
Αστυνομ ικΑ
ΧρονικΑ

TEYχΟς 3/2015

ΕΝΑς ΕφιΕΝΑς Εφι AA λτης… μιΑ ΠρΑΓμΑτιΚΟτητΑ.λτης… μιΑ ΠρΑΓμΑτιΚΟτητΑ.
η ζΩη μΕτΑ ΑΠΟ μιΑ θΑΝΑτηφΟρΑη ζΩη μΕτΑ ΑΠΟ μιΑ θΑΝΑτηφΟρΑ

Ή ςΟβΑρη τρΟχΑιΑ ςΥΓΚρΟΥςηΉ ςΟβΑρη τρΟχΑιΑ ςΥΓΚρΟΥςη

Νέες επιτυχίες της Υ.ΚΑ.Ν.
κατά των εμπόρων του
«λευκού θανάτου»

Επιτυχής η εφαρμογή
του Προγράμματος

«Παρατηρητής της Γειτονιάς»





Αγαπητοί αναγνώστες,

Μία νέα χρονιά βρίσκεται στο ξεκίνημά της. Αρκετά προβλήματα
και σύγχρονες προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται για τον
τόπο και την κοινωνία, γεγονός που μας δημιουργεί πολλαπλές
ευθύνες και υποχρεώσεις σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοι-
νωνικό επίπεδο. Ωστόσο, ως λαός που έχει κατορθώσει να επι-
βιώσει στην μακραίωνη ιστορία του, παρά τις πάμπολλες δυσ-
κολίες που υπέστη, οφείλουμε πάντοτε να λειτουργούμε με
δυναμισμό, επιμονή, προγραμματισμό και αφοσίωση, ενώ πα-
ράλληλα να διατηρούμε την αισιοδοξία μας για το μέλλον.

Η Αστυνομία Κύπρου, λειτουργώντας σ’ ένα ομολογουμένως ιδι-
αίτερα πολύπλοκο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, συνε-
χίζει το 2016, το πολυεπίπεδο έργο της, στη βάση μίας ολοκλη-
ρωμένης στρατηγικής που διαπνέεται από ρεαλιστικές και συ-
νάμα σύγχρονες και καινοτόμες προσεγγίσεις, που αποσκοπούν
στην παροχή υψηλών επιπέδων ασφάλειας και προστασίας του
πολίτη.

Τα περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά», ως ένα από τα πολλά εργα-
λεία επικοινωνίας που αξιοποιεί η Αστυνομία, επανέρχεται πιστό
στο ραντεβού του με τους πολίτες. Το κύριο θέμα του παρόντος
τεύχους αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια αφύπνισης και ευαι-
σθητοποίησης των νέων, κυρίως, χρηστών του οδικού δικτύου.
Στο αφιέρωμα αυτό φιλοξενούνται συνεντεύξεις της Λένας Κα-
τελάρη Μαυρικίου, η οποία έχει χάσει τον γιό της σε δυστύχημα
και της Κατερίνας Παναγιώτου η οποία έμεινε τετραπληγική μετά
από οδική σύγκρουση. Για το καίριο αυτό ζήτημα, μας μίλησαν
επίσης, ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου και ο
Αστυνομικός Διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου,
Αστυνόμος Α΄, κ. Γιαννάκης Χαραλάμπους, οι οποίοι έστειλαν τα
δικά τους μηνύματα για την οδική ασφάλεια.

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ή διαβάζετε μέσω του
ηλεκτρονικού υπολογιστή, παρουσιάζονται επίσης οι σημαντι-
κότερες νέες επιτυχίες της Αστυνομίας στη μάχη κατά της μάστι-
γας των ναρκωτικών και άλλων μορφών σοβαρού εγκλήματος.
Φιλοξενείται επίσης άρθρο, με θέμα τα θετικά αποτελέσματα της
ευρωπαϊκής επιχείρησης διάσωσης προσφύγων που πραγματο-
ποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από τον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό FRONTEX, στην οποία, από πλευράς της χώρας μας,
συμμετείχε ομάδα αποτελούμενη από μέλη της Λιμενικής και
Ναυτικής Αστυνομίας.

Ο αναγνώστης μπορεί ακόμη να ενημερωθεί για τις δράσεις της
Αστυνομίας που αφορούν στην αστυνομική εκπαίδευση, στην
οδική ασφάλεια και σε αρκετούς άλλους τομείς της αρμοδιότη-
τάς τους. Τέλος, ειδική αναφορά γίνεται και σε σημαντικές αθλη-
τικές επιτυχίες μελών της Αστυνομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε
βαλκανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται σε όλους μία καλή και δημι-
ουργική χρονιά, με υγεία και ασφάλεια. Ανανεώνουμε το ραντε-
βού μας τον προσεχή Μάρτιο, με επίσης ποικίλη και ενδια-
φέρουσα θεματολογία.

Τα «Αστυνομικά Χρονικά»
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Tι θα διαβάσετε σε αυτό το τεύχος

4-7 Ένας εφιάλτης … μία πραγματικότητα. Η ζωή μετά 
από μία θανατηφόρα ή σοβαρή τροχαία σύγκρουση

8-10 Νέες επιτυχίες της Υ.ΚΑ.Ν. κατά των εμπόρων
του «λευκού θανάτου»

11-13 Το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
από το 1992 μέχρι σήμερα

14 Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και
δυο εξειδικευμένων οργανισμών παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών

15 Ευρωπαϊκή Επιχείριση διάσωσης προσφύγων

16 Εβδομάδα οδικής ασφάλειας

17 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής αξιωματικών

18 Πορεία με την Europa Donna Κύπρου

19 Οι πρώτοι απόφοιτοι στις Αστυνομικές Σπουδές από το
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

20 «Με όραμα το Μηδέν... καμία απώλεια στην άσφαλτο»

21 Αιωνία τους η μνήμη

22 Διάκριση σε αξιωματικό της Κυπριακής Αστυνομίας από
τον Διεθνή Φιλανθρωπικό Οργανισμό Law
Enforcement Torch Run International

23 «Σκοπεύοντας τη ζωή»

24 Χρυσό μετάλλιο στο μπόουλινγκ για την Κύπρο, στους
20ους παγκόσμιους αγώνες μεταμοσχευμένων

25 7ο Βαλκανικό πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου

26 Αιμοδοσία

26-28 Κοινοτική Αστυνόμευση

29-32 Συγχαρητήριες επιστολές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείου Αστυνομίας

Ένας εφιάλτης… μία πραγματικότητα. Η ζωή μετά από μια θανατηφόρα ή
σοβαρή τροχαία σύγκρουση

Ένα λάθος, μια τυχαία συγκυρία, μια απροσεξία, μια τρέλλα
της στιγμής, είναι αρκετά για να επιφέρουν το μοιραίο, να
χαθεί μια ανθρώπινη ζωή στην άσφαλτο ή να προκληθούν
σοβαροί και ανεπανόρθωτοι τραυματισμοί. Και τότε ο εφιάλ-
της που όλοι αντευχόμαστε, μετατρέπεται σε σκληρή και
αδυσώπητη πραγματικότητα. 

Κάπως έτσι το βίωσαν και οι συνάνθρωποί μας, οι οποίοι μας
άνοιξαν το σπίτι, αλλά κυρίως την ψυχή τους, για να μας πε-
ριγράψουν πώς βίωσαν και πώς νιώθουν όταν μια τροχαία
σύγκρουση έκοψε το νήμα της ζωής του παιδιού τους, του
αδελφού τους, του φίλου τους ή είναι από τους «τυχερούς»
και αναγκάστηκαν από τότε να ζουν καθημερινά με παρα-
λυσία ή τετραπληγία.

Αφορμή για το παρόν άρθρο αποτέλεσε η αύξηση που πα-
ρουσίασαν, τον τελευταίο χρόνο, οι θανατηφόρες τροχαίες
συγκρούσεις, με θύματα κυρίως νεαρά άτομα. Σκοπός του
αφιερώματος αυτού δεν είναι η δημοσίευση ενός ακόμη άρ-
θρου ή κειμένου με οδηγίες και ευχές για μείωση των θανα-
τηφόρων τροχαίων συγκρούσεων. Θεωρούμε πως όλοι
γνωρίζουμε πώς πρέπει να ενεργούμε και να συμπεριφερό-
μαστε στους δρόμους, αλλά αρκετοί από εμάς δεν τα λαμ-
βάνουμε σοβαρά υπόψη και δεν τα εφαρμόζουμε στην
καθημερινότητά μας, εφόσον δεν μας έχουν γίνει τρόπος
ζωής. Επιδίωξη αλλά και πρόθεσή μας, μέσα από το άρθρο
αυτό, είναι η αφύπνιση των νέων κυρίως χρηστών του οδι-
κού δικτύου. Επιδιώκουμε να τους δώσουμε ερέθισμα και
τροφή για σκέψη, μέσα από την τραγική εμπειρία κάποιων
συνανθρώπων μας. Ίσως κάποιοι με την απλή έστω ταύτιση,

αφυπνιστούν. Εάν επίσης αναλογιστούμε όλοι πώς θα νιώσει
η δική μας οικογένεια, η μάνα, η αδελφή, τα παιδιά μας ή οι
φίλοι με τη δική μας απώλεια ή αναπηρία εφ όρου ζωής,
αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην αφύπνιση όλων μας.
Και αυτό πραγματικά ευχόμαστε.

Στο άρθρο που ακολουθεί, παραθέτουμε τα ιδιαίτερα ση-
μαντικά μηνύματα που στέλνουν ο Αρχηγός Αστυνομίας κ.
Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, καθώς και ο Διευθυντής του Τμή-
ματος Τροχαίας Αρχηγείου, Αστυνόμος Α’ κ. Γιαννάκης Χαρα-
λάμπους. Στη συνέχεια θα σταθούμε στις εμπειρίες της κας
Λένας Κατελάρη Μαυρικίου που έχασε τον γιο της Γιώργο,
καθώς και στην περίπτωση της κα Κατερίνα Παναγιώτου, η
οποία εδώ και είκοσι ένα χρόνια βιώνει την τετραπληγία.

Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου

Ας δημιουργήσουμε κουλτούρα οδικής συνείδησης

Λόγω των καθηκόντων μας, ζούμε από πολύ κοντά τις τρα-
γικές και ανεπανόρθωτες συνέπειες μιας τροχαίας σύγκρου-
σης που προκαλεί τον θάνατο ή κάποια μόνιμη αναπηρία.
Κάτω από τα συντρίμμια και τις άμορ-
φες μάζες σιδερικών, σβήνουν για
πάντα όνειρα, επιθυμίες, δημιουργικό-
τητα και χαρά. Η ίδια η ζωή.

Οι οδικές συγκρούσεις είναι στη συν-
τριπτική τους πλειοψηφία, αποτέλεσμα
ανθρώπινης αμέλειας και ανεύθυνης
συμπεριφοράς. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Κάνω έκκληση, προς όλους να χρησιμοποιείτε τους δρόμους
έχοντας πάνω απ’ όλα κατά νου, την ασφάλεια, τη δική σας
και των άλλων. Σας καλώ να οδηγείτε πάντοτε προσεκτικά,
συνετά και υπεύθυνα. Η οδήγηση με ψηλές ταχύτητες χωρίς
ζώνη, χωρίς κράνος ασφαλείας ή υπό την επήρεια οινοπνεύ-
ματος, δεν είναι μαγκιά. Η ίδια η ζωή, μας αποδεικνύει καθη-
μερινά ότι πρόκειται για ένα άκρως επικίνδυνο παιγνίδι. 

Οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας είναι πραγματικά τόσο
απλοί στην εφαρμογή τους, μα και συνάμα τόσο πολύτιμοι
για τη ζωή και τη σωματική μας ακεραιότητα. Θα πρέπει λοι-
πόν να γίνουν ‘δεύτερη φύση’ και βίωμα όλων μας. Ας μην
θυσιαστούν λοιπόν άλλες ζωές στην άσφαλτο, ας μην μαυ-
ροντυθούν πια άλλες οικογένειες. 

Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι επιτέλους πρέπει
όλοι μας να υιοθετήσουμε μία ώριμη, συνετή και αμυντική
οδική συμπεριφορά που θα καταδεικνύει το αυτονόητο. Ότι
δηλαδή σεβόμαστε τη δική μας ζωή, τη ζωή των παιδιών μας
και τη ζωή των συνανθρώπων μας.

Επιτέλους, ας οικοδομήσουμε όλοι μαζί, ‘κουλτούρα οδικής
συνείδησης’. Για εμάς, τα παιδιά μας και τις μελλοντικές
γενεές. 

Διευθυντής Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας
Αστυνόμος Α’,  κ. Γιαννάκης Χαραλάμπους

Η Αστυνομία πάντοτε στη διάθεση των νέων  οδηγών

Ο αριθμός των συνανθρώπων μας που
καθημερινά χάνουν τη ζωή τους στην
άσφαλτο ή τραυματίζονται σοβαρά,
ολοένα και αυξάνεται. Αυτό μας λυπεί
ιδιαίτερα. Για τον λόγο αυτό, μέσα από
αυτό το άρθρο απευθύνομαι σε όλους
τους νεαρούς οδηγούς με την προ-
τροπή να απέχουν πάντοτε από την
οδήγηση όταν καταναλώνουν αλκοόλ.

Επίσης, θα τους καλούσα να οδηγούν με σύνεση, επιμέλεια
και να ασκούν συνεχώς την παρατηρητικότητά τους, δεδο-
μένης της απειρίας τους στην οδήγηση. Όλοι οι οδηγοί και
κυρίως οι νέοι, θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για
να αποφεύγουν τα λάθη που είναι πιθανόν να διαπράξουν
οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου, να τηρούν πάντοτε τα
όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν συστηματικά τη διά-
πραξη τροχαίων παραβάσεων, φορώντας τη ζώνη τους κάθε
φορά που επιβαίνουν σε όχημα, έστω και εάν πρόκειται να
διανύσουν μια μικρή απόσταση.

Τέλος, οι νέοι οδηγοί να έχουν υπόψη τους ότι η Αστυνομία
θα βρίσκεται πάντα στη διάθεσή τους, όπως άλλωστε και
στη διάθεση όλων των οδηγών για παροχή συμβουλών και

εξηγήσεων, είτε ως οργανωμένα σύνολα, είτε ως μεμονω-
μένα άτομα.

Λένα Κατελάρη Μαυρικίου

«Εδώ και εννέα χρόνια έσβησε από το σπίτι μου η χαρά των
Χριστουγέννων»

Η κυρία Λένα είναι η μητέρα του Γιώργου
Μαυρικίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του
την Πρωτοχρονιά του 2004, όταν μεθυ-
σμένος οδηγός τον κτύπησε θανάσιμα,
εγκαταλείποντάς τον αβοήθητο.

Στην κουβέντα μας με την κυρία Λένα
διακρίναμε, μέσα από τα λόγια και το

βλέμμα της, μια μητέρα γεμάτη πόνο και οδύνη για τον χαμό
του γιού της, ανεξάρτητα εάν έχουν περάσει εννέα χρόνια.
Μια μητέρα που καθημερινά ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά
προσπαθώντας να πιαστεί από τις τέσσερις κόρες και τα δύο
εγγόνια της. Παρόλα αυτά, η ίδια μας ανέφερε χαρακτηρι-
στικά πως «όποιος με βλέπει στον δρόμο αντικρίζει μια φυ-
σιολογική γυναίκα. Κανένας δεν μπορεί να αντιληφθεί τον
πόνο και το μαρτύριο που βιώνω καθημερινά. Κανένας δεν
μπορεί να νιώσει πώς είναι στο καθημερινό μου πρόγραμμα
να επισκέπτομαι τον γιο μου στο κοιμητήριο για να αντι-
κρίσω μια μαρμάρινη φωτογραφία και να λέω, εδώ είναι ο
Γιώργος μου».

Από εκείνη την Πρωτοχρονιά τα στολισμένα δέντρα, οι φω-
ταγωγημένοι δρόμοι, τα δώρα, φέρνουν στη μνήμη της, ανα-
μνήσεις που πονούν. Ήταν Πρωτοχρονιά του 2004 όταν, μετά
την αλλαγή του χρόνου και την ανταλλαγή των ευχών ανά-
μεσα στα μέλη της οικογένειας, ο Γιώργος ετοιμάστηκε για
να μεταβεί σε φιλικό σπίτι για τη συνέχιση της διασκέδασης,
παρά τους ενδοιασμούς της μητέρας του να μην κυκλοφο-
ρήσει εκείνο το βράδυ, αφού πάντοτε τη βραδιά της Πρω-
τοχρονιάς υπάρχουν αρκετοί μεθυσμένοι οδηγοί. Δυστυχώς,
οι φόβοι της επαληθεύτηκαν, αφού την ώρα που ο γιος της
θα επιβιβαζόταν σε αυτοκίνητο που θα τους μετέφερε στο
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φιλικό σπίτι, μεθυσμένος οδηγός τον κτύπησε βίαια. Λίγη
ώρα αργότερα, η κυρία Λένα σε τηλεφωνική επικοινωνία με
τον σύζυγό της ακούει τα δυσάρεστα, «έλα στις Πρώτες Βοή-
θειες και ο Γιώργος μας τραυματίστηκε σε τροχαίο». Στη δια-
δρομή για το νοσοκομείο οι προσευχές της μητέρας δεν
έπαυσαν. Όταν έφτασε εκεί ένας γιατρός τη συνόδευσε σε
ένα δωμάτιο στο βάθος των Πρώτων Βοηθειών και βρήκε
τον γιο της να κοιμάται στο φορείο. «Όσο κι αν τον έσπρω-
χνα, όσο κι αν του φώναζα», μας είπε συγκινημένη, «ο Γιώρ-
γος δεν ανταποκρινόταν. Δυστυχώς δεν κοιμόταν, αλλά είχε
φύγει».

Οι μέρες που περνούσαν χωρίς τον Γιώργο γίνονταν ακόμη
πιο δύσκολες, η απώλεια αισθητή, η ανάμνησή του εντονό-
τερη. «Μετά τον θυμό του πρώτου διαστήματος, είχα πέσει
σε κατάθλιψη. Δεν ασχολούμουν με τα άλλα μου παιδιά, που
ήταν ακόμη μικρά και με χρειάζονταν, δεν μπορούσα,
αδυνατούσα να ακούσω τι μου έλεγαν και τι ήθελαν. Ώσπου
ένα βράδυ άκουσα μία από τις κόρες μου να λέει στην προ-
σευχή της, «Θεέ μου, σε παρακαλώ να έχεις καλά τον Γιώργο
εκεί που είναι και να ξαναγίνει η μητέρα μας όπως πριν. Αυτό
με σόκαρε και ταυτόχρονα μου έδωσε δύναμη να σταθώ στα
πόδια μου για να βοηθήσω και να στηρίξω τα άλλα μου παι-
διά στις δικές τους ανάγκες, αλλά και να διαχειριστούν την
απώλεια του αδελφού τους».

Ακόμη, η ίδια μας αφηγείται: «ένα βράδυ ενώ κοιμόμουν
άκουσα την πόρτα του σπιτιού μου να κλείνει και άκουσα τη
φωνή του Γιώργου να μου φωνάζει «μαμά επέστρεψα σπίτι»,
όπως έκανε κάθε φορά που ερχόταν από βραδινή έξοδο. Το
όνειρο ήταν τόσο αληθινό που ξύπνησα και έτρεξα αμέσως

στην ντουλάπα μου.
Εκεί βρήκα μόνο μαύρα
ρούχα και τότε είχα κα-
ταλάβει ότι ήταν όνει-
ρο. Ότι ο εφιάλτης μου
συνεχιζόταν». 

Σήμερα, εννέα χρόνια
μετά, ο πόνος παραμέ-
νει ο ίδιος, η ανάγκη να
βρεθεί ξανά με τον γιο
της, μεγάλη. Παρόλα
αυτά, η κυρία Λένα, μας
δίνει μαθήματα ζωής,
αφού κατάφερε να με-
τατρέψει τον πόνο της
σε αγάπη για τα άλλα
παιδιά και μέσα από το
Ίδρυμα «Γιώργος Μαυ-
ρίκιος» να αφυπνίσει

τους νέους. Να τους
κάνει να καταλάβουν ότι η ανθρώπινη απώλεια δεν αντικα-
θίσταται με τίποτα, ότι η ζωή είναι όμορφη, εάν τη ζούμε
σωστά και με αυτούς που αγαπάμε.

Κατερίνα Παναγιώτου:

Τροχοκάθισμα, η νέα πραγματικότητα

Η μοιραία σύγκρουση έγινε πριν από εί-
κοσι ένα χρόνια περίπου, όταν η Κατε-
ρίνα ήταν μόλις στα είκοσι επτά της
χρόνια και μητέρα δύο παιδιών, επτά και
ενάμιση ετών. Η Κατερίνα, ενώ επέ-
στρεφε στις επτά το βράδυ από το Όμο-
δος όπου εργαζόταν, στη Λεμεσό όπου
διέμενε, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινή-
του σε κάποιο σημείο του δρόμου και βρέθηκε σε όρυγμα
όπου και παρέμεινε για πέντε ώρες μέχρι να εντοπιστεί.

Όταν ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση, διαφάνηκε
ότι είχε πληγεί η σπονδυλική της στήλη από ψηλά, με απο-
τέλεσμα να προκληθεί τετραπληγία που θα τη συνοδεύει σε
όλη της τη ζωή. Στο νοσοκομείο, στην Αγγλία, όπου είχε με-
ταφερθεί, κανείς δεν τολμούσε να της πει την αλήθεια. Η ίδια
πίστευε ότι η πλήρης ακινητοποίησή της στο κρεβάτι ήταν
μέρος της θεραπείας. Με την πάροδο δύο μηνών, ο γιατρός
της ανακοινώνει την τραγική αλήθεια. Η Κατερίνα δεν θα
μπορούσε να περπατήσει ποτέ ξανά, αλλά το πιο οδυνηρό
για αυτήν, δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να αγκαλιάσει τα δύο
της παιδιά. «Στην αρχή δεν κατάλαβα τι μου συνέβαινε, νό-
μιζα ότι έβλεπα έναν εφιάλτη και πως θα ξυπνούσα και τί-
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ποτα από όσα ζούσα θα ήταν αληθινό. Όμως αυτή ήταν η
σκληρή πραγματικότητα με την οποία θα έπρεπε να ζω από
τούδε και στο εξής. Για κάποιες μέρες δεν μιλούσα, δεν
ήθελα να φάω, δεν ήθελα τίποτα. Τότε ο γιατρός με έφερε
μπροστά σε ένα δίλημμα: είτε θα συνεργαζόμουν για να πε-
τύχω ό,τι καλύτερο μπορούσα, είτε θα με έκλειναν σε ένα
ίδρυμα και η ζωή μου θα τέλειωνε. Είχα όμως και δύο παιδιά
που περίμεναν από τη μητέρα τους αγάπη. Έπρεπε να πα-
λέψω. Ανασυγκροτήθηκα και αγωνίστηκα με όλες μου τις δυ-
νάμεις. Όταν μετά από έξι μήνες επέστρεψα στην Κύπρο,
έπρεπε να αλλάξουμε πολλά πράγματα στο σπίτι για να
μπορώ να κυκλοφορώ με το τροχοκάθισμά μου. Όλοι μπο-
ρούσαν να μπουν στο σπίτι μου εκτός από εμένα. Σκάλες,
διάδρομοι που άλλοτε αποτελούσαν μέρος της διαρρύθμι-
σης του σπιτιού μου αποτελούσαν τώρα εμπόδιο στην κα-
θημερινότητά μου».

Συνεχίζοντας, η Κατερίνα μας αφηγείται τις πρώτες στιγμές
από την επιστροφή της στην Κύπρο. Κόμπιασε όταν έπρεπε
να μας μιλήσει για τα παιδιά της. «Το πιο τραγικό για μένα
ήταν όταν με πρωτοαντίκρισε ο γιος μου. Επειδή ήταν πολύ
μικρός όταν έγινε το ατύχημα και λόγω του ότι είχα χάσει
πολύ βάρος, ο γιος μου δεν με κατάλαβε. Φοβόταν να έρθει
κοντά μου. Σιγά-σιγά όμως κάναμε το τροχοκάθισμα παιχνίδι
και έτσι ήρθαμε πολύ κοντά».

Για πρώτη φορά από τότε που συνέβηκε το ατύχημα, η κόρη
της Κατερίνας θέλησε να μοιραστεί μαζί μας κάποιες από τις

στιγμές που έζησε με τη μητέρα της. Όπως η ίδια μας εξο-
μολογήθηκε, στην Αγγλία δεν αντιλήφθηκε τι πραγματικά
είχε συμβεί. Αυτό όμως δεν άργησε να γίνει, αφού με την επι-
στροφή της μητέρας της στην Κύπρο έπρεπε να προσαρμο-
στεί κι εκείνη στη νέα πραγματικότητα. Η Σταύρη, παρόλο
που δυσκολεύτηκε στην αρχή να καταλάβει τη μητέρα της,
πολύ γρήγορα αποδέχθηκε τη νέα κατάσταση και συνέχισε
να ζει με τη μητέρα της την κάθε στιγμή της νέας τους ζωής.
Σήμερα, η 28χρονη Σταύρη, μετά την απόκτηση του πρώτου
της παιδί κάνει, και πάλι, όνειρα για το μέλλον.

Η Κατερίνα φάνηκε τυχερή στην ατυχία της αφού είχε μια οι-
κογένεια που την στήριξε, την αγκάλιασε και στάθηκε δίπλα
της. Η ίδια μας επεσήμανε ότι μια τέτοια πραγματικότητα
μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη διάλυση οικογενειών.

Κλείνοντας το άρθρο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
από καρδιάς την κυρία Λένα Κατελάρη Μαυρικίου και την
κυρία Κατερίνα Παναγιώτου για τον χρόνο που μας αφιέρω-
σαν και την κατάθεση ψυχής την οποία έκαναν, γνωρίζοντας
ότι θα αναβίωναν για ακόμη μια φορά τον απέραντο πόνο
της φρίκης εκείνων των ατυχημάτων.

Ευχή όλων μας, είναι οι αναγνώστες μας, να αντιληφθούν τον
πόνο των γυναικών αυτών και κάθε μάνας και να συμβάλουν
στην επίτευξη του στόχου για μείωση, και γιατί όχι, εκμηδε-
νισμό όλων των οδικών συγκρούσεων.
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Κατασχέθηκαν 65 κιλά κάνναβης και δύο κιλά κοκαΐνης.
Εντοπίστηκαν επίσης φυτά κάνναβης

Εγκληματική ομάδα, η οποία επρόκειτο να διοχετεύσει
μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στην Κυπριακή αγορά,
εξάρθρωσε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών
(Υ.ΚΑ.Ν.) στα τέλη του περασμένου Αυγούστου.

Τα μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. μετά από αξιολόγηση πληροφοριών
και παρακολούθηση συγκεκριμένων προσώπων, προέβη-
σαν σε σχετική επιχείρηση, κατά την οποία ανακόπηκε
30χρονος για έλεγχο, έξω από την οικία του στη Λευκωσία. 

Στη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκε στην κατοχή του,
ένα ταχυδρομικό κιβώτιο, το οποίο περιείχε ποσότητα κάν-
ναβης, βάρους εφτά κιλών περίπου. Ακολούθως, ερευνή-
θηκε το όχημά του, όπου εντοπίστηκαν άλλα τρία ταχυ-
δρομικά κιβώτια, τα οποία περιείχαν επίσης 19 κιλά κάν-
ναβης και δύο κιλά κοκαΐνης και συνελήφθη και τέθηκε
υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. 

Λίγο αργότερα, έγινε κατορθωτή η σύλληψη και άλλων
προσώπων, δύο από τους οποίους φέρονται να μετέβησαν
στην κατοικία του 30χρονου, για να παραλάβουν ποσό-
τητα κάνναβης. Στο αυτοκίνητό τους, μετά από έρευνα, εν-
τοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους 74 γραμμαρίων
περίπου, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους €2,400.

Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, σε έρευνα

που διενεργήθηκε στην οικία 37χρονου, εντοπίστηκε το
χρηματικό ποσό των €5,100.

Ένα μήνα αργότερα, εξαρθρώθηκε νέα σπείρα διακίνη-
σης ναρκωτικών, με τον εντοπισμό και σύλληψη δύο
προσώπων, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν συ-
νολικά 23,5 κιλά κάνναβης.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε ως εξής: Γύρω στα τέλη του περα-
σμένου Σεπτεμβρίου, ανακόπηκε από Τελωνειακούς Λει-
τουργούς στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, για έλεγχο των
αποσκευών του, 52χρονος, ο οποίος αφίχθηκε από το εξω-
τερικό. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου των αποσκευών, εν-
τοπίστηκαν σε ταξιδιωτική βαλίτσα δέκα συσκευασίες που
περιείχαν κάνναβη, μεικτού βάρους 12,5 κιλών περίπου και
ο 52χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευ-
κόλυνση των ανακρίσεων. 

Αργότερα, εντοπίστηκε 48χρονη, η οποία συνόδευε τον
52χρονο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως διαπιστώ-
θηκε, σε άλλη ταξιδιωτική τσάντα που είχε κρύψει η ίδια
σε σημείο στο Αεροδρόμιο, υπήρχαν επτά συσκευασίες
που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους έντεκα
κιλών περίπου. 

Εξάλλου, εντοπίστηκε ταξιδιωτική βαλίτσα με 14,800 γραμ-
μάρια κάνναβης

Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, έθεσαν
στο τέλος Οκτωβρίου, 2015 υπό διακριτική παρακολού-
θηση, ανοικτό χώρο στη Λεμεσό, στον οποίο προηγουμέ-
νως είχε εντοπιστεί ταξιδιωτική βαλίτσα, που περιείχε
είκοσι τρεις συσκευασίες με ποσότητα κάνναβης, συνολι-
κού μεικτού βάρους, 14,800 γραμμαρίων. 

Ακολούθως, γύρω στις 9.15 το βράδυ, αντιλήφθηκαν ύπο-
πτο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 23χρονος, να πλησιά-
ζει στο χώρο και ο 23χρονος, αφού παρέλαβε τη βαλίτσα,
εκκίνησε το όχημά του με σκοπό να διαφύγει. Αμέσως, τα
μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. του έκαναν σήμα για να σταματήσει για
έλεγχο, ενώ ο 23χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει
με το αυτοκίνητο, προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα και
αφού ακινητοποιήθηκε το όχημά του, προσπάθησε να δια-
φύγει πεζός. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου 
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Νέες επιτυχίες της Υ.ΚΑ.Ν. κατά των εμπόρων του «λευκού θανάτου»
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Στη συνέχεια, ανακόπηκε και σε έρευνα που έγινε στο
όχημά του, εντοπίστηκε η βαλίτσα, η οποία παραλήφθηκε
ως τεκμήριο, ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία του με
δικαστικό ένταλμα, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε
χρηματικό ποσό, ύψους €13,000. Σε αποθήκη στο πίσω
μέρος της οικίας, βρέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους
τεσσάρων γραμμαρίων περίπου. Ο 23χρονος συνελήφθη
και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Εκριζώθηκαν 57 φυτά κάνναβης 

Εξάλλου, στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου, μέλη της
Υ.ΚΑ.Ν., εντόπισαν σε χωράφι στην επαρχία Λευκωσίας, κα-
μουφλαρισμένα ανάμεσα σε άλλα φυτά, 57 υπό καλλιέρ-
γεια φυτά κάνναβης, τα οποία όπως διαπιστώθηκε,
καλλιεργούσε 68χρονος. 

Σε έρευνα που ακολούθησε με δικαστικό ένταλμα έρευνας
στις δύο οικίες που διατηρεί στην επαρχία Λευκωσίας, εν-
τοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, στελέχη
φυτών κάνναβης, έξι φυτά κάνναβης στο στάδιο της απο-
ξήρανσης, 1.200 γραμμάρια μεικτού βάρους κάνναβης και
1.300 γραμμάρια σπόρων κάνναβης και ο 68χρονος συνε-
λήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Μέλος της Αστυνομίας εκτός υπηρεσίας εντόπισε κλοπι-
μαίο αυτοκίνητο. Επίσης, εντοπίστηκαν και άλλα τρία κλο-
πιμαία οχήματα κατά τη διάρκεια περιπολίας

Χάρη στην παρατηρητικότητα και άμεση δράση μέ-
λους της Αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν εκτός υπη-
ρεσίας, εντοπίστηκε κλοπιμαίο όχημα. 

Ήταν γύρω στα μεσάνυκτα στα τέλη του περασμένου Αυ-
γούστου, όταν μέλος του ΤΑΕ Λεμεσού, το οποίο βρισκόταν
εκτός υπηρεσίας σε περιοχή της Λεμεσού, αντιλήφθηκε
κλοπιμαίο όχημα να κινείται στην οδό Ναυαρίνου. Αμέσως,

ενημέρωσε τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και μέλη της Α.Δ.Ε.
Λεμεσού, τα οποία έσπευσαν στην περιοχή, όπου με τη
χρήση φάρων και σειρήνας, έκαναν σήμα στον οδηγό να
σταματήσει το όχημα, χωρίς ωστόσο αυτός να το πράξει. 

Ακολούθως, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε
να διαφύγει, παραβιάζοντας σήματα τροχαίας. Στη συνέ-
χεια, το όχημα προσέκρουσε σε μικρό κυκλικό κόμβο και
ακινητοποιήθηκε, ενώ ο οδηγός προσπάθησε να τραπεί σε
φυγή πεζός και, αφού ακολουθήθηκε από μέλη του Ουλα-
μού Άμεσης Επέμβασης Λεμεσού και του Τ.Α.Ε. Λεμεσού,
ανακόπηκε και συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.
Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 18χρονο κάτοικο Λεμε-
σού, ο οποίος οδηγούσε το εν λόγω αυτοκίνητο με μαθη-
τική άδεια οδηγού. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε
καταγγελθεί ως κλοπιμαίο στις 24/8/2015 από κάτοικο Λε-
μεσού.

Εξάλλου, γύρω στις 11.30 το βράδυ στα μέσα του περα-
σμένου Σεπτεμβρίου, μέλη του Ουλαμού Άμεσης Επέμβα-
σης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, εντόπισαν σε
ανοικτό χώρο σε περιοχή της Λεμεσού, όχημα το οποίο
είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαίο. Τα μέλη της Αστυνομίας
έθεσαν τον χώρο υπό διακριτική παρακολούθηση και στη
συνέχεια, αντιλήφθηκαν δύο πρόσωπα να πλησιάζουν
πεζά το αυτοκίνητο και να προσπαθούν να εισέλθουν σε
αυτό.

Αμέσως, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και από τον
έλεγχο των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για
30χρονο και 27χρονο. Σε σωματική έρευνα που διενεργή-
θηκε στον 30χρονο, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα
κλειδί που πιστεύεται ότι ξεκλειδώνει το εν λόγω αυτοκί-
νητο. Επίσης, στην κατοχή του 27χρονου, εντοπίστηκε πο-
σότητα κάνναβης, βάρους τριών γραμμαρίων περίπου. Και
οι δύο συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθη-
καν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ανα-
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κρινόμενοι, φαίνονται να παραδέχθηκαν τα αδικήματα που
διέπραξαν, καθώς επίσης και το ακριβές σημείο που βρί-
σκονταν άλλα δύο αυτοκίνητα, τα οποία επίσης είχαν κα-
ταγγελθεί ως κλοπιμαία και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. 

Συνελήφθη 30χρονος που αναζητείτο με Διεθνές Ένταλμα
Σύλληψης για παράνομη ηλεκτρονική μεταφορά χρηματι-
κού ποσού πέραν των 3,5 εκατομμυρίων Δολαρίων Αμερι-
κής και απάτες

Βάσει Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης, συνελήφθη στις 28
Αυγούστου, 2015 και τέθηκε υπό κράτηση 30χρονος, ο
οποίος αναζητείτο από τις αρχές χώρας του εξωτερικού για
υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη απάτης, απάτη εναν-
τίον τράπεζας, συνωμοσία για διάπραξη απάτης σε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή, καθώς και για απάτη σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ
Αυγούστου, 2012 και Αυγούστου, 2015 στη συγκεκριμένη
χώρα. 

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 30χρονος κατά
τον Αύγουστο του 2012 και μεταγενέστερα, συνωμότησε
και συμμετείχε στην παράνομη ηλεκτρονική μεταφορά
χρηματικού ποσού πέραν των 3,5 εκατομμυρίων Δολαρίων
Αμερικής από ηλεκτρονικό υπολογιστή υπαλλήλου εται-
ρείας, σε τράπεζα άλλης χώρας. 

Ο 30χρονος συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Πάφου μετά
από σχετικό μήνυμα της INTERPOL και αφού διαπιστώθηκε

ότι στις 21/8/2015 είχε αφιχθεί στην Κύπρο και διέμενε σε
οικία στην Πάφο. Στη διάρκεια της έρευνας που διενεργή-
θηκε με γραπτή του συγκατάθεση, εντοπίστηκε και παρα-
λήφθηκε ως τεκμήριο, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Συνελήφθηκαν τρία πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων
εντοπίστηκαν 56 πλαστές πιστωτικές κάρτες

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015, μετά από σχετική καταγγε-
λία, ότι σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τρία άγνωστα
πρόσωπα με τη χρήση πλαστής πιστωτικής κάρτας απέ-
σπασαν αγαθά, ενώ σε 12 διαφορετικές περιπτώσεις έγινε
απόπειρα απόσπασης εμπορευμάτων συνολικής αξίας
€1,184 με τη χρήση πλαστής πιστωτικής κάρτας, μέλη του
Τ.Α.Ε. και Ο.Π.Ε. Λεμεσού, μετέβησαν σε συγκεκριμένο κα-
τάστημα στη Λεμεσό, όπου εκείνη τη στιγμή γινόταν
χρήση πλαστής πιστωτικής κάρτας για αγορά προϊόντων.

Εντός του καταστήματος, εντοπίστηκαν και συνελήφθηκαν
βάσει δικαστικών ενταλάλματων τρία πρόσωπα, στην κα-
τοχή των οποίων εντοπίστηκαν 16 πιστωτικές κάρτες, οι
οποίες εκ πρώτης όψεως φαίνεται να ήταν πλαστές. Ακο-
λούθησε έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος στο δωμά-
τιο ξενοδοχείου στη Λεμεσό όπου διέμεναν, κατά τη
διάρκεια της οποίας, εντοπίστηκαν 40 πλαστές πιστωτικές
κάρτες, καθώς και διάφορα εμπορεύματα, που πιστεύεται
ότι αγοράστηκαν με τη χρήση πλαστών πιστωτικών καρ-
τών, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω των Συνθηκών της, βιώνει συνεχώς μια αναδιαμόρ-
φωση και αναδιοργάνωση στην ίδια της τη δομή. Συγχρό-
νως, υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα σε πολιτικούς και
σχολιαστές, ότι αυτή η θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης δεν λειτουργεί με βάση τους δημοκρατικούς θεσμούς
αλλά περνά μια κρίση δημοκρατικής έλλειψης. Οι προσπά-
θειες μέχρι σήμερα, μέσα από τις πολλές μεταρρυθμίσεις,
με τελευταία την Συνθήκη της Λισσαβόνας η οποία αποτε-
λεί το Σύνταγμα της Ευρώπης, δείχνει την σωστή κατεύ-
θυνση για την εξάλειψη του φαινόμενου του δημοκρα-
τικού ελλείμματος και την επαναφορά της λειτουργία της
στους σωστούς δημοκρατικούς θεσμούς. Με τον όρο «δη-
μοκρατικό έλλειμμα» εννοούμε το κενό που υπάρχει με-
ταξύ των θεμελιωδών θεωριών και πρακτικών στη λήψη
αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια άλλη ερμηνεία
του όρου, αναφέρει την αδιαφορία των πολιτών για την
Ένωση, υπονοώντας ότι οι πολίτες δεν συμμετέχουν στην
ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης των αποφάσεων, η οποία
είναι επομένως μη δημοκρατική και προκαλεί την αποξέ-
νωση των πολιτών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.1 Επί-
σης, ως δημοκρατικό έλλειμμα κατά την Παπαδοπούλου
χαρακτηρίζεται η περιορισμένη αρμοδιότητα και η περιο-
ρισμένη δράση της Συνέλευσης στον τομέα της κοινοτικής
έννομης τάξης και στην αδυναμία αντιπροσώπευσης των
λαών της Ευρώπης.2 Οι Follesdal & Hix αναφέρουν ότι το
δημοκρατικό έλλειμμα3 υπήρχε εξαρχής από την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του σχεδιασμού της να δίνει
την εξουσία στην Επιτροπή και το Συμβούλιο και να περιο-
ρίζει την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως
αναφέρουν στο άρθρο τους: 

‘The design of the EU means that policy-making at the Euro-
pean level is dominated by executive actors: national minis-
ters in the Council, and government appointees in the

Commission. This, by itself, is not a problem. However, the ac-
tions of these executive agents at the European level are be-
yond the control of national parliaments’. Follesdal A., & Hix,
S., 2006, p.535).4

Γίνεται κατανοητό ότι το δημοκρατικό έλλειμμα αφορούσε
την έλλειψη ισχύος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
λήψη νομοθετικών αποφάσεων προς το συμφέρον των πο-
λιτών, καθότι ως αρμόδιο όργανο, εκλεγόταν άμεσα από
τους πολίτες της Ένωσης μέσω του θεσμού των ευρωεκλο-
γών. Επιπρόσθετα, έθετε και εκτός επιρροής τα εθνικά κοι-
νοβούλια καθότι δεν συμμετείχαν στα προβλήματα και τις
διαμάχες εντός Ένωσης, αλλά στις εσωτερικές εθνικές δια-
μάχες. Πριν από την Συνθήκη του Μάαστριχ, η Ευρώπη
στηριζόταν σε τρεις Συνθήκες.5 Σε αυτές τις Συνθήκες εγ-
καθίδρυσης της αρχικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβού-
λιο μαζί με την Επιτροπή κατείχαν την εξουσία της νομο-
θετικής ρύθμισης με άξονα το Συμβούλιο Υπουργών και
την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με
ένα πρωτόκολλο συνλειτουργίας γνωστή ως συζυγία της
Ρώμης.6 Αυτές οι δυο επιτροπές ενεργούσαν, η μια ως εκ-
φραστής των συμφερόντων των κρατών μελών και η άλλη
ως εκφραστής της ευρωπαϊκής κοινότητας, προς την ευ-
ρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο θεσμικές
επιτροπές, υπήρχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωστό και
ως Συνέλευση του οποίου ο ρόλος πριν από την Μεταρ-
ρυθμιστική Συνθήκη ήταν απλά συμβουλευτικός χωρίς
οποιαδήποτε δεσμευτική ισχύ. Το Συμβούλιο απαρτιζόταν
από Αρχηγούς ή Πρωθυπουργούς καθώς και από Υπουρ-
γούς των κρατών μελών σε κάποιες επιτροπές, ενώ η Επι-
τροπή απαρτιζόταν από προσωπικότητες από διαφορετικά
κράτη μέλη τα οποία διορίζονταν μετά από διαβουλεύσεις
με σκοπό να υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο το συμφέ-
ρον των Κοινοτήτων και αργότερα της Ένωσης.7

Του Α/Αστυφύλακα 643 Χάρη Ορφανίδη 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

Το Δημοκρατικό Έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
από το 1992 μέχρι σήμερα και οι προσπάθειες για εξάλειψη του φαινομένου

1. Βλ. Μούση Ν., 2012, ‘Ευρωπαϊκό ένωση: δίκαιο, οικονομία
πολιτικές’. 

2. Βλ. Παπαδοπούλου, ‘Ευρωπαίων Πολιτεία’, τεύχος 1, 2008
3. Στην Αγγλική ορολογία ως democratic deficit.

4. Βλ. Journal of common Market Studies, 44/3, 2006 Blackwell
Publishing Ltd.

5. Αναφέρονται η Ε.Ο.Κ, Ε.Κ.Α.Χ και Ε.Κ.Α.Ε.
6. Βλ. Παπαδοπούλου, ‘Ευρωπαίων Πολιτεία’, τεύχος 1, 2008.
7. Βλ. Σαχπεκίδου Ε., σελ. 399.



Αυτό έδινε συνεχώς μια αυξανόμενη ισχύ στην νομοθετική
εξουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και μια μείωση
ίσως και απαξίωση στην κοινοβουλευτική και εκτελεστική
εξουσία της Συνέλευσης. Αυτό το γεγονός, ξεκίνησε μια
διαδικασία γνωστή ως δημοκρατικό έλλειμμα. Το δημο-
κρατικό έλλειμμα, αφορούσε ουσιαστικά την έλλειψη συν-
τονισμού μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων που απο-
τελούσαν κυρίως την Ένωση, με το κάθε θεσμικό όργανο
από την πλευρά του να προσπαθεί να πάρει τις δικές του
αποφάσεις σύμφωνα με το δικό του συμφέρον. Μέσα από
αυτή την έλλειψη συντονισμού και της συχνής διαμάχης,
θύμα υπήρξε ο απλός πολίτης της Ένωσης, στην οποία
έβλεπε ότι πολλές φορές οι αποφάσεις που λαμβάνονταν
για τη χώρα του γενικά και για τον ίδιο ειδικότερα, απείχαν
μακράν από τη δική του βούληση. ‘Όπως αναφέρει ο Don-
nelly ‘είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς στους ψηφοφόρους
της Ευρώπης, τι διακυβεύεται στις Ευρωεκλογές, καθώς ο αι-
τιώδης σύνδεσμος μεταξύ των ψήφων τους και των αλλαγών
στις πολιτικές ή στους αξιωματούχους είναι, στην καλύτερη
περίπτωση, έμμεσος.’.8 Το 1992, η Ευρωπαϊκή ένωση, παίρ-
νει μια αλματώδη άνοδο όσο αφορά τη θεσμική λειτουργία
της. Είχε προηγηθεί η απόφαση του ΔΕΚ το 1979, το οποίο
αποφάσισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μπορεί να νο-
μοθετεί χωρίς να λαμβάνει την άποψη του Ευρωκοινοβου-
λίου καθιστώντας την λήψη απόφασης του στην αρχή ως
συμβουλευτική (διαδικασία διαβούλευσης) και αργότερα
ως υποχρεωτική.9 Το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη,
η Συνέλευση μετονομάζεται επίσημα πλέον σε Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και αρχίζει μια ανοδική αναβάθμιση του θε-
σμικού ρόλου του. Με την Συνθήκη του Μάαστριχ, το Κοι-
νοβούλιο πλέον θεωρείται ισότιμο όργανο και συμμετέχει
στην νομοθετική εξουσία ως τρίτος πόλος.10 Η διαδικασία
διαβούλευσης καταργείται και στη θέση της μπαίνει μια
νέα διαδικασία η οποία ονομάζεται διαδικασία συναπόφα-
σης11 η οποία ‘ήταν η μόνη που οδηγούσε σε έκδοση κοινο-
τικής πράξης από τα δύο όργανα συγχρόνως, άρα η μόνη που
επέτρεπε στο Κοινοβούλιο να συμπράττει αποφασιστικά κατά
την έκδοση κανονιστικών δεσμευτικών πράξεων’12 καλύ-
πτοντας σε ένα βαθμό το δημοκρατικό έλλειμμα. 

Μέσα από τις συνεχείς αναβαθμίσεις των Συνθηκών της
(Συνθήκης Νίκαιας και Άμστερνταμ) η Ευρωπαϊκή Ένωση
έφτασε σε ένα σημείο κορύφωσης ως προς τη μείωση του
δημοκρατικού της ελλείμματος. Με την έναρξη της νέας
Συνθήκης της Λισσαβόνας την 1.12.2009, εισήχθηκαν νέα
δεδομένα ως προς την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην έκδοση νομοθετημάτων, ανα- δεικνύοντας
το από κοινού με το Συμβούλιο σε νομοθέτη της Ένωσης.13

Οι προηγούμενες διαδικασίες της συναπόφασης καταρ-
γούνται με αυτή την Συνθήκη και τα νομοθετήματα ψηφί-
ζονται είτε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είτε
ξεχωριστά από μόνα τους, σε μια διαδικασία διαχωρισμού
των νομοθετικών και εκτελεστικών εξουσιών. Η Επιτροπή
φεύγει σε κάποιο βαθμό από την δια- δικασία νομοθετη-
μάτων και επικεντρώνεται περισσότερο στην πολιτική της
διεύρυνσης και ελέγχου των κρατών μελών σύμφωνα με
το κοινοτικό δίκαιο αλλά και στην έκδοση των εκτελεστι-
κών πράξεων. Επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο, είναι το αρμό-
διο όργανο πλέον για έλεγχο του προϋπολογισμού της
Ένωσης. Έχοντας δημιουργήσει επιπλέον ως όργανο του,
το Ελεγκτικό Συνέδριο, διενεργεί οικονομικούς ελέγχους
στα θεσμικά όργανα της Ένωσης για τυχόν ατασθαλίες.14

Ως καινοτομία στην περαιτέρω ενδυνάμωση του Κοινο-
βουλίου, ήταν η θέσπιση του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή
στη Συνθήκη του Μάαστριχ, ο οποίος λειτουργεί για τη
διαφάνεια των οργάνων της ένωσης και την εγγύτητα του
πολίτη15 και πρώτιστο του καθήκον αποτελεί η παρακο-
λούθηση της δημόσιας διοίκησης από πλευράς των θεσμι-
κών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης.16

Δέχεται καταγγελίες από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και εξετάζει το ενδεχόμενο διάπραξης παραβιάσεων σε
κάθε τομέα της ενωσιακής αρμοδιότητας και υποβάλλει
σχετικές εκθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα τελευταία χρό-
νια έχει ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη των
πολιτών προς την δημόσια διοίκηση των κοινοτήτων και
της ίδιας της Ένωσης.17 Ως τελευταίο, με τις μεταρρυθμί-
σεις στις Συνθήκες, είναι η εισαγωγή των αρχών της ανα-
λογικότητας και της επικουρικότητας με τις οποίες οι
αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να μην ξεπερνούν
το απολύτως απαραίτητο το οποίο πρέπει να γίνει και όλες
οι αποφάσεις που παίρνονται πρέπει να είναι όσο το δυ-
νατό πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη.

Αστυνομικά Χρονικά12
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Η Συνθήκη της Λισσαβόνας ενδυνάμωσε ακόμα περισσό-
τερο, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με επιπρόσθετες
εξουσίες όσο και τα κράτη μέλη με πιο ενεργό ρόλο και με-
γαλύτερη συμμετοχή στις δραστηριότητες της Ένωσης.18

Όπως αναφέρει ο Weatherill, ‘η νέα Συνθήκη της Λισσαβό-
νας «τελειοποιεί» την παρέμβαση των εθνικών κοινοβου-
λίων στον έλεγχο της επικουρικότητας, προσδίδοντας της
νομική δεσμευτικότητα’.19 Σίγουρα όμως μέσα από τις συ-
νεχείς μεταρρυθμίσεις των Συνθηκών, το δημοκρατικό έλ-
λειμμα μειώθηκε σε ένα πολύ ελάχιστο βαθμό έχοντας
συμπεριλάβει μέσα στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων
και τα εθνικά κοινοβούλια, ενισχύοντας ίσως τον παρά-
γοντα του δημοκρατικού στοιχείου.20 Επιπλέον, η πολιτική
της Ευρώπης, στρέφεται συνεχώς προς τον ίδιο τον πολίτη
της και προχωρεί την ιδέα της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος, στην οποία
επικρατεί ο προβληματισμός. Λέγεται ότι η πολλή ‘δημο-
κρατικότητα’ θα ενισχύσει ξανά τον εθνικό χαρακτήρα των
κρατών μελών με αποφάσεις ή συμπεριφορές αναλόγως
των εθνικών συμφερόντων τους, λειτουργώντας αρνητικά
ως προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ήδη, υποβόσκει
ένας πόλεμος μεταξύ Ευρωπαϊκού βορρά και νότου όσο
αφορά την οικονομική ύφεση.  Άραγε, αυτή η πολιτική, θα
εξαλείψει το δημοκρατικό έλλειμμα ή θα το επιδεινώσει;
Αυτό έχει ήδη φανεί από την σκληρή στάση της Γερμανίας
έναντι της Ελλάδος στα επί μέρους θέματα της οικονομίας. 
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18. Βλ. Παπαδοπούλου, ‘Ευρωπαίων Πολιτεία’, τεύχος 1, 2008
19. Βλ. Weatherill St., Cases and Materials on EU Law, 7th ed., OUP,

2006, σελ. 669 παρμένο από την Παπαδοπούλου,
υποσημείωση 39.

20. Βλ. Παπαδοπούλου, ‘Ευρωπαίων Πολιτεία’, τεύχος 1, 2008.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Της Α/Λοχία 317 Λευκής Άρνου Σολομώντος
Βοηθού Υπεύθυνης Γραφείου Τύπου 
και Δημοσίων Σχέσεων Αστυνομίας

Υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και δύο εξειδικευμένων
οργανισμών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής της Αστυνομίας για
στήριξη των μελών της στο ιδιαίτερα απαιτητικό τους λει-
τούργημα, υπογράφηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, δύο
μνημόνια συνεργασίας με το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχο-
θεραπείας (Κ.Ι.Ψ.) και το Κέντρο ΄Ερευνας και Συμβουλευ-
τικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Τα μνημόνια υπέγραψαν, ο Αρχηγός του Σώματος, κ. Ζαχα-
ρίας Χρυσοστόμου και αντίστοιχα, ο κ. ΄Αθως Ερωτοκρί-
του, Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευ-
τής, Τακτικός Διδάσκαλος και Επόπτης του Κ.Ι.Ψ. και ο Δρ.
Χαράλαμπος Τζιόγκουρος, Διευθυντής του ΚΕΣΥ.

Δεδομένου ότι τα μέλη της Αστυνομίας καλούνται συχνά
να διαχειριστούν ιδιαίτερα στρεσογόνες καταστάσεις κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, βασικός στόχος της

συνεργασίας με τους δύο αυτούς οργανισμούς, είναι η
παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και
υποστήριξης σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό
επίπεδο. 

Ο τομέας της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και
υποστήριξης, αποτελεί θεσμό που έχει εδραιωθεί στη συν-
τριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών οργανισμών στις
Η.Π.Α. και στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Η εν λόγω πρωτοβου-
λία που έχει αναλάβει η Αστυνομία Κύπρου, συνιστά ένα
ακόμη βήμα στην επίτευξη του στόχου για περαιτέρω ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη του
Σώματος και παράλληλα, ενισχύει το έργο του Γραφείου
Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού, που ήδη λειτουργεί
στην Αστυνομία από το 2013. 
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Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε επιχείρηση διάσωσης
εκατό δεκαπέντε προσφύγων από τη Λιμενική και Ναυτική
Αστυνομία, με τη συμβολή σκαφών του πολεμικού ναυτι-
κού, μετά από σχετική πληροφορία που δόθηκε από το
Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (Κ.Σ.Ε.Δ.).

Συγκεκριμένα, στις 5 του περασμένου Σεπτεμβρίου
λήφθηκε πληροφορία από το Κ.Σ.Ε.Δ. ότι σε απόσταση
σαράντα ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Λάρνακας,
είχε εντοπιστεί βάρκα στην οποία επέβαιναν περίπου
εβδομήντα πέντε πρόσφυγες.

Αρχικά απέπλευσε η Αστυνομική Άκατος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και
αργότερα τα σκάφη του πολεμικού ναυτικού ΠΠ «ΤΣΟΜΑ-
ΚΗΣ» και ΠΠ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για παροχή βοήθειας, με σκοπό
τον εντοπισμό και μεταφορά των προσφύγων στο λιμάνι
Λάρνακας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία την επόμενη το
πρωί, οπότε και  εντοπίστηκαν όλοι οι πρόσφυγες που επέ-
βαιναν στη βάρκα, εκατό δεκαπέντε στο σύνολο, από τους
οποίους οι τριάντα έξι ήταν παιδιά. Μεταφέρθηκαν όλοι
στο λιμάνι Λάρνακας, όπου τους παρασχέθηκε η αναγκαία
βοήθεια.

Εξάλλου, σε άλλη επιχείρηση που διενεργήθηκε κατά τις
αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, διασώθηκαν είκοσι έξι
πρόσφυγες, δεκατρείς ενήλικες και δεκατρία παιδιά, που
κινδύνευαν σε βάρκα ανοικτά του Κάβο Γκρέκο, στην πε-
ριοχή Αμμοχώστου. 

Κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν
στην περιοχή, το ελικόπτερο «ΙΑΣΩΝ», με τη συνδρομή του
αστυνομικού ελικοπτέρου «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» και ελικοπτέρου
της Εθνικής Φρουράς, έστησαν επιχείρηση διάσωσης. 

Ορισμένοι από τους πρόσφυγες, παρουσίασαν προβλή-
ματα υποθερμίας και αφυδάτωσης και μεταφέρθηκαν σε
νοσοκομεία, όπου έτυχαν ιατρικής περίθαλψης. 

Συμμετοχή σε επιχείρηση του FROΝTEX στη Χίο

Η Αστυνομική Άκατος «ΟΝΗΣΙΛΟΣ» με το πλήρωμα της,
αναχώρησε από το λιμάνι Λεμεσού στις 30 Οκτωβρίου για
τη Χίο, με σκοπό να συμμετάσχει στην επιχείρηση «ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ» του FRONTEX.

Η επιχείρηση «JO POSEIDON» αποτελεί μία εκ των κοινών
επιχειρήσεων που συντονίζει ο οργανισμός FRONTEX στο-
χεύοντας στη διάσωση προσφύγων, στην πρόληψη και

καταστολή της παράνομης διακίνησης μεταναστών και
του διασυνοριακού εγκλήματος στην περιοχή του Αιγαίου. 

Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν εθελοντικά, αρκετά
κράτη όπως η Ρουμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Κροατία και
τώρα και η Κύπρος. Στην περιοχή του Αιγαίου, η επιχεί-
ρηση πραγματοποιείται με πλωτά μέσα, αυτοκίνητα με
ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. 

Κατά την επιστροφή του πληρώματος στην Κύπρο, μετά
την ολοκλήρωση της αποστολής του, ο Υπουργός Δικαιο-
σύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου και ο Αρχη-
γός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου εξήραν την
προσφορά και το βαρυσήμαντο έργο που επιτέλεσαν τα
μέλη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Του Αστυνόμου Β΄ Κυριάκου Μαυρή
Διοικητή Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας 

Ανθρωπιστική δραστηριότητα της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας
για τη διάσωση προσφύγων στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου
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Δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή, 23 Οκτωβρίου, με αφορμή την έναρξη της «Εβδομά-
δας Οδικής Ασφάλειας» που συνδιοργανώθηκε για 16η
συνεχή χρονιά από την Αστυνομία και τη CNP Ασφαλιστική.

Στη διάσκεψη παρέστησαν και απηυθύναν χαιρετισμό, ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς
Νικολάου, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστό-
μου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και
Διευθυντικά στελέχη της CNP Ασφαλιστική.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας στο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε
στην αναγκαιότητα εμπλοκής ολόκληρης της κοινωνίας
«Να δώσουμε το άπαν των δυνάμεών μας, με στόχο να
περιορίσουμε στο ελάχιστο, το θλιβερό αυτό φαινόμενο»,
υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Αρχηγός, ενώ αναφέρ-
θηκε στις αποφάσεις και τα επιπρόσθετα μέτρα που λή-

φθηκαν από πλευράς Αστυνομίας, με αφορμή την πρό-
σφατη αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων
που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στον τόπο μας,
μετά από μία αρκετά μακρά περίοδο θετικών και ενθαρ-
ρυντικών αποτελεσμάτων, αλλά και στην αναγκαιότητα οι-
κοδόμησης κουλτούρας οδικής συνείδησης.

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

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

Εκδηλώσεις για την Οδική Ασφάλεια
Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνο-
μία για μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων στην
Επαρχία Λεμεσού και εμπέδωση της οδικής συνείδησης,
το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού,
άρχισε νέο κύκλο ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα τον περασμένο Μάιο, το Τμήμα Τροχαίας Λε-
μεσού και η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας «Γιώργος Μαυρίκιος», τον Σύλ-
λογο Μοτοσικλετιστών Λεμεσού «EGOPHOBIA» και τους
Εθελοντές Οδικής Ασφάλειας Λεμεσού, διοργάνωσαν εκ-
δήλωση αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια, που πραγμα-
τοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λατομείων
& Διαχείρισης Πόρων της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού.

Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσιάσεις από τον εκπρό-
σωπο του Τμήματος Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού
Πάμπο Καρή, την Πρόεδρο και εκπρόσωπο του Ιδρύματος
Οδικής Ασφάλειας «Γιώργος Μαυρίκιος» κυρία Λένα Κατε-
λάρη και την εκπρόσωπο του Ιδρύματος κυρία Κατερίνα
Παναγιώτου, την εκπρόσωπο του Συλλόγου μοτοσικλετι-

στών Λεμεσού EGOPHOBIA κυρία Κρίστη Μερκούρη και
την κυρία Δώρα Νεοκλέους από τους Εθελοντές Οδικής
Ασφάλειας Λεμεσού. 

Αντίστοιχες δράσεις διοργανώθηκαν σε συνεχή βάση και
σε στρατόπεδα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος της CEPOL για ανταλλαγή
στελεχών των Αστυνομιών των χωρών μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και υποψηφίων μελών, ο Αστυνομικός
Διευθυντής Λεμεσού επιλέχτηκε για συμμετοχή του στο
Πρόγραμμα με θέμα «Ηγεσία, Εκπαίδευση και Mάθηση». Η
ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ του κ. Κύπρου
Μιχαηλίδη και της Ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας,
Κωσταντίνας Κορώνη.

Η κα Κορώνη φιλοξενήθηκε στην Κύπρο στο πλαίσιο του
πιο πάνω προγράμματος, από την 1η μέχρι τις 5 του περα-
σμένου Ιουνίου. 

Κατά την πραγματοποίηση της επίσκεψης, ο κ. Μιχαηλίδης
παρουσίασε στην κυρία Κορώνη τον τρόπο λειτουργίας
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού καθώς και τις
σημαντικότερες δράσεις της Αστυνομίας σε επαρχιακό
επίπεδο.

Παρουσίασε επίσης στατιστικά στοιχεία του εγκλήματος,
των τροχαίων συγκρούσεων, καθώς επίσης την αποστολή,
το όραμα και τους στόχους της Αστυνομίας και ειδικότερα
της Α.Δ.Ε. Λεμεσού. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στον τρόπο
δράσης της Αστυνομίας, στα κυριότερα επιτεύγματα, αλλά
και στους σχεδιασμούς για καλύτερη αστυνόμευση της
πόλης και επαρχίας Λεμεσού.

Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών,
ο κ. Μιχαηλίδης ξενάγησε την κυρία Κορώνη στα διάφορα
Τμήματα της Α.Δ.Ε. Λεμεσού, ενώ επισκέφθηκαν από κοι-
νού τους Αστυνομικούς Σταθμούς Γερμασόγειας και Τρο-
όδους. Επισκέφθηκαν ακόμη τη Λιμενική και Ναυτική
Αστυνομία, την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, την
Αστυνομική Ακαδημία, καθώς και το Γραφείο Στρατηγικού
Σχεδιασμού. 

Τέλος, η κυρία Κορώνη συνοδευόμενη από τον Αστυνο-
μικό Διευθυντή Επαρχίας Λεμεσού είχε συνάντηση με τον
Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και τον
Βοηθό Αρχηγό κ. Λάμπρο Θεμιστοκλέους.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα ανταλλαγής, ο κ. Μιχαη-
λίδης επισκέφθηκε τον περασμένο Ιούνιο τη Γενική Περι-
φερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου που
εδρεύει στην Τρίπολη, όπου φιλοξενήθηκε από την

Ταξίαρχο κ. Κορώνη σε διάφορα Τμήματα, Γραφεία και Αρ-
χεία όπου του εξηγήθηκε ο τρόπος λειτουργίας ενός εκά-
στου. 

Περαιτέρω, ο κ. Κ. Μιχαηλίδης επισκέφθηκε την Αστυνο-
μική Διεύθυνση Αργολίδος, καθώς και το Αρχηγείο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας όπου είχε συνάντηση με τον Αρχηγό,
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη.

Επισκέφθηκε επίσης, το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου, το
Τμήμα Δημητσάνης, Μονεμβασίας και Λουτρακίου. Τέλος,
ο κ. Μιχαηλίδης, συνοδευόμενος από την Ταξίαρχο κα Κο-
ρώνη, επισκέφθηκε το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτη-
σης Αλλοδαπών στην Κόρινθο.

Επισημαίνεται το γεγονός ότι τέτοιες ανταλλαγές επισκέ-
ψεων στελεχών της Αστυνομίας, έχουν πολύ θετικά απο-
τελέσματα γιατί αποκτούνται γνώσεις, εμπειρίες και
πρακτικές που βοηθούν τα μέγιστα στην προσπάθεια που
καταβάλλεται για τον εκσυγχρονισμό, την κοινή δράση και
ευθυγράμμιση των στόχων και επιδιώξεων των Αστυνο-
μιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέραν τούτου, η αλληλογνωριμία μεταξύ στελεχών της
Αστυνομίας έχει και ένα άλλο ανθρώπινο χαρακτήρα, που
βοηθά επίσης στη διαμόρφωση ενός καλού κλίματος στις
σχέσεις των Σωμάτων ασφαλείας των χωρών της Ευρώπης.
Οι σχέσεις αυτές ενισχύουν και στηρίζουν σθεναρά μια
από τις πιο μεγάλες προσδοκίες, αλλά και στόχους της
Ένωσης, που δεν είναι άλλη από την έννοια της συνεργα-
σίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών
μελών. 

Του Ανώτερου Αστυνόμου Κύπρου Μιχαηλίδη
Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανταλλαγής αξιωματικών
(Cepol - European Police Exchange Programme)
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Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Αστυνομίας, γυναίκες αστυνομικοί συμμετείχαν στην πορεία
Ροζ φιγούρες που διοργανώθηκε από την Europa Donna Κύπρου ενισχύοντας τον αγώνα των γυναικών
ενάντια στον καρκίνο.

Πραγματοποιήθηκε βραδινή έξοδος μελών του
Τμήματος (Α) Διοίκησης με μέλη του Τμήματος
(Γ) Ανιχνεύσεως Εγκλήματος. Η εν λόγω πρωτο-
βουλία εντάσσεται στις προσπάθειες για σύ-
σφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της
Αστυνομίας και βελτίωση της συνεργασίας τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Πορεία με τις ροζ φιγούρες
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Αστυνομίας

Τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

52 μέλη της Αστυνομίας, οι πρώτοι απόφοιτοι στις
Αστυνομικές Σπουδές.

Πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου, η τελετή αποφοίτη-
σης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην παρουσία
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη. Κατά την τελετή αποφοίτησαν 829 απόφοιτοι
σε όλα τα προγράμματα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. 

Από το Πανεπιστήμιο αποφοίτησαν, για πρώτη φορά,
52 μέλη της Αστυνομίας στο Πρόγραμμα Αστυνομικών
Σπουδών. Η δημιουργία του Προγράμματος Αστυνομικών
Σπουδών αποτέλεσε πρωτοβουλία του Αρχηγού Αστυνο-
μίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, αφού σε συνεργασία με το
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ετοιμάστηκε το εν λόγω

πρόγραμμα που αποτελεί αναβάθμιση της εκπαίδευσης των
δόκιμων αστυνομικών στην Αστυνομική Ακαδημία. 

Πρωτεύσας του προγράμματος ήταν ο Λοχίας 2230 Γιαννα-
κός Γιαννακού.

Του Α/ Λοχία 582 Φλώρη Νικάνδρου 
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

Σεμινάριο με θέμα «Δίκαιο της Θάλασσας»
Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, στο πλαίσιο αξιοποίησης
των ευκαιριών που προφέρει το «Πολυετές Χρηματοδοτικό
Πλαίσιο 2014-2020»,  διοργάνωσε, τον περασμένο Δεκέμ-
βριο, με επιτυχία και για  δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σεμι-
νάριο με θέμα «Δίκαιο της Θάλασσας».

Την εκπαίδευση παρακολουθήσουν μέλη της Αστυνομίας
που υπηρετούν στη Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία, τη Μο-
νάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων, τη Διεύθυνση Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και
εκπαιδευτές της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου. Συμμε-
τείχαν επίσης λειτουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών και
του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Τα θέματα παρουσίασαν λειτουργοί του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών σε συνεργασία με τον καθηγητή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης, Δρ. Ευθύμιο Παπασταυρίδη.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν ο εμπλουτισμός των γνώσεων
των μελών της Αστυνομίας και άλλων Υπηρεσιών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας σε θέματα που αφορούν τη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τη δι-
καιοδοσία που έχουν στις διάφορες θαλάσσιες ζώνες. 

Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ανώτερος Αστυ-
νόμος, Γεώργιος Τρυφωνίδης στο χαιρετισμό του αναφέρ-

θηκε στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων των Μονάδων
Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας και Αεροπορικών Επιχει-
ρήσεων, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται ένα ευρύ
φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, ειδικά όταν αυτά σχετίζον-
ται με την εφαρμογή ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών για αποκλεισμό, έρευνα και σύλληψη πλοίων
που προσεγγίζουν την περιοχή της Κύπρου μεταφέροντας
παράνομα στρατιωτικό και άλλο υλικό. 
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«Με όραμα το Μη-
δέν... καμία απώλεια
στην άσφαλτο», ήταν
το κύριο μήνυμα  εκ-
δήλωσης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις
14 Ιανουαρίου, στη
Λάρνακα, με στόχο
την περαιτέρω ευαι-
σθητοποίηση και
ενημέρωση των νεο-
σύλλεκτων εθνο-
φρουρών της σειράς
κατάταξης 2016 Α
ΕΣΣΟ σε σχέση με το
φλέγον ζήτημα της
οδικής ασφάλειας. 

Στην εκδήλωση, η
οποία διοργανώθηκε
κατόπιν κοινής πρω-

τοβουλίας, του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Λάρνακας και της Διοίκησης του ΚΕΝ Λάρνακας,
παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισμούς, ο Υπουργός
Άμυνας, κ. Χριστόφορος Φωκαϊδης, ο Αρχηγός του Γ.Ε.Ε.Φ.,
Αντιστράτηγος Γεώργιος Μπασιακούλης και ο Αρχηγός
Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου.

Ο Υπουργός Άμυνας, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, αφού
υπογράμμισε τη σημασία της καλλιέργειας οδικής συνεί-
δησης, αναφέρθηκε σε μια σειρά από μέτρα που λαμβά-
νονται από το Υπουργείο του και την Εθνική Φρουρά.
Ανάμεσα σε αυτά ο κ. Φωκαΐδης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στο Σύστημα Δωρεάν Διακίνησης με Λεωφορεία, από και
προς τα στρατόπεδα σε όλη την Κύπρο, στο οποίο όπως
είπε, θα δοθεί ώθηση, ώστε να ενθαρρυνθεί η όσο το δυ-
νατό μεγαλύτερη χρήση του.

Από πλευράς του, ο Αρχηγός Αστυνομίας σημείωσε, με-
ταξύ άλλων, ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί
μία ακόμη σαφέστατη ένδειξη της αγαστής συνεργασίας
μεταξύ Αστυνομίας και Εθνικής Φρουράς. Απευθυνόμενος,
στους εθνοφρουρούς, τους κάλεσε να συνταχθούν και
αυτοί στην καθολική προσπάθεια, ούτως ώστε «να  κατορ-

θώσουμε να κάνουμε πραγματικότητα, το μήνυμα που
στέλνει η σημερινή εκδήλωση, το «όραμα μηδέν», τον
υπέρτατο στόχο να μην υπάρξει άλλη απώλεια εθνοφρου-
ρού στην άσφαλτο. Γιατί πραγματική μαγκιά είναι η οδή-
γηση βάσει των κανόνων που έχουν δημιουργηθεί,
ακριβώς για να μας προφυλάσσουν και να μας προστα-
τεύουν», τόνισε εμφαντικά ο κ. Χρυσοστόμου.

Ο Αρχηγός του Γ.Ε.Ε.Φ., στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι
«εκδηλώσεις σαν τη σημερινή, εντάσσονται στο ευρύτερο
πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Εθνικής Φρουράς,
για επιμόρφωση των στελεχών και οπλιτών της, στο πρό-
βλημα της οδικής ασφάλειας». Τόνισε μάλιστα, ότι αποτελεί
υποχρέωση για την Εθνική Φρουρά, η ανάλωση του μεγί-
στου των προσπαθειών της, για διαπαιδαγώγηση των
εθνοφρουρών, με σκοπό την αλλαγή της οδικής συμπερι-
φοράς και τον εκμηδενισμό των τροχαίων οδικών συγ-
κρούσεων.

Στο πλαίσιο, εξάλλου, της εν λόγω εκδήλωσης, έγινε πα-
ρουσίαση από τον Υπεύθυνο Οδικής Ασφάλειας της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, ενώ οι εθνοφρουροί είχαν
την ευκαιρία να δουν από κοντά και να ενημερωθούν για
τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί η Τροχαία.  Επιπλέον,
εθνοφρουροί του ΚΕΝ και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Λάρνακας  βρέθηκαν «αντιμέτωποι» σ’ ένα αγώνα foot-
sal, το αποτέλεσμα του οποίου ήταν  2-1 υπέρ της
Αστυνομίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

«Με όραμα το Μηδέν... καμία απώλεια στην άσφαλτο»:  εκδήλωση ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης για τους νεοσύλλεκτους του ΚΕΝ Λάρνακας



Αστυνομικά Χρονικά 21

AIΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ

Τον περασμένο Νοέμβριο
απεβίωσε σε ηλικία 89
ετών, ο Σάββας Αντωνίου,
πρώην Αρχηγός Αστυνο-
μίας.

Το ύστατο χαίρε στον εκλι-
πόντα εκφώνησε ο Βοηθός
Αρχηγός Αστυνομίας κ.
Λάμπρος Θεμιστοκλέους
επισημαίνοντας τον επι-
βλητικό και δυναμικό χα-

ρακτήρα του και συνάμα την ήρεμη και ευχάριστη
προσωπικότητά του.

Ο Σάββας Αντωνίου γεννήθηκε στο χωριό Φλάσου το
1926. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο Ευρύχου και
εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας το 1944, επί Αγγλο-
κρατίας.

Από τα πρώτα εκείνα χρόνια της σταδιοδρομίας του, δια-
φάνηκαν τα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας
και του χαρακτήρα του, που τον διέκριναν έως την αφυπη-
ρέτησή του από το Σώμα, στην ανώτατη βαθμίδα της ιε-
ραρχίας, ως Αρχηγός Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων,
εργάστηκε στον τομέα της εξιχνίασης του εγκλήματος, με
αξιοσημείωτη επιτυχία, ως αποτέλεσμα της ευφυΐας, της

παρατηρητικότητας και της αποτελεσματικότητας του,
ενώ, λόγω των υψηλών του επιδόσεων, το 1958 τοποθετή-
θηκε στη θέση του εκπαιδευτή στην τότε αστυνομική
σχολή και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του
Τμήματος Ανίχνευσης Εγκλημάτων.

Με την εγκαθίδρυση της ανεξαρτησίας στο νησί μας, η νε-
οσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία, του εμπιστεύεται τη
θέση του Υπαρχηγού του τότε Σώματος της Χωροφυλακής,
η λειτουργία του οποίου διακόπηκε κατά την τουρκανταρ-
σία και τις δικοινοτικές ταραχές ΄63-64. Το 1971 διορίζεται
Αρχηγός της Αστυνομίας, θέση από την οποία υπηρέτησε
επάξια και με όλες του τις δυνάμεις, την κοινωνία και την
πατρίδα, έως την αφυπηρέτησή του, το 1986. Ο Σάββας
Αντωνίου ήταν ο άνθρωπος της πρώτης γραμμής. Κατά τα
τραγικά γεγονότα του 1974 υπήρξε υπέρμαχος της δημο-
κρατίας και της νομιμότητας και για την αντιστασιακή του
δράση φυλακίστηκε από την πραξικοπηματική κυβέρ-
νηση.

Επαγγελματισμός, αφοσίωση στην Υπηρεσία, μα πάνω απ’
όλα, ακεραιότητα και εντιμότητα, είναι λέξεις που τον αν-
τιπροσώπευαν απόλυτα.

Με τη σύζυγό του Μαρούλα, ευτύχησαν να δημιουργή-
σουν μία καλή οικογένεια. Απέκτησαν τέσσερις κόρες, που
τους χάρισαν εφτά εγγόνια και πέντε δισέγγονα. 

Σάββας Αντωνίου – Πρώην Αρχηγός Αστυνομίας

Αστυφύλακας 3049 Αθανάσιος Καρεκλά

Σε βαρύ πένθος βύθισε
την Αστυνομική Διεύθυν-
ση Λευκωσίας ο αδόκητος
και εξαιρετικά πρόωρος
θάνατος του Αστυφύλακα
3049 Αθανάσιου Καρεκλά
που συνέβη τον περα-
σμένο Δεκέμβριο. 

Ο Βοηθός Υπεύθυνος του
Σταθμού Λυκαβητού όπου
εργαζόταν ο Θάνος, Υπα-

στυνόμος Θεοφάνης Γεωργίου, στον επικήδειο λόγο του
αναφέρθηκε στο ακέραιο του χαρακτήρα του καθώς επί-
σης στην ευγένεια, την ειλικρίνεια, την τιμιότητα και την
απλότητα που τον χαρακτήριζε, τονίζοντας ότι ήταν υπό-
δειγμα επαγγελματικής αφοσίωσης και ικανότητας. Ο Αθα-
νάσιος Καρεκλάς ήταν, όπως σημείωσε ο κ. Γεωργίου,
άνθρωπος πράος, αγαπητός, ξεχωριστός και πάντα πρό-

θυμος να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί στους συναν-
θρώπους του.

Ο Αθανάσιος Καρεκλάς γεννήθηκε στη Λευκωσία, στις
6/8/1974 και αποφοίτησε από την Τεχνική Σχολή Λευκω-
σίας το 1992. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά, στο Πεζικό,
ολοκληρώνοντας τη θητεία του από τον βαθμό του Δεκα-
νέα. Στις 13/12/1999 εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας
υπηρετώντας στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης
και αργότερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας και
συγκεκριμένα στο Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων, το Τμήμα
Ανιχνεύσεως Εγκλήματος, τον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλή-
ματος και τέλος στον Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβητού.

Ήταν νυμφευμένος με την Μόνικα Μαχλουζαρίδου, με την
οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Νικόλα δεκατεσσάρων
χρόνων και την Αντιγόνη δώδεκα.

Αιωνία ας είναι η μνήμη του.
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Την ανώτατη διάκριση που
απονέμεται από το Law
Enforcement Torch Run Inter-
national κατέλαβε ο Ανώτε-
ρος Υπαστυνόμος Κώστας
Αυγουστή, Διευθυντής του
Φιλανθρωπικού Σωματείου
Cyprus Police Torch Run. 

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Συνεδρίου του Enforcement
Torch Run International for
Special Olympics, που πραγ-
ματοποιήθηκε τον περα-
σμένο Οκτώβριο στις Μπα-
χάμες, εξετάστηκαν και οι
υποψηφιότητες αστυνομικών

από 118 προγράμματα που
υπάρχουν παγκόσμια, οι οποίοι προτάθηκαν για την απο-
νομή του βραβείου “THE RICHARD LAMUNION HALL OF
FAME“. 

Με την απόκτηση του πιο πάνω βραβείου αναγνωρίζονται
οι ηγετικές ικανότητες του κ. Αυγουστή, καθώς και η

ισχυρή δέσμευση και βαθιά αφοσίωση του στην εκπλή-
ρωση των στόχων του κινήματος, τόσο σε τοπικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο. Απαραίτητα κριτήρια επιλογής των
υποψηφίων αποτελούν επίσης η συνεχής προσπάθεια για
προώθηση των στόχων του κινήματος Torch Run που είναι
η ανάπτυξη και υποστήριξη των σκοπών των Ειδικών
Ολυμπιακών Αγώνων μέσω της προστασίας και στήριξης
που παρέχεται στους αθλητές με ειδικές ικανότητες.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι που προτείνονται για αυτό το
βραβείο θα πρέπει να έχουν μεταφέρει τη φλόγα της ελπί-
δας σε ανεξερεύνητες περιοχές και να έχουν θέσει την απο-
στολή του κινήματος σε νέο επίπεδο.

Την υποψηφιότητα του κ. Κώστα Αυγουστή πρότειναν, ο
Jeremy Adams, μέλος του Executive Council and European
Regional Coordinator του Law Enforcement Torch Run In-
ternational και η κα Ελένη Ρωσσίδου, μέλος του Special
Olympic International Executive Council and National Di-
rector των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το βραβείο δεν αποτελεί μόνο
προσωπική διάκριση του κ. Κώστα Αυγουστή αλλά τιμά το
Φιλανθρωπικό Σωματείο Cyprus Police Torch Run, καθώς
και την ίδια την Αστυνομία.

Ανώτατη διάκριση σε Αξιωματικό της Κυπριακής Αστυνομίας από τον Διεθνή
Φιλανθρωπικό Οργανισμό Law Enforcement Torch Run International

Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Παναγιώτη Καλογήρου
Α.Δ.Ε. Λευκωσίας

8ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αστυνομικών στην αντισφαίριση

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, διεξήχθηκε στο Μιλάνο, το 8ο
πρωτάθλημα αντισφαίρισης της Ευρωπαϊκής Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών. Το πρωτάθλημα πραγματοποιείται
κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ κατά τη φετινή διοργάνωση
έλαβαν μέρος 120 αθλητές – μέλη Ευρωπαϊκών Αστυνο-
μιών από 17 χώρες της Ευρώπης. Η Αθλητική Ένωση Αστυ-
νομικών Κύπρου έλαβε μέρος με τα ακόλουθα μέλη της:

1.  Αστυφ. 644 Άγγελος Ηροδότου

2.  Αστυφ. 920 Αιμίλιος Ανδρέου

3.  Πυρ. 41 Μάριος Κωνσταντίνου

4.  Πυρ. 2918 Γιώργος Ασσιώτης 

5.  Γ/Λοχ. 1458 Κατερίνα Χείλη

6.  Γ/Πυρ. 4118 Φωτεινή Κυριακού

7.  προπονητή τον Πυρ. 1324 Μάριο Χατζηνικολάου

8.  και συνοδό τον Λοχ. 4708 Δημήτρη Κωνσταντίνου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, σε συνεργασία με
το Τμήμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης και τη Σκοπευτική Ορ-
γάνωση της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, διοργά-
νωσε τον περασμένο Οκτώβριο, για δεύτερη χρονιά και με
μεγάλη επιτυχία, σκοπευτικούς αγώνες, με σύνθημα «Σκο-
πεύοντας τη Ζωή». Τα έσοδα διατέθηκαν για φιλανθρωπικό
σκοπό, ενώ την εκδήλωση έθεσε υπό την αιγίδα του ο Αρ-
χηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου.

Στους σκοπευτικούς αγώνες έλαβαν μέρος 100 σκοπευτές,
μεταξύ των οποίων και ο Υπαρχηγός Αστυνομίας και τους
απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα. Επίσης, στους νικητές
απονεμήθηκαν κύπελλα σε τέσσερις κατηγορίες (κυνηγοί,
σκοπευτές, έφηβοι, βετεράνοι άνω των 55 ετών).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Υπαρχηγός Αστυνομίας
κύριος Ανδρέας Κυριάκου, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό
Αστυνομίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου, κ.
Αντώνης Παπακωνσταντίνου, ο Ταξίαρχος κ. Κώστας Χρυ-
σηλίου, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής της Αστυνο-
μίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας κ. Σπύρος
Σωτηρίου, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, κ. Γιάννος Καρούσος,
ο Αντιδήμαρχος Παραλιμνίου κ. Ανδρέας Οικονόμου, ο

Υπεύθυνος Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος και ο Υπεύ-
θυνος Κλάδου Αστυνομικών Σκύλων του Αρχηγείου Αστυ-
νομίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν στρατιώτες, μέλη
κατηχητικών σχολείων και πλήθος κόσμου. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης
επιδείξεις σκοποβολής από τους παγκόσμιους πρωταθλη-
τές, Αντώνη και Παναγιώτα Ανδρέου (πατέρας και κόρη),
τον Ανδρέα Μακρή και Χριστόδουλο Κόκκινο. Στη συνέ-
χεια, ακολούθησε επίδειξη καράτε από τον ομοσπονδιακό
προπονητή Σάββα Κουμάστα. 

Tης Αστυφύλακα 1993 Κωνσταντία Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

«Σκοπεύοντας τη Ζωή»

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Παγκύπριο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας

Πραγματοποιήθηκε, τον περασμένο Οκτώβριο, με μεγάλη
επιτυχία Παγκύπριο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας στις Ολυμ-
πιακές εγκαταστάσεις της ΚΟΤΟΞ στη Λευκωσία. 

Στο Πρωτάθλημα έλαβε μέρος ο Α/Αστυφύλακας 683
Φώτης Φωτίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, ο
οποίος κατέλαβε το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό ολυμπια-
κού τόξου του Σωματείου Τοξοβολίας Λευκωσίας. 

Στους αγώνες συμμετείχαν πέραν των 100 αθλητών απ'
όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Στο ατομικό ανδρών, ο Φώτης Φωτίου έφτασε μέχρι τον
ημιτελικό με πολύ υψηλά σκορ και αποκλείστηκε από τον
πρωταθλητή Κύπρου Μίμη Ελ Χελάλη, όπου τελικά κατέ-
κτησε την 4η θέση.

Ο Φώτης Φωτίου είναι μέλος της εθνικής ομάδας ανδρών
Κύπρου από το 2010.

 

Χρυσό μετάλλιο στο μπόουλινγκ για την Κύπρο στους 20ους παγκόσμιους
αγώνες μεταμοσχευμένων 

Με τη συμμετοχή του κύπριου Α/ Αστυφύλακα 367
Νίκου Καζίνου

Τεράστια επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στους 20ους παγ-
κόσμιους αγώνες μεταμοσχευμένων που πραγματοποι-
ήθηκαν στην Mar Del Plata της Αργεντινής από τις 23 μέχρι
τις 30 Αυγούστου, 2015. 

Συγκεκριμένα, ο αθλητής Νίκος Καζίνος κέρδισε το χρυσό

μετάλλιο σε αγώνες μπόουλινγκ, στην κατηγορία του δι-
πλού, μαζί με τον Γιάννο Νεάρχου, κάνοντας περήφανη την
Κύπρο, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια των μεταμο-
σχευμένων. 

Η Κύπρος συμμετείχε στους αγώνες με τέσσερις αθλητές.
Οι παγκόσμιοι αγώνες μεταμοσχευμένων πραγματοποι-
ούνται κάθε δύο χρόνια.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Τον περασμένο Σεπτέμβριο, πραγματο-
ποιήθηκε το 7ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Ανώμαλου Δρόμου της Βαλκανικής
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών USPB, το
οποίο διεξήχθηκε στις εγκαταστάσεις
της Σχολής Ικάρων στην Αθήνα, με διορ-
γανώτρια την Ελληνική Αστυνομία.

Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος οι Αστυ-
νομικές αθλητικές ενώσεις των χωρών που συμμετέχουν
στη Βαλκανική Ένωση, μεταξύ αυτών και η ΑΕΑΚ, η οποία
συμμετείχε στο πρωτάθλημα με τέσσερις αθλητές, τον
Αστυφύλακα 314 Αβράμη Αβραάμ, τον Αστυφύλακα 3342

Αντρέα Ευσταθίου, τον Πυροσβέστη
4811 Αντρέα Τζιακούρη και την
Αστυφύλακα 347 Νάγια Μοδέστου.

Η Κυπριακή Ομάδα συμμετείχε στο
ατομικό ανδρών απόστασης 8 χιλιο-
μέτρων και ατομικό γυναικών από-
στασης 4 χιλιομέτρων. Η τελική κα-
τάταξη μετά το πέρας των αγώνων επέφερε δύο διακρίσεις
στην ομάδα της ΑΕΑΚ και συγκεκριμένα, το χάλκινο μετάλ-
λιο στο ομαδικό αντρών ως επίσης και το χάλκινο μετάλλιο
στη γενική κατάταξη των χωρών της USPB που έλαβαν
μέρος στο πρωτάθλημα.

Του Λοχία 562 Μάριου Κωνσταντινίδη
Αναπληρωτή Γραμματέα
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου

7ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Το Τμήμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης Πάφου σε συνεργασία
με την Εκκλησιαστική Επιτροπή Κάτω Πάφου και τον Σύλ-
λογο Ελληνοποντίων Πάφου, διοργάνωσαν τον περασμένο
Οκτώβριο, αιμοδοσία στο οίκημα του Συλλόγου Ελληνο-
ποντίων, με σκοπό την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του
Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Η όλη οργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της
Βουλής, κ. Γιαννάκη Ομήρου, ενώ στην αιμοδοσία παρευ-
ρέθηκαν, ο Αστυνομικός και Βοηθός Αστυνομικός Διευθυν-
τής Πάφου.

Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο
και από την Κοινοτική Αστυνόμευση Επισκοπής σε συνερ-

γασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Καντού, με σκοπό την ενί-
σχυση των δυνατοτήτων της τράπεζας αίματος του νοσο-
κομείου Λεμεσού.

Αιμοδοσία

Τον περασμένο Οκτώβριο, πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στο αμφιθέατρο της Επίχωσης, καλλιτεχνική εκδήλωση
με τη συμμετοχή σχολών χορού και μουσικής. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος, 160 παιδιά ηλικίας 12-16 ετών. Κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης διανεμήθηκε, από μέλη του τμήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λεμεσού, ενημερωτικό υλικό για την
οδική ασφάλεια και πρόληψη κλοπών αυτοκινήτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο υπεύθυνος του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος Υπαστυνόμος Χριστόφορος Χαγκούδης,
η υπεύθυνη και μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λεμεσού και πλήθος κόσμου.

Καλλιτεχνική εκδήλωση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
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Του Αστυφύλακα 1060 Χρίστου Χριστοφίδη
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείου Αστυνομίας

Επιτυχής η εφαρμογή του Προγράμματος «Παρατηρητής της Γειτονιάς».
Η Κύπρος καταλαμβάνει τη 2η θέση μετά από ερωτηματολόγιο που
υποβλήθηκε σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιτυχής θεωρείται η
εφαρμογή του Προ-
γράμματος «Παρατη-
ρητής της Γειτονιάς»,
αφού η Κύπρος κατα-
λαμβάνει τη 2η θέση,
ανάμεσα στα άλλα
κράτη μέλη της Ευρώ-
πης, τα οποία εφαρ-
μόζουν τον εν λόγω
θεσμό.

Σύμφωνα με σχετική
έρευνα, το υψηλό-
τερο ποσοστό εφαρ-
μογής του προγράμ-
ματος στην Ευρω-
παϊκή Ένωση σε ανα-
λογία πληθυσμού και
συγκεκριμένα 8%, κα-
τέχει η Σουηδία, ενώ

στη 2η θέση βρίσκεται η Κύπρος με ποσοστό 6.56%.

Η ερευνά αυτή διεξήχθη μετά από οδηγίες του Αρχηγού
Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου προς το Αρμόδιο
Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος, το οποίο σε συνεργασία
με το Γραφείο Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος
του Τμήματος Γ’, ετοίμασαν και απέστειλαν σχετικά ερωτή-
ματα στη Γραμματεία του Δικτύου της Ε.Ε. για την Πρόληψη
του Εγκλήματος (European Union Prime Prevention net-
work – EUSPN), με σκοπό την προώθησή τους προς τα
κράτη μέλη, τα οποία απάντησαν στα ερωτήματα.

Ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς αποτελεί μια σύγ-
χρονη στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος, η οποία
εφαρμόζεται μέσω της συνεργασίας μεταξύ της Αστυνο-
μίας, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Στην Κύπρο, ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς εφαρ-
μόστηκε το 2011 και μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 57,400
Παρατηρητές της Γειτονιάς. Εφαρμόζεται σε 141 δήμους
και κοινότητες, ενώ βρίσκονται στη διαδικασία εφαρμογής
του Προγράμματος ακόμη 44 κοινότητες.

Φιλανθρωπικό πανηγύρι χαράς και τουρνουά futsal

Πραγματοποιήθηκε στις αρχές του περασμένου Οκτω-
βρίου, τουρνουά φούτσαλ, από την Κοινοτική Αστυνό-
μευση Λευκωσίας και τον Οργανισμό Hope in life
foundation. 

Στο τουρνουά, που διεξήχθη σε γήπεδα του Δήμου Στρο-
βόλου, συμμετείχε και η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης

Αστυνομικών Κύπρου (ΑΕΑΚ), καταλαμβάνοντας τη δεύ-

τερη θέση. Η ομάδα της ΑΕΑΚ αποτελείτο από τους: Άρη

Αρτέμη, Ανδρέα Ανδρέου, Δημήτρη Χρυσάνθου, Πανα-

γιώτη Φούτρο, Προκόπη Προκοπίου και Γιάννο Ιωαννίδη.

Υπεύθυνος της ομάδας ήταν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

της ΑΕΑΚ, Μαρίνος Χριστοδούλου.

«Ποδηλατώ με ασφάλεια»

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Κοινοτική Αστυνόμευση Μονής σε συνεργασία με τους συνδέσμους γονέων νηπιαγωγείου
και δημοτικού σχολείου Πύργου Λεμεσού διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Ποδηλατώ με ασφάλεια», η οποία περιλάμ-
βανε διάλεξη και ποδηλασία στους δρόμους του χωριού.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
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Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Κοινοτική
Αστυνόμευση για συνεχή αναβάθμιση της προσφοράς της
στο κοινό, καθιερώνεται μεικτή περιπολία στο Παραλιακό
Μέτωπο της Λάρνακας, με τη χρήση ποδηλάτων.

Τα ποδήλατα προσφέρθηκαν δωρεάν σε μια σεμνή τελετή,
προς την Κοινοτική Αστυνόμευση, από την εταιρεία «Α/φοί
Ανδρέου», πού είναι εισαγωγείς των ιταλικών επαγγελματι-
κών ποδηλάτων, μάρκας «ATTALA REPLAY».

Η καθιέρωση της μεικτής περιπολίας και ιδιαίτερα στο πα-
ραλιακό μέτωπο, θα ενισχύσει την αποτελεματικότητα της
Αστυνομίας, δεδομένης της μείωσης του χρόνου διακίνησης
των μελών καθώς και του χρόνου ανταπόκρισης σε παρά-
πονα πολιτών.

Με τη χρήση του ποδηλάτου, δίδεται η δυνατότητα επισκε-
ψιμότητας σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών σε πιο σύντομο
χρονικό διάστημα, προσφέρεται μεγαλύτερη γεωγραφική
κάλυψη και συμβάλλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων
μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών.

Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, σε μία
σεμνή εκδήλωση, η τελετή παράδοσης του Γραφείου Κοι-
νοτικής Αστυνόμευσης Προκυμαίας, στο Παραθαλάσσιο
Πάρκο της Λεμεσού.

Στόχος του εν λόγω γραφείου, το οποίο θα στελεχώνεται
από μέλη του Τμήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης, είναι η
ενημέρωση για θέματα πρόληψης του εγκλήματος και η
παροχή βοήθειας στο κοινό. Παράλληλα το Γραφείο Κοι-
νοτικής Αστυνόμευσης θα είναι το σημείο έναρξης και
λήξης της περιπολίας με το αστυνομικό ποδήλατο και των
πεζών περιπολιών που θα πραγματοποιούνται και από
άλλα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.

Στην εκδήλωση παράδοσης παρευρέθηκαν και απεύθυναν
χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου, ο
Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου και ο
Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού κ. Κύπρος Μιχαηλίδης.
Το παρόν τους έδωσαν επίσης ο Υπαρχηγός της Αστυνο-
μίας των Βρετανικών Βάσεων, άλλοι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες και εκπρόσωποι τοπικών και δημοτικών αρχών,
καθώς και πλήθος κόσμου.

Της Λοχία 1949 Έλενας Ερμογενίδου
Υπεύθυνης Τμήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού

Αρχίζει τη λειτουργία του το Γραφείο Κοινοτικής Αστυνόμευσης
στην Προκυμαία Λεμεσού

Μεικτή περιπολία με τη χρήση ποδηλάτων

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
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«Πορεία με τις ροζ φιγούρες»

Αρχηγό Αστυνομίας

Κύριε Χρυσοστόμου,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ευγενική
συμμετοχή του γυναικείου αστυνομικού σώματος που πα-
ρευρέθηκε στην εκδήλωση της Europa Donna Κύπρου
«Πορεία με τις Ροζ φιγούρες» στις 10 Οκτωβρίου, 2015.

Είναι μεγάλη μας χαρά που για ακόμη μία φορά μας στη-
ρίζετε σε κάθε μας βήμα, γιατί η ευαισθησία και υποστή-
ριξη που μας δείχνετε, μας δίνει δύναμη και δυνατότητα
να συνεχίσουμε το έργο μας και να εργαστούμε για την
υλοποίηση των στόχων μας ώστε η κάθε κύπρια καρκινο-
παθής να έχει όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση.

Σας ευχαριστούμε και πάλι και προσδοκούμε σε συνέχιση
της συνεργασίας μας.

Εύη Παπαδοπούλου Πρόεδρος 
Φάνη Βασιλείου Γραμματέας

Συμβολή στην οδική ασφάλεια

Αρχηγό Αστυνομίας

Κύριε Χρυσοστόμου

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας μεταδώσω τον
ενθουσιασμό, την ανάγκη και γενικά τα συναισθήματα
όσων έχουν παρακολουθήσει τις διαλέξεις μας.

Όπως ξέρετε, εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου, η Τροχαία
Λεμεσού με επικεφαλής τον κ. Πάμπο Καρή, εκπρόσωπο
Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού, ο σύνδεσμος μοτο-
σικλετιστών Λεμεσού «EGOPHOBIA» και το Ίδρυμα Οδικής
Ασφάλειας «Γιώργος Μαυρίκιος» που εκπροσωπείται από
εμένα ως μητέρα θύματος και την Κατερίνα Παναγιώτου,
θύμα – τετραπληγική, τους Εθελοντές Οδικής Ασφαλείας
Λεμεσού (κα. Μαρία Παραδεισιώτη, Φυσιοθεραπεύτρια και
κα Δώρα Νεοκλέους, Ιδιοκτήτρια Σχολής Οδηγών) και από
φέτος τον εικοσιτετράχρονο πρωταθλητή Ράλλυ Κύπρου
Πανίκο Πολυ- κάρπου, οργώνουμε κυριολεκτικά όλα τα ορ-
γανωμένα σύνολα της πόλης και επαρχίας Λεμεσού από
σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές, Πανεπιστήμια),
Κέντρα Νεότητας χωριών της επαρχίας, βαριές βιομηχα-
νίες, στρατόπεδα και από φέτος ημικρατικές και κρατικές
υπηρεσίες και γενικά οποιοδήποτε οργανωμένο σύνολο
μας καλέσει δίνουμε το παρόν μας, όλοι εθελοντικά και
χωρίς κανένα οικονομικό όφελος.

Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα παίρναμε όλοι τόσα πολλά
από το εκάστοτε ακροατήριο. Βλέποντας ανθρώπους να
δακρύζουν και ειδικά νέους, με απόλυτη τάξη στις διαλέ-
ξεις, οι ερωτήσεις που υποβάλλουν δηλώνουν πόσο πολύ
τους έχουν προβληματίσει τα όσα έχουν ακούσει. Ακόμα
και η προσέγγιση σε εμάς από αυτούς πριν φύγουμε, μία
σφικτή αγκαλιά και δύο λόγια με μάτια δακρυσμένα, σί-
γουρα μας δίνουν μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε και πεί-
σμα να καταφέρουμε το στόχο που όλοι έχουμε θέσει.
ΟΡΑΜΑ ΜΗΔΕΝ.

Μέσω εσάς κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας, θα ήθελα να
συγχαρώ τον Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού κ. Κύπρο Μι-
χαηλίδη και τον μέχρι πρόσφατα υπεύθυνο Τροχαίας Λε-
μεσού κ. Μιχάλη Κατσουνωτό που ήταν μαζί μας σε
αρκετές από τις διαλέξεις της ομάδας μας δίνοντας με τον
τρόπο αυτό περισσότερη βαρύτητα και στήριξη. Συγχαρη-
τήρια θα ήθελα να απευθύνω ειδικά στον κ. Καρή που είναι
ο εμπνευστής και συντονιστής της ομάδας από την αρχή.

Ευελπιστούμε σε ακόμη πιο πολλές διαλέξεις, όχι μόνο στη
Λεμεσό αλλά και στις άλλες επαρχίες και πως χρόνο με το
χρόνο η τραγική λίστα των νεκρών θα μικραίνει.

Είμαι σίγουρη πως θα σας έχουμε στο πλευρό μας σε ό,τι
σας χρειαστούμε.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Λένα Μαυρικίου – Κατελάρη
Πρόεδρος 

Άμεση βοήθεια σε πολίτες

Αρχηγό Αστυνομίας

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,

Ονομάζομαι Ν. Δ. και θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς για
ένα περιστατικό που μου συνέβη τον περασμένο Αύγου-
στο.

Συγκεκριμένα, βρισκόμουν στο αυτοκίνητο με άλλο πρό-
σωπο σε περιοχή της Λεμεσού όπου για κάποιο λόγο αναγ-
κάστηκα να το ακινητοποιήσω και να κατέβω για λίγο.
Επιστρέφοντας στο όχημα μου, διαπίστωσα ότι είχα χάσει
τα κλειδιά μου ενώ το αυτόματο σύστημα συναγερμού
μπήκε σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούμε σε
αυτό.

Με την πάροδο του χρόνου το οξυγόνο στο αυτοκίνητο
άρχισε να λιγοστεύει με αποτέλεσμα να αρχίζω να ζαλίζο-
μαι. Πανικόβλητος και με τις λιγοστές δυνάμεις, προσπά-
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θησα να σπάσω το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου χωρίς απο-
τέλεσμα. 

Μη έχοντας άλλη επιλογή τηλεφώνησα στη γραμμή άμε-
σης επέμβασης 112 και τους εξήγησα την κατάσταση. Δυ-
στυχώς δεν ήμουν σε θέση να γνωρίζω την επ΄ ακριβή
τοποθεσία που βρισκόμασταν. Αφού έδωσα μία περι-
γραφή για την περιοχή που ήμασταν, δύο αστυνομικοί του
ΚΕΜ ΟΥΛΑΕ Λεμεσού, ο Αστυνομικός 133 Παναγιώτης Σο-
φοκλέους και ο Αστυνομικός 2223 Ευέλθων Ευέλθοντος με
κάλεσαν στο τηλέφωνο για να μας καθησυχάσουν λέγον-
τας μας ότι καταβάλλουν προσπάθειες να μας εντοπίσουν.
Με την πάροδο πολύ λίγου χρόνου, οι δύο αστυνομικοί
μας εντόπισαν και άρχισαν ενέργειες για τον απεγκλωβι-
σμό μας από το αυτοκίνητο.

Αφού έσπασαν το πίσω δεξί τζάμι του αυτοκινήτου μας
έβγαλαν από το αυτοκίνητο και μας προσέφεραν νερό.
Έμειναν μαζί μας αρκετή ώρα αναμένοντας φιλικό μου
πρόσωπο να μου φέρει κλειδιά του αυτοκινήτου μου.

Ακόμη και μετά την επιστροφή μου στο σπίτι, τα δύο μέλη
της Αστυνομίας επικοινώνησαν μαζί μου για να διαπιστώ-
σουν εάν είμασταν καλά.

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο αστυνομικούς
οι οποίοι με το ζήλο και την αφοσίωση που επέδειξαν μας
έσωσαν ουσιαστικά τη ζωή. 

Είναι προς τιμήν σας κύριε Αρχηγέ, που έχετε τέτοια μέλη
στο Σώμα και θέλω να τους ευχαριστήσω για ακόμη μία
φορά και να τους ευχηθώ εις ανώτερα και κάθε προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία. 

Άψογη συμπεριφορά σε παρανομούντα

Αρχηγό Αστυνομίας

Κύριε Αρχηγέ,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας εκφράσω τις
ευχαριστίες μου προς τον Αστυφύλακα 1797 Κωνσταντίνο
Κωνσταντίνου, για τον τρόπο που μου έχει φερθεί και με
έχει αντιμετωπίσει εν ώρα καθήκοντος.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούλιο και ενώ είχα προβεί
σε παράβαση με το αυτοκίνητό μου, ο Αστ. 1797 μου συμ-
περιφέρθηκε με ευγένεια και μου ζήτησε με ευπρεπή
τρόπο να τον ακολουθήσω στον πλησιέστερο Αστυνομικό
Σταθμό της περιοχής.

Νιώθω έντονα την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες

μου, γιατί αν και δεν ήμουνα συνεργάσιμος μαζί του από
την αρχή, η όλη του συμπεριφορά και ευγένεια με παρακί-
νησε στο να φερθώ και εγώ με τον ίδιο τρόπο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η συμπεριφορά του εν
λόγω αστυνομικού με ανάγκασε να απολογηθώ και να αι-
σθανθώ εγώ άσχημα για τη δική μου συμπεριφορά προς
αυτόν .

Α. Τ.

Άμεσος χειρισμός υπόθεσης διάρρηξης

Αρχηγό Αστυνομίας

Αστυνομικό Διευθυντή Επαρχίας Λευκωσίας

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις ευχα-
ριστίες μου προς τα μέλη του Κλιμακίου Διαρρήξεων του
Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλήματος Λευκωσίας για τον
άψογο χειρισμό της υπόθεσης διάρρηξης της οικίας των
γονέων μου, συμβάλλοντας στην άμεση σύλληψη των
δραστών.

Από την επαφή που είχα με τα μέλη του κλιμακίου που χει-
ρίστηκαν την υπόθεση, διαπίστωσα ότι διακρίνονται για
τον επαγγελματισμό, την προθυμία και την ευγένειά τους.

Παρακαλώ όπως διαβιβάσετε στον καθένα ξεχωριστά
τόσο τις δικές μου ευχαριστίες, όσο και των γονέων μου.

Ε. Π. 

Εκδικασθείσα υπόθεση κλοπής αυτόματου
όπλου

Αρχηγό Αστυνομίας

Κύριε Αρχηγέ

Με αφορμή την εκδίκαση της πιο πάνω υπόθεσης από το
κακουργιοδικείο Πάφου και την επιβολή συντρεχουσών
ποινών φυλάκισης με ανώτερη αυτή των έξι ετών, επικοι-
νωνώ μαζί σας για να σας εκφράσω την ευαρέσκειά μου
για την άριστη συνεργασία που είχα με μέλη του Τμήματος
Ανιχνεύσεως Εγκλήματος Πάφου, στη διεκπεραίωση της
υπόθεσης.

Ο άμεσος και γρήγορος χειρισμός της υπόθεσης από τα
μέλη του Τ.Α.Ε. Πάφου και ο επαγγελματισμός που υπέδει-
ξαν στη συμπλήρωση των φακέλων της υπόθεσης, οδή-
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γησε τον κατηγορούμενο στην παραδοχή των κατηγοριών
ενώπιον του Δικαστηρίου.

Όλα τα μέλη της Αστυνομίας που εμπλέκονταν στην υπό-
θεση, με μεγάλη προθυμία και αφοσίωση συνέβαλαν στη
διερεύνηση και εξιχνίασή της.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στην ανακριτική ομάδα
και συγκεκριμένα στους Α/Αστυφ. 2495 Α. Τσαππή,
Α/Αστυφ. 1784 Κ. Κλεόπα, Α/Αστυφ. 1898 Λ. Γεωργιάδη,
Αστυφ. 1698 Κ. Κυριάκου, Αστυφ. 495 Γ. Δημητρίου, ως επί-
σης και στον Υπαστυνόμο Κ. Κλεάνθους που προΐστατο
των ερευνών. Συγχαρητήρια αξίζουν στους Α/Αστυφ. 1827
Μ. Καλλή που έλαβε την πληροφορία και στον Ασυφ. 4415
Β. Βασιλείου που τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να
ανακόψει τον κατηγορούμενο. Άριστη ήταν επίσης η συ-
νεργασία με τον Υπεύθυνο του Τ.Α.Ε. Πάφου κ. Νίκο
Τσαππή.

Με εκτίμηση
Ξένια Ξενοφώντος
Δημόσιος Κατήγορος
για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
Αρχηγό Αστυνομίας

Φιλανθρωπικό έργο Αστυνομίας

Αξιότιμε Κύριε,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες προς την Αστυνομία και ειδικότερα
την Κοινοτική Αστυνόμευση Αγίου Ιωάννη Λεμεσού, για το
σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο που επιτελούν.

Μέσα από το φιλανθρωπικό παζαράκι με φυτά που διορ-
γανώθηκε, κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας στον προαύ-
λιο χώρο του Ναού του Αγίου Νικολάου Πολεμιδιών, το
ποσό που συγκεντρώθηκε κατατέθηκε στο ταμείο της Φι-
λόπτωχου αδελφότητας της ενορίας μας που στηρίζει άπο-
ρες οικογένειες.

Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί εσάς και την οικογένεια σας και
να σας δίνει δύναμη για να φέρνετε σε πέρας το έργο που
επιτελείτε.

Με την εν Χριστώ Αγάπη
Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Κωνσταντίνου
Πρόεδρος Φιλόπτωχου Αδελφότητας 

Εντοπισμός και διάσωση τουριστών
που βρίσκονταν σε σκάφος

Αρχηγό Αστυνομίας

Κύριε Αρχηγέ,

Σκάφος με τουρίστες που εξόρμησε στη θαλάσσια περιοχή

του Ακάμα τον περασμένο Σεπτέμβριο, λόγω της σκόνης

που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα, έχασε τον προσανα-

τολισμό του με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από τα πα-

ράλια της περιοχής του Λατσιού.

Ενεργώντας άμεσα η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία Λα-

τσιού, εντόπισε το σκάφος και διέσωσε τους επιβαίνοντες

σε αυτό.

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας

στη Διοίκηση και τα μέλη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυ-

νομίας Λατσιού.

Με εκτίμηση

Φ. Ν. 

Παροχή βοήθειας σε πολίτες

Αρχηγό Αστυνομίας

Τον περασμένο Αύγουστο ενώ μετέβαινα με το αυτοκίνητο

μου στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού σε κά-

ποιο σημείο του δρόμου, αναγκάστηκα να ακινητοποιήσω

το όχημα μου λόγω αιφνίδιας κένωσης του ελαστικού.

Λίγο αργότερα πέρασε από το σημείο όπου βρισκόμασταν

ένα περιπολικό, με δύο αστυφύλακες, τον Αστυφ. 2038 και

Αστυφ 4395. Οι δύο αστυνομικοί με μεγάλη προθυμία ανέ-

λαβαν την αντικατάσταση του ελαστικού του οχήματός

μου.

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την επιμονή και την προ-

θυμία τους για να μας βοηθήσουν.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Δημητρίου 

Πρώην Ευρωβουλευτής 
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Παροχή βοήθειας και άψογη συμπεριφορά
σε τουρίστα

Zacharias Chrysostomou
Chief of Police

Dear Sir,

It is my great pleasure to bring to your attention the dedi-
cated and generous treatment of your officer Mr. Marios
Michaelas (PC 596).

Last August when I was in Cyprus on holiday, I had mistak-
enly forgotten my wallet in the car that I had returned to
the rental car service.

Consequently, I approached the airport police, where I
luckily encountered Mr. Marios Michaelas, the officer at
duty at the time. After I described to officer Michaelas the
unfortunately circumstances, he immediately offered his
kind assistance.

Officer Michaelas first tried to help me locate the car, and
after several phone calls and inquiries, he was able to find
out that the car had already been taken to the vehicle
treatment area. 

In my perspective, you should be proud for having such
service men under your command. Once again I wish to
express my appreciation and gratitude.

Yours sincerely 
E. R. 

Ευχαριστίες οικογένειας Σάββα Αντωνίου

Αρχηγό Αστυνομίας
κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου

Εκ μέρους της οικογένειας του πολυαγαπημένου συζύγου
μου Σάββα Αντωνίου θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας
ευχαριστίες προς το αστυνομικό σώμα και σε σας προσω-
πικά για τις τιμές που απένειμε η Αστυνομία κατά τη διάρ-
κεια της κηδείας προς τον σύζυγό μου.

Ολόκληρη η ζωή του ήταν ταυτισμένη με το αστυνομικό
σώμα, το οποίο υπηρέτησε με μεγάλη αφοσίωση και
αγάπη, γι΄ αυτό και η παρουσία και συμβολή σας στην κη-
δεία έχει μεγάλη σημασία για μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης σε όλη την ομάδα του Γρα-
φείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων που οργάνωσε την τε-
λετή, στα μέλη της Φιλαρμονικής και στην ΜΜΑΔ.

Ο Θεός ας αναπαύσει τη ψυχή του.

Μαρούλα Σάββα Αντωνίου

Φιλανθρωπικό παζαράκι

Αρχηγό Αστυνομίας

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες για το φιλανθρωπικό παζαράκι
που διοργάνωσαν, με μεγάλη επιτυχία, οι Αστυνομικοί της
Γειτονιάς της ενορίας  Αγίου Ιωάννου Λεμεσού στον περί-
βολο του Ιερού Ναού Αποστόλου Αντρέα, τα έσοδα του
οποίου προσφέρθηκαν για τις ανάγκες του φιλανθρωπικού
έργου της ενορίας μας.

Με εκτίμηση
Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αποστόλου Ανδρέα

Παροχή βοήθειας

Αρχηγό Αστυνομίας
Κύριε Αρχηγέ,

Επιθυμώ να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη βοή-
θεια που μου παρασχέθηκε από δύο μέλη του Αστυνομι-
κού Σταθμού Πλατρών όταν στην προσπάθεια μου να
εκτελέσω κάποιες γεωργικές εργασίες σε περιβόλι που δια-
τηρώ στο χωριό, συνάντησα ορισμένες δυσκολίες, από γεί-
τονες μου, σχετικά με την εξασφάλιση νερού.

Αφού ανέφερα το παράπονο μου στα δύο μέλη του Σταθ-
μού Αστυφύλακα 3367 Γεώργιο Σωφρονίου και Αστυφύ-
λακα 1674 Παναγιώτη Κοφτερό, με δική τους παρέμβαση
το ζήτημα λύθηκε και έτσι μπόρεσα να ολοκληρώσω τις
εργασίες που είχα προγραμματίσει.

Με τιμή
Ν.Π.

Παροχή βοήθειας κατόπιν τροχαίας σύγκρουσης

Αστυνομικό Διευθυντή Τμήματος Β΄

Υπόψη Υπαστυνόμου Μάριου Ζωνιά

My name is Joseph Georgiou and I would like to refer to
my little accident I had outside Moni village when my tire
burst off on. After a while a police car stopped to help me.
I would like to thank the police constable 3549 Constan-
tino Constantinou and 2143 George Georgiou for their
help. They are very professionals and very devoted to their
duty. 

We are proud to have such people in the police.

Best Regards
Joseph Georgiou






