστυνομίας έκαναν
σήμα σε αυτοκίνητο που εκινείτο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας και στο οποίο επέβαιναν τα δύο πρόσωπα, να σταματήσει για έλεγχο. Ο 40χρονος οδηγός του οχήματος παρέλειψε να σταματήσει στο σήμα του αστυνομικού και αφού συγκρούστηκε με τρία υπηρεσιακά οχήματα, προσπάθησε να διαφύγει, για να ανακοπεί λίγο αργότερα.

Πριν την ανακοπή του οχήματος, ο 43χρονος συνοδηγός, θεάθηκε να ρίχνει έξω από το αυτοκίνητο άγνωστα αντικείμενα, τα οποία εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν. Από εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ένα επαναληπτικό κυνηγετικό όπλο, καθώς επίσης και μια αυτοσχέδια βόμβα, η οποία περιείχε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος. Όπως εκτιμάται, από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, τα
ανευρεθέντα αντικείμενα επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για
τη διάπραξη εγκληματικής ενέργειας.
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Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείου Αστυνομίας

ΞΗΛΩΘΗΚΕ ΣΠΕΙΡΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ
ΕΝΩ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 48ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ
ΕΚΛΕΒΕ ΣΠΙΤΙΑ ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΙ
ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ ΣΕ ΚΗΔΕΙΕΣ

πρόσωπα που δραστηριοποιείτο στη Λευκωσία και φαίνεται
να είχε πλούσια δράση σε διαρρήξεις και κλοπές. Μεταξύ
άλλων, έκλεψαν περιουσία που ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, καθώς και δύο αυτοκίνητα.

Η Αστυνομία στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, εξάρθρωσε σπείρα, η οποία είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων
καταστημάτων και κλοπών ηλεκτρονικών και άλλων αντικειμένων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Κατά τη διάρκεια
επιχείρησης της Υ.ΚΑ.Ν. ανακόπηκαν για έλεγχο δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα που θεωρήθηκαν ύποπτα. Σε ελέγχους που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν
διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και μια συσκευή ηλεκτρικής
εκκένωσης. Στην οικία του ενός, εντοπίστηκαν στο πλαίσιο
έρευνας διάφορα ηλεκτρονικά είδη και κινητά τηλέφωνα, τα
οποία πιστεύεται ότι αποτελούν προϊόντα κλοπής. Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση.
Επίσης, στις αρχές του περασμένου Μαΐου, το Τ.Α.Ε. Λευκωσίας, μέσα από συντονισμένες ενέργειες και αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, εξάρθρωσε σπείρα από τέσσερα

Επίσης, γύρω στα μέσα του περασμένου Μαρτίου, εντοπίστηκε και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 48χρονος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με περισσότερες από 20 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών από οικίες, οι πλείστες εκ των οποίων σημειώθηκαν καθώς οι ένοικοι έλειπαν σε γάμο ή κηδεία.
Ο 48χρονος συνελήφθη από μέλη του Τ.Α.Ε. Λευκωσίας, τα
οποία είχαν θέσει υπό παρακολούθηση, οικία στη Λευκωσία,
ιδιοκτησίας προσώπου που είχε αποθάνει και η κηδεία του
διεξαγόταν εκείνη την ώρα. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του 48χρονου όταν εισήλθε στην οικία. Στην
κατοχή του εντοπίστηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και
αποκόμματα εφημερίδας για κηδείες. Από έρευνα που έγινε
στην οικία του, εντοπίστηκαν κοσμήματα και άλλη περιουσία
που όπως φαίνεται ήταν κλοπιμαία.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «PANGEA VII» ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Πραγματοποιήθηκε, τον περασμένο
Μάιο, για 7η συνεχή χρονιά, η διεθνής επιχείρηση «PANGEA», για την
καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας πλαστών και ψευδεπίγραφων
φαρμάκων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 111 χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, μεταξύ των
ημερομηνιών 13-20 Μαΐου.
Η ταυτόχρονη πραγματοποίησή της σε
Κύπρο και εξωτερικό είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 7,6 εκατομμυρίων περίπου, σκευασμάτων, φιαλιδίων
και ταμπλέτων που προορίζονταν για
χρήση από το κοινό, η αξία των οποίων
εκτιμάται στα 29 εκατομμύρια δολάρια.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν και τέθηκαν
εκτός λειτουργίας πέραν των 10,000
παράνομων ιστοσελίδων, μέσω των

οποίων διαφημίζονταν ή και πωλούνταν πλαστά φάρμακα.
Από κυπριακής πλευράς, στην επιχείρηση συμμετείχαν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Τελωνείων,
το Τμήμα Ταχυδρομείων, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Αστυνομία, η οποία είχε την
ευθύνη του συντονισμού.
Κατά την επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στο κέντρο διαλογής αλληλογραφίας στα Λατσιά και στα ταχυδρομεία δεμάτων Λευκωσίας, Λάρνακας,
Λεμεσού και Πάφου σε 282 πακέτα,
από τα οποία κατασχέθηκαν ή κατακρατήθηκαν 22.
Τα πακέτα αυτά περιείχαν 2.523 τεμάχια φαρμάκων (σε χάπια, κάψουλες,

κρέμες, σπρέι). Πρόκειται για μη αδειοδοτούμενα φάρμακα, φάρμακα που
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή και άλλα που περιέχουν επικίνδυνες και ελεγχόμενες ουσίες, η αξία των
οποίων ανέρχεται στα $2,169.

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μεταξύ των ημερομηνιών 7-11 Ιουλίου, 2014 πραγματοποιήθηκε παγκόσμιο συνέδριο στο Miami με κύριο θέμα τη λήψη μέτρων ασφάλειας
των κρίσιμων υποδομών από τα διάφορα κράτη.

βιολογικών, πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών καθώς και εκρηκτικών σε κρίσιμες υποδομές όπως η
αρχή ηλεκτρισμού, τα μεγάλα εμπορικά και τουριστικά κέντρα, οι ναυτιλιακές εγκαταστάσεις και άλλες.

Στο συνέδριο, που συνδιοργανώθηκε από την Interpol και το FBI, έλαβαν μέρος 94 χώρες ενώ η Κυπριακή
Αστυνομία εκπροσωπήθηκε από τον
Βοηθό Αρχηγό κ. Λάμπρο Θεμιστοκλέους και τον Ανώτερο Υπαστυνόμο
κ. Σίμο Παπαδόπουλο.

Στην ομιλία του, ο Διευθυντής του FBI
κ. James B. Comey αναφέρθηκε στη
σημασία της αντιμετώπισης τρομοκρατικών επεισοδίων μέσω της στενής συνεργασίας των κρατών. Τόνισε παράλληλα την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας με την ανταλλαγή
πληροφοριών, μέσω της Interpol και
της Europol.

Επιπρόσθετα, έμφαση δόθηκε στη
χρήση και αντιμετώπιση χημικών,
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Της Λοχία 109 Φωτούλας Μοσφίλη, Βοηθού Υπεύθυνης Εθνικού Κεντρικού Γραφείου
Interpol, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΥΓΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ, Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΦΥΓΌΔΙΚΩΝ/ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΞΙ ΠΡΟΣΩΠΑ
Τον περασμένο Απρίλιο, πραγματοποιήθηκε η επαναπροβολή της επιχείρησης «ΖΥΓΟΣ» στα Μ.Μ.Ε., η οποία άρχισε στις 5/9/2012 με στόχο τον εντοπισμό και σύλληψη φυγόδικων που καταζητούνται με ευρωπαϊκό ενταλμα σύλληψης από τις Βρετανικές Αρχές και
υπάρχουν πληροφορίες ότι πιθανόν να
βρίσκονται στην Κύπρο.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε
συνεργασία της Κυπριακής Αστυνομίας, με το National Crime Agency
(NCA), τη Βρετανική Αστυνομία και τον
μη κυβερνητικό, κοινωφελή οργανισμό CRIMESTOPPERS. Το συντονισμό
της επιχείρησης μεταξύ της Κυπριακής Αστυνομίας και των Αγγλικών Αρχών ανέλαβε η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε.& Δ.Α.Σ.) – Εθνικό
Κεντρικό Γραφείο INTERPOL.
Αρχικά, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα
τα στοιχεία εννέα φυγόδικων, οι οποίοι

καταζητούντο από τις Βρετανικές Αρχές για σοβαρά αδικήματα. Οι τέσσερις
από αυτούς έχουν ήδη συλληφθεί, μετά
από πληροφορίες που δόθηκαν από το
κοινό, στο πλαίσιο της επιχείρησης και
αξιοποιήθηκαν από την Αστυνομία.
Στην επαναπροβολή της επιχείρησης,
δόθηκαν εκ νέου στη δημοσιότητα τα
στοιχεία των πέντε προσώπων που δεν
εντοπίστηκαν κατά την πρώτη προβολή, καθώς και τα στοιχεία ακόμα έξι
νέων προσώπων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Στη δημοσιογραφική διάσκεψη με
αφορμή την επαναπροβολή της επιχειρήσης «ΖΥΓΟΣ» συμμετείχαν από
πλευράς των Crimestoppers, ο ιδρυτής
και Πρόεδρος τους Λόρδος Michael
Ashcroft, ο Steve Bennett Υπεύθυνος
του Ευρωπαϊκού Τομέα και Εθνικού
Γραφείου Εγκλήματος Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) και εκ μέρους της Κυπριακής Αστυνομίας ο Υπαρχηγός κ.
Ανδρέας Κυριάκου. Συμμετείχαν επίσης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Τμήματος Γ΄ και ο Διευθυντής Δ.Ε.Ε. &
Δ.Α.Σ., καθώς επίσης ο Υπεύθυνος και
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μέλη του Κεντρικού Εθνικού Γραφείου
INTERPOL.
Στις ομιλίες όλων τονίστηκε η τεράστια
σημασία της αστυνομικής συνεργασίας
μεταξύ των χωρών για καταπολέμηση
του εγκλήματος, καθώς επίσης και ο
σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν
οι πολίτες στη διαβίβαση πληροφοριών
για τον εντοπισμό και σύλληψη των καταζητούμενων προσώπων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για τη διαβίβαση των πληροφοριών, το
κοινό μπορεί να καλεί τον αριθμό 8000
5511 από Κύπρο και τον αριθμό 0800
555 111 εάν τηλεφωνεί από την Αγγλία.
Οι συγκεκριμένοι αριθμοί λειτουργούν
ειδικά για το σκοπό αυτό, ενώ οι πληροφοριοδότες μπορούν να καλούν τον
αριθμό χωρίς την καταβολή τελών και
διατηρώντας την ανωνυμία τους.
Τα στοιχεία των έντεκα καταζητούμενων που συμπεριλήφθηκαν στην Επιχείρηση ΖΥΓΟΣ, είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα https://crimestoppers-uk.
org/get-involved/our-campaigns/
international-campaigns/operationzygos.

ΕΓΚΛΗΜΑ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ D.N.A.: ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Η ανακάλυψη ότι το DNA είναι ο φορέας της γενετικής πληροφορίας, είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς επιστημονικών
ερευνών που διήρκεσε πολλά χρόνια. Ενώ η ύπαρξή του στον
πυρήνα των κυττάρων πιστοποιήθηκε ήδη από το 1869, ήταν
στα μέσα του 20ού αιώνα που οι ερευνητές άρχισαν να υποθέτουν ότι μπορεί να αποθηκεύει γενετική πληροφορία.
Συγκεκριμένα, τα νουκλεϊκά οξέα ανακαλύφθηκαν το 1869
από τον Φρίντριχ Μίσερ. Ο Μίσερ ανακάλυψε μέσα σε πυρήνες κυττάρων την ύπαρξη μιας ουσίας με συγκεκριμένη όξινη αντίδραση. Την ουσία αυτή ονόμασε νουκλεΐνη (από το λατινικό nucleus που σημαίνει πυρήνας). Λίγο αργότερα, απομόνωσε από το σπέρμα σολωμού δείγμα της ουσίας που σήμερα αποκαλούμε DNA και το 1889 ο μαθητής του, Ρίτσαρντ
Άλτμαν την ονόμασε νουκλεϊκό οξύ.
Όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, που χρησιμοποιούνται
από την Αστυνομία από τη δεκαετία του 1930, κάθε άτομο διαθέτει ένα μοναδικό αποτύπωμα DNΑ. Σε αντίθεση με
τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρίσκονται μόνο στις άκρες
των δακτύλων και μπορούν να αλλάξουν μόνο με χειρουργική επέμβαση, το αποτύπωμα DNA είναι το ίδιο για κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο του ανθρώπου. Το DNA, είναι αναλλοίωτο και δεν μπορεί να αλλάξει με οποιαδήποτε γνωστή διαδικασία, όπως εγχείριση, χρήση ουσιών κ.ά.. Συμπερασματικά, το αποτύπωμα DNA έγινε πολύ γρήγορα η κύρια μέθοδος
ταυτοποίησης για τους ανθρώπους.
H μέθοδος ταυτοποίησης με DNA είναι σήμερα ένα από
τα ισχυρότερα εργαλεία των εγκληματολόγων και ιατροδικαστών, ενώ χρησιμοποιείται πολλές φορές για την καταδίκη ή την παραπομπή κατηγορουμένων για εγκλήματα, σε δίκη. Αν και το μεγαλύτερο τμήμα της ακολουθίας
του DNA είναι όμοιο σε όλους τους ανθρώπους, οι ιατροδικαστές ελέγχουν 18 περιοχές που διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, επιτρέποντας την ταυτοποίηση ενός ατόμου
με εξαιρετική ακρίβεια.
Έτσι, θεωρητικά, μπορούμε πολύ εύκολα να έχουμε μέσα
σε περίπου τρία εικοσιτετράωρα, το γενετικό αποτύπωμα
οποιουδήποτε ανθρώπου (όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα
από τις εναλλαγές των ταινιών που μας δίνει η ανάλυση του
DNA του) και να τον εντοπίζουμε ανά πάσα στιγμή, ακριβώς
με τον ίδιο τρόπο που και ο υπολογιστής του σουπερμάρκετ
διαβάζει και αναγνωρίζει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα
από τον «γραμμωτό κώδικα» το όνομα, την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αναφέρεται.
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Του Υπαστυνόμου Χριστάκη Χριστοδούλου,
Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, Αρχηγείου Αστυνομίας

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΘΩΩΝ
Βασική προϋπόθεση για την εξιχνίαση εγκλημάτων μέσω της
διαδικασίας ανάλυσης του DNA είναι η ύπαρξη μιας τράπεζας δεδομένων από πάρα πολλά άτομα. Αν η Αστυνομία δεν
διαθέτει τέτοιου είδους στοιχεία, τότε δεν είναι δυνατόν να
εντοπίσει με ευκολία σε ποιον ανταποκρίνεται το γενετικό
αποτύπωμα που βρήκε από μια σταγόνα αίματος ή από μια
τρίχα, εκτός και αν για κάποιο λόγο έχει καταγράψει τη γενετική ταυτότητα κάποιων ανθρώπων και ο ύποπτος συγκαταλέγεται μέσα σε αυτούς. Για το λόγο αυτό, αποκτά τεράστια
σημασία η λήψη γενετικού υλικού από όλα τα πρόσωπα που
απασχολούν κατά καιρούς την Αστυνομία, στο πλαίσιο μιας
καθόλα νόμιμης διαδικασίας.
H μεγαλύτερη συμβολή της ανάλυσης αυτής, δεν είναι τόσο
η ταυτοποίηση του δράστη, όσο ο άμεσος αποκλεισμός πιθανών (αθώων) προσώπων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στο
στάδιο των ερευνών.
Το DNA είναι το στοιχείο που σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την καταδίκη ενός κατηγορουμένου πέραν από κάθε αμφιβολία. Η ταυτοποίηση με τη μέθοδο DNA παρέχει σχεδόν
100% ακρίβεια και αποτελεσματικότητα και ολοένα μειώνεται η ανάγκη για εντοπισμό άλλων ενοχοποιητικών στοιχείων
σε μια σκηνή εγκλήματος.

DNA BULLETS
Ένα πρωτοποριακό όπλο αναμένεται να αποκτήσουν ανακριτικές αρχές στο εξωτερικό, στην προσπάθεια να μην ξεφεύγει κανένα ύποπτο πρόσωπο και να εντοπίζεται άμεσα. Βρετανική εταιρεία στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ, παρουσίασε ένα
ειδικό όπλο που «εκτοξεύει» μικροσκοπικές σφαίρες συνθετικού DNA, επιτρέποντας στις αστυνομικές αρχές να «σημαδέψουν» ύποπτα πρόσωπα και ακολούθως να έχουν τη δυνατότητα να τους αναγνωρίσουν.
Μόλις τα σφαιρίδια πετύχουν το στόχο, διαλύονται αφήνοντας
μικροσκοπικά ίχνη συνθετικού γενετικού υλικού. Με τον τρόπο αυτό, είναι εφικτός ο εντοπισμός ατόμων από τις αστυνομικές αρχές αρκετές ώρες μετά από κάποιο περιστατικό.
Το μέσο αυτό, όπως έγινε γνωστό, προορίζεται αποκλειστικά για αστυνομική και στρατιωτική χρήση. Διατίθεται τόσο
σε περίστροφο όσο και σε τουφέκι, με βεληνεκές 30 και 40
μέτρα αντίστοιχα.
Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (Deoxyribonucleic Acid
- DNA). Είναι μόριο που κωδικοποιεί τις γενετικές
οδηγίες που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη και
λειτουργία όλων των γνωστών έμβιων οργανισμών.
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ΕΓΚΛΗΜΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ («FORENSIC HYPNOSIS»)

Forensic Hypnosis είναι η εφαρμογή και διαχείριση της επιστήμης της
ύπνωσης στις εγκληματολογικές έρευνες της Αστυνομίας. Ο κύριος σκοπός
της Δικανικής Ύπνωσης είναι να βοηθήσει την επαναφορά στη μνήμη ενός
θύματος βίαιου εγκλήματος, πληροφοριών που μπορεί να αξιοποιηθούν
από τους ανακριτές και που δεν θα είχαν την ευκαιρία να τις αποσπάσουν διαφορετικά από το θύμα, λόγω της ψυχοσωματικής πίεσης που ασκήθηκε σε
αυτό. Μέσω της διαδικασίας της ύπνωσης, «φρεσκάρεται» η μνήμη όχι μόνο
των θυμάτων άλλα και των μαρτύρων
που συναινούν στην εφαρμογή τους.
Η Δικανική Ύπνωση αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια των διωκτικών
άρχων, ωστόσο, μέχρι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει αναξιοποίητη. H επιστήμη της Δικανικής Ύπνωσης χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
το 1845 στις Η.Π.Α. και συνέβαλε σημαντικά ώστε να εξιχνιαστεί υπόθεση
διάρρηξης. Επίσης, το 1980 το Texas
Department of Public Safety/Texas
Rangers ανέπτυξε ειδικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης, στο οποίο πήραν μέρος
βετεράνοι ανακριτές. Σκοπός της εκπαίδευσης αυτής, ήταν να τους καταστήσει ικανούς στην ανάκριση μέσω

της Δικανικής Ύπνωσης. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά μετά την εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Μεταξύ Ιουλίου 1980 και Ιανουαρίου 1993 διενέργησαν 1,341 ανακρίσεις με τη μέθοδο της
ύπνωσης σε θύματα και κατάφεραν να
αποσπάσουν 74% επιπλέον πληροφορίες από ότι η «συμβατική» ανάκριση.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
Η εν λόγω τεχνική βοήθησε να εξιχνιαστούν κάποια περιβόητα εγκλήματα
κατά συρροή δολοφόνων όπως η περίπτωση του Theodore Robert Bundy
γνωστός και ως Ted Bundy. Ο Bundy
ήταν ένας Αμερικανός μανιακός δολοφόνος, βιαστής, απαγωγέας και νεκρόφιλος, ο οποίος επιτέθηκε και δολοφόνησε πολλές νεαρές γυναίκες και κορίτσια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1970 και ενδεχομένως και νωρίτερα. Από το 1974 μέχρι να συλληφθεί ο
Bundy, σκότωσε τουλάχιστον τριάντα
νεαρά κορίτσια και γυναίκες σε επτά
διαφορετικές Πολιτείες στις Η.Π.Α..
Το 1978 ο Bundy μετέβη σε ένα οίκο
γυναικείας αδελφότητας με την ονομασια Chi Omega. Εκεί ξυλοκόπησε τέσσερις γυναίκες με αποτέλεσμα
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να πεθάνουν οι δύο από αυτές. Μία
από τις γυναίκες που επέζησε, η Nita
Neary, κατάφερε να δει το προφίλ του
άντρα που τους επιτέθηκε ενώ έτρεχε να απομακρυνθεί απο τις σκάλες του οίκου. Δεν μπορούσε όμως να
επαναφέρει στη μνήμη της το πρόσωπο του δολοφόνου και να δώσει την
ακριβή περιγραφή του στην Αστυνομία. Όταν όμως η Nita πέρασε από συνέντευξη (interview) δικανικής ύπνωσης, οι ειδικοί κατάφεραν να επαναφέρουν στη μνήμη της τον δράστη
Ted Bundy. Στη συνέχεια, κατάφερε
να τον υποδείξει και σε άλμπουμ με
φωτογραφίες υπόπτων που της είχαν
επιδείξει οι ανακριτές.
Ένα μήνα αργότερα, ένα κοριτσάκι δώδεκα ετών, η Kimberly Leach είχε δηλωθεί ελλείπουσα από την οικογένεια
της στη Φλόριδα. Η Αστυνομία είχε
πληροφορίες ότι για την απαγωγή της
Leach ενεχόταν o Ted Bundy αλλά δεν
είχε ικανοποιητικά στοιχεία για να
προβεί σε σύλληψή του.

Του Αστυφύλακα 2283 Δημήτρη Αργυρού
Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, Αρχηγείου Αστυνομίας

Η Αστυνομία διερευνούσε μέχρι τότε
την απαγωγή της Leach και μετέπειτα το φόνο. Είχε απευθυνθεί τότε στο
κοινό για πληροφορίες. Η Αστυνομία
διέθετε μία μόνο μαρτυρία, αυτή του
Clarence Anderson, o οποίος εμφανίστηκε πέντε μήνες αργότερα και έδωσε μαρτυρία ότι ο άντρας αυτός είχε
χρησιμοποιήσει κατά την απαγωγή
ένα άσπρο αυτοκίνητο τύπου βαν. Ο εν
λόγω μάρτυρας είχε περάσει και αυτός από τη διαδικασία της ύπνωσης
και οι ειδικοί κατάφεραν να επαναφέρουν στη μνήμη του δεδομένα που κατέδειξαν ότι και σε αυτό το αποτρόπαιο
έγκλημα ενεχόταν ο Ted Bundy.
Οι λόγοι που οδήγησαν την Αστυνομία
να στραφεί προς τον Bundy ήταν ότι
ήταν ύποπτος και για άλλες παρόμοιας
φύσεως υποθέσεις σε βορειοδυτικές
Πολιτείες της Αμερικής. Το πτώμα της
Kimberly Leach είχε βρεθεί δύο μήνες μετά την τελευταία φορά που είχε
θεαθεί να φεύγει από το σχολείο της
με τη συνοδεία ενός άγνωστου άντρα.

Η υπόθεση όμως που πραγματικά ανέδειξε τη δύναμη αυτής της επιστήμης και βοήθησε να αναγνωριστεί στις
Η.Π.Α. δεν είναι άλλη από αυτήν της
«Chowchilla Kidnapping». Το 1976
είχαν απαχθεί 26 μαθητές και ο οδηγός του σχολικού τους λεωφορείου. Να
σημειωθεί ότι, τα παιδιά ήταν ηλικίας
από 5 μέχρι 14 ετών. Οι δράστες είχαν
θάψει ολόκληρο εμπορευματοκιβώτιο

και το είχαν διαμορφώσει ειδικά για να
κρατήσουν ομήρους τα παιδιά και τον
οδηγό, με σκοπό να ζητήσουν λύτρα.
Ο 55χρονος Frank Edward Ray, οδηγός του λεωφορείου, κατάφερε να ξεφύγει και να καταφύγει στην Αστυνομία. Οδήγησε αστυνομικούς στην περιοχή και έτσι διασώθηκαν όλα τα παιδιά. Δεν μπορούσε όμως να βοηθήσει
ιδιαίτερα με τις πληροφορίες που είχε
δώσει για την ανεύρεση των δραστών.
Του εισηγήθηκαν τότε να περάσει από
τη διαδικασία του Forensic Hypnosis
με τη βοήθεια του Dr William Kroger
για να ενεργοποιηθεί η μνήμη του. O
Frank Edward Ray, μέσω της δικανικής ύπνωσης, κατάφερε να θυμηθεί
τους αριθμούς εγγραφής του άσπρου
βαν, το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει οι
δράστες, παρόλο που είχε την ευκαιρία
να δει το βαν μόνο από το καθρεφτάκι. Η Αστυνομία πέτυχε τη σύλληψη και
των τριών δραστών και ακολούθως την
καταδίκη τους.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
ΜΑΡΤΎΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ
Η Δικανική Ύπνωση χρησιμοποιείται
κυρίως σε χώρες όπως η Αυστραλία
και οι Η.Π.Α.. Στις χώρες αυτές υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο με το
οποίο είναι κατοχυρωμένες οι Αστυνομίες να προβαίνουν στη χρήση της
εν λόγω μεθόδου. Επιπλέον, έχει θεσπιστεί συγκεκριμένη νομοθεσία για
σκοπούς προστασίας των ανακριτών
που διενεργούν την ύπνωση. Για παράδειγμα οι αστυνομίες στην Αυστραλία και Η.Π.Α. χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα ανά περιφέρεια και
πολιτεία, για να παρουσιάσουν τέτοια
μαρτυρία στα Δικαστήρια.
Στην Αυστραλία μετά από μια απόφαση
έφεσης Δικαστηρίου, την Tillott (1995)
38 NSWLR 1, έχει τεθεί ένα πλαίσιο
από κανόνες που θα πρέπει απαραίτητα να εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται η αποδεικτική αξία της Δικανικής
Ύπνωσης ενώπιων των Δικαστηρίων.
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ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
(EVIDENCE-BASED POLICING)
Η οικονομική κρίση που μαστίζει και
την κυπριακή κοινωνία καθώς και ο
αυξανόμενος ρυθμός του εγκλήματος,
αποτελούν τεράστια πρόκληση για την
αστυνομία, η οποία καλείται να εξισορροπήσει το κόστος της αστυνόμευσης με την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος. Η μείωση του προϋπολογισμού της αστυνομίας μεταφράζεται σε λιγότερο προσωπικό και μέσα, με αποτέλεσμα η προσοχή
της ηγεσίας της αστυνομίας να προσανατολίζεται σε άλλους τρόπους ελέγχου του εγκλήματος, με κυριότερους
την αναζήτηση επιστημονικών μεθόδων, οι οποίοι έχουν ως κύριο σκοπό και στόχο, την προληπτική αντί την
αντιδραστική αστυνόμευση.
Τεκμηριωμένη αστυνόμευση, είναι η
μέθοδος με την οποία οι αποφάσεις
που λαμβάνονται όσον αφορά στους
τρόπους αντιμετώπισης του εγκλήματος, έχουν να κάνουν με επιστημονικές
πρακτικές και στρατηγικές που πρέπει
να ληφθούν, ούτως ώστε να υπάρχει
πιο αποτελεσματική αστυνόμευση με
λιγότερο οικονομικό κόστος. Η έρευνα
σχετικά με όλες τις πτυχές της αστυνόμευσης αυξήθηκε σημαντικά στα τέλη
του εικοστού αιώνα, ενώ η εφαρμογή της έρευνας για την πρακτική στην
αστυνόμευση, εντάθηκε στις αρχές του
εικοστού πρώτου αιώνα, κυρίως σε
τρεις τομείς, που συνθέτουν τη στρατηγική της αστυνόμευσης: τη στόχευση, τη δοκιμή και την παρακολούθηση.

Η αρχή για αναζήτηση συνεργασίας σε
ερευνητικό επίπεδο έγινε στις αρχές
του προηγούμενου αιώνα, από τον αρχηγό της Αστυνομίας του Σικάγο στις
Η.Π.Α., August Vollmer, ο οποίος ξεκίνησε συνεργασία με το τοπικό πανεπιστήμιο για επιστημονική υποστήριξη.
Ιδρυτής, όμως, της θεωρίας της τεκμηριωμένης αστυνόμευσης θεωρείται ο εγκληματολόγος Δρ. Lawrence
W. Sherman. Ο Δρ.Sherman ασχολήθηκε με την έρευνα από το 1978 και
κυκλοφόρησε αριθμό βιβλίων και άρθρων για τη συγκεκριμένη θεωρία. Το
1980, μετά από έρευνα για την ανεξέλεγκτη χρήση όπλων από τους αστυνομικούς στις Η.Π.Α., κατάληξε στο συμπέρασμα ότι, ο περιορισμός της χρήσης των όπλων από τους αστυνομικούς
δεν επέφερε οποιαδήποτε αύξηση
στην εγκληματικότητα. Στην έρευνα του
Sherman έκανε αναφορά το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. το 1985 στην
υπόθεση «TENNESSEE V. GARNER»,
στην οποία δίδονταν οδηγίες για περιορισμό των εξουσιών για χρήση των
όπλων κατά των πολιτών. Στην υπόθεση αυτή, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν ένα 18χρονο, ο οποίος παρέλειψε να σταματήσει σε οδηγίες των αστυνομικών, παρά το ότι οι
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αστυνομικοί γνώριζαν ότι δεν οπλοφορούσε και δεν υπήρχε κίνδυνος για
το κοινό. Σε άλλη έρευνα του το 1995,
μετά από μελέτη για την αστυνόμευση
συγκεκριμένων περιοχών, διαπίστωσε ότι ο διπλασιασμός, ακόμα και τριπλασιασμός της παρουσίας της αστυνομίας σε μια περιοχή που θεωρείται
ως εγκληματογενής περιοχή (hot spot),
μείωσε το έγκλημα κατά τα δύο τρίτα.
Ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης των αστυνομικών σε ολόκληρο τον
κόσμο έχει να κάνει με παροχή γνώσης σε θέματα όπως: νομοθεσία, χρήση εξοπλισμού, διαδικασίες και αμυντική προστασία/δεξιότητες, κυρίως
σε περιπτώσεις όπου ήδη διαπράττονται αδικήματα. Η θεωρία της τεκμηριωμένης αστυνόμευσης αναφέρει ότι, τα
μέλη της Αστυνομίας θα πρέπει μέσω
ερευνών και ανάλυσης, να μπορούν να
λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των καθημερινών τους καθηκόντων εκείνες
τις αποφάσεις με τις οποίες να προλαμβάνουν το έγκλημα παρά να το ακολουθούν. Η εξειδικευμένη γνώση των
σωστών τακτικών και στρατηγικών που
λειτουργούν για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας παρέχεται μόνο μέσω εξειδικευμένων ερευνών και δοκιμασμένων πρακτικών.

Του Υπαστυνόμου Βύρωνα Βύρωνος, BSc (Hons) Criminal Justice Studies, Βοηθού
Υπεύθυνου Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού

Η τεκμηριωμένη αστυνόμευση λειτουργεί κάτω από τις ίδιες αρχές όπως της
τεκμηριωμένης ιατρικής. Βάση του ιατρικού επαγγέλματος, προτού εφαρμοστεί μια φαρμακευτική αγωγή σε κάποιο ασθενή, διεξάγεται εκτεταμένη
έρευνα για τα φάρμακα και τις διαδικασίες δοκιμών που έγιναν, έτσι ώστε
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη θεραπεία του ασθενούς αλλά και
το ότι η φαρμακευτική αγωγή που θα
ακολουθηθεί θα προκαλέσει τη μικρότερη βλάβη στον ασθενή (ή τουλάχιστον ότι η πιθανή ζημιά που θα επέλθει σε σχέση με τα οφέλη αυτής της
φαρμακευτικής αγωγής, θα είναι αμελητέα ή πολύ μικρότερη). Η φιλοσοφία
της ιατρικής πρακτικής, η οποία έχει
μία μακρά ιστορία, έχει επιφέρει θετικότατα αποτελέσματα και στην αστυνόμευση. Όπως και στην ιατρική έτσι
και στην αστυνόμευση, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται τακτικές και στρατηγικές που έχουν αποδειχτεί ότι είναι
αποτελεσματικές στην πρόληψη, στη
μείωση, στον έλεγχο και στην έρευνα
ποινικών και άλλων αδικημάτων και οι

οποίες θα έχουν τον λιγότερο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.
Σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., μέσα από
την επιστημονική έρευνα και ανάλυση συγκεκριμένων ενεργειών της αστυνομίας, αποδεικνύεται ότι κάποιες τακτικές και πρακτικές έχουν καλύτερα
αποτελέσματα από άλλες, με αποτέλεσμα τόσο η ασφάλεια των αστυνομικών
όσο και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών να διασφαλίζονται πλήρως.
Η τεκμηριωμένη αστυνόμευση δίδει
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση του
εγκλήματος και στην εφαρμογή της
στην καθημερινή αστυνομική πρακτική. Κατανοώντας πώς καταγράφεται το
έγκλημα γεωγραφικά και πώς ομαδοποιείται χρονικά, καθώς επίσης ποιοι
περιβαλλοντικοί και τοπογραφικοί παράγοντες προσελκύουν ευκαιρίες για
διάπραξη εγκλημάτων, η αστυνομία
μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική
όταν στρέφεται προς τις ιδιαιτερότητες
αυτές. Είναι πραγματικό πλεονέκτημα για την αστυνομία, η γνώση για το
τι μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα για πρόληψη και μείωση του
εγκλήματος. Η τεκμηριωμένη αστυνόμευση δίδει τις βέλτιστες πρακτικές, οι
οποίες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία
σε άλλες περιπτώσεις και έχουν ταυτόχρονα αξιολογηθεί.
Με την επιστημονική έρευνα, η οποία
τεκμηριώνει τις βέλτιστες πρακτικές,
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, η
αστυνομία δεν περιμένει απλά κλήσεις από τους πολίτες/παραπονούμενους για δράση, αλλά προχωρεί σε
λήψη προληπτικών μέτρων, έτσι ώστε
να μειώνονται οι κλήσεις για καταγγελία ή βοήθεια. Με τον τρόπο αυτό,
η αστυνομική πρακτική μετεξελίσσεται, από αντιδραστική σε προληπτική.
Η συστηματική καταγραφή και ανάλυση του εγκλήματος δίδει τη δυνατότητα
για στοχοποιημένη αστυνόμευση αντί
της τυχαίας και πολλές φορές άσκοπης
περιπολίας σε μια περιοχή.

εφαρμογών. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει πραγματική βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Προτού αρχίσει μια αστυνομική υπηρεσία την εφαρμογή της τεκμηριωμένης
αστυνόμευσης, θα πρέπει να απαντήσει
και κατανοήσει τα ακόλουθα ερωτήματα: 1) Τι ακριβώς ορίζεται ως τεκμηριωμένη αστυνόμευση; 2) Τι νέο έχει να
δώσει σε μια υπηρεσία; 3) Πώς μπορεί
να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένη αστυνομική πρακτική; και 4) Πώς μπορεί
να θεσμοθετηθεί;
Τελειώνοντας, θα πρέπει να επανατονιστεί ότι, η τεκμηριωμένη αστυνόμευση είναι η θεωρία η οποία χρησιμοποιεί την έρευνα για καθοδήγηση της πρακτικής, ενώ αξιολογεί επίσης αυτούς
που εφαρμόζουν τις διάφορες πρακτικές. Η αξιολόγηση επιχειρήσεων που
βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι ίσως ο
κρίσιμος χαμένος κρίκος στις προσπάθειες για βελτίωση της αστυνόμευσης.
Υπάρχουν σκεπτικιστές άλλων αστυνομικών θεωριών που αναφέρουν ότι η
τεκμηριωμένη αστυνόμευση δεν είναι
κάτι νέο και ότι ήδη η έρευνα χρησιμοποιείται στην αστυνόμευση. Από μια
πιο εκ βάθους εξέταση του θέματος,
θα δούμε ότι, καμία άλλη θεωρία περιέχει αρχές για υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται και καμιά άλλη
θεωρία δίνει παραδείγματα για ουσιαστική αλλαγή των εφαρμοσμένων πρακτικών καθώς και συστηματικής αξιολόγησής τους.
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ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ
Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (professional burnout) εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το 1974, όταν ο Freudenberger
περιέγραψε ένα σύνολο συμπτωμάτων
εξουθένωσης που παρατήρησε σε εθελοντές και επαγγελματίες, οι οποίοι
παρείχαν υπηρεσίες στο χώρο της ψυχικής υγείας. Από το 1974 μέχρι και
σήμερα, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και καθιερωμένος ορισμός γι’
αυτό το φαινόμενο. Ωστόσο, ένας από
τους πλέον αποδεκτούς ορισμούς είναι αυτός που διατυπώθηκε από την
Christina Maslach το 1982, σύμφωνα
με την οποία, η Επαγγελματική Εξουθένωση είναι «ένα σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, στο
πλαίσιο του οποίου ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον και τα θετικά συναισθήματα που είχε προς τους ασθενείς του, παύει να είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του και την απόδοσή του και σχηματίζει αρνητική εικόνα
για τον εαυτό του». Αυτό το σύνδρομο,
διακρίνεται σε τρεις διαστάσεις, τη συναισθηματική εξάντληση (Maslach &
Jackson, 1984), την αποπροσωποποίηση και την έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων. Οφείλεται δε σε διάφορους
παράγοντες, όπως ατομικούς, παράγοντες που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον (Pines & Aronson, 1988) και
τις διαπροσωπικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία κλιμακώνεται σταδιακά και μακροχρόνια προκαλεί προβλήματα όπως αισθήματα απελπισίας και ανεπάρκειας, ενώ συχνά επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Είναι ένα φαινόμενο
που αναπτύσσεται σταδιακά και οφείλεται στο χρόνιο και έντονο στρες
που δημιουργούν οι συνθήκες και
η φύση της εργασίας.
Οι συνεχόμενες πιέσεις, το άγχος και η
κούραση που βιώνει ο επαγγελματίας

μέσα στον εργασιακό χώρο τον φθείρουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
ανταποκριθεί στις καθημερινές απαιτήσεις της εργασίας του, θέτοντας μάλιστα σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική του υγεία, οδηγώντας τον προοδευτικά στην εμφάνιση του Συνδρόμου της Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Έτσι, η έννοια του Συνδρόμου
της Επαγγελματικής Εξουθένωσης, η
οποία εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο με επιπτώσεις
στο άτομο, στον οργανισμό και γενικότερα στην οικονομία και στην παραγωγή, απασχολεί έντονα ειδικούς από
διάφορα πεδία, όπως ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και ειδικούς σε θέματα
διοίκησης (management).
Στη σύγχρονη εποχή, το Σύνδρομο της
Επαγγελματικής Εξουθένωσης εντοπίζεται σε διάφορους επαγγελματικούς
χώρους. Είναι όμως πιο διαδεδομένο
εκεί όπου το προσωπικό αναπτύσσει
στενές σχέσεις με τα άτομα που έχουν
την ανάγκη του ή που αφιερώνει χρόνο για παροχή υποστήριξης σε άλλους
ανθρώπους (Maslach et al. 1996).

ευσυνειδησίας, πρόθυμα, αφοσιωμένα
και με ανθρωπιστικά ιδεώδη. Επιπρόσθετα, τα άτομα αυτά είναι εσωστρεφή,
ψυχαναγκαστικά, ενθουσιώδη σε υπερβολικό βαθμό και συχνά ταυτίζονται με
τον πάσχοντα συνάνθρωπό τους.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Επαγγελματική Εξουθένωση συνδέεται με δύο
μεγάλες κατηγορίες παραγόντων, τους
ατομικούς και τους περιβαλλοντικούς.
Στους ατομικούς παράγοντες, περιλαμβάνονται παράγοντες που αφορούν
στον ίδιο τον επαγγελματία ως άτομο,
ως προσωπικότητα. Αναφέρονται δηλαδή, στη δεξιότητα του ατόμου να διαχειρίζεται το άγχος του, στις προσδοκίες που έχει μέσα από τον εργασιακό του χώρο, ως επίσης και τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην επιλογή εργοδότησης κάτω από το συγκεκριμένο επάγγελμα. Στη βιβλιογραφία
αναφέρεται ότι, τα άτομα που υποφέρουν από το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης είναι άτομα ιδιαίτερα σχολαστικά, με υψηλά επίπεδα

Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν σύμφωνα με την Maslach, έξι κατηγορίες παραγόντων. Ο φόρτος εργασίας, η
έλλειψη ελέγχου, η ανεπαρκής ενθάρρυνση, η έλλειψη ισότητας, η απουσία του αισθήματος ότι ανήκει κάποιος
κάπου και η σύγκρουση αξιών. Μέσα
σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται ακόμα, τα εξαντλητικά ωράρια, οι ασάφειες στο ρόλο που αναλαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος, η άκαμπτη
και αυταρχική συμπεριφορά εκ μέρους
της διοίκησης, η έλλειψη ψυχολογικής υποστήριξης, τόσο από τον προϊστάμενο όσο και τους συναδέλφους, οι
αυξημένες απαιτήσεις από τους «πελάτες», και η συχνή έκθεση του επαγγελματία σε επώδυνα γεγονότα, όπως
ο θάνατος προσώπων.
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Της Λοχία 1948 Α. Αμαξάρη (BSc., MHSt.),
Οδόφραγμα Λήδρα Πάλας, Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ορισμένοι από τους πιο πάνω παράγοντες είναι πολύπλοκοι και αυτή η πολυπλοκότητα δύσκολα επιτρέπει να τροποποιηθούν, ενώ απαιτούνται ειδικές παρεμβάσεις και οργανωτικές στρατηγικές,
έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Σε αυτούς συγκαταλέγονται, η
διάρκεια του χρόνου εργασίας, οι πιθανές συνθήκες απομόνωσης, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του «πελάτη» για βοήθεια, η μη αναγνώριση της
επαγγελματικής αξίας εκ μέρους του
κοινού, οι ανεπαρκείς πόροι, η έλλειψη
κριτηρίων για αξιολόγηση των παρεμβάσεων, η ανεπαρκής εκπαίδευση, η
αδιαφορία και οι μη ενδεδειγμένες παρεμβάσεις στην εργασία εκ μέρους των
προϊσταμένων, τα υπερβολικά αιτήματα
παραγωγικότητας σε συνδυασμό με τη
παροχή μειωμένων κινήτρων και άλλα.
Γενικά, η πλειονότητα των ερευνών που
επικεντρώθηκαν στην Επαγγελματική
Εξουθένωση, παρουσιάζουν μια πολυπλοκότητα σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του συνδρόμου και σωρεία αιτιολογικών παραγόντων, για να καταλήξουν
τελικά στο συμπέρασμα ότι, για την
αντιμετώπιση του φαινομένου ή ακόμα και τον περιορισμό του, είναι απόλυτα αναγκαία η δημιουργία υποστηρικτικής ομάδας στην καθημερινή πρακτική, καθώς και η εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης ή ανακούφισης.
Σύμφωνα με τους Matteson & Ivancevich (1987) και Travers & Cooper
(1996), σε οργανωσιακό επίπεδο, μπορούν να εφαρμοστούν στρατηγικές
πρόληψης και θεραπευτικές στρατηγικές, για να απαλειφθούν από τη μία οι
αρνητικές επιπτώσεις των παραγόντων
που καθιστούν ευάλωτους τους εργαζόμενους στην Επαγγελματική Εξουθένωση και από την άλλη, να μετριαστεί η εξουθένωση στα άτομα και να
βοηθηθεί το προσωπικό να την ξεπεράσει. Σημειώνεται ότι, οι παρεμβάσεις στην πρόληψη που θα μπορούσαν
να εφαρμοστούν, εμπίπτουν σε τρία
επίπεδα, στο πρωτοβάθμιο, στο δευτεροβάθμιο και στο τριτοβάθμιο. Στην
πρώτη περίπτωση, η πρόληψη στοχεύει στη μείωση των πηγών έντασης και

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

Από την άλλη, στον ιδιωτικό τομέα,
εφαρμόζονται σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης, με ταυτόχρονη υιοθέτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης και αμοιβών, ενώ υπάρχει
διαχειριστική αυτονομία και δεν απαιτείται η εμπλοκή σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, όπως συμβαίνει
στην περίπτωση του δημοσίου. Στον
ιδιωτικό τομέα, όμως, δεν καλύπτονται οι ανάγκες ασφάλειας, με αποτέλεσμα να τροποποιείται η συμπεριφορά σε σχέση με την παραγωγικότητα
λόγω φόβου.
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Τα πιο πάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, το πλαίσιο εργασίας (δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας), μπορεί να
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τικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και
αποκαταστασιακές δραστηριότητες-burnout”,
Ενημερωτικό φυλλάδιο.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 125(Ι)/2007

Στις 29/05/2009, δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο Νόμος που προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών γραφείων παροχής ασφάλειας και για συναφή θέματα, ο οποίος και τέθηκε
άμεσα σε ισχύ.
Με αφορμή την ψήφιση του πιο πάνω
Νόμου, στο Αρχηγείο Αστυνομίας, συστάθηκε το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας
(Γρ.Χ.Θ.Ιδ.Υπ.Ασφάλειας), ως αρμόδια
υπηρεσία, με κύρια αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών του εν λόγω Νόμου και τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων και καθηκόντων της αστυνομίας, όπως αυτές
πηγάζουν από αυτόν.
Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του,
το Γρ.Χ.Θ.Ιδ.Υπ.Ασφάλειας, προβαίνει στην έκδοση των προβλεπομένων από το Νόμο αδειών και συγκεκριμένα εκδίδει:

(α) Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας φρούρησης ή/και τεχνικής φύσεως
(εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού
ασφάλειας, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης/cctv κ.λπ.) ή/και έρευνας/ντετέκτιβ,
(β) Άδειες άσκησης του επαγγέλματος φύλακα (εργοδοτούμενοι ιδιωτικού γραφείου),
(γ) Άδειες άσκησης του επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα (αυτοεργοδοτούμενοι)

Σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία,
οποιοδήποτε πρόσωπο δραστηριοποιείται στον τομέα των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας παρέχοντας υπηρεσίες φρούρησης ή/και έρευνας ή/και συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, συναγερμών,
πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης κ.λπ.,
οφείλει να εξασφαλίσει αναλόγως, τις
προαναφερθείσες άδειες, καθότι σε
διαφορετική περίπτωση, το πρόσωπο
αυτό διαπράττει ποινικό αδίκημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 21 του σχετικού Νόμου, οποιοδήποτε πρόσωπο ή ο υπεύθυνος ιδιωτικού γραφείου που:
(α) παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας πέραν
των καθορισμένων στην άδεια υπηρεσιών,
(β) ασκεί το επάγγελμα του φύλακα ή ιδιώτη φύλακα κατά παράβαση των διατάξεων
του Νόμου,
(γ) λειτουργεί ιδιωτικό γραφείο παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας, χωρίς την προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια,
(δ) εργοδοτεί φύλακα ή άλλο πρόσωπο κατά
παράβαση των διατάξεων
του Νόμου,
(ε) παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 14
και 19 (χρήση μη εγκριμένης στολής, δελτίου ταυτότητας, ροπάλου, οχημάτων κ.λπ.)
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και τις
δύο αυτές ποινές.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ
Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας της Αστυνομίας άρχισε τη λειτουργία του από τον Μάιο του 2009, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η νομοθεσία για τα ιδιωτικά γραφεία παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας.
Έκτοτε η Αστυνομία προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και
εποπτεία για την εφαρμογή των προνοιών της εν λόγω νομοθεσίας. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια συντονισμένων
επιχειρήσεων που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τα
αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας από τον
περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο 2014, για εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, διενεργήθηκαν συνολικά
3,166 έλεγχοι σε χώρους, οι οποίοι προστατεύονται ή πιθανόν να προστατεύονται από φρουρούς ασφαλείας ή/και

κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και συναγερμού,
κατά τους οποίους εντοπίστηκαν, 1075 αδειούχοι φύλακες
και 550 αδειούχοι ιδιώτες φύλακες.
Επιπλέον, κατά τους ίδιους ελέγχους εντοπίστηκαν να
ασκούν παράνομα το επάγγελμα του φύλακα 14 πρόσωπα
και του ιδιώτη φύλακα 56 πρόσωπα, τα οποία και καταγγέλθηκαν από την Αστυνομία.
Επίσης, καταγγέλθηκαν 23 εταιρείες, οι οποίες εντοπίστηκαν να λειτουργούν παράνομα, χωρίς να κατέχουν τις προβλεπόμενες άδειες του Αρχηγού Αστυνομίας ή λόγω του
ότι παρέβαιναν τους όρους της άδειάς τους. Οι πλείστες
εξ αυτών, αφορούσαν εταιρείες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης κ.λπ..
Να σημειωθεί, ότι βρίσκεται σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο
για πάταξη των παραβάσεων της νομοθεσίας τόσο από τα
ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, όσο και
από ιδιώτες φύλακες και οι εκστρατείες της Αστυνομίας
θα συνεχιστούν σε παγκύπρια βάση.
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Της Υπαστυνόμου Ξένιας Φιλαρέτου Υπεύθυνης Γραφείου
Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας, Τμήματος Γ΄

ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ,
ΟΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
- επιτήρηση, προστασία ή φύλαξη κινητής ή
ακίνητης περιουσίας ή εγκαταστάσεων
- προστασία φυσικών προσώπων

με τη χρήση οχημάτων ή άλλων μέσων σε

αντικλοπής και προστασίας εμπορευμάτων

ιδιωτική περιουσία ή απαγορευμένη για
προστασία της εν λόγω περιουσίας ή περιοχής

λήψης, ελέγχου και διαβίβασης

- παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας

σημάτων συναγερμού

εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών,

- παροχή διευκολύνσεων ασφαλούς φύλαξης

- έλεγχο επιβατών και αποσκευών στους

κινητής περιουσίας,

χώρους των αεροδρομίων και λιμένων με

- ασφαλή μεταφορά και φύλαξη χρημάτων,
έγγραφων αξιών και πολύτιμων αντικειμένων

τη χρήση ειδικών μηχανημάτων

- εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση

- εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός

- διάθεση θωρακισμένων οχημάτων για
τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων αντικειμένων
- λειτουργία και φύλαξη χώρων περιορισμού

συστημάτων ηλεκτρονικής και

λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων

απαγορευμένων μεταναστών ή χώρων

φυσικής ασφάλειας

συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας,
πυρόσβεσης, κλειστών κυκλωμάτων

είσοδο στο ευρύ κοινό περιοχή, με σκοπό την

- εγκατάσταση και διαχείριση κέντρων

- προστασία για ομαλή διεξαγωγή θεαμάτων,
αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων

τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης,

υποδοχής αιτητών ασύλου ή προσφύγων

- έλεγχο ή ρύθμιση της διακίνησης του κοινού

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον τομέα ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας,
για να εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια, οφείλει μεταξύ άλλων να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

εκρηκτικών υλών

αισχρότητας

να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές

- Να μην έχει άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου,

- Να μην κατέχει θέση στη Δημόσια ή

- Να μην έχει καταδικαστεί στη χώρα του

ΕκπαιδευτικήΥπηρεσία ή την Αστυνομία ή

για συγκεκριμένα αδικήματα, τα οποία

την Εθνική Φρουρά ή να είναι υπάλληλος

(εξαιρείται το τύπου Δ΄- κυνηγετικό)
- Να μην έχει κριθεί από τον Αρχηγό
Αστυνομίας ως ακατάλληλο πρόσωπο

σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

αναφέρονται στο Νόμο, εκτός και

να ασκήσει το επάγγελμα του φύλακα

- Να μην είναι χρήστης ναρκωτικών φαρμάκων

ή ιδιώτη φύλακα

ή άλλων ψυχότροπων ουσιών

- Να μην έχει απολυθεί από τη Δημόσια ή
Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή την Αστυνομία ή

πωλητής όπλων και πυρομαχικών ή

που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής

- Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και

αν αυτά έχουν αποκατασταθεί

- Να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος ή

δημοσίου δικαίου, για πειθαρχικό αδίκημα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

του υποχρεώσεις

να εμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του

την Εθνική Φρουρά ή από νομικό πρόσωπο

- Να είναι πολίτης κράτους μέλους

- Να μην πάσχει από ψυχική ασθένεια, η οποία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να εξασφαλίσει την προβλεπόμενη αίτηση από τα λογιστήρια των επαρχιακών Αστυνομικών
Διευθύνσεων ή από την Ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.police.gov.cy), η οποία αφού συμπληρωθεί κατάλληλα, να υποβάλλεται
στα Επαρχιακά Λογιστήρια με την καταβολή των καθοριζομένων τελών.
Άρθρο

Τέλος/Ευρώ

6

Αίτηση για άδεια Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα

50

7

Έκδοση άδειας Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα για 5 χρόνια

250

9

Αίτηση για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Ασφάλειας

400

11

Έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Ασφάλειας:

-

Άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5(α)

5.000

Άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5(β) ή το άρθρο 5(γ)

2.000

13

Ανανέωση άδειας Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα

140

13

Ανανέωση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου

2.000

14

Έκδοση δελτίου επαγγελματικής ταυτότητας

20
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Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το αρμόδιο
γραφείο της Αστυνομίας
(Γρ.Χ.Θ.Ιδ.Υπ.Ασφάλειας),
στα τηλέφωνα 22808061 και
22808073 ή στο φαξ.22808951.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο
Μάρτιο, στην αίθουσα διαλέξεων του
Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, εκδήλωση με αφορμή τη στήριξη της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. προς την Κυπριακή Αστυνομία, μέσα από την παραχώρηση εξοπλισμού και τη συμμετοχή μελών του Σώματος σε εκπαιδευτικά προγράμματα, κατά τα έτη
2011 και 2013.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Βοηθός Πρέσβης των
Η.Π.Α στην Κύπρο, κ. John Schoffer
και ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ενώ παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων, μέρος του εξοπλισμού που έχει παραχωρηθεί στην
Κυπριακή Αστυνομία.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο
πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης
κατά της Τρομοκρατίας και Πρωτοβουλίας για την Περιφερειακή Ασφάλεια
(Antiterrorism Assistance Program
and Regional Security Initiative), που
υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών των Η.Π.Α..

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Η έδρα του Συνδέσμου βρίσκεται στη
Λεμεσό, ενώ ήδη διατηρεί συνεργασία με τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην
Ελλάδα, έτσι ώστε να είναι σε θέση
να παρέχει στην κυπριακή Αστυνομία αλλά και στο κυπριακό κοινό, την απαραίτητη εμπειρία, καθοδήγηση, εκπαίδευση και ενημέρωση που απαιτείται, για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών
προκλήσεων αλλά και των αναμενόμενων δυσκολιών.
O «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΚΥΠΡIAKO
TMHMA» ιδρύθηκε το 2012 από πολίτες, φίλους της Αστυνομίας, με
απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και μετάδοση του κοινωνικού
και πολιτιστικού έργου της Αστυνομίας τόσο σε κυπριακό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Σύνδεσμος διοικείται από δωδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο που
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους
δύο ισότιμους Αντιπροέδρους, τον
Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Έφορο,
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τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, τον
Αναπληρωτή Ταμία και τρεις συμβούλους που εκλέγονται σύμφωνα με τα
άρθρα 9 και 10 του καταστατικού.

ΟΡΑΜΑ
Το όραμά του είναι η σύσφιξη των
σχέσεων αστυνομίας και πολίτη μέσω
κοινών εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων, για μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη αστυνομία, με αποτέλεσμα την
πιο ασφαλή και καλύτερη κοινωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύνδεσμο μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου στο τηλέφωνο 25745662.

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

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
«Άμα κλαις σε ξένο τάφο, σαν να
κλαις και στο δικό σου»
Όταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος
(1914-1918) τελείωσε, πολλές μητέρες
και αδελφές που έχασαν τους δικούς
τους, πήγαιναν στα πεδία των μαχών
και αναζητούσαν τους σκοτωμένους
τους. Άνοιγαν τους πρόχειρους τάφους
των νεκρών και ξέθαβαν τα πτώματα,
προσπαθώντας να τους αναγνωρίσουν.
Οι τάφοι όμως ήταν χιλιάδες και όπως
ήταν επόμενο, οι συγγενείς δεν μπορούσαν να βρουν το αγαπημένο τους
πρόσωπο. Η γαλλική κυβέρνηση σκέφτηκε τότε ότι έπρεπε να βρεθεί η θεραπεία του κακού, που να ικανοποιούσε όμως ταυτόχρονα και μια γενικότερη εθνική υποχρέωση. Γι’ αυτό έστειλε
άμεσα, μια ειδική επιτροπή σε όλα τα
πεδία των μαχών και συγκέντρωσε διάφορα οστά σκοτωμένων στρατιωτών,
ώστε να αποτελέσουν έτσι ένα ολοκληρωμένο σκελετό. Τα οστά αυτά τα μετέφεραν κατόπιν στο Βερντέν. Αργότερα και συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου 1919, που έγινε η πρώτη επέτειος της ανακωχής του πολέμου, τα
οστά μεταφέρθηκαν επίσημα στο Παρίσι και ενταφιάστηκαν κάτω από την
Αψίδα του Θριάμβου. Έτσι αποτέλεσαν τον πρώτο «Άγνωστο Στρατιώτη», πράγμα που έγινε δεκτό απ’ όλους
τους πολιτισμένους λαούς. Ωστόσο, η
γενική αρχή της τιμητικής αυτής πράξης, κρατάει από τους αρχαίους Έλληνες. Από την ίδια αιτία, άλλωστε, βγήκε και η παλαιά λαϊκή παροιμία: «Άμα
κλαις σε ξένο τάφο, σαν να κλαις και
στο δικό σου».

«Ανδράποδο»
Μεταχειριζόμαστε τη λέξη μεταφορικά, για να χαρακτηρίσουμε τον ασήμαντο άνθρωπο χωρίς βούληση, τον δουλοπρεπή. Στην αρχαιότητα λεγόντουσαν
ανδράποδα, οι δούλοι που πουλιόντουσαν σαν ζώα ή οι αιχμάλωτοι πολέμου.
Κατά μία εκδοχή, η λέξη προέρχεται
από το «ανήρ» και το «πους» (ως παραγόμενη δήθεν από το «ανδράπους»,

κι αυτό γιατί η ιδιοκτησία νομιμοποιόταν δημόσια, όταν ο αγοραστής έβαζε το πόδι του πάνω στον τράχηλο του
δούλου που θα αγόραζε. ‘Αλλη εκδοχή
λέει, πως το δεύτερο συνθετικό προέρχεται από το «αποδίδωμι» που πάει
να πει μεταβιβάζω. Τίποτα λοιπόν το
θετικό στην ετυμολογία. Η τελευταία
βαθμίδα, η πιο εξευτελιστική μορφή
του ανδράποδου συναντιέται στη φράση: «αλώνητον ανδράποδον», δηλαδή,
η αγορά έγινε με αλάτι, όπως γινότανε
τότε στη Θράκη.

«Αν δεν ήμουν Αλέξανδρος θα
ήθελα να ήμουν Διογένης»
Ο Μεγάλος Αλέξανδρος, θέλοντας να
δείξει το θαυμασμό που είχε στον κυνικό φιλόσοφο Διογένη, ο οποίος είχε
κατορθώσει να λυτρωθεί από κάθε
εγκόσμιο ενδιαφέρον, είπε: «Ειμή
Αλέξανδρος ήμην, Διογένης αν ήμην».
Ο Διογένης, όχι μόνο δεν πήγε να υποδεχτεί τον Αλέξανδρο όταν έφτασε στην
Κόρινθο, αλλά και όταν ο Αλέξανδρος
πήγε αυτός να τον δει και τον ρώτησε
αν επιθυμούσε τίποτα για να του έδινε,
εκείνος απάντησε αδιάφορα πως τον
παρακαλεί μόνο να παραμερίσει, για
να μην του κρύβει με τον ίσκιο του τον
ήλιο. (Μην μου αφαιρείς κάτι που δεν
μπορείς να μου δώσεις).

«Το αντρόγυνο της Αγίας
Παρασκευής»
Στην παλιά Αθήνα, κοντά στο Θησείο,
υπήρχε κάποτε η συνοικία της Αγίας
Παρασκευής, που δεν υπάρχει σήμερα. Σε κάποιο μοναχικό σπιτάκι κατοικούσε ένα αντρόγυνο: Ο Θάνος και
η Παγώνα Παγιαυλή. Ο κόσμος τους
έβλεπε και τους ζήλευε, γιατί έμοιαζαν «σαν δύο αληθινά πιτσουνάκια»,
όπως γράφει ένας παλιός χρονικογράφος. Το ζευγάρι αυτό είχε γίνει υπόδειγμα για τους άλλους παντρεμένους
κι όλοι προσπαθούσαν να μιμηθούν
«το αντρόγυνο της Αγίας Παρασκευής». Ένα βράδυ μερικοί φίλoι πέρασαν έξω από το σπίτι τους κι άκουσαν
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γυναικείες φωνές και κλάματα. Κατάλαβαν τότε πως ο άντρας έδερνε τη γυναίκα του. Δεν είπαν τίποτε κι έφυγαν.
Την επομένη, το αντρόγυνο παρουσιάστηκε σαν να μη συνέβαινε απολύτως τίποτε. Αυτό κράτησε περισσότερο από μήνα, ώσπου από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε το μυστικό. Κάθε νύχτα τις έτρωγε η Παγώνα από το Θάνο
και την ημέρα παρουσιάζονταν ως το
πιο αγαπημένο και ευτυχισμένο ζευγάρι της Αθήνας. Από τότε, όταν βλέπουμε κανένα αντρόγυνο να υποκρίνεται
το αγαπημένο, λέμε ότι μοιάζει, με «το
αντρόγυνο της Αγίας Παρασκευής».

«Αν είσαι και λελέκι δεν είσαι
και χατζής» - «Οι πελαργοί δεν
φέρνουν πάντα το Βάπτισμα»
Οι Μωαμεθανοί πιστεύουν ότι οι πελαργοί είναι πουλιά ιερά, όχι μόνο
επειδή τους αναφέρει συχνά το κοράνι, αλλά και επειδή νομίζουν ότι κάθε
χρόνο εγκαταλείπουν τις φωλιές τους,
για να πάνε να προσκυνήσουν στη
Μέκκα. Πιστεύουν ακόμη ότι, όταν
ένας πελαργός χτίσει τη φωλιά του στη
στέγη κάποιου σπιτιού, οι κάτοικοι του
δεν έχουν να φοβηθούν ούτε από αρρώστιες ούτε από φτώχεια, ούτε από
τίποτε άλλο. Αλίμονο δε, σε εκείνον
που θα επιχειρήσει να σκοτώσει κανένα από τα ειρηνικά αυτά πουλιά. Κινδυνεύει ακόμα και σήμερα να λιντσαριστεί. Στα τούρκικα, ο πελαργός ονομάζεται λελέκ. Απ’ αυτό και εμείς τους
λέμε «λελέκια», αλλά και «χατζήδες»,
επειδή όπως οι Τούρκοι, έτσι και ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι κάθε χρόνο, που απoδημoύν από τον τόπο μας
πηγαίνουν στους ιερούς τόπους να πάρουν το βάπτισμα τους στον Ιορδάνη
ποταμό και να γίνουν «χατζήδες». Από
την πρόληψη αυτή βγήκε η φράση: «Αν
είσαι και λελέκι δεν είσαι και χατζής»,
που τη λέμε για εκείνους που κάνουν
τους θρήσκους, χωρίς να είναι. Αλλά
και οι Bυζαντινoί εννοούσαν το ίδιο
πράγμα περίπου, όταν έλεγαν: «Οι πελαργοί δε φέρνουν πάντα το βάπτισμα».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ (Τ.Α.Ε.)
ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία τον περασμένο Δεκέμβριο, η τελετή επίδοσης βραβείων στα μέλη της
Αστυνομίας που κατέλαβαν την πρώτη και δεύτερη θέση στα
Προγράμματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανίχνευσης Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.) και Διερεύνησης Οδικών Τροχαίων Δυστυχημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου,
ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας κ. Ανδρέας Κυριάκου, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Τμήματος Β΄ κ. Ανδρέας Παπάς και εκπρόσωπος του πρώην Υπαρχηγού Αστυνομίας
κ. Θεοφάνη Δημητρίου.
Στο πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανίχνευσης Εγκλημάτων, την πρώτη και δεύτερη θέση κατέλαβαν ο Αστυφύλακας 2784 Ζαχαρίας Ηρακλέους του Τμήματος Γ΄ Αρχηγείου και ο Α/Αστυφύλακας 1692 Παναγιώτης Νικολάου της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου. Σε αυτούς απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα και χρηματικά ποσά ύψους €250
και €100 αντίστοιχα.
Όσον αφορά στο πρόγραμμα Διερεύνησης Οδικών Τροχαίων Δυστυχημάτων, την πρώτη και δεύτερη θέση κατέλαβαν
η Αστυφύλακας 4056 Μάρθα Δημητρίου, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λάρνακας και ο Λοχίας 740 Ελευθέριος Σολέας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας, στους οποίους
και απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα και χρηματικά ποσά
ύψους €200 και €80 αντίστοιχα.
Τα χρηματικά βραβεία των προγραμμάτων Βασικής Εκπαίδευσης Ανίχνευσης Εγκλημάτων και Διερεύνησης Τροχαίων Οδικών Δυστυχημάτων αποτελούν ευγενείς χορηγίες του
κ. Θεοφάνη Δημητρίου, πρώην Υπαρχηγού της Αστυνομίας
και του κυρίου Ανδρέα Παπά, πρώην Διευθυντή του Τμήματος Β΄. Η ενέργειά τους αυτή αντανακλά το ήθος, τον επαγγελματισμό και την αγάπη τους προς το λειτούργημα του
αστυνομικού, το οποίο τίμησαν στον υπέρτατο βαθμό κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης στο σύντομο
χαιρετισμό του κατά την τελετή, αφού συνεχάρη τους πρωτεύσαντες για την επιτυχία τους, καθώς και τους χορηγούς
των βραβείων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στο έργο που επιτελεί η Αστυνομική Ακαδημία, στο πλαίσιο υλοποίησης του
Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά στην πολιτική για την ασφάλεια.
Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του, για τη μέχρι τώρα εφαρμογή αυτής της πολιτικής, που αντανακλά στην εκπαίδευση
και επιμόρφωση των μελών της αστυνομίας.
Από πλευράς του, ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας έκανε λόγο
για στοχευμένη εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει
η αστυνομία, λαμβανομένης υπόψην της δυσμενούς οικονομικής κρίσης, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, καθώς
και του ραγδαία μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος,
καθοδηγούμενη από τον πολιτικό προϊστάμενό της και το
Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Εξάλλου, ο τέως Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας και
νυν Αρχηγός Αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, με τη σειρά
του, αναφέρθηκε στο εργασιακό περιβάλλον της Αστυνομίας
Κύπρου, το οποίο έχει διαφοροποιηθεί, παντελώς, τα τελευταία χρόνια δημιουργώντας προκλήσεις ως προς την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητά της.
Τόσο ο κ. Παπάς όσο και ο κ. Στέλιος Δημητρίου, εκπρόσωπος του κ. Φανή Δημητρίου, στους σύντομους χαιρετισμούς
τους συνεχάρηκαν τους πρωτεύσαντες και τους κάλεσαν να
συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το λειτούργημα το οποίο ασκούν.
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«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
«ΕΦΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ»

Η Αστυνομία, σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας, διοργάνωσε τον περασμένο Ιούλιο ενημερωτική εκστρατεία με θέμα «Προστατευτείτε το καλοκαίρι», από κλοπές/διαρρήξεις και τροχαία δυστυχήματα.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 23ης
Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, συναυλία με τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας, τη χορωδία του Δήμου Λατσιών
και το χορευτικό συγκρότημα «ΑΚΡΙΤΕΣ» Γερίου.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία «Ευρώπης», στην τουριστική περιοχή των «Φοινικούδων» στη Λάρνακα, μέλη της
Αστυνομίας διένειμαν ενημερωτικό/διαφωτιστικό υλικό
αναφορικά με μέτρα πρόληψης κλοπών και διαρρήξεων, αλλά και για τα τροχαία δυστυχήματα.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν ένα εξαιρετικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα
στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και να ταξιδέψουν μέσω
των τραγουδιών σε παλιές καλές στιγμές, παρέα με μεγάλα
και αξέχαστα ονόματα Ελλήνων καλλιτεχνών, τραγούδια που
αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από χιλιάδες ανθρώπους,
διαμέσου των χρόνων και εξακολουθούν να μας συντροφεύουν, δημιουργώντας μας πάντοτε όμορφα συναισθήματα.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων,
Αρχηγείου Αστυνομίας

Η διοργάνωση της όμορφης αυτής εκδήλωσης εντάσσεται
στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνομία
για διατήρηση των στενών σχέσεων με τους δήμους καθώς
και για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της με το κοινό.
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας Ανώτερος Αστυνόμος
Δημήτρης Δημητρίου σε χαιρετισμό του ευχαρίστησε θερμά
τον Δήμαρχο Λατσιών κ. Παναγιώτη Κυπριανού και το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του θεάτρου και τη συμμετοχή της δημοτικής χορωδίας, καθώς επίσης και το Δήμαρχο Γερίου κ. Αργύρη Αργυρού, για τη συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος «Ακρίτες Γερίου».
«Το γεγονός αυτό δείχνει έμπρακτα τη θετική ανταπόκριση
και στήριξη στην όλη προσπάθεια της Αστυνομίας», τόνισε ο
κ. Δημητρίου.
Της Α/Αστυφύλακα 2220 Τζιοβάννας Χρυσοστόμου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείου Αστυνομίας
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Του Αστυφύλακα 1181 Πάμπου Καρή , Οδική Ασφάλεια,
Τμήματος Τροχαίας, Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
«ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ-ΑΓΑΠΗΣΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΠΑΣΧΑ 2014»
Τον περασμένο Απρίλιο, το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, σε συνεργασία με τους συγγενείς θυμάτων θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων της επαρχίας Λεμεσού για τα έτη 2012-2013-2014,
με την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, το Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA και την Επαρχιακή Εφορία
Προσκόπων Λεμεσού, διοργάνωσαν εκδήλωση για την Οδική Ασφάλεια υπό τον τίτλο «Χιλιόμετρο Μνήμης-ΑγάπηςΠρόληψης-Πάσχα 2014».
Μοτοσικλετιστές του συλλόγου μοτοσικλετιστών EGOPHOBIA με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, με τη συνοδεία
μοτοσικλετιστών και περιπολικών της Τροχαίας Λεμεσού και
οι συγγενείς των θυμάτων πεζοί, μαζί με μέλη της Αστυνομίας, Προσκόπους, μέλη του Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας «Γιώργος Μ. Μαυρίκιος» και της Ομάδας Πρωτοβουλίας
για την Οδική Ασφάλεια, πραγματοποίησαν συμβολική πορεία από την οδό Θεσσαλονίκης στην οδό Ανεξαρτησίας, μέχρι την Επαρχιακή Διοίκηση, όπου ο Μητροπολίτης Λεμεσού,
κ.κ. Αθανάσιος τέλεσε Τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων.
Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον Επαρχιακό
Έφορο Προσκόπων Λεμεσού κ. Στάθη Νικοδήμου, τον Εκπρόσωπο Τύπου του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού
EGOPHOBIA κ. Παναγιώτη Κωνσταντίνου, την Πρόεδρο του
Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας «Γιώργος Μ. Μαυρίκιος» κα
Λένα Μαυρικίου, τον Υπεύθυνο Τροχαίας Λεμεσού Ανώτερο
Υπαστυνόμο κ. Μιχάλη Κατσουνωτό και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιο.
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Η Αστυνομία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συνδέσμων
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας, διοργάνωσε τον
περασμένο Μάιο, μίνι τουρνουά ποδοσφαίρου «Futsal».
Στόχος της εκδήλωσης, ήταν η ενίσχυση των προσπαθειών
που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της
βίας στους αθλητικούς χώρους, μέσα από το παιχνίδι και την
ψυχαγωγία.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, ο Αστυνομικός Διευθυντής
Τμήματος Α΄ Αρχηγείου κ. Γεώργιος Φράγκος, εκ μέρους
του Αρχηγού Αστυνομίας και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας
κ. Πέτρος Κουλέρμος.
Στους αγώνες Futsal έλαβαν μέρος μαθητές, γονείς, δημοσιογράφοι και μέλη της Αστυνομίας, με νικήτρια ομάδα, την
ομάδα του ΤΑΕ Αρχηγείου.
Παράλληλα, τις προσπάθειες για αντιμετώπιση της βίας
στους αθλητικούς χώρους, ενίσχυσαν με την παρουσία τους
δημοφιλείς ηθοποιοί κυπριακών τηλεοπτικών σειρών, ενώ
στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παιδιά και μεγάλοι έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες από μέλη της Αστυνομίας σχετικά με την
οδική ασφάλεια, το ηλεκτρονικό έγκλημα και τα ναρκωτικά.

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

«ΟΔΗΓΩ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Τροχαίας Λεμεσού
με τίτλο «Οδηγώ με συνείδηση». Στη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκε διαφωτιστικό υλικό και δωράκια από τους σταθμούς ενημέρωσης που δημιούργησαν
το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού, η Οδική Υπηρεσία Κύπρου
(ΟΔ.Υ.ΚΥ) και ο Σύλλογος μοτοσικλετιστών EGOPHOBIA,
για θέματα Οδικής Ασφάλειας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΕΝ ΩΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, τελετή βράβευσης μελών της ΑΔΕ Λευκωσίας που τραυματίστηκαν εν ώρα
καθήκοντος και μελών στα οποία απονεμήθηκε Ηθική ή/και
Υλική Αμοιβή, κατά το έτος 2013.
Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, βραβεύτηκαν συνολικά 53
μέλη εκ των οποίων τα 20 τραυματίστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ενώ τα υπόλοιπα 33 έλαβαν τιμητική διάκριση κατά
τη διάρκεια του 2013. Στα εν λόγω μέλη απονεμήθηκαν
τιμητικές πλακέτες.
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο τέως Αρχηγός Αστυνομίας κ.
Μιχάλης Παπαγεωργίου, ο Βοηθός Αρχηγός κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους, ο Πρόεδρος και μέλη του Φιλοαστυνομικού
Συνδέσμου, καθώς Αξιωματικοί και μέλη της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λευκωσίας.

ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Στιγμιότυπο από τη σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας ανήμερα της γιορτής της Αγίας Ειρήνης προς τιμήν των πεσόντων και αγνοουμένων
Αστυνομικών και Πυροσβεστών. Στην εκδήλωση έδωσαν
το παρόν τους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου, η ηγεσία και μέλη της Αστυνομίας και συγγενείς πεσόντων και αγνοουμένων Αστυνομικών
και Πυροσβεστών.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
από την Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, ενόψει της
γιορτής της Αγίας Ειρήνης, προστάτιδας του Αστυνομικού Σώματος. Στην εκδήλωση, που περιλάμβανε Θεία Λειτουργία και περιφορά της εικόνας, παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ.κ. Βασίλειος, ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας κ. Αντρέας Κυριάκου,
ο Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου κ. Κώστας Σωτηρίου και άλλοι τοπικοί παράγοντες.
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9ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟΔΥΤΏΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
Τον περασμένο Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών στη
Ναυτική Βάση στο Μαρί, την οποία παρακολούθησαν μέλη
της Ομάδας Ειδικών Αποστολών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας. Στην τελετή παρέστησαν οι Διοικητές Ναυτικού και των Ο.Υ.Κ., ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους και άλλοι αξιωματικοί των δυο υπηρεσιών.

Η εκπαίδευση διήρκησε τέσσερεις εβδομάδες και περιλάμβανε σειρά ασκήσεων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μελών σε υψηλό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν στα μέλη
μας τα σχετικά διπλώματα και τα χρυσά μεταλλικά εμβλήματα των Αυτοδυτών.

Του Α/Λοχία 1777 Ανδρέα Τζιακούρη
Υπεύθυνος Ομάδας Ειδικών Αποστολών, Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων

ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ ΣΤΗ
ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΛΗΣΤΗ
ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ
Σε μία σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο τον περασμένο Ιούνιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης απένειμε στην Σοφία Ιωάννου, το μετάλλιο επ΄ ανδραγαθία για την πράξη της να καταδιώξει και
να συλλάβει τον ληστή έξω από αρτοποιείο στη Λεμεσό.
Στην τελετή παρέστησαν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου και ο Αρχηγός Αστυνομίας κ.
Ζαχαρίας Χρυσοστόμου.
Κατά τη διάρκεια της τελετής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η απονομή του μεταλλίου στην Σοφία Ιωάννου
ήταν αποτέλεσμα της αφοσίωσης και του υπέρμετρου ζήλου
που υπέδειξε, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή της.
Ως αποτέλεσμα των πράξεων της Σοφίας Ιωάννου προτάθηκε
από τον Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού για επ΄ ανδραγαθία
προαγωγή της στο βαθμό του Λοχία γεγονός που εγκρίθηκε
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της τελετής εξέφρασε μεταξύ άλλων τα αισθήματα υπερηφάνειας που τον
διακατέχουν για την Σοφία Ιωάννου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
Τον περασμένο Απρίλιο και γύρω στις 2:30 μετά τα μεσάνυκτα, η Σοφία Ιωάννου επιστρέφοντας στο σπίτι της από την
εργασία της, εντόπισε το δράστη ληστείας αρτοποιείου να
εγκαταλείπει το αρτοποιείο κρατώντας πιστόλι και να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό του. Η Σοφία Ιωάννου κυνήγησε τον
δράστη, ο οποίος κατέφυγε σε απόμερη, ερημική περιοχή
στην κοίτη του ποταμού Γαρίλλη και με πρωτοφανές θάρρος
συνέλαβε το ληστή. Ως εκ τούτου εξιχνιάστηκε μία σειρά άλλων παράνομων πράξεων που διέπραξε ο ίδιος.
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Αστυνομίας

αστυνομικάχρονικά 35

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20132014 ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Η τελετή λήξης του Ακαδημαϊκού Έτους 2013 – 2014, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου, 2013 στην Αστυνομική
Ακαδημία Κύπρου. H φετινή τελετή είχε διαφορετική μορφή
αφού, ίσως ήταν η μοναδική τελετή από την εγκαθίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, που δεν είχε απόφοιτους Δόκιμους
Αστυνομικούς.
Την τελετή, τίμησαν με την παρουσία τους ο Μακαριότατος
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και πάσης Ιουστιανιανής κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, ο Έντιμος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, Πρέσβεις, Βουλευτές, ο Υπαρχηγός Γ.Ε.Ε.Φ.,
η Ηγεσία της Αστυνομίας, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι τους,
πρώην Αρχηγοί, Υπαρχηγοί και Αξιωματικοί της Αστυνομίας
και άλλοι επίσημοι.
Το τελετουργικό της εκδήλωσης περιελάμβανε ομιλία από
την Αναπληρωτή Διευθύντρια της Α.Α.Κ. Αστυνόμο Β΄ κυρία Κυριακή Λαμπριανίδου και χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Κώστα Χρίστου, τον Αρχηγό Αστυνομίας κύριο Ζαχαρία Χρυσοστόμου και την Α.Ε. τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο Νίκο Αναστασιάδη ο οποίος
αναγνώστηκε από τον Έντιμο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου.
Η τελετή συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με την απονομή
βραβείων και τιμητικών διπλωμάτων σε μέλη της Αστυνομίας, που κατέλαβαν την πρώτη και δεύτερη θέση στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης ΤΑΕ, κατά το Ακαδημαϊκό
Έτος 2013 – 2014. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Αστυφύλακας 2140 Βάσος Αιμιλίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, με γενικό βαθμό 91.24. Απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα
και χρηματική αμοιβή ύψους €250. Τη δεύτερη θέση, κατέλαβε η Αστυφύλακας 761 Άννα Νεοφύτου, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λεμεσού, με γενικό βαθμό 90.80. Απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα και χρηματική αμοιβή ύψους €100. Τα
χρηματικά βραβεία αποτελούν χορηγία του κύριου Θεοφάνη
Δημητρίου, πρώην Υπαρχηγού Αστυνομίας.

Το τελετουργικό της τελετής συνεχίστηκε με την απονομή επαίνου στους πιο κάτω συνεργάτες της Αστυνομίας, οι
οποίοι με τις πράξεις τους έχουν συμβάλει στην ενδυνάμωση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και στην αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης:
-

Κύριος Χριστόφορος Χριστοδουλίδης – Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπήρξε ένας από τους
βασικούς πρωτεργάτες για τη δημιουργία του Προγράμματος Αστυνομικών Σπουδών, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

-

Δρ. Νίκος Περιστιάνης – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει συνδράμει στην εκπαίδευση και έρευνα, σε θέματα που αφορούν στην Αστυνομία και Αστυνόμευση.

-

Καθηγητής Κώστας Χρίστου - Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στη δημιουργία του προγράμματος Αστυνομικών Σπουδών.

-

Κύριος Σταύρος Νεοφύτου – Αρχισυντονιστής Προγράμματος «Παρατηρητής της Γειτονιάς», στο Δήμο Ιδαλίου. Συνέβαλε και εξακολουθεί να
συμβάλλει στην εφαρμογή και επέκταση του θεσμού, σε όλες τις κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου.

-

Κύριος Αντρέας Κιτρομηλίδης – Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων και
Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Καπέδων. Έχει συνδράμει στις
προσπάθειες της Αστυνομίας για εφαρμογή του θεσμού του «Παρατηρητή
της Γειτονιάς», σε όλες τις κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου.

-

Κύριος Αλέξης Γαλανός – Πρόεδρος Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Αμμοχώστου. Τιμήθηκε για τη συνδρομή και συνεργασία του,
στην προσπάθεια εφαρμογής του θεσμού του «Παρατηρητή της Γειτονιάς». Τον κ. Αλέξη Γαλανό εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος Λευκωσίας
κα Ελένη Λουκαίδου.

Επίσης, ο Φιλοαστυνομικός Σύνδεσμος παραχώρησε στα
βραβευθέντα μέλη της Αστυνομίας και στους τιμώμενους
πολίτες, τιμητικές περγαμηνές.
Η όλη τελετή στέφθηκε με επιτυχία. Για τη διοργάνωσή της,
εισπράχθηκαν τα πλέον εγκωμιαστικά σχόλια από όλους τους
παρευρισκόμενους.

Ακολούθως, απονεμήθηκαν τα 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 η Αστυφύλακας 2188 Ανδρούλα Αρέστη, της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αμμοχώστου, με γενικό βαθμό 99.68. Απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα και χρηματική αμοιβή ύψους €200. Τη δεύτερη θέση, κατέλαβε ο Αστυφύλακας. 440 Χριστάκης Κωνσταντίνου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, με γενικό βαθμό 98.73. Απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα και χρηματική
αμοιβή ύψους €80. Τα χρηματικά βραβεία αποτελούν χορηγία του κύριου Ανδρέα Παπά, πρώην Διευθυντή του Τμήματος
Τροχαίας Αρχηγείου.
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ CYPRUS POLICE TORCH RUN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ
ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η Αστυνομία διοργάνωσε τον περασμένο Απρίλιο, ενημερωτική εκδήλωση κατά της βίας στην οικογένεια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο «King’s Avenue
Mall» στην Πάφο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υποστηρικτής της
οποίας ήταν ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης
της Βίας στην Οικογένεια, διανεμήθηκε ενημερωτικό/
διαφωτιστικό υλικό αναφορικά με την ενδοοικογενειακή βία, ενώ μέλη της Αστυνομίας και του εν λόγω Συνδέσμου παρείχαν χρήσιμες συμβουλές στο κοινό.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΑΣ
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο της Αστυνομίας CYPRUS
POLICE TORCH RUN διοργάνωσε τον περασμένο Μάιο την
ετήσια του λαμπαδηφορία.
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου,
ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, εκπρόσωποι
κομμάτων, ο Υπαρχηγός Αστυνομίας, Δήμαρχοι της μείζονος
Λευκωσίας και άλλοι αξιωματούχοι.
Εξάλλου, στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων του Φιλανθρωπικού Σωματείου της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν
διάφορες εκδηλώσεις κατά την άφιξη της φλόγας σε κάθε
επαρχία. Συγκεκριμένα, μετά την τελετή έναρξης της λαμπαδηφορίας, η φλόγα μεταφέρθηκε από τους δρομείς στο
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας και αργότερα στο Ειδικό Σχολείο «Απόστολος Βαρνάβας» στο Λιοπέτρι. Το απόγευμα της
πρώτης μέρας πραγματοποιήθηκε στα γήπεδα της ΤΕΤΥΚ
στον Πρωταρά, ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των αστυνομικών λαμπαδηδρόμων και της ποδοσφαιρικής ομάδας του
«Σωματείου Φειδιππίδης» για άτομα με ειδικές ικανότητες.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, η φλόγα μεταφέρθηκε στο Ειδικό Σχολείο «Απόστολος Λούκας» στη Λεμεσό,
στον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής και τέλος στην Πλατεία
28ης Οκτωβρίου στην Πάφο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ Μ.Μ.Α.Δ.
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Στιγμιότυπο από την παράδοση οργάνων γυμναστικής
από τον Διοικητή της Μ.Μ.Α.Δ. κ. Σάββα Χρίστου προς
τη Διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών. Με αυτή την
πρωτοβουλία, η Μ.Μ.Α.Δ. συμβάλλει στη δημιουργία
ενός σύγχρονου γυμναστηρίου με στόχο τις καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης των φυλακισμένων.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο της Αστυνομίας CYPRUS
POLICE TORCH RUN ιδρύθηκε το 1997 με κύριους σκοπούς
την προώθηση, ανάπτυξη και υποστήριξη των σκοπών των
Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου, που επικεντρώνονται κυρίως στην προστασία και στήριξη που παρέχεται στους αθλητές με ειδικές ικανότητες. Επίσης, το Σωματείο στοχεύει
στην προώθηση της αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και ενημέρωσης μεταξύ των μελών, σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου, καθώς και στη συλλογή
χρημάτων για υποστήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου.
Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείου Αστυνομίας
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΜΟΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«ΠΑΚΕΤΑ ΑΓΑΠΗΣ»
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Μονής, σε συνεργασία με τα
Κοινοτικά Συμβούλια των κοινοτήτων που αστυνομεύονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Μονής, διοργάνωσε τον
περασμένο Μάιο στο «Ayiomamitis Football Club», φιλανθρωπική εκδήλωση με θέμα «Πακέτα Αγάπης», με
σκοπό τη συλλογή τροφίμων για οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η εκδήλωση τέθηκε υπό την υψηλή προστασία της πρώτης κυρίας Άντρης Αναστασιάδου και σε αυτήν συμμετείχαν χορευτικά συγκροτήματα των κοινοτήτων της περιοχής, ενώ τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν
με φουσκωτά, κλόουν και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Την εκδήλωση κάλυψε ζωντανά ο ραδιοφωνικός
σταθμός Εύρυθμο 107.9.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς της Αστυνομίας διοργάνωσε τον περασμένο Ιανουάριο, σε συνεργασία με την
ενορία Δασούπολης, αιμοδοσία με σκοπό την ενίσχυση της
τράπεζας αίματος. Η ανταπόκριση των δημοτών έδωσε μια
ξεχωριστή νότα αισιοδοξίας για την επικράτηση της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης στην κοινωνία μας.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Στροβόλου και το Νηπιαγωγείο
«Η Πουπού η Αλεπού», διοργάνωσαν, τον περασμένο Μάρτιο, στα γήπεδα Κεραυνού στο Στρόβολο, πανηγύρι Αθλητισμού & Υγιεινής διατροφής, με το σύνθημα «Αθλούμαι-ΖωΧαμογελώ». Η εκδήλωση είχε στόχο την επιμόρφωση των
παιδιών σε θέματα άθλησης και της υγιεινής διατροφής στη
ζωή μας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε αθλοπαιδιές ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας και στίβου. Παράλληλα, έγιναν παρουσιάσεις χορού
ενώ πραγματοποιήθηκε και αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ γονέων και παιδιών.
Τέλος, προσφέρθηκαν στα παιδιά φρούτα, λαχανικά και
διάφορα σνάκς ώστε να ενθαρρυνθούν να τα εντάξουν στη
διατροφή τους.
Της Αστυφύλακα 1696 Αναστασίας Σωκράτους
Κοινοτικής Αστυνόμευσης Μονής , Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού
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Του Α/Λοχία 3644 Κώστα Περιστιάνη
Υπεύθυνου Τμήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λευκωσίας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Επισκοπής σε συνεργασία με
τον Σύνδεσμο Γονέων Α΄ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου,
«Απόστολος Λουκάς», διοργάνωσε τον περασμένο Ιούνιο
στο Κοινοτικό Στάδιο Κολοσσίου, Φιλανθρωπική Εκδήλωση Ποδοσφαιρικών Αγώνων για οικονομική ενίσχυση των
άπορων μαθητών του σχολείου. Στην εκδήλωση έλαβαν
μέρος 24 ποδοσφαιρικές ομάδες από ολόκληρη την Κύπρο. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το Κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κολοσσίου και άλλα μέλη των τοπικώνφορέων
ενώ στέφτηκε με πλήρη επιτυχία αφού τα έσοδα που
συγκεντρώθηκαν ανήλθαν στα €1,380.

H Κοινοτική Αστυνόμευση Επισκοπής σε συνεργασία με το
Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής, την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων και άλλους οργανωμένους φορείς, διοργάνωσε τον περασμένο Ιούνιο, στην Πλατεία Ελευθερίας
του χωριού Επισκοπή Λεμεσού, φιλανθρωπική εκδήλωση
για ενίσχυση του Συνδέσμου «Κάνε μια Ευχή».
Η εκδήλωση περιελάμβανε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ταχυδακτυλουργό, ιππασία, χορευτικά συγκροτήματα και διάσημους Κύπριους ηθοποιούς. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβούλιου Επισκοπής Παύλος Πούρης. Η εκδήλωση στέφθηκε με πλήρη επιτυχία ενώ τα έσοδα από αυτή
ανήλθαν στα €3000.

Του Α/Αστυφύλακα 1942 Σίμου Τσοπανίδη
Κοινοτικής Αστυνόμευσης Επισκοπής,, Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Τ/Κ συνοικίας Λεμεσού διοργάνωσε τον περασμένο Φεβρουάριο εκδήλωση με θέμα «Περπατώ με ασφάλεια στη γειτονιά του σχολείου μου». Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του 18ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της εμπέδωσης της κυκλοφοριακής αγωγής στο μάθημα αγωγής υγείας. Στόχοι του
προγράμματος είναι:
- Η εφαρμογή πρακτικών που προάγουν την ασφάλεια στο σχολείο
- Η εξήγηση και εφαρμογή των βασικών αρχών ασφαλούς
διακίνησης πεζών και επιβατών
- Η ανάπτυξη συλλογικών δράσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διακίνησης στο σχολικό και άμεσο οδικό τους περιβάλλον
- Περίληψη πρακτικής εξάσκησης ασφαλών οδικών συμπεριφορών
στο άμεσο οδικό περιβάλλον
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το οποίο είναι το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της
εθελοντικής προσφοράς στην Κύπρο,
παρακολουθώντας τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις
που έχουν προκαλέσει στη χώρα μας
και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού, καθώς και την καθημερινή αύξηση των ατόμων που βρίσκονται
στα όρια της φτώχειας, έχει προβεί στη
δημιουργία των Κέντρων Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών (ΚΠΚΒ). Τα κέντρα
αυτά λειτουργούν εδώ και καιρό από
τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) σε όλες τις
επαρχίες με το συντονισμό του ΠΣΣΕ
και με σκοπό την άμεση βοήθεια στις
ευπαθείς ομάδες.

Τα Κέντρα Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών προσφέρουν βοήθεια σε είδος
(τρόφιμα, είδη ένδυσης/υπόδυσης και
άλλα είδη πρώτης ανάγκης) ή σε δελτία αγοράς τροφίμων, σε άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Επίσης,
μέσω των ΚΠΚΒ λειτουργεί Τράπεζα
Επαγγελματιών Εθελοντών όπως ιατρών, μικροβιολόγων, δικηγόρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών κ.ά. ανά επαρχία, με σκοπό τη δωρεάν παροχή βοήθειας σε
άπορους συνανθρώπους μας.
Σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους που διανύει το νησί μας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, το ΠΣΣΕ
απευθύνει έκκληση σε όλους να συμβάλουν στη μεγάλη παγκύπρια προσπάθεια που καταβάλλει για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων που έχουν
πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν καθημερινά τον εφιάλτη της φτώχειας. Συγκεκριμένα, το ΠΣΣΕ καλεί όλους για:
1. Στήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών
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με τη συλλογή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης ή εισφορών για
τη συνέχιση της άμεσης και έμπρακτης βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας.
2. Εγγραφή επαγγελματιών στην Τράπεζα Επαγγελματιών Εθελοντών για
εθελοντική προσφορά σε άπορους συνανθρώπους μας, ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Επίσης, το ΠΣΣΕ έχει προχωρήσει
σε συνεργασία με το Τμήμα Εργασίας
για στήριξη των ανέργων. Η συνεργασία αυτή αφορά στην τοποθέτηση όσων
ανέργων ενδιαφέρονται σε εθελοντικές οργανώσεις για εθελοντική δραστηριοποίηση, μέχρι να εξευρεθεί η
κατάλληλη θέση εργασίας γι’ αυτούς.
Οι άνεργοι έχουν έτσι την ευκαιρία αξιοποίησης του ελεύθερου τους χρόνου
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων και
εμπειριών στα προγράμματα των εθελοντικών οργανώσεων, σε εθελοντική
βάση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και
τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, μέχρι
την εισδοχή τους στην αγορά εργασίας.

Μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις
τους συνανθρώπους σου. Έστω
και 1 ώρα το μήνα είναι αρκετή.
Κάνε την εγγραφή σου τώρα
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
Εθελοντισμού www.ethelontis.
net ή επικοινώνησε σήμερα
με το Σώμα Εθελοντών στην
επαρχία σου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας ΕΣΣΕ/
Σωμάτων Εθελοντών και
Κέντρων Πρώτων Κοινωνικών
Βοηθειών: Λευκωσία 22512602,
Λεμεσός 25737761, Λάρνακα
24650525, Αμμόχωστος
99124521, Πάφος 26953725,
Κερύνεια 97743185

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ): το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της εθελοντικής προσφοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία με
βάση σχετική νομοθεσία. Συστάθηκε
το 1973, με στόχο το συντονισμό των
εθελοντικών οργανώσεων, τη χάραξη
πολιτικής στον τομέα του εθελοντισμού
και για υπεύθυνη συνεργασία με το
κράτος στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής. Το ΠΣΣΕ
έχει μέλη πέραν των 370 εθελοντικών/
μη κυβερνητικών οργανώσεων (επαρχιακά συντονιστικά συμβούλια εθελοντισμού, παγκύπριες εθελοντικές οργανώσεις, τοπικές εθελοντικές οργανώσεις) οι οποίες εκπροσωπούν και
εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν προγράμματα και υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής.

Σώμα Εθελοντών: δημιουργήθηκε το
1991 από το ΠΣΣΕ και σήμερα λειτουργεί από τα Επαρχιακά Συντονιστικά
Συμβούλια Εθελοντισμού σε όλες τις
επαρχίες με το συντονισμό του ΠΣΣΕ
και είναι το κεντρικό σημείο επαφής
και προαγωγής της εθελοντικής προσφοράς. Είναι αρμόδιο για την εγγραφή, εκπαίδευση και καθοδήγηση των
εθελοντών με βάση τα ενδιαφέροντά
τους και το χρόνο που διαθέτουν να
προσφέρουν και για τον εντοπισμό των
αναγκών για εθελοντική εργασία με τη
συνεργασία διάφορων φορέων.
Περισσότερες πληροφορίες για το
Π ΣΣ Ε μ π ορ είτ ε να βρ ε ίτ ε: w ww.
volunteerism-cc.org.cy
Στοιχεία επικοινωνίας με το ΠΣΣΕ: τηλ.
22514786, φαξ 22514788, email: info@
volunteerism-cc.org.cy

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Πρόσφατα, έχει λειτουργήσει, δίπλα ακριβώς από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Ιατρείο. Το Κοινωνικό
Ιατρείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου προσφέρει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε άπορους
συνανθρώπους μας. Η εξέταση γίνεται από εθελοντές ιατρούς κάθε Σάββατο. Το Ιατρείο είναι κατάλληλα εφοδιασμένο με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας, λαμβάνοντας υπόψη τις
δυσκολίες των καιρών και την οικονομική κρίση η οποία
μαστίζει και την Κύπρο, έχει προβεί στη σύσταση του
Ιδρύματος Κοινωνικής Διακονίας. Στόχος της λειτουργίας
του εν λόγω Ιδρύματος, είναι η παροχή βοήθειας και στήριξης σε άπορους συνανθρώπους μας.
Το Ίδρυμα Κοινωνικής Διακονίας, λειτούργησε ως Κοινωνικό Παντοπωλείο με την ονομασία «Φωλιά Αγάπης»,
σε όσους έχουν ανάγκη και παρέχει βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης, ενώ προσφέρει επίσης δωρεάν πρόγευμα σε άπορους μαθητές σχολείων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου. Αυτή τη στιγμή, από τη «Φωλιά Αγάπης» λαμβάνουν τρόφιμα και άλλα βασικά είδη διαβίωσης
πέραν των πεντακόσιων οικογενειών, οι οποίες διαμένουν
στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, στο πλαίσιο του
κοινωνικού της έργου, ενισχύσει ποικιλοτρόπως το έργο
της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.
Έτσι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, διεξήχθη ποδοσφαιρικό
τουρνουά, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της Μητρόπολης. Επίσης, προσφέρθηκαν στο Παντοπωλείο βασικά
είδη διατροφής και διαβίωσης.
Πληροφορίες για το έργο και τη βοήθεια που παρέχει η
Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας, το κοινό μπορεί να εξασφαλίσει στα τηλέφωνα 23812444/447/448 και στην ιστοσελίδα www.imconstantias.org.cy.
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Της Αστυφύλακα 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Στιγμιότυπο από εκπαίδευση πολιτών που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά στις βασικές μεθόδους πυρόσβεσης και προστασίας από τη φωτιά.

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Άμυνας διοργανώθηκε, αρχές του
έτους, πρόγραμμα εκπαίδευσης των εθελοντικών ομάδων της Πολιτικής Άμυνας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Από εκπαίδευση όλων των μελών των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας, η οποία επικεντρώθηκε σε διασώσεις
τραυματιών από τροχαίες συγκρούσεις. Η εκπαίδευση που
πραγματοποιήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο
και της νύκτας, περιλάμβανε θεωρία και ασκήσεις μέτριας και μεγάλης κλίμακας. Οι πυροσβέστες είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό νέας τεχνολογίας και
να ενημερωθούν για σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης
τέτοιων επεισοδίων.

Πραγματοποιήθηκε επίσης πρόγραμμα επανεκπαίδευσης όλων των μελών των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων. Η εκπαίδευση κάλυψε θέματα που άπτονται επεισοδίων στα οποία
γίνεται χρήση κυλίνδρων ασετιλίνης, επικίνδυνων χημικών ή και ραδιενεργών υλικών και κρυογενών υλικών καθώς και διασώσεις τραυματιών από τροχαίες συγκρούσεις.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Στιγμιότυπα από επισκέψεις μαθητών δημοτικών και νηπιαγωγείων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου έτυχαν ενημέρωσης για το έργο που επιτελεί η Πυροσβεστική και για τον
τρόπο λειτουργίας της.

«ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ –
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ»
Στη διάρκεια της Εβδομάδα Πυρασφάλειας που διοργανώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μεταξύ των
ημερομηνιών 28/4-5/5/2014, αναλύθηκε το θέμα των
αγροτικών πυρκαγιών και των τρόπων αντιμετώπισής
τους. Τη διάλεξη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
κοινοτάρχες από διάφορες κοινότητες.
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ
Τον περασμένο Μάιο τελέστηκαν τα εγκαίνια του Πυροσβεστικού Σταθμού Υπαίθρου Περιστερώνας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου.
Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Περιστερώνας θα στελεχώνεται με εποχικούς Πυροσβέστες κατά τους μήνες Μάιο
– Νοέμβριο καθώς επίσης και με εθελοντές (έκτακτους) πυροσβέστες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία
οι 3οι Παγκύπριοι Πυροσβεστικοί Αγώνες. Στόχος των
αγώνων, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Πυρασφάλειας. Η εν λόγω διοργάνωση αποτελεί την
αρτιότερη προετοιμασία των μελών της Πυροσβεστικής
για τη συμμετοχή τους στους Παγκόσμιους Πυροσβεστικούς Αγώνες.
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ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Φιλαρμονική της Αστυνομίας άρχισε τη λειτουργία της το 1900, με πρώτο διευθυντή τον Α. Τζοζεφέν. Το 1924,
τον Τζοζεφέν διαδέχθηκε ο Άντζελο ντι
Άννα, ο οποίος και διατήρησε το αξίωμα μέχρι το 1929, όταν αναστάληκε η λειτουργία της Ορχήστρας. Μετά
από σιωπή έξι ετών, το Σεπτέμβριο του
1935, τα ηνία ανέλαβε ο B.W.S. Cox,
πρώην διευθυντής της Φιλαρμονικής
του Sherwood Foresters.

πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της, απέσπασε επαίνους.
Η Φιλαρμονική συνέχισε την ανοδική
της πορεία και μάλιστα το 1940, όταν
αναγκάστηκε να αναστείλει τις εργασίες της λόγω του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, ήταν από τις καλύτερες στο νησί.
Την περίοδο εκείνη τα μέλη της ανέλαβαν άλλα καθήκοντα, όπως τηλεφωνητές και φύλακες.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Το 1943, η Φιλαρμονική Ορχήστρα
έμεινε ακέφαλη αφού αποχώρησε ο διευθυντής της B.W.S. Cox. Στις επίσημες εκδηλώσεις, η Φιλαρμονική διευθυνόταν από τον επιλοχία Banzamian,
ενώ το 1946 κατέλαβε τη θέση ο G.
Hardy, πρώην διευθυντής της Φιλαρμονικής της Ταξιαρχίας των τυφεκιοφόρων. Ο Hardy αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση αυτή τέσσερα χρόνια
αργότερα για λόγους υγείας.

Με την πάροδο των χρόνων η Φιλαρμονική σημείωσε αισθητά βήμ α τα β ε λτ ίω σ η ς . Α π ό το Δ ε κέ μ β ρ ι ο τ ο υ 1 9 3 5 , ό τ α ν ά ρχ ι σ α ν ο ι

Οι εναλλαγές στη θέση του διευθυντή ήταν αρκετά συχνές. Θετικό ήταν
το γεγονός ότι ο A.G. O’ Connor ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή και παρέμεινε

Η Φιλαρμονική αριθμούσε αρχικά εικοσιπέντε μέλη ενώ το 1936 αυξήθηκαν στα τριάντα. Στα πρώτα χρόνια
από την ίδρυση της Φιλαρμονικής, τα
μέλη της είχαν περιορισμένες μουσικές γνώσεις ενώ χρησιμοποιούσαν παλιά μουσικά όργανα.
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στη δύναμη για εννέα συναπτά έτη μέχρι την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τότε μέχρι και σήμερα,
τη διεύθυνση της Ορχήστρας αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου Κύπριοι. Από
το 1960 μέχρι το 1979, διευθυντής της
διετέλεσε ο Φρίξος Γεωργίου, κατόπιν ανέλαβε ο Μιχαλάκης Ηλία ενώ το
1998 ακολούθησε ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Ευστάθιος Παπαευρυβιάδης.
Σήμερα η Φιλαρμονική, με Μαέστρο
από το 2005 τον υπαστυνόμο Γιώργο
Αδάμου, μετρά είκοσι επτά μέλη. Το
ποιοτικό επίπεδό της είναι πολύ ψηλό
έχοντας στις τάξεις της άρτια καταρτισμένους μουσικούς και αποσπά τα ευμενή σχόλια του κοινού στις εκδηλώσεις στις οποίες παρουσιάζεται.
Πραγματοποιεί διακόσιες με διακόσιες
πενήντα εμφανίσεις το χρόνο καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών κυρίως κοινωνικού, φιλανθρωπικού, ψυχαγωγικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα.
Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της
σε κυβερνητικές και εθνικές εκδηλώσεις και τελετές.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις
2 Νοεμβρίου το 1911 στο Ηράκλειο της
Κρήτης και το πραγματικό του όνομα
ήταν Οδυσσέας Αλεπουδέλης. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους
Έλληνες ποιητές, ο δεύτερος και τελευταίος μέχρι σήμερα που τιμήθηκε
με το βραβείο Νόμπελ (1979). Φοίτησε
σε ιδιωτικό λύκειο με δασκάλους, μεταξύ άλλων, τους Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο, Ι.Θ. Κακριδή και Γιάννη Αποστολάκη. Σε παιδική και νεανική ηλικία ταξίδεψε στην Ελλάδα (κυρίως στα νησιά του Αιγαίου) και την Ευρώπη. Το
1924 γράφτηκε στο Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων στην Αθήνα (από όπου αποφοίτησε το 1928) και άρχισε να γράφει στη
Διάπλαση των Παίδων. Το 1929 θεωρείται ως ορόσημο στη ζωή του Ελύτη.
Ήρθε σε επαφή με τον Υπερρεαλισμό,
μέσω της ποίησης του Λόρκα και του
Ελυάρ και έγραψε τα πρώτα του ποιήματα. Τον επόμενο χρόνο γράφτηκε στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1933 έγινε μέλος της Ιδεοκρατικής Φιλοσοφικής Ομάδας του Πανεπιστημίου, μαζί με τους Κωνσταντίνο
Τσάτσο, Π. Κανελλόπουλο, Θεόδωρο
Συκουτρή και άλλους.
Το 1 9 3 5 τα ξ ίδ ε ψ ε σ τ η Μ υ τ ι λ ήν η
μαζί με τον Ανδρέα Εμπειρίκο, όπου

γνώρισε τη ζωγραφική του Θεόφιλου.
Γνωρίστηκε επίσης με τους Κ.Γ. Κατσίμπαλη, Γιώργο Σεφέρη, Γιώργο Θεοτοκά και Α. Καραντώνη, ιδρυτές των
Νέων Γραμμάτων, όπου πρωτοδημοσίευσε ποιήματα με το ψευδώνυμο Ελύτης. Το 1936 γνωρίστηκε με τον μετέπειτα στενό φίλο του, Νίκο Γκάτσο
και στο τέλος του χρόνου κατατάχτηκε στο στρατό, στη σχολή εφέδρων
αξιωματικών της Κέρκυρας. Στα τέλη
του 1937 μετατέθηκε στην Αθήνα και
απολύθηκε το 1938.
Το 1940 κατατάχθηκε στη Βόρειο
Ήπειρο. Ο Ελύτης ήταν ένας από τους
Έλληνες που έζησαν τη φρίκη του πολέμου. Ο σπουδαίος ποιητής ήταν έφεδρος ανθυπολοχαγός και πέρασε μια
συγκλονιστική περιπέτεια, που λίγο
έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.
Το 1945 διορίστηκε διευθυντής προγράμματος της νεοσύστατης τότε Ελληνικής Ραδιοφωνίας με εισήγηση του
Γιώργου Σεφέρη και συνεργάστηκε με
τα περιοδικά «Νέα Γράμματα» και «Αγγλοελληνική Επιθεώρηση».

Αγγλία. Στο Λονδίνο γνωρίστηκε με
το Mario Vitti και τον Pablo Picasso.
Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα
έγινε μέλος του Δ.Σ. του Θεάτρου Τέχνης (1953), του Ελληνικού Χοροδράματος (1955) και επαναδιορίστηκε στην
Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεργάστηκε
με το Εθνικό Θέατρο και το Θέατρο Τέχνης ως μεταφραστής. Το 1961 ταξίδεψε στην Αμερική, τη Σοβιετική Ένωση,
τη Βουλγαρία.

Από το 1948 ως το 1951 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, από όπου ταξίδεψε στην Ισπανία, την Ιταλία και την

Το 1965 χρονολογείται και η έναρξη
της ενασχόλησής του με τη ζωγραφική και το κολάζ. Μετά το πραξικόπημα
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Της Αστυφύλακα 3633 Παναγιώτας Γεωργίου
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείου Αστυνομίας

του 1967 κατέφυγε στο Παρίσι (1969)
και το 1970 ταξίδεψε για τέσσερις μήνες στην Κύπρο (στην Κύπρο ξαναήρθε
το 1973). Το 1974 έγινε πρόεδρος του
Δ.Σ. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Πέθανε το Μάρτη του 1996
στην τελευταία του κατοικία στην οδό
Σκουφά στην Αθήνα.
Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Οδυσσέα Ελύτη στο χώρο της λογοτεχνίας
πραγματοποιήθηκε το 1939 με την έκδοση της πρώτης ποιητικής συλλογής του με τίτλο «Προσανατολισμοί».
Το 1942 δημοσίευσε το δοκίμιο Η αληθινή φυσιογνωμία και η λυρική τόλμη
του Ανδρέα Κάλβου και το 1943 εκδόθηκε η ποιητική συλλογή του «Ήλιος
ο Πρώτος». Ακολούθησαν μεταξύ άλλων, το «Άξιον Εστί» (1959), το οποίο
αποτελεί μία από τις κορυφαίες δημιουργίες του, οι «Έξι και μια τύψεις για
τον ουρανό» (1960), το «Μονόγραμμα»
και ο «Ήλιος ο Ηλιάτορας» (1971). Ο
Οδυσσέας Ελύτης τιμήθηκε με το Πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποίησης (1960),
το Παράσημο Ταξίαρχου του Φοίνικος
(1965), με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας (1979), με το Χρυσό Μετάλλιο Τιμής του Δήμου Αθηναίων (1982), με το
βραβείο Μεσόγειος της Κοινότητας των
Μεσογειακών Πανεπιστημίων (1988),

με το Παράσημο του Ανώτατου Ταξίαρχου της Λεγεώνας της Τιμής στο Παρίσι (1989). Το 1987 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ των Πανεπιστημίων της
Ρώμης και της Αθήνας. Εκτός από το
ποιητικό του έργο, στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν ο τόμος κριτικών κειμένων «Ανοιχτά Χαρτιά» (1974), ποιητικές και θεατρικές μεταφράσεις του,
δοκίμια και πεζογραφήματα. Εικαστικά έργα του παρουσιάστηκαν το 1980
σε έκθεση με κολάζ και τίτλο Συνεικόνες στην Αθήνα, το 1988 στη Γαλλία και το 1992 στο Μουσείο μοντέρνας
Τέχνης της Άνδρου.
Ο Οδυσσέας Ελύτης τοποθετείται από
τους ιστορικούς της λογοτεχνίας στους
κορυφαίους Έλληνες ποιητές του αιώνα μας. Αποτέλεσε έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της λογοτεχνικής γενιάς του ‘30, ένα από τα χαρακτηριστικά της οποίας υπήρξε το ιδεολογικό δίλημμα ανάμεσα στην ελληνική παράδοση και τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Το έργο του έχει επανειλημμένα συνδεθεί με το κίνημα του υπερρεαλισμού, αν και ο Ελύτης διαφοροποιήθηκε νωρίς από τον «ορθόδοξο»
υπερρεαλισμό που ακολούθησαν σύγχρονοί του ποιητές, όπως ο Ανδρέας
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Εμπειρίκος και ο Νίκος Εγγονόπουλος.
Επηρεάστηκε από τον υπερρεαλισμό
και δανείστηκε στοιχεία του, τα οποία
ωστόσο αναμόρφωσε σύμφωνα με το
προσωπικό του ποιητικό όραμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με το λυρικό στοιχείο
και την ελληνική λαϊκή παράδοση.

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Η Βία κατά Γυναικών (ΒΚΓ) απασχολεί εθνικές και διεθνείς Αρχές ως ειδικό κεφάλαιο, κύρια λόγω του ότι έχει
έμφυλο υπόβαθρο και χαρακτηρίζεται
από έμφυλη ασυμμετρία ως προς την
άσκηση και κατεύθυνσή της. Πηγάζει
συνήθως και ως επί το πλείστον, από
άνδρες και εξ’ ορισμού κατευθύνεται
προς γυναίκες. Σχετίζεται με έμφυλες
ανισότητες και κατ’ επέκταση συνιστά
όχι απλά ποινικό, αλλά συνάμα και πολιτικό ζήτημα, καθότι διασυνδέεται με
την κατά φύλο κατανομή και άσκηση
δύναμης και εξουσιών. Για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Φύλων (EIGE),
η έμφυλη βία κατά γυναικών είναι ένας
από τους οκτώ τομείς του δείκτη ισότητας, καθότι αναγνωρίζεται πως «η
βία είναι έκφραση δύναμης συνδεδεμένης με την κυριαρχία κάποιων μορφών ανδρισμού, κύρια επί γυναικών»1.
Η ΒΚΓ περιλαμβάνει πολύ περισσότερες μορφές βίας από ότι τα αδικήματα της Βίας στην Οικογένεια (ΒΣΟ)

και της Εμπορίας και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Γυναικών. Περιλαμβάνει,
για παράδειγμα, σεξουαλική βία (βιασμός, άσεμνη επίθεση/πράξη), παρενόχληση στο χώρο εργασίας, ενοχλητική παρακολούθηση, ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, υποχρεωτικό
γάμο, εγκλήματα στο όνομα της τιμής
και κάθε βίαιο έγκλημα (περιλαμβανομένου του φόνου). Σύμφωνα με γυναικείες και άλλες σχετικές με το ζήτημα της ΒΚΓ οργανώσεις, στην Κύπρο
η πολιτική ημερήσια διάταξη της ΒΚΓ
κυριαρχείται από τη ΒΣΟ 2. Συμφωνώ
και προσθέτω πως όντως η βία κατά
των γυναικών διαπράττεται στο πλαίσιο αδικημάτων βίας στην οικογένεια
και κατά δεύτερον μέσα από την εμπορία και εκμετάλλευση γυναικών. Μεταξύ των δύο θεμάτων, εκτιμάται πως
αυτό που αγγίζει και ανησυχεί τη μέση
γυναίκα στην Κύπρο είναι η ΒΣΟ, καθότι η εμπορία θεωρείται μεν ως γυναικείο ζήτημα, αλλά των «άλλων»,
των «ξένων» γυναικών.

Υπάρχουν πολλά τεκμήρια, σύμφωνα με
τα οποία οι κυρίαρχες πλαισιώσεις της
ΒΚΓ περιορίζουν ασφυκτικά την έννοια
και περιεχόμενό της. Όταν καλούμαστε να συζητήσουμε τη ΒΚΓ τείνουμε
να σχολιάζουμε τη ΒΣΟ κύρια, αν όχι
αποκλειστικά. Στην Τρίτη, Τέταρτη και
Πέμπτη Περιοδική Έκθεση 3 της Κύπρου για την Εφαρμογή της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος
της Γυναίκας (γνωστή ως CEDAW), η
οποία αφορά στην περίοδο 1993-2003,
αναφέρεται ως σημείο (α) υπό τον τίτλο
«Βία σε βάρος των Γυναικών» ότι,
«Η βία σε βάρος των γυναικών
υπήρξε ακόμη ένας τομέας προτεραιότητας για την Κυβέρνηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση του
κατάλληλου νομικού πλαισίου. Η
Κύπρος ήταν μια από τις λίγες χώρες που θέσπισε το 1994 ειδικό
Νόμο που αφορά ειδικά τη βία
στην οικογένεια.» (σελ. 23).
Στην Έκθεση, που ακολουθεί τη δήλωση αυτή, παρουσιάζεται ο Νόμος για τη
Βία στην Οικογένεια. Για την Εμπορία
υπάρχει ξεχωριστό Κεφάλαιο.
Στην επόμενη (Έκτη και Έβδομη) Έκθεση4 της Κύπρου για την CEDAW, που
αφορά στην περίοδο 2004-2010, το Κεφάλαιο υπό τον Τίτλο «Βία κατά Γυναικών» ξεκινά με τη δήλωση ότι «Το ζήτημα της βίας κατά γυναικών συνεχίζει να είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και έχουν αναληφθεί στο πιο
ψηλό επίπεδο δεσμεύσεις για το ξερίζωμά της» (παράγραφος 33). Από τις
δώδεκα παραγράφους του Κεφαλαίου αυτού, οι δέκα αναφέρονται σε ΒΣΟ
και οι δύο σε γενικά και ακατονόμαστα
ζητήματα ΒΚΓ. Για την Εμπορία υπάρχει και εδώ ξεχωριστό Κεφάλαιο.

αστυνομικάχρονικά 48

Η περιοριστική αυτή πλαισίωση της
ΒΚΓ αντικατοπτρίζεται στο πεδίο πρακτικών εφαρμογών από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες (και συναφείς με αυτές εκπαιδευτικές δράσεις) που παρέχουν Κρατικοί και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί στην Κύπρο συνήθως για τα ζητήματα της ΒΣΟ και της
εμπορίας προσώπων μόνο. Για οτιδήποτε εκπίπτει αυτών των δύο τομέων, τείνουν να μην υπάρχουν ειδικές
δομές και προγράμματα.

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συμφωνία
όλων των συμμετεχόντων σε πρόσφατη συγκέντρωση της δεξαμενής σκέψης της Ομάδας Πολιτικής της Αστυνόμευσης της Οξφόρδης, όπου συζητήθηκε το θέμα της ΒΣΟ, με τη διαπίστωση ότι τα επίπεδα καταδικών
είναι πολύ χαμηλά7.

Οι θεσμικές εξουσίες σε συνδυασμό
με την επιφανή θέση λόγω ψηλής θέασης και προβολής που έχει μια Αστυνομία, την καθιστούν τον κεντρικό και κύριο παράγοντα της καταστολής της ΒΚΓ. Μοιραία, σε περιπτώσεις
όπως της Κύπρου, πέραν της καταστολής, αφήνεται να κυριαρχείται από την
Αστυνομία και η ημερήσια διάταξη της
αντιμετώπισης της ΒΚΓ.

Το πρόβλημα της φθοράς των υποθέσεων ΒΣΟ, φαίνεται να αντιμετωπίζεται με υποφερτή επιτυχία μέσω της λήψης στιβαρών διωκτικών και προστατευτικών μέτρων. Προτείνονται, για παράδειγμα υποχρεωτική ή κατά προτεραιότητα διενέργεια σύλληψης, εξώδικος προσωρινός αποκλεισμός υπόπτου
από οικογενειακή κατοικία, και δίωξη
και προσαγωγή ανεξάρτητα της θέσης
του θύματος, γνωστά ως «victimless
procedures»8. Αυτά συνεπάγονται αύξηση της αυτεπάγγελτης άσκησης αυξημένων αστυνομικών εξουσιών.

Η καταστολή της έμφυλης βίας δεν
συνεπάγεται αυτόματα και θεραπεία
της, εκτός και αν κάποιος θεμελιώσει πως η έμφυλη βία δεν είναι έκφανση και σύμπτωμα άλλης πρωτογενούς πάθησης, αλλά συνιστά αφ’ εαυτού πάθηση. Εν πάση περιπτώσει, μέσα
από τα πολύ ψηλά επίπεδα φθοράς
(attrition) των υποθέσεων ΒΚΓ και ειδικά της ΒΣΟ, τόσο στην Κύπρο 5 όσο
και στην Αγγλία 6, αναδεικνύεται και
καταδεικνύεται η αναποτελεσματικότητα της κατασταλτικής προσέγγισης.

Το αξίωμα «το προσωπικό είναι πολιτικό» ή «το ιδιωτικό είναι δημόσιο»,
που πρωτοδιατύπωσε η Beauvoir 9 ,
αποτέλεσε περίπου από το 1950 σημαντική γυναικεία-φεμινιστική πλαισίωση διεκδικήσεων και η σύγχρονη ποινική προσέγγιση της ΒΣΟ είναι απότοκο αυτής της θεώρησης. Σύμφωνα με την Hester, η ημερήσια διάταξη της διαφοροποίησης της προσέγγισης της ΒΣΟ ως κοινωνικού και δημόσιου προβλήματος, έχει εν μέρει
οδηγηθεί από φεμινίστριες/ιστές στο
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πλαίσιο κουλτούρας ελέγχου που είναι δεκτική στην αύξηση της ποινικοποίησης, πράγμα που προσδίδει συμβολική και κανονικοποιημένη καταδίκη της ΒΣΟ και τοποθετεί την Αστυνομία ως υπηρεσία ΒΣΟ10. Η εκστρατεία κατά της ΒΣΟ, με την οποία διεκδικούνται ανθρώπινα δικαιώματα όπως
ασφάλεια, χρησιμοποιεί «το ίδιο το πατριαρχικό κράτος για να επιβάλλει αυτά
τα δικαιώματα όταν παραβιάζονται από
συζύγους…», και τούτο συνιστά κλασικό παράδειγμα απαίτησης δικαιωμάτων στη δημόσια σφαίρα και χρήσης
τους για αντιμετώπιση της καταπίεσης
στην ιδιωτική σφαίρα11.
Ο παραδοσιακά κατ’ εξοχήν κορυφαίας προβολής πατριαρχικός θεσμός
ενός Κράτους, η Αστυνομία, επιβάλλει διά της εξουσίας του στιβαρά μέτρα για την προστασία θυμάτων βίας
στην οικογένεια, κύρια γυναικών, ανεξάρτητα της θέλησης και επιθυμίας
τους όπου αυτό (συνήθως) επιβάλλεται να γίνει, στη βάση της έννομα θεμελιωμένης ουσιοκρατικής παραδοχής ότι υπό τις περιστάσεις οι ίδιες οι
γυναίκες-θύματα δεν δύνανται να κρίνουν σωστά και να αποφασίσουν ή να
εξουσιοδοτήσουν αυτό που είναι το καλύτερο για τις ίδιες ή/και εξαρτώμενά τους. Αυτό το γνωρίζει καλύτερα και
είναι ικανός να το κρίνει σωστά συνήθως ο άντρας αστυνομικός και όχι
η συνήθως γυναίκα θύμα12.

ΑΠΟΨΕΙΣ

και θεσμοθετημένο πλαίσιο, δια Νόμων, κανονισμών, πολιτικών και στρατηγικών. Η Hester, ανασκοπώντας και
άλλη βιβλιογραφία, σημειώνει πως η
αντιμετώπιση της ΒΣΟ μέσω της ποινικής δικαιοσύνης παρουσιάζει δυνητικά προβλήματα, δεν είναι ξεκάθαρη
και τυγχάνει αυξητικής αμφισβήτησης,
σημειώνοντας και τη δυνητική βλάβη
στην ενδυνάμωση γυναικών και στην
κατανόηση έμφυλης ανισότητας που
ενδέχεται να προκύπτει13.

Τούτο, ως προσέγγιση, δεν είναι εγγενώς προβληματικό. Στην προκειμένη
περίπτωση, όμως, υπάρχει μια λεπτή
γραμμή μεταξύ, αφ’ ενός της επαγγελματικής προσφοράς και παροχής προστασίας και ασφάλειας και αφετέρου
του αστυνομικού πατροναρίσματος των
γυναικών, εκλαμβανόμενων ως ενιαία
και ομοιογενής κατηγορία. Κατά τρόπο
οξύμωρο, η στιβαρή αστυνόμευση προϋποθέτει πως ασκώντας θεσμική εξουσία σε περιπτωσιακό επίπεδο, ο αστυνομικός τείνει να αμφισβητεί ή και να
ακυρώνει την ιδιότητα αυτονομίας μιας
γυναίκας θύματος ΒΣΟ, για να την προστατεύσει από την εγκληματική ακύρωση της ίδιας ιδιότητας, την οποία
υπέστη από το σύντροφό της στο οικογενειακό επίπεδο. Δηλαδή, για να αρθεί η ενδοοικογενειακή βίαιη καθυπόταξη της γυναίκας στον άντρα, η Αστυνομία καλείται να καθυποτάξει στην
αυτεπάγγελτη νόμιμη στιβαρή εξουσία της τον άντρα. Εκεί όπου η γυναίκα-θύμα συμφωνεί, συναινεί ή δεν διαφωνεί με τις αστυνομικές ενέργειες,
διατηρείται μια σημαντική ισορροπία
εξουσίας. Εκεί όπου αυτό δεν συμβαίνει και στη βάση της αυτεπάγγελτης
και στιβαρής αστυνόμευσης λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα, προκύπτει ότι
εκ των πραγμάτων, της καθυπόταξης
του άντρα που καθυπόταξε τη γυναίκα, προηγείται η εκ νέου καθυπόταξη
της γυναίκας-θύματος στην αστυνομική
θεσμική εξουσία. Αυτό γίνεται μεν περιπτωσιακά και σε επίπεδο πρακτικής,
προκύπτει δε ως άσκηση αστυνομικής
εξουσίας μέσα από ένα καθιερωμένο

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΟΘΔ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) παρουσίασε και έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα μιας πολύ μεγάλης πανευρωπαϊκής έρευνας που έκανε για την
κακοποίηση γυναικών14. Η έρευνα είχε
συνολικό δείγμα 42000 γυναίκες, περίπου 1600 από κάθε κράτος μέλος της
Ε.Ε.. Τα αποτελέσματα χρήζουν από
μόνα τους ανάλυσης ως θέμα ειδικού
αναλυτικού άρθρου. Θα περιοριστώ
εδώ να αναφερθώ σε ένα εύρημα της
έρευνας, το οποίο είναι κατά τη γνώμη
μου κορυφαίο, παρόλο που οι ίδιοι οι
ερευνητές του ΟΘΔ μάλλον το υποβαθμίζουν, περιοριζόμενοι στην αναφορά
του, χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό.
Η έρευνα συσχετίζει τα επίπεδα σωματικής και σεξουαλικής θυματοποίησης γυναικών ανά κράτος μέλος, με
τον αντίστοιχο δείκτη ισότητας των φύλων, όπως αυτός ανακοινώθηκε το
2013 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων (EIGE). Η συσχέτιση αυτή υπολογίστηκε στο +0.714 (σελ.
31-32). Η ερμηνεία του ευρήματος αυτού, είναι πως όσο πιο ψηλός είναι ο
δείκτης ισότητας των φύλων, τόσο πιο
ψηλό τείνει να είναι το επίπεδο της
βίας κατά γυναικών, χωρίς τούτο να
συνεπάγεται σχέση αιτίου και αιτιατού.
Η θετική κατεύθυνση της συσχέτισης,
εγείρει αφ’ εαυτού και ανεξάρτητα της
ισχύς της, σοβαρό προβληματισμό. Η
δε ισχύς της είναι στο ερευνητικό συγκείμενό της, από αξιοπρόσεκτη μέχρι
πολύ σημαντική και ψηλή.
Στην ψηλή άκρη της γραμμής συσχέτισης εντοπίζουμε τις Σουηδία,
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Φιλανδία, Αγγλία, Δανία, Ολλανδία, και
Γαλλία. Την Κύπρο την εντοπίζουμε στη
χαμηλή πλευρά της γραμμής μαζί με
τις Πολωνία, Αυστρία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ελλάδα. Αν αυξήσουμε λίγο
τη διάμετρο του κύκλου γύρω από την
Κύπρο, θα έχουμε μέσα σχεδόν όλη τη
Μεσογειακή και Βαλκανική Ε.Ε.. Παραδοσιακά, πολλοί που ασχολούμαστε
με έμφυλα ζητήματα γενικά και με θέματα αστυνόμευσης σε σχέση με έμφυλη βία ειδικά, κοιτάζουμε για άντληση καλών πρακτικών, προς την πλευρά των επί του θέματος προχωρημένων χωρών, κύρια προς τις Σκανδιναβικές χώρες και την Αγγλία. Η έρευνα
του ΟΘΔ καταδεικνύει πως στις χώρες
με τα ψηλότερα επίπεδα ΒΚΓ συγκαταλέγονται οι Σουηδία, Φιλανδία, Δανία, Ολλανδία, Αγγλία και Γαλλία. Η Κύπρος κατατάσσεται στις χαμηλές ή μέτριες θέσεις ως προς τη ΒΚΓ και ταυτόχρονα, φαινομενικά παραδόξως, στη
βάση του ίδιου δείγματος, στις ψηλότερες θέσεις ως προς την ανησυχία των
γυναικών για θυματοποίησή τους.
Τονίζεται πως η έρευνα αυτή κατέγραψε αυτοδηλούμενη θυματοποίηση γυναικών και όχι αντίστοιχες καταγγελίες στις αρμόδιες Αρχές και δεν μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι τα ψηλά
επίπεδα θυματοποίησης στις χώρες με ψηλό δείκτη ισότητας σχετίζονται με χαμηλότερη ανοχή στην αποδοχή της βίας. Σημειώνεται δε, πως
η μεθοδολογία της έρευνας (προσωπική συνέντευξη και πρόσθετο μικρό γραπτό ερωτηματολόγιο) αποκλείει το ενδεχόμενο μόλυνσης των αποτελεσμάτων από διαφορετική διαπολιτισμική πρόσληψη εννοιών (πχ. ΒΣΟ),
χωρίς όμως να είναι αντίστοιχα ασφαλές να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τέτοιων διαφορών ως προς την καταλληλότητα συζήτησης των θεμάτων της
έρευνας με τις συνεντευξιαζόμενες.
Εν πάση περιπτώσει, παραμένει ως ζήτημα προς προβληματισμό, πώς οι χώρες ψηλού δείκτη έμφυλης ισότητας,
προς τις οποίες κοιτάζουμε για παραδειγματισμό για να αντιμετωπίσουμε την έμφυλη βία, είναι παράλληλα
και οι χώρες με τα ψηλότερα επίπεδα
βίας κατά γυναικών.

Του Αστυνόμου Β΄ Κώστα Μ. Βέη, Υπεύθυνου Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων
Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, Τμήματος Γ΄ - Αρχηγείου Αστυνομίας

Υπό ένα πλαίσιο αποδομητικής σκέψης και θεώρησης, θα πρέπει να σημειωθεί πως η προσπάθεια εξάλειψης
της έμφυλης διαφοράς, μοιραία θέτει την υπό άρση έμφυλη διαφορά ως
βασική και θεμελιώδη προϋπόθεση. Η
προσπάθεια για εξάλειψη ή σμίκρυνση
των έμφυλων διαφορών, της βίας περιλαμβανομένης, μπορεί φαινομενικά να
επιτυγχάνει το στόχο της, έστω και με
αργό ρυθμό, αλλά κατά παράδοξο τρόπο ταυτόχρονα δεν αποκλείεται άθελα
να εδραιώνει και τις διαφορές και τη
βία, καθώς και τα έμφυλα πρότυπα που
σχετίζονται με αυτές.
Σε παλαιότερο άρθρο/έρευνά 15 μου
είχα συζητήσει την προβληματική της
διαχείρισης της βίας στην οικογένεια
και των θυμάτων της κατά κανόνα από
την Αστυνομία, σε συνάρτηση με τη μη
διαθεσιμότητα άλλων επιλογών στα θύματα κατά το χρόνο που συνήθως προκύπτουν τα περιστατικά και αποτείνονται για βοήθεια τα θύματα. Τότε είχα
γράψει χαρακτηριστικά ότι:

υπό τις περιστάσεις θεωρώ μονόδρομη. Είμαι όμως, αν όχι συνειδητοποιημένος, το ολιγότερο προβληματισμένος, ότι αυτή η κατά περίπτωση στιβαρή δίωξη, όταν προκύπτει από μόνη
της χωρίς να πλαισιώνεται από άλλες
παρεμβάσεις στήριξης και ενδυνάμωσης, ή και χωρίς αποκαταστατικές επιλογές, τείνει ακούσια κατά τον έμμεσο τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω,
να πλήττει τη γυναίκα επιδιώκοντας
να την προστατεύσει.
Είναι φυσικό επακόλουθο τη σημαία της καταστολής της ΒΚΓ να την
κρατούν οι Διωκτικές Αρχές. Ο πολύ
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Του Αστυνόμου Β΄ Κώστα Μ. Βέη, Υπεύθυνου Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων
Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, Τμήματος Γ΄ - Αρχηγείου Αστυνομίας
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Τέσσερα εκπαιδευτικά σεμιναρια πραγματοποιήθηκαν κατά
τους μήνες Μάιο και Ιούνιο γύρω από τις προκλήσεις που
δημιουργούνται σε θέματα που αφορούν τους αιτητές ασύλου
και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία.

- Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής στις χώρες υποδοχής και εναρμόνιση των σχετικών πολιτικών διαχείρισης
των θεμάτων των αιτητών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, τόσο σε τοπικό, εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Τα τέσσερα σεμινάρια είχαν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη
μιας διαλεκτικής γύρω από τη διαχείριση και αντιμετώπιση
της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά και το μέλλον του συστήματος Ασύλου στην Κύπρο κάτω από τα νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα όπως έχουν δημιουργηθεί στο νησί τα
τελευταία δύο έτη.

- Ενίσχυση της δικτύωσης και επικοινωνίας των φορέων
που εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης των θεμάτων των αιτητών ασύλου και δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσα σε ένα γόνιμο περιβάλλον ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων.
- Βελτίωση των συνθηκών ομαλής διαχείρισης των θεμάτων των αιτητών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας
- Διάδοση αποτελεσματικών πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τους τομείς υγείας, εκπαίδευσης
και νομικών θεμάτων του ασύλου.
- Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εθνικών πολιτικών στους εν λόγω τομείς.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κοινό θέμα των εν λόγω σεμιναρίων είναι οι «Δεξιότητες, διαδικασίες και διαχείριση Αιτητών Ασύλου και Δικαιούχων
Διεθνούς Προστασίας με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης των ομάδων αυτών στη τοπική κοινωνία».
Κάθε ένα από τα τέσσερα σεμινάρια δίνει έμφαση σε διαφορετικό άξονα, ο οποίος αποτελεί και το θέμα της συζήτησης
και ανταλλαγής απόψεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1
ΤΊΤΛΟΣ: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών που ασχολούνται με θέματα αιτητών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτέλεσε ένα συγκερασμό θεωρητικής προσέγγισης και βιωματικού εργαστηρίου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3
ΤΊΤΛΟΣ: Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων στο χειρισμό των αιτητών και δικαιούχων διεθνούς
προστασίας.
Το σεμινάριο εστιάζει στην παρουσίαση περιστατικών από τις
ομάδες στόχου και πως θα πρέπει οι επαγγελματίες να διαχειρίζονται τα άτομα αυτά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Αναγκαία η εκπαίδευση των επαγγελματιών σε δεξιότητες
όπως η σημασία στην επικοινωνία, λεκτική μη λεκτική,
ο σεβασμός της διαφορετικότητας, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες.
- Ανάγκη ενίσχυσης της πολιτισμικής επάρκειας (cultural
competence) που έχουν, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι
χώροι που αυτοί εργάζονται με κύριο στόχο την ενσωμάτωση των ομάδων στόχου στην τοπική κοινωνία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Η ύπαρξη ξενοφοβικών τάσεων και αντιλήψεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4

Απουσία μίας δομημένης πολιτικής με στόχο την ενημέρωση και απομυθοποίηση των κινδύνων που μπορεί να
ελλοχεύουν για την τοπική κοινωνία.
- Εντοπισμός αυταρχικών τάσεων που οδηγούν στην αναγκαιότητα συνολικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
σε θέματα διαφορετικότητας, προκατάληψης και αποδοχής του ξένου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2
ΤΊΤΛΟΣ: Ανάγκες των αιτητών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Γιατί έρχομαι στην Κύπρο; Η προοπτική μέσα από
την ανταλλαγή εμπειριών.
Το 2ο σεμινάριο αποτέλεσε ένα συγκερασμό απόψεων, αντιλήψεων και προσωπικών βιωμάτων από ακαδημαϊκούς,
επαγγελματίες και χρήστες των υπηρεσιών από ειδικούς
αλλά και από μέλη της ομάδας στόχου.

ΤΊΤΛΟΣ: Το σύστημα ασύλου στη Κύπρο: εμπόδια και προοπτικές.
Το 4ο σεμινάριο στη σειρά αποτέλεσε ένα μείγμα παρουσιάσεων από ΜΚΟ, διεθνή σώματα και ακαδημαϊκούς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Εργασία και οικονομική ευρωστία. Το σεμινάριο κατέληξε ότι όσον αφορά τους προσωρινά διαμένοντες (αιτητές ασύλου), είναι υγιέστερο τόσο για τους ίδιους όσο και
την τοπική κοινωνία να μπορούν να εργάζονται βάσει των
γνώσεων και ικανοτήτων τους και να μην περιορίζονται σε
συγκεκριμένο αριθμό εργασιακών χώρων.
- Υγεία και εκπαίδευση: η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης κατά τρόπο που να προωθεί και ενδυναμώνει την ενσωμάτωση με το ταυτόχρονο σεβασμό των
πολιτισμικών αξιών και αρχών των ατόμων αυτών θα δημιουργήσει μία κοινωνία προσβάσιμη σε όλους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Αργοπορία του συστήματος να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των αιτητών ασύλου, ενώ παράλληλα συζητήθηκε το
ζήτημα της έλλειψης ανθρωποκεντρικής προσέγγισης.

Τελικός δικαιούχος: MARKETWAY LTD
Το έργο τελεί υπό τη διαχείριση του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Εσωτερικών και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.

- Ελλείψεις στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
- Δείκτες αξιολόγησης παρουσιάστηκαν με στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών.
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Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ:
ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ!
Η ιδανικότερη περίοδος για να πραγματοποιηθεί μια κλοπή
και διάρρηξη είναι εκείνη των διακοπών. Για το λόγο αυτό,
καταγράφουμε μερικές συμβουλές για τη λήψη προληπτικών
μέτρων κατά τη διάρκεια της απουσίας από το σπίτι καθώς
επίσης και κατά τις διακοπές.

ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
- Πριν φύγετε για διακοπές βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και
τα παράθυρα του σπιτιού σας είναι καλά ασφαλισμένα.
- Ενημερώστε για την απουσία σας µόνο συγγενικά και
φιλικά σας πρόσωπα ή γείτονες που εμπιστεύεστε, για να
επιβλέπουν την οικία σας.
- Μην αφήνετε σηµειώµατα για το πότε πρόκειται να επιστρέψετε ή για το πόσο καιρό θα απουσιάζετε.
- Μην αφήνετε μηνύματα έξω από την πόρτα ή γραμματοκιβώτια υπερπλήρη από έντυπα και περιοδικά στο κεφαλόσκαλο. Είναι «κράχτες» της απουσίας σας. Αποφύγετε
επίσης να αφήνετε σκάλες, έπιπλα ή άλλα ογκώδη πράγματα στον κήπο σας, που θα βοηθήσουν τον επίδοξο δράστη στην αναρρίχησή του.
- Το σπίτι ή το διαµέρισµα σας να µην δείχνει «εντελώς
κλειστό», υποδηλώνοντας έτσι την απουσία σας.
- Τοποθετήστε, εάν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτη αυτόµατου φωτισµού.
- Ενεργοποιείστε, αν υπάρχει, το σύστημα συναγερμού.
- Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι σας.
- Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από γείτονες, φιλικά ή
συγγενικά σας πρόσωπα ότι παρατηρούν κάτι ύποπτο στην
οικία σας µη διστάσετε να ειδοποιήστε την Αστυνομία.
- Σε περίπτωση κλοπής ειδοποιήστε τον Αστυνομικό Σταθμό της περιοχής σας.
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ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

- Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πιστωτικές κάρτες, γυαλιά ηλίου, κλειδιά μηχανής ή
αυτοκινήτου, όπου κι αν βρίσκεστε.

- Να ασφαλίζετε κατά την έξοδό σας, το δωμάτιο του ξενοδοχείου ή το ενοικιαζόμενο δωμάτιο – διαμέρισμα όπου
διαμένετε, ακόμη και εάν λείψετε για ελάχιστο χρόνο.

- Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις αποσκευές σας,
παρά μόνον όταν μπορείτε να τις ασφαλίσετε σε κάποιο
χώρο υποδοχής.

- Να εξασφαλίζετε την τοποθέτηση σε ασφαλές μέρος, στο
χώρο της διαμονής σας, των χρημάτων ή των αντικειμένων αξίας που δεν θα χρειαστείτε στην έξοδό σας.

- Σε περίπτωση μετακινήσεών σας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μην έχετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

- Να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας στα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ), με μεγάλη προσοχή και
διακριτικότητα.
- Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε δικό σας μεταφορικό
μέσο (αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα), μην αφήνετε πολύτιμα
αντικείμενα σ’ αυτό ή τοποθετήστε τα σε μη ορατό σημείο.
- Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά σας επάνω στη μηχανή του
οχήματος, ακόμη και εάν πρόκειται να λείψετε για ελάχιστο χρόνο.

Στην παραλία, μην αφήνετε ποτέ ανεπιτήρητα τα προσωπικά σας αντικείμενα (πορτοφόλι, γυαλιά ηλίου, κινητό, φωτογραφική μηχανή, κλειδιά, ενδύματα).

ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Στη διασκέδασή σας σε Κέντρα – Bar – Καφετερίες – Εστιατόρια – υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, μην αφήνετε
ποτέ το πορτοφόλι, τα γυαλιά ηλίου, το κινητό, τα κλειδιά
σας έκθετα επάνω σε τραπέζι, καθώς και τη ζακέτα ή το
σακάκι σας, την τσάντα ή το τσαντάκι μέσης επάνω σε διπλανά καθίσματα ή κρεμασμένα σε αυτά.

- Να φροντίζετε πάντοτε να σταθμεύετε σε οδούς, εάν είναι
δυνατόν, καλά φωτιζόμενες τις νυκτερινές ώρες και ποτέ
σε ερημικά μέρη. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε να
ενεργοποιείτε το σύστημα συναγερμού, εφόσον διαθέτετε.
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Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
Η ευαισθητοποίηση των γονέων και των εκπαιδευτικών για
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη μείωση τους, σύμφωνα με διεθνείς
έρευνες. Με άλλα λόγια, ο ρόλος της οικογένειας και της εκπαίδευσης συνιστά ουσιωδη παράγοντα πρόληψης.
Γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν και να
υιοθετήσουν όλες εκείνες τις επιμέρους πρωτοβουλίες και τα μέτρα, που στοχεύουν στον περιορισμό του κάθε
είδους ατυχήματος.
Ακολούθως, παρατίθεται ένα πλαίσιο εισηγήσεων, το
οποίο έχει κωδικοποιηθεί ως εξής:
- Οι γονείς, να περπατήσουν μαζί με τους μικρούς μαθητές στις διαδρομές και διαβάσεις προς και από το σχολείο, από τις οποίες η μετάβαση και η αποχώρησή τους
γίνονται με ασφάλεια, χωρίς να διατρέξουν κίνδυνο. Επίσης, να ενεργοποιήσουν και να ενισχύσουν - και μέσω των
τοπικών τους συλλόγων - το θεσμό του «Σχολικού Τροχονόμου». Ακόμη, στις περιπτώσεις όπου η μετακίνηση των
μαθητών γίνεται με σχολικά λεωφορεία, οι γονείς θα πρέπει να λάβουν τη διαβεβαίωση ότι αυτά είναι πλήρως κατάλληλα (προσφάτως ελεγμένα, διαθέτουν ζώνες ασφαλείας, πυροσβεστικά μέσα, συνοδό κ.ά.), προκειμένου να
διασφαλίζονται οι ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς.
- Οι νηπιαγωγοί, δασκάλοι και καθηγητές, να μυήσουν τους
μαθητές στους απλούς κανόνες ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς, όπως στην αποκλειστική χρήση των διαβάσεων
και των σηματοδοτών και στην αποφυγή επικίνδυνων παιχνιδιών μέσα και έξω από το σχολείο και στο δρόμο.

ΗΛΙΚΙΑ 1-4 ΕΤΩΝ:
«ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ»
1. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν την ικανότητα να
αντιληφθούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την παρουσία τους σε δημόσιους δρόμους. Γι’ αυτό ποτέ μην τα
αφήνετε, μόνα τους, ακόμη και όταν είναι μαζί με μεγαλύτερα παιδιά.
2. Επιλέξτε το μέρος που θα είναι ασφαλές για να παίζουν.
Ποτέ στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο, ακόμη κι αν δεν είναι πολυσύχναστος. Αν δεν υπάρχει, όμως, άλλο μέρος για παιχνίδι, τότε να είναι μαζί τους ενήλικας, για να
τα επιτηρεί.
3. Όταν βγαίνετε μαζί τους έξω, βεβαιωθείτε ότι το παιδί
αυτής της ηλικίας περπατά στην πλευρά του πεζοδρομίου
που είναι μακρύτερα από την κυκλοφορία (εσωτερικά δηλαδή), ακόμη κι αν του κρατάτε το χέρι.
4. Δώστε το καλό παράδειγμα. Εξηγείστε του, τί είναι η οδική κυκλοφορία. Πείτε του για τα φώτα τροχαίας, γιατί πρέπει να σταματάμε και να ελέγχουμε το δρόμο, πριν
τον διασχίσουμε. Εξηγείστε του τη διαφορά μεταξύ δρόμου και πεζοδρομίου. Εξηγείστε του ακόμη ότι, πολλές
φορές, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες ανεβαίνουν και
στο πεζοδρόμιο για διάφορους λόγους, συνεπώς και εκεί
πρέπει να προσέχουμε.

- Οι οδηγοί, όταν διέρχονται έξω από παιδικούς σταθμούς,
νηπιαγωγεία, σχολεία και γυμνάσια, παιδικές χαρές και
πάρκα όπου κυκλοφορούν, συχνάζουν και παίζουν μαθητές και γενικά μικρά παιδιά, να οδηγούν με αυξημένη
προσοχή και μικρότερη ταχύτητα, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις ατυχήματος. Επίσης, οι οδηγοί όταν μεταφέρουν μικρά παιδιά και μαθητές, να χρησιμοποιούν το πίσω κάθισμα και τα ειδικά καθίσματα ή/και
τις ζώνες ασφαλείας. Αρκετοί διεθνείς και ευρωπαϊκοί
οργανισμοί και φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας έχουν ετοιμάσει χρήσιμους οδηγούς με πρακτικές συμβουλές για
γονείς και εκπαιδευτικούς.
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Αμαλία Χοιρομερίδου
New Business Development Manager, Marketway/Publicis

ΗΛΙΚΙΑ 5-6 ΕΤΩΝ:
«ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
1. Όποτε βγαίνετε μαζί με το παιδί σας στο δρόμο, πείτε
του τι πρόκειται να κάνετε και γιατί. Εξηγείστε στο παιδί
τα βασικά σημεία για να διασχίσετε μια διασταύρωση:
α) Να σκέφτεται (Βρες ένα ασφαλές σημείο να σταθείς)
β) Να σταματά σε σημείο που θα είναι ορατό από τους διερχόμενους οδηγούς
γ) Να επιλέγει (Απόφυγε να περάσεις μεταξύ σταματημένων αυτοκινήτων)
δ) Να περιμένει (Μέχρι να είναι σίγουρο ότι θα περάσει με ασφάλεια)
ε) Να ξεκινά στο σωστό χρόνο (Όταν δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος)
στ) Να περνά γρήγορα απέναντι (Χωρίς να σταματά, να έχει το νου
του, την ώρα που διασχίζει τον δρόμο, μόνο σε αυτό).

2. Εξασκηθείτε μαζί του σε ήσυχους δρόμους κοντά στο
σπίτι. Πρώτα, δείξτε του τι να κάνει. Μετά, αφήστε το να
σας οδηγήσει εκείνο να περάσετε απέναντι. Αργότερα,
αφήστε το να έλθει σε εσάς προσεκτικά, όταν το περιμένετε εσείς στο απέναντι πεζοδρόμιο.
3. Στην ηλικία αυτή, το παιδί δεν είναι πραγματικά έτοιμο να
διασχίσει το δρόμο. Βεβαιωθείτε ότι πάντα ένας ενήλικας
θα είναι κοντά του.
4. Τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται όταν το παιδί αρχίζει το σχολείο και δεν συνοδεύεται από ενήλικα. Προσπαθήστε να συνδυάσετε τις ώρες σχολείου με κάποιον άλλο
γονέα για να πάρει το παιδί σας από το σχολείο, αν δεν
μπορείτε εσείς οι ίδιοι.
5. Επιλέξτε την πιο ασφαλή διαδρομή σχολείο-σπίτι, κάντε τη μαζί με το παιδί σας και εξηγείστε του γιατί. Όπου
υπάρχει κοντινή διασταύρωση με σηματοδότη χρησιμοποιείστε την.

4. Πολλά παιδιά (όπως και ενήλικες) δεν είναι ικανά να κρίνουν την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα αυτοκίνητα,
καθώς και την απόσταση (πόσο μακριά είναι). Εξάλλου, η
ηλικία που τα παιδιά κατανοούν τα θέματα αυτά, διαφέρει
από παιδί σε παιδί. Όλα τα παιδιά μαθαίνουν από το παράδειγμα των γονέων τους. Αυτό, μην το ξεχνάτε ποτέ.
5. Να ντύνετε το παιδί σας με λαμπερά χρώματα (ή χρώματα που «τραβούν το μάτι» των οδηγών) και βέβαια όχι με
μαύρα ρούχα, έστω κι αν είναι της μόδας, ειδικά με μουντό ή συννεφιασμένο καιρό. Θυμηθείτε, όμως, ότι και
τα πιο λαμπερά χρώματα δεν φωσφορίζουν το βράδυ σε
σκοτεινούς δρόμους. Εξηγείστε στο παιδί γιατί το ντύνετε
με ανοικτά χρώματα, ειδικά το βράδυ.

ΗΛΙΚΙΕΣ 10-15 ΕΤΩΝ:
«ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΝΑ
ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ»
Είναι οι ηλικίες που τα παιδιά χρειάζονται και απαιτούν σταδιακά την ανεξαρτησία τους. Μπορεί μάλιστα να φύγουν και
κάποια διαστήματα μακριά από το σπίτι, π.χ. για να επισκεφθούν φίλους τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής
παιδιών σε ατυχήματα με αυτοκίνητο είναι ηλικίας από 12
έως 15 ετών. Είναι η ηλικία που το παιδί νομίζει ότι «τα ξέρει όλα». Είναι στο δικό σας χέρι να το κάνετε να δει με σοβαρότητα τα θέματα της οδικής ασφάλειας.
1. Συνεχίστε να του μιλάτε για τους κινδύνους της κυκλοφορίας. Υπενθυμίστε του να περιμένει να σταματήσει η
κίνηση για να διασχίσει ένα δρόμο, να χρησιμοποιεί τις
διαβάσεις πεζών, να μην διασχίζει δρόμους κάνοντας
«ζιγκ-ζαγκ», ενώ αν υπάρχει νησίδα στη μέση λεωφόρου
τότε να διασχίζει τη λεωφόρο σαν να πρόκειται για δύο
ξεχωριστούς δρόμους, σταματώντας και περιμένοντας
πάνω στη νησίδα.
2. Συζητείστε με το παιδί σας τους κινδύνους για κάθε διαδρομή που πρόκειται εκείνο να κάνει (κυρίως αυτή του
σχολείου).

ΗΛΙΚΙΕΣ 7-9 ΕΤΩΝ:
«ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ,
ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΑΡΙΑ»
1. Εξηγείστε στο παιδί σας τα στάδια που χρειάζονται για να
διασχίσει με ασφάλεια ένα δρόμο χωρίς σηματοδότη.

3. Ελέγξτε αν το παιδί σας μπορεί να κρίνει σωστά την ταχύτητα και την απόσταση των αυτοκινήτων σε έναν πολυσύχναστο δρόμο και συζητείστε μαζί του για τα ασφαλή περάσματα.

2. Αφού βεβαιωθείτε ότι το παιδί έχει κατανοήσει τα παραπάνω, κάντε του πρακτική εξάσκηση, ξεκινώντας από
ήσυχους δρόμους, που στο παρελθόν έχετε διασχίσει
μαζί. Παρακολουθείστε το και βεβαιωθείτε, πριν το αφήσετε μόνο του να το κάνει.

4. Επιμείνετε ότι ποτέ δεν πρέπει να διασχίσει ένα δρόμο ακολουθώντας τυφλά τους φίλους του ή άλλους. Πάντα πρέπει να σκέπτεται και να προσέχει εκείνο τον
εαυτό του.

3. Δοκιμάστε το ίδιο αργότερα, σε πιο πολυσύχναστους
δρόμους. Κάντε το μαζί του πολλές φορές, πριν το αφήσετε μόνο του.

5. Πάνω από όλα, οδηγείστε το παιδί με το παράδειγμα σας, τόσο σαν πεζοί όσο και σαν οδηγοί-αναβάτες
(ζώνες-κράνος).
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΙ
ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗ

ΔΙAΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠAΡΚΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚHΣ ΑΓΩΓHΣ

Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
και Αρχηγό Αστυνομίας,

Αρχηγό Αστυνομίας,

Θ α θ έ λα μ ε να ε κφ ρ ά σ ο υ μ ε τ ι ς θ ε ρμές μας ευχαριστίες προς την Αστυνομία και συγκεκριμένα προς την Αστυφύλακα 1106 Σόφη Ιωάννου, η οποία ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας το βράδυ της ληστείας στο Φούρνο ΖΟΡΠΑΣ στα Πολεμίδια
δεν δίστασε να κάνει το καθήκον της και
με τόλμη και πείσμα ακολούθησε τον δράση και με τις ενέργειές της συνέβαλε στη
σύλληψη του δράστη.
Ευχόμαστε και άλλα μέλη της Αστυνομίας
να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, έτσι
ώστε να μειωθεί το έγκλημα στη χώρα μας.
Με εκτίμηση,
Γιώργος Γεωργίου,
Δήμαρχος Κ. Πολεμιδιών
Μιχάλης Οδυσσέως,
Πρόεδρος IPA Κύπρου
Κώστας Ζορπάς, Εκτελεστικός
Πρόεδρος Φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ
----------------------------

SECURITY MEASURES
AROUND THE RUSSIAN
EMBASSY
Chief of Cyprus Police,

On behalf of the Embassy of the Russian
Federation I would like to express our
gratitude for the well organized activities
of the Cyprus Police representatives, who
professionally and correctly secured the
safe functioning of the Russian diplomatic
mission during the anti-Russian manifestation on March 2, 2014 organized by
expatriate Ukrainians.
I hope for further fruitful cooperation in
securing safety of the Russian Embassy.
Yours sincerely,
Igor V. Gorelyshev
Security Chief of the Embassy

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας
ευχαριστίες στο Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας για την άρτια παρουσίαση που παρακολουθήσαμε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και ιδιαίτερα
προς τους αστυνομικούς 3587 Αλέξη Αλεξάνδρου και 658 Ελένη Δήμου που ανέλαβαν την παρουσίαση και την πρακτική
εφαρμογή που ακολούθησε.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο περιστατικά
άσχημων συνθηκών διαβίωσης ζώων στα
οποία η Αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα.
Μέσα από το σωστό και αποτελεσματικό
χειρισμό των δύο αυτών περιστατικών έχει
φανεί η αλλαγή της στάσης της Αστυνομίας,
γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Ο αστυφύλακας Αλέξης Αλεξάνδρου είχε
άριστη προσέγγιση προς τα παιδιά, τα οποία
εμπλούτισαν τις γνώσεις, τις δεξιότητες
και τις εμπειρίες που χρειάζονται ώστε
να δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες με σωστή
οδική συμπεριφορά.

Ευχαριστούμε για την προσοχή που έχετε
δώσει στις ανησυχίες που αντιμετωπίζουν
οι φιλόζωοι πολίτες και οι φιλοζωικές οργανώσεις και ευχόμαστε κάτω από τη δική
σας ηγεσία, η Αστυνομία να προχωρήσει
ένα βήμα πιο μπροστά.

Θερμές ευχαριστίες στα μέλη της Αστυνομίας για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη
οδικής συνείδησης στα παιδιά.

Με εκτίμηση,
Μαίρη Χρυσοχού – Αναστάση, Πρόεδρος
της Φωνής για τα Ζώα της Κύπρου και
Ένωση Φιλοζωικών Οργανώσεων Κύπρου

Με εκτίμηση,
Ελένη Φιλίππου Δημητρίου
Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Α΄ Δημόσιου
Νηπιαγωγείου Αγίου Δομετίου
----------------------------

ΑΠΕΙΛH ΓΙΑ YΠΑΡΞΗ
ΒOΜΒΑΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡOΜΙΟ
ΛAΡΝΑΚΑΣ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα θα ήθελα να
συγχαρώ τόσο εσάς όσο και τον Διευθυντή
Ασφάλειας Αεροδρομίου Λάρνακας (ΔΑΣΑ)
κ. Χαράλαμπο Τσάππα, καθώς επίσης και
τα μέλη της ΔΑΣΑ για τον επαγγελματικό
χειρισμό που επέδειξαν στην εκκένωση του
αεροδρομίου χωρίς να προκληθεί οπουδήποτε πανικός, οδηγώντας όλους τους επιβάτες και το προσωπικό σε ασφαλές μέρος.
Σας ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ δεχθείτε τα θερμά μου συγχαρητήρια.
Με εκτίμηση,
Μίλτος Μιλτιάδους
Διευθυντής Αερολιμένα Λάρνακας
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AΜΕΣΗ ΕΠEΜΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ – ΑΠΟΤΡΟΠH
ΔΙAΡΡΗΞΗΣ ΣΕ ΟΙΚIΑ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να
απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες προς
την Αστυνομία και συγκεκριμένα προς τον
Ουλαμό Άμεσης Επέμβασης για την άμεση
και αποτελεσματική επέμβασή τους στο κάλεσμά μας, κατά τη διάρκεια απόπειρας διάρρηξης της κατοικίας μου.
Την ώρα της απόπειρας στο σπίτι βρισκόταν
η σύζυγός μου, η οποία κάλεσε την Αστυνομία και σε διάστημα πέντε λεπτών κατέφθασαν στην περιοχή δύο μέλη της Αστυνομίας, ο Λοχίας 2555 Δήμος Δημοσθένους
και ο Αστυφύλακας 4031 Λούκας Χρίστου.
Και πάλι θα ήθελα να απευθύνω τις θερμές
μου ευχαριστίες.
Με εκτίμηση,
Α.Κ.

ΣΥΜΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΟΥ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Αναφορικά με την εκδίκαση υπόθεσης
από το Κακουργιοδικείο Πάφου σε σχέση με την κατοχή παραχαραγμένου νομίσματος, επικοινωνώ μαζί σας για να
σας εκφράσω την ικανοποίησή μου
για τη συνεργασία που είχα με τα μέλη
της Αστυνομίας από την πρώτη στιγμή
που μου ανατέθηκε η παρούσα υπόθεση μέχρι και την διεκπεραίωσή της στο
Κακουργιοδικείο Πάφου.
Όλα τα μέλη της Αστυνομίας που εμπλέκονται στην υπόθεση, με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις μου
για συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων για τον καλύτερο χειρισμό της υπόθεσης, με αποτέλεσμα όλη η μαρτυρία
που προσκόμισε η Δημοκρατία να κριθεί
αξιόπιστη και να γίνει αποδεκτή στο Δικαστήριο παρ΄ όλη τη μαχητικότητα της
Υπεράσπισης.
Πρόκειται για τους Υπαστυνόμο Αναστασίου της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών
Ερευνών (ΥΠΕΓΕ), τον Λοχία 1833 Ι. Χριστοδούλου του Γραφείου Συλλογής Πληροφοριών, Α/Αστυφύλακα 1827 Μ. Καλλή του ΤΑΕ Πάφου, Αστυφύλακα 975
Σ. Σοφοκλέους της ΥΠΕΓΕ, Αστυφύλακα 711 Θ. Παπαδοπούλου του ΤΑΕ Πάφου, του Αστυφύλακα 1698 Κ. Κυριάκου
του ΤΑΕ Πάφου, του Αστυφύλακα 2588
Α. Παπακλεοβούλου του ΤΑΕ Πάφου, του
Αστυφύλακα 1898 Λ. Γεωργιάδη του ΤΑΕ
Πάφου και του Αστυφύλακα 2408 Μ. Μιχαηλίδη ΔΕΗΔ Αρχηγείου. Επίσης πολύ
καλή ήταν και η συνεργασία με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου, κ. Νίκο Τσαππή.
Παρακαλώ δεχθείτε τα συγχαρητήρια
μου για την ικανότητα, το αίσθημα καθήκοντος και την προθυμία ανταπόκρισης
που έχουν επιδείξει τα πιο πάνω μέλη
της Αστυνομίας.
Με εκτίμηση,
Ξένια Ξενοφώντος
Δημόσιος Κατήγορος Α΄

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Επιθυμώ να εκφράσω τόσο σε σας προσωπικά όσο και στα μέλη της Αστυνομίας, την
ευαρέσκεια και βαθιά ικανοποίησή μου για
την πολύ σημαντική προσφορά σας στην
επιτυχή διεξαγωγή των Ευρωεκλογών.
Το έργο που επιτέλεσε η Αστυνομία με τη
διασφάλιση συνθηκών απόλυτης τάξης και
ηρεμίας, σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, τόσο κατά την προεκλογική περίοδο
όσο και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας,
υπήρξε πολύ σημαντικό και αξιόλογο, για
το οποίο τα μέλη της Αστυνομίας δικαιούνται να αισθάνονται περήφανοι.
Η συμβολή της Αστυνομίας στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών έχει εκτιμηθεί όχι
μόνο από την κυβέρνηση αλλά και τον κυπριακό λαό στο σύνολό του. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί δίκαιη επιβράβευση των
συντονισμένων ενεργειών της ηγεσίας της
Αστυνομίας και όλων των μελών της.
Υπουργός Εσωτερικών
Σωκράτης Χάσικος
----------------------------

ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗ
ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
Διευθυντή και Μέλη Φιλαρμονικής
της Αστυνομίας,

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας
εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της Διεύθυνσης, του διδακτικού προσωπικού και
των παιδιών του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ξυλοτύμβου για την αποδοχή της πρόσκλησής
μας, την επίσκεψη και την εξαιρετική παρουσίασή σας.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την
ευκαιρία που μας δώσατε, έτσι ώστε τα
παιδιά να κερδίσουν καινούργιες εμπειρίες. Αντιλήφθηκαν ότι η ποιοτική μουσική βοηθά τον άνθρωπο σε κάθε φάση
της ζωής του.
Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την τόσο ωραία και άψογη παρουσίασή σας και παράλληλα, να σας τονίσουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η προώθηση τέτοιων δραστηριοτήτων.
Με εκτίμηση,
Παρασκευούλα Στυλιανού-Χατζηαναστάση
Διευθύντρια Β΄ Δημοτικού Σχολείου
Ξυλοτύμβου
----------------------------

Αρχηγό Αστυνομίας,

Θα ήθελα να αναφερθώ στην άμεση σύλληψη δράστη διάρρηξης του οικήματος ΠΕΟ,
που διατηρώ και η οποία διαπράχθηκε τον
περασμένο Μάιο.
Κατόπιν καταγγελίας από γείτονες, τέσσερα μέλη της Μηχανοκίνητης Μονάδας
Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ) έδρασαν αστραπιαία, με αποτέλεσμα την άμεση σύλληψη
του δράστη.
Ως εκ τούτου, θα ήθελα να δώσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια στους τέσσερις αστυνομικούς της
ΜΜΑΔ και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια
στο έργο τους.
Με εκτίμηση,
Λ. Χ.
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ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΛΟΠΗΣ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Έχω την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου για αστυνομικούς του ΤΑΕ Λάρνακας, τους Αρχιαστυφύλακα 2699 Κ. Κωνσταντίνου, Αστυφύλακα
1150 Γ. Ιωάννου και τον Αστυφύλακα 2196
Νεόφυτο Θεοδοσίου, οι οποίοι με το ζήλο
και την ευσυνειδησία τους συνέβαλαν στην
άμεση και έγκαιρη εξιχνίαση της κλοπής
που διαπράχθηκε στην κατοικία μου στην
επαρχία Λάρνακας.
Με εκτίμηση,
Χ.Ν.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΛΗΓΜΕΝΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα
και να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη βοήθεια που παρείχατε στην εξιχνίαση της εν
λόγω πολύ σοβαρής υπόθεσης. Οι συνέπειες στην Υγεία των Καταναλωτών, σε περίπτωση που διοχετεύονταν όλα αυτά τα τρόφιμα στην αγορά θα ήταν απρόβλεπτες.
Παράκληση μου είναι όπως διαβιβάσετε προς τον Αστυφύλακα 1072 Παναγιώτη Αριστείδου της Υ.Α. &Μ. Λεμεσού, τόσο
τις προσωπικές ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια μου, όσο και των Λειτουργών του
Επαρχιακού Υγειονομικού Γραφείου Λεμεσού που είχε εμπλακεί στην υπόθεση.
Ο ζήλος που είχε επιδείξει ο κ. Αριστείδου και η όλη συμβολή στην υπόθεση αυτή
ήταν καθοριστική και πιστεύω ότι τέτοιου
είδους ενέργειες θα πρέπει να επαινούνται
και να επιβραβεύονται, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τέτοιες αξίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες σε κάθε Υπηρεσία, ιδιαίτερα
στην Αστυνομία.
Χρίστος Χρίστου, Αν. Προϊστάμενος,
Υγειονομικών Υπηρεσιών
----------------------------

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να
συγχαρούμε την Αστυνομία και συγκεκριμένα τον Αστυφύλακα 2283 Δημήτρη Αργυρού
της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών
του Αρχηγείου Αστυνομίας, ο οποίος με τις
ενέργειες του συνέβαλε στην εξιχνίαση και
εντοπισμό του παιδιού.
Σύμφωνα με την απόφαση του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, που εκδόθηκε στις 11
Ιουλίου, 2013, η μαρτυρία που δώσαμε για
το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε σε δειγματοληψία που διενήργησε ο Αστυφύλακας
2283 ήταν καθοριστικής σημασίας για την

έκβαση της υπόθεσης που οδήγησε σε καταδίκη της κατηγορούμενης για την απαγωγή μικρού παιδιού.
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον Αστυφύλακα Αργυρού, ο οποίος με την εύστοχη επιλογή της δειγματοληψίας που διενήργησε από το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την απαγωγή,
μας έδωσε την ευκαιρία να καταδείξουμε,
ακόμη και ενώπιον εμπειρογνώμονα γενετιστή της Υπεράσπισης, τη μεγάλη σημασία
της παραγωγικής συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου και του Εργαστηρίου μας αλλά
και τη σημασία της έρευνας σε πρακτικά
θέματα που σχετίζονται με την εξιχνίαση
εγκλημάτων στην πατρίδα μας.
Με εκτίμηση,
Καθηγητής Μάριος Α. Καριόλου
Διευθυντής Εργαστηρίου
Δικανικής Γενετικής
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής
----------------------------

ΑΘΩΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΤ΄ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΒΙΑΣΜΟ
ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Τον περασμένο Απρίλιο ανέλαβα ως δικηγόρος υπεράσπισης του Π.Σ., που συνελήφθη ως ύποπτος για βιασμό και ανακρινόμενος παραδέχθηκε ότι ήρθε σε συνουσία
με την παραπονούμενη, ισχυριζόμενος ότι
ήταν κατόπιν συγκατάθεσή της.
Σύμφωνα με απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου ο πελάτης μου παραπέμφθηκε σε αστυνομική κράτηση για περίοδο
έξι ημερών.
Εξεταστής της υπόθεσης ήταν ο Αστυφύλακας 3488 Μάριος Χρίστου, ο οποίος μέσα
από τις έρευνες του συνέβαλε στο να αφεθεί ελεύθερος ο πελάτης μου.
Θεώρησα καθήκον και υποχρέωση μου,
να σας διαβιβάσω την ειλικρινή εκτίμηση και τα συγχαρητήρια μου για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από τον ανωτέρω αστυνομικό, ο οποίος εάν δεν επιδείκνυε τον ζήλο, την αφοσίωση και εντιμότητα που υπέδειξε, ο πελάτης μου θα τελούσε
ακόμη υπό κράτηση. Περαιτέρω θα καλείτο
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να καταβάλει τεράστια ποσά για να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση και για δικηγορικά έξοδα, με αβέβαιο το αποτέλεσμα της
ακροαματικής διαδικασίας.
Με εκτίμηση,
Αντρέας Γ. Πιττάτζης, Δικηγόρος
----------------------------

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Επιθυμώ να εκφράσω για ακόμη μία φορά
τις ευχαριστίες μου για την εξαιρετική συνεργασία της Αστυνομίας Κύπρου με τη
Σχολή Ξεναγών.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιθυμώ να απευθύνω προς την Υπαστυνόμο Χρυστάλλα Δημητρίου και τον Λοχία 3777 Γιώργο Μιλή για
τις εξαίρετες διαλέξεις τους στη
Σχολή Ξεναγών.
Με εκτίμηση,
Άντρος Παπαγεωργίου
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής
Σχολής Ξεναγών
----------------------------

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ζ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Παρακαλώ δεχθείτε τις ευχαριστίες μου για
την πολύτιμη βοήθεια που μας προσφέρατε κατά την επίσκεψη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ελλάδας στην
Κύπρο και τη σύνοδο της FINABEL.
Ο Διοικητής και τα μέλη της ομάδας Ζ,
όπως και σε άλλες περιπτώσεις και διαχρονικά έκαναν άριστη δουλειά διευκολύνοντας τις υποχρεώσεις μας.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ομάδα Ζ για τον
υψηλό επαγγελματισμό τους και την άριστη
συνεργασία.
Σας ευχαριστούμε και πάλι για την πολύτιμη βοήθειά σας.
Με εκτίμηση,
Αντιστράτηγος Στυλιανός Νάσης
Αρχηγός ΓΕΕΦ

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης και Αρχηγό Αστυνομίας,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου καθώς
επίσης και την εμπιστοσύνη μου προς
την Αστυνομία.
Συγκεκριμένα, τον περασμένο Μάρτ ι ο ο Α ρχ ι α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς 6 9 7 Χ ρ ί στος Χρίστου που υπηρετεί στο ΟΠΕ
Λευκωσίας με μετέφερε μαζί με
τ ι ς δ ύ ο ε γ γον έ ς μ ο υ σ το νο σ ο κο μείο όπου η μία εξ΄ αυτών είχε κτυπήσει στο κεφάλι. Κατά τη μεταφορά μας στο νοσοκομείο ο αστυφύλακας

8ο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΣΟ
Αρχηγό Αστυνομίας,

Με την παρούσα επιστολή θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την
έμπρακτη στήριξη της Αστυνομίας Κύπρου
και ιδιαίτερα της Τροχαίας Λεμεσού στον 8ο
Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ.
Οι ευχαριστίες είναι εκ μέρους μου προσωπικά αλλά και εκ μέρους του Δημάρχου
Λεμεσού, του προέδρου του ΓΣΟ, της εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού και
του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, για την τόσο ενθαρρυντική ανταπόκριση
σας στο κάλεσμά μας.
Όπως γνωρίζετε, ο Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ είναι ο επίσημος Μαραθώνιος της Κύπρου στο διεθνές πρωτάθλημα
με την απόλυτη προϋπόθεση ότι το αγώνισμα διεξάγεται σε δρόμο απαλλαγμένο από
τροχαία κυκλοφορία.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους
κυρίους Μιχάλη Κατσουνωτό και Αντώνη
Μεταξά για την άψογη συνεργασία τους, τη
θετική ανταπόκριση και την εξαιρετική ικανότητα στην επίτευξη του στόχου της ασφάλειας των δρομέων και του κοινού.
Με εκτίμηση,
Σπύρος Σπύρου

προσπαθούσε να μας καθησυχάσει ενώ
με την άφιξη μας εκεί παρέμεινε μαζί
μας μέχρι την έλευση των γονιών της
εγγονής μου.
Η συμπεριφορά του, η ευγένεια, η υπομονετικότητα αλλά και η άμεση ανταπόκριση στην αντιμετώπιση του περιστατικού με έκανε, τόσο εμένα όσο και τα
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μου,
να νοιώσουμε ότι πράγματι μπορούμε να στηριζόμαστε στην προστασία
της Αστυνομίας.
Με εκτίμηση,
Λ. Ι.

SECURITY MEASURES
AROUND THE EMBASSY’S
OF ARAB REPUBLIC
OF EGYPT
Chief of Police,

The Embassy of the Arab Republic of
Egypt in Nicosia presents its compliments to the Police of the Republic of
Cyprus, Chief’s Office and concerning the
request of the Embassy to tighten security
measures around the Embassy’s premises
and the Residence of the Egyptian Ambassador during the presidential elections in
the period from 15th to 19th May 2014.
The Embassy has the honour to express
its deep appreciation for the prompt response by the Cypriot police through the
constant presence of member of police
around the Embassy and Residence of the
Egyptian Ambassador in a way that helped
the Embassy to organize the elections in a
safe and peaceful atmosphere.
The Embassy of the Arab Republic of
Egypt in Nicosia avails itself of this opportunity to renew to the Police of the Republic of Cyprus, the assurances of its highest
consideration.
Embassy of the Arab
Republic of Egypt

Διευθυντής Διοργάνωσης
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ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Υπουργό Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως,
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
και Αρχηγό Αστυνομίας,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πολύ
γρήγορη διαλεύκανση της διάρρηξης που
διαπράχθηκε στην κατοικία μου τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια της
κηδείας του πεθερού μου.
Τέτοιες ενέργειες από την Αστυνομία συμβάλουν στην εμπέδωση του αισθήματος
ασφάλειας του κοινού και δίνουν τα απαραίτητα μηνύματα σε τυχόν επίδοξους
εγκληματίες.
Το ΤΑΕ Λευκωσίας ανταποκρίθηκε άμεσα
στην καταγγελία της διάρρηξης με επιτόπου έρευνα και συλλογή στοιχείων για τεκμηρίωση της υπόθεσης.
Ακολούθως με επαγγελματισμό και μεθοδικότητα προέβησαν σε όλες τις ενέργειες που κατέστησαν δυνατή τη σύλληψη
του υπόπτου.
Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στον Λοχία 829 Δώρο Ευστρατίου, του ΤΑΕ Λευκωσίας, ο οποίος εργαζόμενος μεθοδικά και
εις βάρος του προσωπικού του χρόνου συνέβαλε τον διαρρήκτη «επί τω έργω».
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
Αστυνομικό 51 Παναγιώτη Γιάγκου του ΤΑΕ
Λευκωσίας που με την εμπεριστατωμένη
ανακριτική του δουλειά τεκμηρίωσε την περισυλλέγουσα μαρτυρία.
Σας ευχαριστώ.
Στη διάθεση σας,
Γ. Κ.

Αστυφύλακας 3269 Ελένη Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείου Αστυνομίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

9ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΔΩΣΕ
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ…
ΔΙΟΤΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΑΝ,
ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΚΑΙ
ΚΑΠΝΙΖΑΝ ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ!

αστυνομίας. Ο 42χρονος, βάρους 204 κιλών, επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο όταν η
αστυνομία σταμάτησε αυτόν και τον οδηγό του οχήματος για τυπικό έλεγχο, επειδή
ο ύποπτος δεν φορούσε ζώνη, δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Φλόριντας
των Η.Π.Α..
Όταν οι αστυνομικοί οδήγησαν το ειδικά
εκπαιδευμένο σκυλί κοντά στο αυτοκίνητο, αυτό εντόπισε πως υπήρχαν ναρκωτικά.
Αξιωματικοί δήλωσαν ότι ο 42χρονος φερόταν ύποπτα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Αντιμέτωποι με μία απίστευτη καταγγελία
ήρθαν πρόσφατα αστυνομικοί στη Μινεσότα. Απέναντί τους είχαν ένα εννιάχρονο κορίτσι που πήγε μόνο του εκεί, προκειμένου
να καταδώσει τους γονείς της.
Η μικρούλα ήθελε να πει στους αστυνομικούς ότι οι άνθρωποι που την έφεραν στον
κόσμο καλλιεργούσαν, πουλούσαν και κάπνιζαν μαριχουάνα. «Ήταν εμφανώς αναστατωμένη, γιατί δεν ήθελε να καταδώσει
τους γονείς της. Αλλά την ίδια ώρα ήξερε
πως εκείνοι έκαναν κάτι κακό», είπε ο αξιωματικός Ράιαν Μπίτι στο ABC News.
Το κορίτσι εμφανίστηκε μόνο του στο τμήμα και δήλωσε στον Μπίτι πως οι γονείς
της καλλιεργούν και πουλάνε μαριχουάνα. «Ήταν πολύ έξυπνη και συγκροτημένη. Ήταν σαν να μιλάω σε ενήλικα», είπε
ο αστυνομικός, προσθέτοντας ότι το 9χρονο κορίτσι τους έδωσε πολύ συγκεκριμένες
πληροφορίες, όπως τον τύπο της μαριχουάνας, που δεν θα μπορούσε να γνωρίζει κανονικά ένα παιδί.
Όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι
της οικογένειας, διαπίστωσε ότι το κοριτσάκι τους είχε πει την αλήθεια, ενώ την
τύχη της μικρής ανέλαβε η Πρόνοια.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΕΚΡΥΨΕ ΤΗ ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ
ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ
Κάτω από το πάχος της κοιλιάς του είχε
ένας άνδρας κρυμμένη ποσότητα μαριχουάνας, την οποία εντόπισε σκυλί της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κάτω από την
κοιλιά του, ο 42χρονος είχε κρύψει 23
γραμμάρια μαριχουάνας, ενώ προσπάθησε να κρύψει τη μυρωδιά των ναρκωτικών με αποσμητικό που χρησιμοποιείται για χαλιά. Ο ίδιος και ο οδηγός του
οχήματος συνελήφθησαν.

ΔΙΕΝΥΣΕ 160.000
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ
ΤΑ ΠΟΔΙΑ

Διένυσε 160.000 χιλιόμετρα οδηγώντας το
αυτοκίνητό του μόνο με τα πόδια. Ο λόγος
για έναν Κινέζο, ο οποίος είναι ακρωτηριασμένος και στα δύο του άνω άκρα, καθώς
σε παιδική ηλικία έπαθε ηλεκτροπληξία.
Η αστυνομία τον συνέλαβε, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του με το ένα πόδι στο πεντάλ και το άλλο στο τιμόνι, αλλά και χωρίς άδεια οδήγησης. Το γεγονός ότι δεν
έχει χέρια δεν τον εμπόδισε να κυκλοφορεί επί χρόνια με ένα αυτόματο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μόνο με τα πόδια. Όπως αναφέρει η Λαϊκή Ημερησία, διένυσε με τον τρόπο αυτό συνολικά
160.000 χιλιόμετρα.
Η ποινή που προβλεπόταν ήταν 15 ημέρες κράτηση και πρόστιμο 2.000 γιουάν
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(235 ευρώ), όμως ο οδηγός έτυχε της εύνοιας των αστυνομικών, οι οποίοι δεν τον
τιμώρησαν παρά μόνο με πρόστιμο 500
γιουάν (59 ευρώ).
Το οδικό δίκτυο της Κίνας θεωρείται από
τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο και ο οδικός
κώδικας ελάχιστα γίνεται σεβαστός από
τους οδηγούς.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 86ΧΡΟΝΗ
ΤΡΑΚΑΡΕ 11 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Ζημιές σε 11 αυτοκίνητα προκάλεσε μία
86χρονη οδηγός στην προσπάθειά της να
βγει από ένα πολυώροφο παρκινγκ στο κέντρο της Γερμανίας.
Η γυναίκα έπεσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα πίσω της σε χώρο στάθμευσης στο
Ερφούρτ. Στη συνέχεια, έβαλε μπροστά και
χτύπησε άλλα δύο αυτοκίνητα, ένα Audi A4
και ένα Mercedes B-Class, προκαλώντας
σοβαρότατες ζημιές.
Η γυναίκα, που ταξίδευε με το σύζυγό της,
στη συνέχεια έβαλε όπισθεν, με αποτέλεσμα να πέσει σε μία κολώνα και να χτυπήσει ακόμη ένα αυτοκίνητο.
Με πέντε αυτοκίνητα κατεστραμμένα, την
έπιασε πανικός, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, και προσπάθησε να βγει από το πολυώροφο παρκινγκ. Στην έξοδό της όμως,
έξυσε έναν τοίχο και χτύπησε σε έναν κάδο
απορριμμάτων, ενώ γρατσούνισε και πολλά άλλα αυτοκίνητα, αναφέρει η εφημερίδα
Thüringer Allgemeine.

Η αστυνομία δήλωσε πως η γυναίκα προκάλεσε ζημιές ύψους 50.000 – 70.000
ευρώ ενώ της κατασχέθηκε το δίπλωμα
οδήγησης.
ΠΗΓΗ
www.ikypros.com
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