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ΜΗΝΥΜΑ ΕΚ ΔΟΤΗ
Φίλοι αναγνώστες,

ΕΚΔΟΤΗΣ

Μπαίνοντας ξανά στην καθημερινότητά μας, στο κύριο
θέμα του περιοδικού γίνεται εκτενής αναφορά στο
φλέγον ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού που απασχολεί έντονα γονείς και εκπαιδευτικούς. Στο άρθρο επεξηγούνται τα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα θύματα
του bullying και ο τρόπος χειρισμού και αντιμετώπισης
ενός τέτοιου φαινομένου από τους γονείς.

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Ένα άλλο επίκαιρο θέμα που μας απασχολεί ως Αστυνομία είναι ο τομέας της δημόσιας ασφάλειας που κλονίζεται στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη και η πολυπλοκότητα του σύγχρονου εγκλήματος. Παρά το γεγονός
όμως αυτό, το νησί μας έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα
της υψηλού επιπέδου δημόσιας ασφάλειας και τάξης και
προς την κατεύθυνση αυτή λαμβάνονται διάφορες δράσεις από την Κυπριακή Αστυνομία. Σχετικό άρθρο παρατίθεται από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας για
την ασφάλεια στον τουρισμό.
Στις δράσεις που αναλαμβάνονται, συγκαταλέγονται,
μεταξύ άλλων, η καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος και της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε στις 22 και 23 Ιουνίου, 2017 από την Αστυνομία Κύπρου το 2ο διεθνές συνέδριο με θέμα «Πολιτικές
Μείζονος Σημασίας στη Διαχείριση του Οργανωμένου
Εγκλήματος και της Διαφθοράς: Ευρωπαϊκές και Διεθνείς
Διαστάσεις»,με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αντιπροσώπων από τους κορυφαίους στον κόσμο Οργανισμούς
Επιβολής του Νόμου και της Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας.
Επιπρόσθετα, ο εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση της
Αστυνομίας αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες
του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου. Στο
πλαίσιο αυτό, ο κ. Χρυσοστόμου πραγματοποίησε πρόσφατα σημαντικές επαφές και συναντήσεις με Αρχηγούς
και Αξιωματικούς Αστυνομιών άλλων χωρών με βασική
επιδίωξη πιο στενής συνεργασίας μαζί τους στα θέματα
αυτά.
Εξάλλου, το τροχαίο πρόβλημα και η μείωση των οδικών
τροχαίων συγκρούσεων βρίσκονται συνεχώς στις προτεραιότητες της Αστυνομίας. Ως εκ τούτου, τα «Αστυνομικά Χρονικά» φιλοξενούν μελέτη για τους κινδύνους
που ελλοχεύουν κατά την οδήγηση από υπερήλικες και
εισηγήσεις για υιοθέτηση πιθανών προληπτικών μέτρων
στην Κύπρο.
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Στο εν λόγω τεύχος φιλοξενείται, επίσης, άρθρο για τις
αρχές αστυνόμευσης στην Κύπρο κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας (1571-1878).
Να σημειωθεί τέλος ότι, οι επιτυχίες της Αστυνομίας
συνεχίστηκαν σε πολλά επίπεδα και ιδιαίτερα στον
τομέα της εξάρθρωσης σπειρών διακίνησης ναρκωτικών
και του άμεσου εντοπισμού και σύλληψης δραστών
sεγκληματικών ενεργειών. Παράλληλα, συνεχίστηκε η
κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά της Αστυνομίας
και μέλη της Αστυνομίας διακρίθηκαν.
Τα «Αστυνομικά Χρονικά»

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - EKΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Του Ε/Αστ. 5891 Νεκτάριου Βραχίμη
Γραφείο Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Σχολικός εκφοβισμός (bullying)
Έρευνες δείχνουν ότι 17% των μαθητών δημοτικού
και γυμνασίου στην Κύπρο εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού

Ο όρος «bullying» χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην καθημερινότητά μας και αναφέρεται σε καταπιεστικές συμπεριφορές από ένα άτομο προς το άλλο. Πόσες φορές έχουμε
ακούσει ή χρησιμοποιήσει εκφράσεις του τύπου «τούτος /
τούτη κάμνει μου bullying!», εννοώντας ότι έχουμε δέκτες
καταπιεστικής συμπεριφοράς από ένα άτομο ή μια ομάδα
ατόμων. Εντούτοις, για να θέσουμε το θέμα στη σωστή του
διάσταση, και ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφία, θα
παρατηρήσουμε ότι ο όρος «bullying» χρησιμοποιείται για να
περιγράψει φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. Το φαινόμενο
του σχολικού εκφοβισμού, γνωστό και ως «bullying» έχει
πάρει αυξανόμενες διαστάσεις, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία
χρόνια. Επιπλέον έχει αναγνωστεί ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα (Olweus, 1993) και έχει απασχολήσει, σε μεγάλο
βαθμό, τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία. Μεταξύ των
θεμάτων που έχουν μελετηθεί εκτενώς είναι ο ορισμός του
σχολικού εκφοβισμού, οι μορφές του, οι κατηγοριοποιήσεις
των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτό καθώς και η σχέση του
με τον αυτοκτονικό ιδεασμό.
Η διεθνής βιβλιογραφία ορίζει τον σχολικό εκφοβισμό ως «μια
μορφή επιθετικής συμπεριφοράς ή πράξεων που αποσκοπούν στην εσκεμμένη πρόκληση κακού με δράστη ένα άτομο
ή μια ομάδα, που εκτελείται επαναλαμβανόμενα και διαχρονικά και που προϋποθέτει μια ανισορροπία δυνάμεων»

(Nansel, Overpeck, Pilla, Ruan, Simons-Morton & Scheidt,
2001) και που συμβαίνει κυρίως στο σχολικό χώρο. Επιπρόσθετα, ο σχολικός εκφοβισμός απορρέει από την ανάγκη για
κατάχρηση εξουσίας πάνω σε άλλα άτομα και την επιθυμία
για κυριαρχία πάνω σε άλλους και είναι σκόπιμος και προκαλεί
σωματικές και ψυχικές βλάβες τόσο στο θύμα (victim) όσο και
στο θύτη (bully) (Stavrinides, Paradeisiotou, Tziogouros,
& Lazarou, 2010).
Το χαρακτηριστικό της ανισορροπίας δυνάμεων που έχει αναφερθεί απορρέει από τη διαφορετικότητα του θύματος από
άλλα άτομα ή μια ομάδα και μπορεί να είναι κοινωνικό (π.χ.
φύλο, φυλή, θρησκεία, σεξουαλικός προσανατολισμός) ή
ακόμη και σωματικό, όπως είναι για παράδειγμα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εμφάνισης. Ο σχολικός εκφοβισμός
έχει διάφορες μορφές, με τις πιο γνωστές να είναι μέχρι
στιγμής:
1. σωματικός εκφοβισμός (χτυπήματα, γροθιές, κλωτσιές,
κλοπές των αντικειμένων του θύματος ή πρόκληση
ζημιών σε αντικείμενα του θύματος),
2. λεκτικός εκφοβισμός (απειλές, εκβιασμοί, πειράγματα,
κοροϊδία, διάδοση φημών, παρενόχληση),
3. κοινωνικός εκφοβισμός (εσκεμμένος αποκλεισμός από
κοινωνικές και σχολικές δραστηριότητες),
4. σεξουαλικός εκφοβισμός (χρήση σχολίων σεξουαλικού
περιεχόμενου, αισχρές χειρονομίες), και
5. διαδικτυακός εκφοβισμός (αποστολή ενοχλητικών
ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου ή
ηλεκτρονικού υπολογιστή), (Hinduja, &Patchin, 2010;
Stavrinides, et al., 2010).
Εξίσου σημαντική είναι και η διάκριση των ρόλων των ατόμων
τα οποία εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις ομάδες
ατόμων που εμπλέκονται απευθείας σε τέτοιας μορφής περιστατικά (Georgiou&Stavrinides, 2008; Stavrinides, et al., 2010):
1. Ο θύτης/«νταής» (bully), που είναι ο δράστης της επιθετικής συμπεριφοράς.
2. Το θύμα (victim), που είναι ο στόχος της επιθετικής
συμπεριφοράς, και
3. Ο θύτης/θύμα (bully/victim), που είναι άτομα τα οποία
εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού τόσο
ως θύτες όσο και ως θύματα.
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Οι τρεις πιο πάνω ομάδες διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους και τις πεποιθήσεις τους. Στην
πρώτη ομάδα οι «νταήδες» χαρακτηρίζονται από παρορμητισμό, επιθετικότητα, φυσική δύναμη και επιβλητική συμπεριφορά. Επιπλέον, έχουν θετική αντίληψη για τη χρήση βίας
και ακολουθούν αποκλειστικά επιθετικές στρατηγικές στη
διαπραγμάτευση διαπροσωπικών τους συγκρούσεων, μιας
και αδυνατούν να εντοπίσουν και να χρησιμοποιήσουν άλλες
στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Τα θύματα, από την άλλη
πλευρά, παρουσιάζουν αυξημένα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, διακατέχονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και κακές κοινωνικές δεξιότητες, αντιμετωπίζουν
μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολεύονται να συνεχίσουν τη
φοίτησή τους στο σχολείο, δεν συμμετέχουν ενεργά σε σχολικές δραστηριότητες και εμφανίζουν ψυχοσωματικά συμπτώματα λόγω της καταπιεστικής συμπεριφοράς που γίνονται
δέκτες. Η τρίτη ομάδα των θυτών/θυμάτων παρουσιάζει το
μεγαλύτερο ποσοστό προβλημάτων προσαρμογής σε σχέση
με τις άλλες δύο ομάδες, επιδεικνύοντας τόσο προβλήματα
εξωτερίκευσης αλλά και εσωτερίκευσης. Η συγκεκριμένη
ομάδα συνδέεται με συμπτώματα υπερκινητικότητας και έχει
αποδειχθεί ότι είναι η πιο ευάλωτη ομάδα όσον αφορά την
εμφάνιση ψυχοπαθολογικών προβλημάτων.
Ένα άλλο σημείο που χρήζει αναφοράς είναι οι συνέπειες του
σχολικού εκφοβισμού. Ο σχολικός εκφοβισμός δεν
επιφέρει μόνο βραχυπρόθεσμες δυσκολίες στα εμπλεκόμενα
άτομα. Αντίθετα, έρευνες που ασχολήθηκαν με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του φαινομένου έδειξαν ότι οι «νταήδες»
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμπλακούν και να καταδικαστούν για αξιόποινες πράξεις (Whitney & Smith, 1993),
έχοντας αυξημένες πιθανότητες για εμφάνιση εγκληματικών
συμπεριφορών και κατάχρησης αλκοόλ στην ενήλική τους
ζωή. Τα θύματα παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες για
εμφάνιση κατάθλιψης και χαμηλής αυτοπεποίθησης ως ενήλικες και είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν δυσκολίες στην
ενήλικη σεξουαλική τους ζωή (Gilmartin, 1987). Επιπλέον, μερικά άτομα και από τις τρεις ομάδες εμπλεκόμενων, που αναφέρθηκαν προηγουμένως, μπορεί να παρουσιάσουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Ο σχολικός εκφοβισμός συσχετίζεται με την
διάπραξη απόπειρας αυτοκτονίας, με κάποιες από τις απόπειρες να είναι επιτυχημένες (Prewitt, 1998; Hinduja&Patchin,
2010).
Όσον αφορά την Κύπρο, στην πρώτη επιδημιολογική μελέτη
σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού (Stavrinides,
et al., 2010), φαίνεται ότι τα δεδομένα για την κυπριακή κοινωνία επιβεβαιώνουν την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι 17% των μαθητών δημοτικού και
γυμνασίου εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος πληθυσμός κατηγοριοποιείται στις τρεις ομάδες που σχετίζονται με το θέμα και
αναφέρονται πιο πάνω. Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι
4,2% των μαθητών δημοτικού και γυμνασίου κατηγοριοποι-

ούνται ως θύτες/θύματα, 5,4% κατηγοριοποιούνται ως αποκλειστικά θύτες, και 7,4% κατηγοριοποιούνται ως αποκλειστικά θύματα.
Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας
είναι ο εντοπισμός αλληλεπίδρασης μεταξύ ηλικίας και φύλου
όσον αφορά την ένταση του σχολικού εκφοβισμού. Φαίνεται
ότι η ηλικία λειτουργεί μεσολαβητικά στη σχέση μεταξύ
φύλου και σχολικού εκφοβισμού, καθώς τα αγόρια φαίνεται
να αυξάνουν την ένταση των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού περνώντας από το δημοτικό στο γυμνάσιο, ενώ τα κορίτσια παραμένουν σε σταθερά επίπεδα. Επιπλέον, βρέθηκε
ότι τα αγόρια που βρίσκονται στην εφηβεία είναι πιο πιθανό
να είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού σε σύγκριση με τα κορίτσια, ενώ στην παιδική ηλικία τα επίπεδα θυματοποίησης
παραμένουν ίσα. Τα πιο πάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν ήδη
υπάρχουσα βιβλιογραφία.
Εν κατακλείδι, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί κυρίαρχο θέμα συζήτησης στο σχολικό περιβάλλον. Η
εμπιστοσύνη μεταξύ γονέα και παιδιού και η ενθάρρυνση για
αποκάλυψη τέτοιων γεγονότων αποτελεί το πρώτο βήμα για
εντοπισμό και καταγραφή τέτοιων φαινομένων. Επιπλέον, μια
πολυδιάστατη αντιμετώπιση τέτοιων κρουσμάτων, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μπορεί να αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Συνεπώς, ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να συζητούν τις
εμπειρίες τους και υιοθετήστε ως θέση αρχής την ήρεμη ανταλλαγή απόψεων τόσο με τα παιδιά αλλά και με εκπαιδευτικούς και άλλους γονείς για να αντιμετωπίσετε τέτοια
φαινόμενα.
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AΡΘΡΑ
Του Εκπροσώπου Τύπου Αστυνομίας
Αστυνόμου Β' Αντρέα Αγγελίδη

Ασφαλής τουριστικός προορισμός η Κύπρος
Η επένδυση στη δημόσια ασφάλεια, εξυπακούει
και αυξημένη επένδυση στην Κύπρο
Από την ομιλία του
Εκπροσώπου
Τύπου
Αστυνομίας στο εργαστήρι της Πλατφόρμας
για την ασφάλεια στον
τουρισμό
Η τουριστική βιομηχανία
αναπτύσσεται συνεχώς,
αφού ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε χρόνο σε
διάφορες χώρες ανά το
παγκόσμιο για σκοπούς αναψυχής. Παρόλο ότι λόγω της
διαμορφούμενης κατάσταση στα παγκόσμια δρώμενα το
τουριστικό ρεύμα έχει επηρεαστεί, εντούτοις οι τουρίστες
ψάχνουν νέους ασφαλείς προορισμούς για τις προγραμματισμένες τους διακοπές.
Στις ασφαλείς χώρες για διακοπές συγκαταλέγεται και η
Κύπρος. Η Κύπρος αποτελεί έναν ελκυστικό τουριστικό
προορισμό στη Μεσόγειο λόγω του υψηλού επιπέδου
ασφάλειας που παρέχει αλλά και του πολιτισμού χιλιάδων
χρόνων που έχει να επιδείξει.
Συγκεκριμένα, κατά την τελευταία τριετία παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο.
Η αύξηση αυτή, που αδιαμφισβήτητα αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους οικονομικούς πνεύμονες του νησιού
και πολύτιμο βοήθημα για την τοπική ανάπτυξη, με επενδύσεις κεφαλαίων που οδηγούν στην αύξηση της απασχόλησης και της ευημερίας, είναι συνυφασμένη με το πολύ
υψηλό επίπεδο ασφάλειας που υπάρχει, συγκριτικά με
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής.
Το νησί, μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον,
όσον αφορά στην ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και στην
Ευρώπη, αλλά και στην πολυπλοκότητα του σύγχρονου
εγκλήματος ανά το παγκόσμιο, έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της υψηλού επιπέδου δημόσιας ασφάλειας που προσφέρει και αυτό το καθιστά ελκυστικό τουριστικό
προορισμό.
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Πολλές έρευνες καταδεικνύουν ότι ο αυξημένος κίνδυνος
σε μια περιοχή είναι αυτός που χαλάει τη φήμη της ως τουριστικός προορισμός και επηρεάζει την τουριστική κίνηση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αστυνομία δίνει ύψιστη προτεραιότητα στον τομέα της ασφάλειας των τουριστών, μέσα από
μια σειρά ενεργειών που προωθεί όπως πεζές περιπολίες,
εκστρατείες πρόληψης οδικών ατυχημάτων και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Επίσης, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
και λαμβάνει τέτοιες δράσεις, για διασφάλιση και διατήρηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας στη χώρα μας. Η
ανάγκη για τη διατήρηση και τη διασφάλιση αυτών των
υψηλών επιπέδων της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προϋποθέτει ταυτόχρονα τη συνεργασία Αστυνομίας, αρμόδιων και συναρμόδιων φορέων αλλά και απλών πολιτών
στα θέματα αστυνόμευσης.
Εξάλλου, ανάμεσα σε άλλα, η ηγεσία της Αστυνομίας έχει
συχνές συναντήσεις με τις δημοτικές αρχές των τουριστικών περιοχών, με σκοπό την ενδυνάμωση των μέτρων
ασφαλείας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, λαμβάνει μια σειρά
άλλων μέτρων, με στόχο την βελτίωση του αισθήματος
ασφάλειας τόσο των τουριστών, όσο και των κατοίκων των
τουριστικών περιοχών, όπως οι ενημερωτικές διαλέξεις
προς στοχευμένες ομάδες της τουριστικής βιομηχανίας,
καθώς και οι στοχευμένες εκστρατείες ελέγχου της Αστυνομίας για πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και του
εγκλήματος.
Παράλληλα, απέναντι στη νέα διαμορφούμενη πραγματικότητα, η Αστυνομία κατανοεί πλήρως την αναγκαιότητα
της ενεργούς συμμετοχής του κοινού στα θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, με τους πολίτες να γίνονται εταίροι της αστυνομίας, καταθέτοντας αυτοβούλως την ενεργό
συμβολή τους στο κοινωνικό κεφάλαιο. Έτσι εφαρμόζει
μια νέα προσέγγιση στην αστυνόμευση, με αυτούσια την
ανθρώπινη διάσταση. Πρόκειται για το μοντέλο της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, το οποίο εμβολιάζει με πτυχές της
έξυπνης αστυνόμευσης και της αστυνόμευσης με επίκεντρο την πληροφορία. Με θεσμούς όπως αυτοί του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής, του Παρατηρητή της Πυροσβεστικής, αλλά και του Παρατηρητή της Γειτονιάς, δίνεται
η δυνατότητα στους πολίτες να διατηρούν άμεση και συστηματική καθημερινή επαφή με την Αστυνομία και να
σχεδιάζουν από κοινού την προληπτική τους δράση.

AΡΘΡΑ
Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Κυριάκου Λαγού
Γραφείο Μελετών και Ερευνών Αστυνομικής Ακαδημίας

Αρχές Αστυνόμευσης κατά την Περίοδο της Τουρκοκρατίας
Στην Κύπρο, μετά την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς, το 1571, επιβλήθηκε το ίδιο διοικητικό, νομικό αλλά
και κοινωνικό σύστημα που ίσχυε και στην υπόλοιπη τους
αυτοκρατορία. Για τη διακυβέρνηση του νησιού, ο σουλτάνος είχε εγκαταστήσει αμέσως τοπικό κυβερνήτη (Καϊμακάμη), ο οποίος διοικούσε με τη βοήθεια ανώτατου
στρατιωτικού συμβουλίου. Ο κυβερνήτης, οι στρατιωτικές
δυνάμεις, οι ιεροδικαστές, καδήδες και η τοπική αστυνομική δύναμη, την οποία διοικούσαν οι σούπασηδες, αποτελούσαν ένα συμπαγές σύστημα κοινωνικού ελέγχου, το
οποίο λειτουργούσε μέχρι τις μεταρρυθμίσεις του οθωμανικού κράτους που είχε ως αφετηρία το αυτοκρατορικό
διάταγμα χάττισερίφ του 1839.
Μία από τις βασικότερες λειτουργίες κοινωνικού ελέγχου,
υπήρξε και η αστυνόμευση του τόπου. Όπως και στην υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία, το έργο της αστυνόμευσης στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο, αποτελούσε καθήκον
αρκετών αρχών και ο διαμοιρασμός των αστυνομικών
καθηκόντων ρυθμιζόταν σύμφωνα με τις εκάστοτε διοικητικές πράξεις, τόσο του ευρύτερου οθωμανικού κράτους
όσο και του τοπικού κυβερνήτη. Μέσα από έρευνα του
αμερικανού καθηγητή Ronald Jennings στα οθωμανικά
δικαστικά αρχεία των πρώτων χρόνων της τουρκοκρατίας
(1571-1640), διαπιστώθηκε ότι στην Κύπρο λειτουργούσαν
τρία διαφορετικά είδη αστυνομικών αρχών: α) οι σούπασηδες (subaşı) με τους νυκτοφύλακες (assesbaşı), β) οι μουχτεσίπηδες (muhtesib) και γ) οι μουδίρηδες (muhzir). Οι
αρχές αυτές, στελεχώνονταν μόνο με τουρκικής καταγωγής κατοίκους ή με λειτουργούς που είχαν εγκατασταθεί
από την Τουρκία, ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Οι Σούπασηδες
Η καθεαυτό αστυνομική δύναμη, αποτελείτο από τους
σούπασηδες, οι οποίοι ουσιαστικά δρούσαν ως οι κατά
τόπους επαρχιακοί αστυνομικοί διευθυντές. Οι υπό τη
διοίκησή τους άντρες, ονομάζονταν αρχικά assesbaşı,
στους οποίους προσδίδεται ο τίτλος του «νυκτοφύλακα» ή
του «αρχιαστυφύλακα». Οι άντρες αυτοί, κατά τα πρώτα
χρόνια της οθωμανικής κατοχής, εκτελούσαν αμισθί καθήκοντα αστυνόμευσης, περιπολώντας τις πόλεις και τα

χωριά κατά τη διάρκεια της νύκτας. Περί τις αρχές του 19ου
αιώνα, ίσως και προηγουμένως, οι άντρες αυτοί αποκαλούνταν ζαπίτηδες (zabita), που στα τουρκικά σημαίνει
«αστυνομικοί» ή «φύλακες της τάξης και της πειθαρχίας». Οι
σούπασηδες και οι άντρες τους, είχαν ως κύρια αποστολή
τους να επιλαμβάνονται όλων των ανήθικων πράξεων που
παραβίαζαν τον ισλαμικό νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, περιπολούσαν τους δρόμους των πόλεων και τιμωρούσαν όλους
τους εγκληματίες. Δέχονταν επίσης παράπονα και καταγγελίες από τους πολίτες.

Οι Μουχτεσίπηδες
Η άλλη αρχή αστυνόμευσης, αποτελείτο
από τους μουχτεσίπηδες. Λειτουργούσε
στην Κύπρο από την
εποχή των Λουζινιανών, όπου και αποτελούσε τη βασική δύναμη αστυνόμευσης.
Ο θεσμός τους λειτούργησε και κατά
την περίοδο της ενετοκρατίας, ενώ συνεχίστηκε μέχρι και
λίγο πριν από τη λήξη της τουρκοκρατίας. Οι μουχτεσίπηδες,
ουσιαστικά
Subaşı και assesbaşı
ασκούσαν μέρος των
καθηκόντων που σήμερα εκτελούν η αγορανομία και οι
υγειονομικές υπηρεσίες. Είχαν ως βασική αποστολή την
τήρηση του νόμου και της τάξης στις δημόσιες αγορές και
ήταν εξουσιοδοτημένοι να συλλαμβάνουν οποιονδήποτε
παρέβαινε τον νόμο στους χώρους αυτούς. Ανάμεσα σε
άλλα, οι μουχτεσίπηδες, ήλεγχαν τις συνθήκες υγιεινής στο
παζάρι και κατά πόσο τηρούνταν με ακρίβεια τα μέτρα και
τα σταθμά. Έλεγχαν, επίσης, τις τιμές πώλησης, καθώς και
την ποιότητα των εμπορεύσιμων προϊόντων, ώστε να αποτρέπονται οι απάτες.
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AΡΘΡΑ
Οι Μουδίρηδες
Όσον αφορά στην τρίτη αρχή αστυνόμευσης, τους μουδίρηδες, αυτοί κατείχαν σημαντική διοικητική θέση και,
μεταξύ άλλων, ασκούσαν καθήκοντα τμηματαρχών κυβερνητικών γραφείων. Στην Κύπρο, φαίνεται να υπηρετούσαν
συνολικά δέκα μουδίρηδες, οι οποίοι διορίζονταν από τον
καϊμακάμη (κυβερνήτη). Έφεραν τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη και όταν επιβαλλόταν εκτελούσαν αστυνομικά
και φοροσυλλεκτικά καθήκοντα. Ανάμεσα στα καθήκοντά
τους λειτουργούσαν και ως διοικητικοί υπάλληλοι των
δικαστηρίων, με αρμοδιότητα την κλήτευση και προσαγωγή των διαδίκων στα δικαστήρια.

Οι Στρατιωτικοί
Εκτός των τριών βασικών αστυνομικών αρχών, που έχουν
προαναφερθεί, αστυνομικά καθήκοντα, ασκούσαν και διάφορα στρατιωτικά σώματα. Κυρίως αυτά των γενίτσαρων
και των σπαχήδων. Οι γενίτσαροι ήταν επίλεκτο πεζικό, το
οποίο βρισκόταν εγκατεστημένο στις κυριότερες πόλεις
και σε στρατηγικά σημεία της Κύπρου. Οι σπαχήδες, που
ήταν τούρκοι ιππείς, είχαν εγκατασταθεί στην κυπριακή
ύπαιθρο και πληρώνονταν σύμφωνα με το σύστημα των
τιμαρίων, δηλαδή από τα γεωργικά έσοδα των χωριών που
βρίσκονταν στη δικαιοδοσία τους. Η δραστηριοποίηση και
των δύο σωμάτων στον τομέα της αστυνόμευσης, εκτείνεται μέχρι το 1826, οπόταν το σώμα των γενιτσάρων διαλύθηκε και οι λίγοι εναπομείναντες σπαχήδες συνταξιοδοτήθηκαν.
Οι γενίτσαροι, διοικούντο από τον Αγά των Γενιτσάρων
(Yeniçarı Ağası) ο οποίος στον τομέα της αστυνόμευσης,
είχε παρόμοιες εξουσίες και καθήκοντα με αυτά των σούπασηδων. Στη Λευκωσία, οι γενίτσαροι τηρούσαν την τάξη,
σύμφωνα με τις οδηγίες των ιεροδικαστών. Περιπολούσαν
στους δρόμους, τιμωρούσαν διάφορα αδικήματα και εκτελούσαν διατάγματα και ποινές που επιβάλλονταν από τα
δικαστήρια. Εκτελούσαν, επίσης, καθήκοντα φρουράς για
την ασφάλεια των δικαστηρίων και τωνκαδήδων σε ολόκληρη την Κύπρο. Περαιτέρω, στους γενίτσαρους αναθέτονταν καθήκοντα φρουράς των προξενείων και
συνοδείας των ξένων πρόξενων, καθώς και των ξένων επισήμων που επισκέπτονταν την Κύπρο, όπως και καθήκοντα επίδοσης κλήσεων για υποθέσεις της Εκκλησίας.
Οι σπαχήδες, οι οποίοι βρίσκονταν διασκορπισμένοι στην
ύπαιθρο, ήταν εξουσιοδοτημένοι να ασκούν αστυνομικά
καθήκοντα για την τήρηση του νόμου και της τάξης στα
χωριά των τιμαρίων τους. Ωστόσο, από τα δικαστικά πρα-
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κτικά της εποχής, διαφαίνεται ότι ελάχιστα δραστηριοποιούνταν στα καθήκοντά τους αυτά. Κυρίως, γιατί τους ενδιέφερε περισσότερο η προσοδοφόρα οικονομική
εκμετάλλευση των τιμαρίων τους παρά η επιβολή του
νόμου σε αυτά.
Μέσα από τα γραπτά κείμενα και την ελάχιστη βιβλιογραφία της εποχής εκείνης, διαφαίνεται ότι σε διάφορες χρονικές περιόδους της οθωμανικής κατοχής, καθήκοντα που
εμπίπτουν στη σφαίρα της αστυνόμευσης, ασκούσαν και
διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι, όπως ο σερδάρης που ήταν
αρχηγός της αστυνομίας στη Λάρνακα και αστυνόμευε την
πόλη μαζί με τους σούπασηδες και έναν μικρό αριθμό
άλλου προσωπικού, όπως οι κολ-αγάδες. Οι κολ-αγάδες
περιπολούσαν την πόλη, κάθε νύκτα, τρεις ώρες μετά τη
δύση του ήλιου και οποιονδήποτε έβρισκαν να κυκλοφορεί τη νύκτα χωρίς φως ή φανάρι, τον συλλάμβαναν. Τους
μεν ντόπιους τους οδηγούσαν στη φυλακή, ενώ τους
ξένους τους έπαιρναν στα σπίτια των προξένων τους.
Οι κολαγάδες, που στα οθωμανικά σήμαινε φρούραρχοι,
αποτελούνταν από ντόπιους μουσουλμάνους στρατιωτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονταν εγκατεστημένοι στα φρούρια. Υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες
περιηγητών, ότι στα κάστρα των πόλεων της Κύπρου υπηρετούσαν κολαγάδες, όπως στις περίκλειστες με τείχη πόλεις της Λευκωσίας και Αμμοχώστου, όπου η φρουρά
έκλεινε τις πύλες των τειχών για λόγους ασφαλείας, μεταξύ
της Δύσης και Ανατολής του ήλιου. Τα κλειδιά όλων των
πυλών της Λευκωσίας μετά το κλείσιμό τους, παραδίδονταν στον επί καθήκοντι αξιωματικό του πυροβολικού
που έδρευε στο φρούριο της
Πύλης Πάφου, ενώ οι πυροβολητές (τοπσίδες) της Πύλης
Πάφου, περιπολούσαν κατά
τη διάρκεια της νύκτας την
περίκλειστη πόλη για την τήρηση της τάξης. Η σχέση του
εν λόγω χώρου με τα καθήκοντα αστυνόμευσης, συνεχίστηκε και στα χρόνια της
αγγλοκρατίας, ενώ επεκτάθηκε μέχρι και στο πρόσφατο παρελθόν, αφού εκεί
στεγαζόταν ο ομώνυμος
αστυνομικός σταθμός και το
Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας.
Γενίτσαρος φρουρός

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Νέος Υπαρχηγός Αστυνομίας ο κ. Κύπρος Μιχαηλίδης
Ο κ. Κύπρος Μιχαηλίδης από τις 16 Μαΐου
2017 είναι ο νέος
Υπαρχηγός Αστυνομίας διαδεχόμενος
τον πρώην Υπαρχηγό
Αστυνομίας κ. Αντρέα
Κυριάκου.
Κατά τον χαιρετισμό
του προς τα μέλη της
Αστυνομίας στις 22
Μαΐου 2017 ανέφερε
τα ακόλουθα: «Με
αισθήματα βαθύτατης ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου ως Υπαρχηγός Αστυνομίας
έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οι καιροί για την πατρίδα, την
ασφάλειά της καθώς και την εν γένει αστυνόμευσή της
είναι δύσκολοι. Συνεπώς, οι ευθύνες της θέσης που αναλαμβάνω είναι ακόμα πιο μεγάλες και βαριές. Αναγνωρίζω
και κατανοώ το βάρος που επιφορτίζομαι και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να φανώ αντάξιος των περιστάσεων. Η διαφθορά και η καταπολέμησή της είναι στις
πρώτες προτεραιότητές μας όπως και η πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του σοβαρού εγκλήματος
και των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων. Η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας
συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα με την εισαγωγή της έξυπνης αστυνόμευσης, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας,
την αύξηση των ποινών για τις τροχαίες παραβάσεις, την
αυτονόμηση Τμημάτων όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία
και η δημιουργία Ακτοφυλακής. Ακολουθούμε πιστά το
πρόγραμμα διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία
μας και θα συνεχίσουμε με σθένος να το πράττουμε για το
καλό της χώρας μας. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική και σύγχρονη Αστυνομία η
οποία να αποτελεί την εγγύηση για την ασφάλεια της πατρίδας μας. Όλοι μαζί ενωμένοι θα πορευθούμε έχοντας
ως φάρο και οδηγό μας τις αξίες και αρχές της αξιοκρατίας,
της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της εμπιστοσύνης, του
επαγγελματισμού και της αφοσίωσης προς την υπηρεσία.
Παρά τα προβλήματα και τις αντιξοότητες σε πλήρη και
αγαστή συνεργασία με τον Αρχηγό Αστυνομίας, τον
Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως καθώς και την
υπόλοιπη ηγεσία της Αστυνομίας με σύνεση, επιμονή και

σοβαρότητα θα εργαζόμαστε συνεχώς για αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και εδραίωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης
μεταξύ
Αστυνομίας
και
πολιτών
προσφέροντάς τους ποιοτική και αναβαθμισμένη υπηρεσία. Περαιτέρω, θέλω να επισημάνω ότι ως ηγεσία της
Αστυνομίας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ευημερία
όλων σας και κατανοούμε πλήρως τα προβλήματα και τις
δυσκολίες που καλείστε να αντιμετωπίσετε καθημερινά. Η
μέχρι σήμερα συνεργασία μας ήταν άριστη και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ θερμά για την αξιόλογη δράση,
σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευσυνειδησία που επιδεικνύετε μέχρι σήμερα και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσετε με
τον ίδιο ζήλο διασφαλίζοντας την τάξη, τη νομιμότητα και
την ασφάλεια στον τόπο μας, με πλήρη σεβασμό προς τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Σας διαβεβαιώ ότι από τη θέση
του Υπαρχηγού Αστυνομίας θα στηρίζω όλες τις νόμιμες
ενέργειές σας και θα αγωνίζομαι για τη δική σας ασφάλεια,
ευημερία και προκοπή».

Σύντομο βιογραφικό
Ο κ. Μιχαηλίδης γεννήθηκε στην Πάφο το 1957 και αφού
ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία εντάχθηκε στις
τάξεις της Αστυνομίας τον Απρίλιο του 1977 ως Ειδικός
Αστυφύλακας, ενώ στις 15/5/78 προσλήφθηκε ως Αστυφύλακας.
Αφού ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αστυνομική Σχολή, υπηρέτησε σε διάφορα
τμήματα, κλάδους και υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ
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σίας, φέροντας πλέον τον βαθμό του Ανώτερου Υπαστυνόμου στον οποίο προήχθη τον ίδιο χρόνο.
Έχοντας εμπειρία στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων και
αφού παρακολούθησε σωρεία σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων τόσο στην Κύπρο, όσο και το εξωτερικό, τοποθετήθηκε το ίδιο έτος, στο σημαντικότατο πόστο του
Υπεύθυνου του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της
Επαρχίας Λευκωσίας.
Το 2005, αφού προήχθη στον βαθμό του Αστυνόμου Β΄
διορίστηκε Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής (Επιχειρήσεων) της Επαρχίας Λευκωσίας, θέση την οποία κατείχε
μέχρι τον Ιούνιο 2007. Τον Οκτώβριο 2006 προήχθη σε
Αστυνόμο Α΄, και στις 23/1/2009 σε Ανώτερο Αστυνόμο.
Ο νέος Υπαρχηγός της Αστυνομίας
κατά την τελετή διαβεβαίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο
των οποίων, το Γραφείο Ασφαλείας του Αρχηγείου Αστυνομίας, η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης, η
Μονάδα Προεδρικής Φρουράς, καθώς και η Εισαγγελία
Λευκωσίας ως απλός Αστυφύλακας. Στη συνέχεια, υπηρέτησε επί σειρά ετών στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων
της Επαρχίας Λευκωσίας.
Το 1990 παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το
διετές πρόγραμμα εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας
στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, υπηρετώντας στην
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ενώ πέραν της τουρκικής, κατέχει πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Προήχθη στον βαθμό του Λοχία το 1990 και μεταξύ των
ετών 1993-1999 εργάστηκε ως εκπαιδευτής στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Από τον Δεκέμβριο του 1999, υπηρέτησε με τον βαθμό του Υπαστυνόμου στο Τμήμα
Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου Αστυνομίας, αναλαμβάνοντας ανακριτικά καθήκοντα και διερευνώντας σοβαρότατα εγκλήματα ανά το παγκύπριο.Το 2003 διετέλεσε
Υπεύθυνος του Κλάδου Εισαγγελίας της Επαρχίας Λευκω-
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Από τις αρχές Ιουλίου 2007 μέχρι τις 23/6/2014 υπηρέτησε
ως Αστυνομικός Διευθυντής της Επαρχίας Λευκωσίας,
διοικώντας το πολυπληθέστερο και μεγαλύτερο τμήμα της
Αστυνομίας. Τον Ιούνιο 2011 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών «Police Management» από το Middlesex University of London.
Στις 23/6/2014 τοποθετήθηκε ως Αστυνομικός Διευθυντής
Επαρχίας Λεμεσού μέχρι την ημερομηνία προαγωγής του
στον βαθμό του Βοηθού Αρχηγού την 1/3/2016. Από την
ίδια ημερομηνία ορίστηκε Βοηθός Αρχηγός Υποστήριξης,
ενώ στις 16/5/2017 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Υπαρχηγός Αστυνομίας.
Διετέλεσε για αρκετά χρόνια Ταμίας, Αντιπρόεδρος και
Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου
(Α.Ε.Α.Κ.) της οποίας είναι Επίτιμος Πρόεδρος, καθώς και
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ανωτέρων Αξιωματικών
Κύπρου (Σ.Α.Α.Κ.). Εκπροσώπησε την Κυπριακή Αστυνομία
σε αρκετά συνέδρια και σεμινάρια, τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό.
Είναι νυμφευμένος με την Μαρία Μιχαηλίδη και έχουν δύο
γιους, 35 και 31 χρονών.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Αποχαιρετιστήρια τελετή στον Βοηθό Αρχηγό Εκπαίδευσης
κ. Λάμπρο Θεμιστοκλέους
Σε μια σεμνή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 19
Ιουλίου 2017 στο Αρχηγείο Αστυνομίας, το Αστυνομικό
Σώμα αποχαιρέτησε από τις τάξεις του τον Βοηθό Αρχηγό
Εκπαίδευσης κ. Λάμπρο Θεμιστοκλέους, ο οποίος υπηρέτησε από τη θέση του Βοηθού Αρχηγού για έξι συναπτά
έτη, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω αφυπηρετήσεων, του είχαν ανατεθεί τα καθήκοντα και των τεσσάρων
Βοηθών Αρχηγών Αστυνομίας.
Παρόντες στην τελετή ήταν ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου και σύσσωμη η ηγεσία της
Αστυνομίας, καθώς και αξιωματικοί και απλά μέλη της
δύναμης.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας, απευθυνόμενος προς τον απερχόμενο Βοηθό Αρχηγό, τον ευχαρίστησε ολόψυχα για την
άψογη συνεργασία που είχαν μεταξύ τους, σε μια, όπως
την χαρακτήρισε, πρωτοφανή περίοδο, από πλευράς
δυσκολιών. Σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα του ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι οι λέξεις καλοσύνη, ανθρωπιά, τιμιότητα και αξιοπρέπεια, τον χαρακτηρίζουν απόλυτα. Ο
Λάμπρος Θεμιστοκλέους, σημείωσε ο Αρχηγός, «υπήρξε
πραγματικά ακούραστος, κι αυτό ήταν αποτέλεσμα του
ζήλου, της αφοσίωσης και της πραγματικής αγάπης του,
προς την αστυνομική εργασία. Επιδεικνύοντας αξιοζήλευτο πνεύμα ομαδικότητας και συναδελφοσύνης», συνέχισε, «υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης, αλλά και δάσκαλος
και καθοδηγητής στους νεότερους».

καλή συνέχεια και καλή δύναμη, καλώντας τους μέσα στο
δύσκολο εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται, να
εργαστούν ώστε να ικανοποιούνται οι προσδοκίες των
πολιτών και της κοινωνίας.
Ο Λάμπρος Θεμιστοκλέους εντάχθηκε στις τάξεις της
Αστυνομίας στις 28 Ιουλίου 1973. Αρχικά τοποθετήθηκε
στο Εφεδρικό Σώμα και στη συνέχεια, υπηρέτησε στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε διάφορους Αστυνομικούς
Σταθμούς της Λευκωσίας. Για περίοδο 22 χρόνων περίπου
εργάστηκε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λευκωσίας. Διετέλεσε Υπεύθυνος του Γραφείου Διερεύνησης
Οικονομικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, και
της Αεροπορικής Πτέρυγας, Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής στο ΤΑΕ Αρχηγείου, Αστυνομικός Διευθυντής του Τμήματος Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης και
Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου. Από το 2008 μέχρι το
2011 διετέλεσε Διοικητής της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας.
Το 1984 προήχθη στον βαθμό του Λοχία, το 1992 στον
βαθμό του Υπαστυνόμου, το 1999 σε Ανώτερο Υπαστυνόμο, το 2003 σε Αστυνόμο Β΄, το 2004 σε Αστυνόμο Α΄ και
το 2005 σε Ανώτερο Αστυνόμο. Στις 14.9.2011 προήχθη
στον βαθμό του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας.

Κλείνοντας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, ευχήθηκε στον
κ. Θεμιστοκλέους να είναι «πάντοτε υγιής, ήρεμος και
ευτυχισμένος» στο αγαπημένο του χωριό και κοντά στην
οικογένειά του.
Από πλευράς του ο κ. Θεμιστοκλέους, αποχαιρετώντας τον
Αρχηγό Αστυνομίας και τους συνεργάτες του, τους ευχαρίστησε θερμά για τη συνεργασία και ανέφερε χαρακτηριστικά «νιώθω πως αφήνω πίσω μου φίλους». Απευθυνόμενος δε, προς τους νεότερους αστυνομικούς, ευχήθηκε
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Νέος Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης ο κ. Δημήτρης Δημητρίου
Ο Δημήτρης Δημητρίου
γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1963. Εντάχθηκε
στις τάξεις της Αστυνομίας τον Ιούλιο του 1984
και αφού ολοκλήρωσε
τη βασική εκπαίδευση
Δοκίμων Αστυφυλάκων
στην Αστυνομική σχολή
και τη Μηχανοκίνητη
Μονάδα Άμεσης Δράσης, υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα, Κλάδους
και Υπηρεσίες της Αστυνομίας, όπως στη Μονάδα Προεδρικής Φρουράς, στο Τμήμα Μελετών & Ανάπτυξης του Αρχηγείου Αστυνομίας, στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού
Αστυνομίας, στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ως
Υπεύθυνος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας ως Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής, στο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου
ως Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής και μετέπειτα ως Διευθυντής. Διετέλεσε επίσης Αστυνομικός Διευθυντής στην
Επαρχία Λευκωσίας καθώς και Διευθυντής στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.
Προήχθηκε στον βαθμό του Λοχία τον Φεβρουάριο του 1994,
τον Ιανουάριο του 1999 στον βαθμό του Υπαστυνόμου και
τον Σεπτέμβριο του 2003 στον βαθμό του Ανώτερου Υπαστυνόμου. Τον Οκτώβριο του 2006 προήχθηκε στον βαθμό του
Αστυνόμου Β΄ και τον Απρίλιο του 2008 στον βαθμό του Αστυνόμου Α’. Στον βαθμό του Ανώτερου Αστυνόμου προήχθηκε
τον Φεβρουάριο του 2012 και από τον Αύγουστο του 2017
φέρει τον βαθμό του Βοηθού Αρχηγού.
Είναι κάτοχος πτυχίου στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, από το οποίο
απέκτησε τον τίτλο Bachelor of Law. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (Μ.Ι.Μ.) και Master of Arts με
εξειδίκευση στον Στρατηγικό Σχεδιασμό από το Πανεπιστήμιο
Middlesex του Λονδίνου. Περαιτέρω, κατέχει Πιστοποιητικό
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Διερεύνησης και Αναπαράστασης Τροχαίων Δυστυχημάτων,
το οποίο απέκτησε με υποτροφία, από το Northwestern
University, των Η.Π.Α.
Έχει οργανώσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων, στα πλείστα των
οποίων συμμετείχε και ως διδάσκων. Έχει επίσης δημοσιεύσει
σε εφημερίδες και περιοδικά, δεκάδες άρθρα για γενικά
θέματα της Αστυνομίας, ιδιαίτερα όμως για θέματα τροχαίας
και οδικής ασφάλειας.
Έχει παρακολουθήσει σωρεία σεμιναρίων τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό, σε θέματα διοίκησης, οδικής ασφάλειας, καταστάσεων κρίσεως, διαπραγματεύσεις ομήρων, κλπ.
Μεταξύ άλλων, είναι Πρόεδρος του Τοπικού Τμήματος Λευκωσίας και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Παγκύπριου Τμήματος
και του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών (International
Police Association - I.P.A.). Το 2012 εκλέγηκε ως Εσωτερικός
Ελεγκτής (Internal Auditor) του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών, θέση στην οποία επανεκλέγηκε και το 2015. Είναι επίσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών και
μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Εκκλησίας της
Αγ. Ειρήνης και της Αγίας του Θεού Σοφίας (της Αστυνομίας).
Το 2017 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος
της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.
Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας TISPOL, μέλος των Διεθνών Επιτροπών
για Επαγγελματικά και Κοινωνικά Θέματα του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών, μέλος της Επιτροπής του Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου Αστυνομιών (ΣΤΑΚ), Ταμίας της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου
(ΑΕΑΚ), Γραμματέας του Συνδέσμου Ανωτέρων Αξιωματικών
και μέλος της Ομάδας Εργασίας ετοιμασίας Παγκύπριου Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια (2002-2006), που
ετοιμάστηκε από το ΕΤΕΚ σε συνεργασία με το Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.
Είναι νυμφευμένος με την Ελένη Δημητρίου με την οποία
έχουν τρία παιδιά.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Της Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Νέες επιτυχίες της Αστυνομίας
Η Υ.ΚΑ.Ν. σταμάτησε για άλλη μια φορά την εισαγωγή
μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από εγκληματικά
κυκλώματα που αποπειράθηκαν να τα διοχετεύσουν
στην κυπριακή αγορά.
Στον εντοπισμό 16,5 κιλών κάνναβης, καθώς επίσης και
στη σύλληψη 56χρονου προχώρησε στις αρχές Μαΐου η
Αστυνομία. Συγκεκριμένα, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.), μετά από αξιολόγηση πληροφοριών αφού εντόπισαν τον 56χρονο κατά την άφιξη
του στο αεροδρόμιο Πάφου, με τη συνεργασία τελωνειακού λειτουργού, ερεύνησαν την ταξιδιωτική βαλίτσα που
είχε στην κατοχή του. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εντός
της βαλίτσας 15 συσκευασίες τυλιγμένες σε λαδόκολλες,
που περιείχαν ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης
κάνναβης, μεικτού βάρους 16 κιλών και 468 γραμμάριων,
οι οποίες κατασχέθηκαν. Ο 56χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια εναντίον του εκδόθηκε
δικαστικό ένταλμα σύλληψης.
Εξάλλου, στα μέσα του περασμένου Ιουλίου, μέλη της
Υ.ΚΑ.Ν. σε συνεργασία με μέλη του Τμήματος Τελωνείου
του Αεροδρομίου Λάρνακας, ανέκοψαν για έλεγχο
33χρονο από την επαρχία Λάρνακας, που μόλις είχε αφιχθεί από το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκαν στην αποσκευή του 28 νάιλον συσκευασίες που
περιείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους 15 κιλών περίπου.
Ο 33χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε
υπό κράτηση. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία και εναντίον δύο 35χρονων και ενός
22χρονου, οι οποίοι επίσης συνελήφθηκαν και τέθηκαν
υπό κράτηση.

Επίσης, τη διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών σταμάτησε στις αρχές Ιουνίου η Υ.ΚΑ.Ν. στη Λεμεσό με τον
εντοπισμό έντεκα κιλών κάνναβης και τη σύλληψη 52χρονου. Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση συγκεκριμένων
πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών έξω από ξενοδοχείο στη Λεμεσό, τέθηκε υπό παρακολούθηση η περιοχή.
Ακολούθως, θεάθηκε 52χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή
του μια ταξιδιωτική βαλίτσα, να προσεγγίζει τον οδηγό αυτοκινήτου ενοικιάσεως. Τα μέλη της Αστυνομίας επενέβησαν και ακινητοποίησαν τον 52χρονο και εντός της
βαλίτσας εντοπίστηκαν δέκα συσκευασίες, που περιείχαν
11 κιλά κάνναβης και ο 52χρονος συνελήφθη.
Επιπρόσθετα, στη σύλληψη
26χρονου και 20χρονης που
είχαν στην κατοχή τους μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
προχώρησαν μέλη της Υπηρεσίας στα τέλη του περασμένου Μαΐου. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που έγινε σε
διαμέρισμα στη Λευκωσία,
που ανήκει στον 26χρονο
εντοπίστηκαν μέσα σε ταξιδιωτική βαλίτσα εφτά
συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης,
συνολικού βάρους εφτά
κιλών περίπου, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Εξιχνίαση άλλων σοβαρών υποθέσεων
Συμβολή της Αστυνομίας Κύπρου στην εξάρθρωση
διεθνούς σπείρας που δρούσε μέσω διαδικτύου
Τα εύσημα δόθηκαν στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας, από την
EUROPOL, μέσα από δελτίο τύπου στις 14 Μαρτίου 2017,
για τη συμβολή και τον ρόλο που διαδραμάτισε, στην
εξάρθρωση διεθνούς σπείρας που δρούσε μέσω διαδικτύου, με την πώληση πλαστού λογισμικού προγράμματος. Μέσω του προγράμματος αυτού εγκλωβίζονταν τα
θύματα και υποκλέπτονταν ηλεκτρονικά δεδομένα, από
όσους ανταποκρίνονταν, ενώ απαιτούντο χρήματα για
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επαναφορά των ηλεκτρονικών δεδομένων που υποκλέπτονταν. Μάλιστα η εγκληματική αυτή ομάδα κατάφερε να
αποσπάσει $6.000.000 περίπου από 40.000 χρήστες του
διαδικτύου σε 30 περίπου χώρες, ενώ μέρος των χρημάτων που κλάπηκαν, είχε διακινηθεί μέσω Κύπρου. Η Αστυνομία Κύπρου, ανταποκρινόμενη άμεσα σε αίτημα των
αρχών της Λευκορωσίας στις 23 Ιανουαρίου 2015 και σε
στενή συνεργασία με τη EUROPOL και τις Αμερικάνικες
Μυστικές Υπηρεσίες, κατόρθωσε να συλλέξει στοιχεία,
βάσει των οποίων έγινε ταύτιση μελών της Διεθνούς σπείρας, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν και να συλληφθούν
στο έδαφος της Λευκορωσίας.
Συνελήφθηκαν 27χρονος και 30χρονος που αποσπούσαν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες μέσα από
ηλεκτρονική απάτη

Στα μέσα του περασμένου Αυγούστου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 27 και 30
χρόνων, τα οποία, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών, αναρτούσαν ψευδείς
αγγελίες για πώληση αγαθών, και όταν κατέληγαν σε συμφωνία με τον ανυποψίαστο αγοραστή, τον παρότρυναν να
καταθέσει τα χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς.
Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω φέρονται, χρησιμοποιώντας
πλαστά στοιχεία ταυτότητας και πλαστούς λογαριασμούς
να άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε συγκεκριμένα
τραπεζικά ιδρύματα στη Λευκωσία και Λάρνακα. Ακολούθως, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, όπου γίνονταν
τα εμβάσματα, προχωρούσαν σε ανάληψη του ποσού και
οι λογαριασμοί έκλειναν ή οι κάτοχοί τους δεν ανταποκρίνονταν σε κλήσεις της τράπεζας για ύποπτες συναλλαγές
ή διευκρινήσεις σχετικά με τις συναλλαγές που παρατηρούνταν. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, υπήρχε αναφορά από τράπεζες αγοραστών που είχαν καταθέσει
εμβάσματα, για απάτη και ζητούσαν την επιστροφή των
χρημάτων τους, ενώ μέρος των εμβασμάτων για αγορά
αγαθών, που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των πιο
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πάνω, φέρεται να γινόταν και από χώρες του εξωτερικού.
Από προκαταρτικό έλεγχο, οι λογαριασμοί των δύο υπόπτων φέρονται να πιστώθηκαν με εμβάσματα από το εξωτερικό πέραν των €100.000.

Διάσωση γυναίκας που κινδύνευσε στη θάλασσα
από μέλος της Αστυνομίας
Από βέβαιο πνιγμό σώθηκε 42χρονη στις 16 Αυγούστου
2017 χάρη σε μέλος της Αστυνομίας, το οποίο βούτηξε με
τη στολή στη θάλασσα και τη διέσωσε.
Ο αστυνομικός ενώ βρισκόταν σε πεζή περιπολία στην
περιοχή«ΜΠΑΝΙΑ» στην Κάτω Πάφο μόλις κλήθηκε από
πολίτες για να παράσχει τη βοήθειά του σε γυναίκα, η
οποία ενώ κολυμπούσε, φαίνεται να έχασε τις αισθήσεις
της και να παρασύρθηκε σε βράχια στην παραλία. Πλησίασε το σημείο και χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξε στη θάλασσα και την ανέσυρε στη στεριά. Ακολούθως, με τη
βοήθεια του επί καθήκοντι ναυαγοσώστη, της παρείχαν τις
πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, το
οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Η
γυναίκα αφού διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλαστικό τραύμα
στο κεφάλι, έτυχε των πρώτων βοηθειών και αφού δεν
διέτρεχε πια κανένα κίνδυνο, πήρε εξιτήριο.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε κλοπή
Στις 4 Αυγούστου 2017 ενώ γυναίκα βρισκόταν σε κατάστημα στη Λάρνακα για ψώνια, αντιλήφθηκε 33χρονη να
προσπαθεί να της κλέψει αντικείμενα μέσα από την τσάντα
που κρατούσε. Η ίδια αντέδρασε για να προστατέψει την
περιουσία της, ενώ το περιστατικό αντιλήφθηκε γυναίκα
Αστυνομικός, η οποία βρισκόταν εκτός καθήκοντος. Ακολούθως, η 33χρονη τράπηκε σε φυγή, ωστόσο η Αστυνομικός την καταδίωξε και την ανέκοψε εξωτερικά του
καταστήματος και την υπέβαλε σε έλεγχο και εξακρίβωση
στοιχείων. Στη συνέχεια η 33χρονη συνελήφθηκε και
τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

ΜΕΛΕΤΗ
Του Α/Λοχ.922 Τάσου Ασιήκκη
Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης και Μελετών
Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου

Οδήγηση και υπερήλικες: κίνδυνοι και υιοθέτηση πιθανών προληπτικών
μέτρων στην Κύπρο
ΜΕΡΟΣ B΄
Κατά την οδήγηση από υπερήλικες οδηγούς παρατηρείται
υψηλή επικινδυνότητα στους δρόμους που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως αναφέρθηκαν στο Α΄ μέρος του
άρθρου που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» (Τεύχος 1/2017). Η αύξηση με την πάροδο
των χρόνων των υπερηλίκων οδηγών κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου.
Σε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τα πληθυσμιακά δεδομένα, για το έτος 2015, προβλέφθηκε ότι αναπόφευκτα, μέχρι
το 2030, οι ηλικιωμένοι θα ανέλθουν στα 1,4 δισεκατομμύρια
και στα 2,1 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, με προοπτικές αύξησης μέχρι και 3,2 δισεκατομμύρια μέχρι το έτος 2100.
Επί του παρόντος, στην Ευρώπη ένας στους πέντε οδικούς
θανάτους αφορά άτομο 65 ετών και άνω, ενώ σύμφωνα με τις
προβλέψεις των ειδικών μέχρι το έτος 2050 ο αριθμός αυτός
θα διαφοροποιηθεί σημαντικά. Η διαφορά θα έγκειται στο
αναμενόμενο στατιστικό αποτέλεσμα ότι ένας στους τρεις
οδικούς θανάτους θα αφορά, πλέον, αυτή την ηλικιακή
ομάδα. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει αύξηση της τάξης του
13% στους οδικούς θανάτους ηλικιωμένων.
Ιδιαίτερης προσοχής αξίζει πρόσφατη έρευνα που διεξήχθηκε
προς όφελος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα οι χρήστες
του οδικού δικτύου, ηλικίας άνω των 75 ετών, κατέχουν το
δεύτερο υψηλότερο ποσοστό οδικών θανάτων, ανάμεσα σε
όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η ίδια έρευνα καταδεικνύει ότι τα
ποσοστά θανάτων ανάμεσα στους ηλικιωμένους δικυκλιστές
και πεζούς είναι πολύ πιο υψηλά, σε σύγκριση με τους οδηγούς αυτοκινήτων. Επομένως, θεωρείται ότι τα ηλικιωμένα
άτομα είναι πιο ασφαλή όταν βρίσκονται εντός αυτοκινήτου.
Γενικά, όσον αφορά στα ευρωπαϊκά δεδομένα έχει τεκμηριωθεί μικρή μέχρι και μέτρια αύξηση των νεκρών στους δρόμους ανάμεσα στις ηλικίες 65 – 74 ετών, όμως οι αριθμοί
σχεδόν διπλασιάζονται στις ηλικίες των 75 ετών και άνω. Άρα,
το ποσοστό θανάτων αυξάνεται υπερβολικά καθόσον μεγαλώνει η ηλικία. Στη βάση αυτών των τάσεων και δεδομένων,
τα ποσοστά οδικών θανάτων των ηλικιωμένων θεωρούνται
ως τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από αυτά της
ηλικιακής ομάδας των 20-24 ετών.
Όσον αφορά την Κύπρο, προκύπτει μια σημαντική αύξηση

του μέσου αριθμού νεκρών της ηλικιακής ομάδας 60 ετών και
άνω, οι οποίοι διακινούνταν στο οδικό δίκτυο ως πεζοί: Από
6 που καταγράφηκαν κατά την πενταετία 2010-2014 ανήλθαν
στους 11, κατά μέσο όρο, το έτος 2015. Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο μερίδιο των νεκρών χρηστών του οδικού δικτύου, ηλικίας 70 ετών και άνω αποτελείται από πεζούς και ανέρχεται
στους 32, ή σε ποσοστό 59,26%, με τους οδηγούς να είναι
κατά 17 λιγότεροι. Οι επιβάτες είναι ακόμα πιο λίγοι (5) και
ένας αμελητέος αριθμός αφορά ποδηλάτες (2).
Επίσης, κατά την εξαετία 2010–2015, από τους 2,949 σοβαρά
τραυματίες σε οδικά δυστυχήματα, οι 328 ή ποσοστό 11,12%
ήταν άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μερίδιο των σοβαρά τραυματιών συνεπεία οδικών
συγκρούσεων αποτελείται από πεζούς, οι οποίοι ανέρχονται
στους 134, ενώ οι οδηγοί στους 112. Οι επιβάτες οχημάτων
και εδώ, είναι ακόμα πιο λίγοι (39), ενώ όπως και στους νεκρούς, έτσι και στους σοβαρά τραυματίες παρουσιάζεται ένας
μικρός αριθμός ποδηλατιστών (5). Αυτές οι τάσεις μπορούν
να χαρακτηριστούν ως ανησυχητικές.
Από την παράθεση των στατιστικών δεδομένων κατανοείται
το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό νεκρών και σοβαρά τραυματισθέντων, ένεκα οδικών συγκρούσεων, αποτελείται από
ηλικιωμένους πεζούς. Η υπερβολική αντιπροσώπευση (overrepresentation) των ηλικιωμένων στις οδικές συγκρούσεις
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, κατ΄αναλογία πληθυσμού,
είναι εύλογο ότι αντανακλά τις εξασθενημένες τους αντοχές,
όταν υποστούν κτυπήματα και τραύματα. Όπως έχει αποδειχθεί, οι ηλικιωμένοι διατρέχουν αυξημένες πιθανότητες να
τραυματιστούν σοβαρά ή θανάσιμα, εάν εμπλακούν σε
δυστύχημα, λόγω της μεγάλης σωματικής τους ευπάθειας.
Όσον δε αφορά τους ηλικιωμένους οδηγούς στην Κύπρο,
παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στον πληθυσμό των
οδηγών, ηλικίας άνω των 65 ετών. Συγκεκριμένα, ενώ την 1η
Ιανουαρίου, 2000, υπήρχαν καταχωρημένοι 22.672 κάτοχοι
έγκυρης άδειας οδήγησης, άνω των 65 ετών, την 1η Ιανουαρίου, 2010 ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 52.538, σημειώνοντας
μια αλματώδη αύξηση, σε ποσοστό 131,73%. Περαιτέρω, σε
σύγκριση του έτους 2000 με τα σημερινά δεδομένα
(31/10/2016), υπήρξε μια υπέρογκη αύξηση σε ποσοστό της
τάξης του 270,85%, δεδομένου ότι οι οδηγοί, άνω των 65
ετών, υπερδιπλασιάστηκαν, αυξανόμενοι από 22.672 σε
84.078.
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Όπως διαχρονικά διαπιστώνεται, η προσοχή και το ενδιαφέρον εστιάζονται κυρίως στους νεαρούς χρήστες του οδικού
δικτύου, ενώ διέφυγε την προσοχή ότι και οι ηλικιωμένοι χρήστες είναι άκρως ευάλωτοι και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της κοινωνίας. Επομένως, επιβάλλεται η εγρήγορση και
η έγκαιρη λήψη αποφάσεων και καινοτόμων μέτρων, πρακτικών και πολιτικών, για σκοπούς εξύψωσης των επιπέδων οδικής ασφάλειας των ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και ευρύτερα
του συνόλου των χρηστών του οδικού δικτύου.
Η λήψη δραστικών μέτρων διαφώτισής τους για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα προβλήματα υγείας τους, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση κατάλληλων και καινοτόμων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποτελούν τις απαντήσεις στα
προβλήματα που προτάσσονται, από την αυξανόμενη χρήση
του οδικού δικτύου από ηλικιωμένους. Στον ίδιο βαθμό, ο χειρισμός των ζητημάτων οδικής ασφάλειας, που τους αφορούν,
μπορεί να καταστεί αποτελεσματικός στον τομέα της πρόληψης και μείωσης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων και με
την απρόσκοπτη επιτήρηση τους στον τομέα της υγείας, αλλά
και με την μακροπρόθεσμη επένδυση στον τομέα των οδικών
υποδομών και μεταφορών.
Στην εν λόγω μελέτη διατυπώθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις για τις πρακτικές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να
υιοθετηθούν και τις στάσεις που δυνατό να χρειαστεί να τηρηθούν σε τοπικό επίπεδο, σε μια προσπάθεια πρόληψης και
αποσόβησης των κινδύνων που διατρέχουν στους δρόμους
οι ηλικιωμένοι. Ανάμεσα σε άλλα, θα μπορούσε να εξεταστεί
για παράδειγμα το ενδεχόμενο λειτουργίας ενός προγράμματος εκπαίδευσης των ηλικιωμένων οδηγών, που να στοχεύει
στη βέλτιστη κατάρτισή τους και στην καλλιέργεια και ανάπτυξη βελτιωμένων δεξιοτήτων οδήγησης. Επομένως, θα
ήταν χρήσιμη η εκπόνηση μελέτης, για την πιθανή υιοθέτηση
του προγράμματος, την εύρυθμη λειτουργία και χρηματοδότησή του. Σχετικό παράδειγμα εκτέθηκε από την εμπειρία της
Νορβηγίας, χωρίς να αποκλείεται η αναζήτηση και αξιολόγηση και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εφαρμόζονται σε χώρες, οι οποίες κρίνονται ως προηγμένες σε αυτόν
τον τομέα.
Πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης οδηγών, ηλικίας 65
ετών και άνω με στόχο να επιτευχθεί μια συμμετοχή, ειδικά
για τους οδηγούς ηλικίας 70 ετών και άνω που να αγγίζει, τουλάχιστον, ένα ποσοστό της τάξης του 20%, επί του συνολικού
τους αριθμού. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, δίδεται ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτήτων καθώς και
ακαδημαϊκών γνώσεων, που βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή. Έχει καταστεί κατανοητό, ανάμεσα στους ηλικιωμένους, ότι το μέρος της πρακτικής εξάσκησης αποτελεί μια
ευχάριστη εμπειρία, που τους προσφέρει απόλαυση και ότι
ουδείς χρειάζεται να διακατέχεται από φόβο πως θα υποστεί
εξέταση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια του δικαιώματος κατοχής άδειας οδήγησης.
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Περαιτέρω, ενδείκνυται η ανάληψη διαφωτιστικών μέτρων,
για έγκαιρη επιμόρφωσή τους, η οποία να αποσκοπεί στη
γνωστοποίηση και επεξήγηση των κινδύνων, από την οδήγηση και γενικότερα τη χρήση του οδικού δικτύου, αλλά και
τις σωματικές αδυναμίες που αυξάνονται απρόσμενα. Αυτή η
ενημέρωση θα πρέπει να στοχεύει, πρωτίστως, στο να προετοιμαστούν κατάλληλα και έγκαιρα οι ηλικιωμένοι, για να εισέλθουν ομαλά σε μεταγενέστερο στάδιο, σε μια μόνιμη
περίοδο παύσης από την οδήγηση, ενώ επιβάλλεται να γίνονται προτροπές και συστάσεις για τακτικό έλεγχο της υγείας και
της φυσικής και πνευματικής τους κατάστασης.
Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται μια ισχυρή τάση για αυξημένη, με ταχύτατους ρυθμούς, συμμετοχή των ηλικιωμένων σε οδικές
συγκρούσεις. Παράλληλα, επισημαίνει μια ροπή αύξησης του
πληθυσμού των ηλικιωμένων ατόμων και όσων από αυτούς
οδηγούν ή χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, είτε ως πεζοί, είτε
ως επιβάτες μηχανοκινήτων οχημάτων. Επομένως, η εγρήγορση και η έγκαιρη λήψη αποφάσεων και καινοτόμων μέτρων, πρακτικών και πολιτικών, προβάλλει επιτακτικά ως
πολιτική θεμελιώδους σημασίας στην εξύψωση των επιπέδων
οδικής ασφάλειας των ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και ευρύτερα του συνόλου των χρηστών του οδικού δικτύου.
Εάν κατανοηθεί και προσδοθεί η ανάλογη σπουδαιότητα στην
υιοθέτηση και υλοποίηση παρεμβατικών πολιτικών και νομοθεσιών, με μέτρα που θα αποσκοπούν στη διασφάλιση της
προστασίας των μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων στους δρόμους, τότε θα καταστεί εφικτή η αναχαίτιση των αυξητικών
τάσεων των στατιστικών και η πρόληψη θανάσιμων και σοβαρών τραυματισμών, ανάμεσα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα
και όχι μόνο. Επειδή οι συνέπειες από τις οδικές συγκρούσεις
είναι αλυσιδωτές, το θετικό απότοκο από τις παρεμβατικές
πολιτικές θα μπορεί να αποκομιστεί και για τις
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες
που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο και διατρέχουν κινδύνους από τις παραλείψεις ή τα
λάθη των ηλικιωμένων οδηγών.
Σημ.: Το πιο πάνω άρθρο αποτελεί το B’ μέρος περιληπτικού αποσπάσματος της πτυχιακής εργασίας που εκπόνησε ο Α/Λοχίας 922
Τάσος Ασιήκκης ως φοιτητής του Τμήματος Αστυνομικών Σπουδών
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το A’ μέρος δημοσιεύθηκε
στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά»
(01/2017).

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς
Η Αστυνομία τίμησε και φέτος με κάθε λαμπρότητα
και επισημότητα την Προστάτιδά της
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 5 Μαΐου 2017 το
Αστυνομικό Σώμα Κύπρου τίμησε την Προστάτιδά του
Αγία Ειρήνη.
Η επίσημη τελετή της γιορτής της Αγίας Ειρήνης έγινε στον
προαύλιο χώρο του Αρχηγείου Αστυνομίας μπροστά από
το μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων Αστυνομικών και
Πυροσβεστών, όπου μεταφέρθηκε επίσης η εικόνα της
Αγίας Ειρήνης, καθώς και το λάβαρο της Αστυνομίας.

Οι εορτασμοί για την Αγία Ειρήνη άρχισαν με τον Εσπερινό
που τελέστηκε στην εκκλησία της Αγίας του Θεού Σοφίας
και Αγίας Ειρήνης, που βρίσκεται πλησίον του Αρχηγείου
Αστυνομίας, στις 4 Μαΐου 2017, ενώ ανήμερα της γιορτής
τελέστηκε Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της
Αγίας του Θεού Σοφίας και Αγίας Ειρήνης.
Στην εορταστική τελετή παρευρέθηκαν και απηύθυναν
χαιρετισμό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
κ. Ιωνάς Νικολάου και ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας
Χρυσοστόμου. Επίσης, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι εκκλησιαστικές, τοπικές και στρατιωτικές
αρχές του τόπου, συγγενείς των πεσόντων και αγνοουμένων Αστυνομικών και Πυροσβεστών, αξιωματικοί και μέλη
της Αστυνομίας και απλοί πολίτες.
Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε μεταξύ άλλων «η γιορτή της Αγίας Ειρήνης είναι για
μας μια ιδιαίτερη ημέρα με υψηλούς συμβολισμούς, που
σχετίζονται με την ουσία της αποστολής μας και της ιστορικής μας παράδοσης. Συμβολίζει την πίστη, τη γενναιότητα και το θάρρος· τις πιο βαθιές αξίες που διαπνέουν

την πρωταρχική αποστολή μας για τη διαφύλαξη της
ασφάλειας και την προστασία του πολίτη. Αντλούμε από
τη στάση ζωής και τα διδάγματα της Αγίας προστάτιδός
μας για την επιτέλεση του καθήκοντός μας, απέναντι στην
κοινωνία: την αγάπη, την επίλυση διαφορών με ειρηνικά
μέσα, την αφοσίωση, την ταπεινότητα, την ανιδιοτέλεια».
Επίσης, όπως είπε «Η 5η Μαΐου κάθε χρόνο, είναι ακόμα
για μας ημέρα μνήμης και τιμής προς τους αγνοούμενους
και πεσόντες αστυνομικούς που υπηρέτησαν πιστά την
Πατρίδα και τη Δημοκρατία, στις κρίσιμες στιγμές των
δικοινοτικών ταραχών του ‘63-‘64 και των τραγικών γεγονότων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής
του 1974·προς τα μέλη μας, αστυνομικούς και πυροσβέστες, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καθήκοντος, εν καιρώ ειρήνης, τιμώντας στο έπακρο τον όρκο,
τη στολή και την αποστολή που τους εμπιστεύτηκε η πολιτεία και η πατρίδα. Σήμερα, στεκόμαστε για μια ακόμα
φορά με δέος και απροσμέτρητο θαυμασμό, μπροστά σε
τούτο το συμβολικό μνημείο και υποκλινόμαστε με ευγνωμοσύνη στους ήρωες συναδέλφους μας. Το μεγαλείο της
θυσίας και του αγώνα των ανθρώπων αυτών, η αφοσίωσή
τους για την άρτια επιτέλεση του καθήκοντος, αποτελούν
πυξίδα που μας καθοδηγεί. Προς μια πορεία που επιβάλλεται να είναι πορεία εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης,
πορεία απαλλαγής από νοοτροπίες και αγκυλώσεις του παρελθόντος. Την ημέρα αυτή, ευχαριστούμε και τιμούμε,
επίσης, τα αφυπηρετήσαντα μέλη μας· ευχαριστούμε και
στηρίζουμε τα εν ενεργεία μέλη μας, τα οποία, καθημερινά,
νύχτα και μέρα, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, για την ασφάλεια και την προστασία όλων μας».
Η γιορτή της Αγίας Ειρήνης τιμήθηκε παράλληλα από όλες
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις παγκύπρια.
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Ο Αρχηγός Αστυνομίας πραγματοποιεί σειρά επαφών με Αρχηγούς και Αξιωματικούς Αστυνομιών και οργανισμούς επιβολής του νόμου και προστασίας του
πολίτη άλλων χωρών για προώθηση της συνεργασίας και εκσυγχρονισμό της
Αστυνομίας Κύπρου
Με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της
Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
προκλήσεις στον τομέα της αστυνόμευσης, αλλά και της
προσπάθειας που καταβάλλεται για συνεχή βελτίωση του
Αστυνομικού Σώματος, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας
Χρυσοστόμου πραγματοποίησε πρόσφατα σημαντικές συναντήσεις με Αρχηγούς και Αξιωματικούς Αστυνομιών
άλλων χωρών με βασική επιδίωξη την πιο στενή συνεργασία μαζί τους. Στο επίκεντρο των συναντήσεων τέθηκαν
μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση και
εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομίας Κύπρου. Ο κ. Χρυσοστόμου πραγματοποίησε τις ακόλουθες επαφές:

Συνάντηση με τους 43 Αρχηγούς του Συμβουλίου
των Αρχηγών Αστυνομίας της Αγγλίας και Ουαλίας
Προωθώντας τη συστηματική συνεργασία της Αστυνομίας
Κύπρου με τους Οργανισμούς Επιβολής του Νόμου του
Ηνωμένου Βασιλείου σε ευρύ φάσμα καίριων θεμάτων της
σύγχρονης αστυνόμευσης, ο Αρχηγός Αστυνομίας πραγματοποίησε σειρά διμερών επαφών στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με τη συμμετοχή του ως επίτιμου
προσκεκλημένου στις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου
των Αρχηγών Αστυνομίας της Αγγλίας και Ουαλίας-NPCC
(National Police Chiefs Council) στις 12 και 13 Ιουλίου 2017.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου ο κ.
Χρυσοστόμου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις,

εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με τους συναδέλφους
του Αρχηγούς από τους 43 Αστυνομικούς Οργανισμούς
του NPCC για ζητήματα στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρησιακών προκλήσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονταν
μεταξύ άλλων, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, η αντιμετώπιση των ασύμμετρων και άλλων νέων μορφών απειλών όπως η τρομοκρατία και το έγκλημα στο διαδίκτυο. Συζητήθηκαν επίσης
καίρια ζητήματα που αφορούν στην μεταρρύθμιση των
αστυνομικών οργανισμών για να ανταποκριθούν στο νέο
περιβάλλον όπως η ηγεσία, η εκπαίδευση, η χρήση της
τεχνολογίας και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των αστυνομικών, καθώς και η αξιοκρατία, η επιβράβευση των ικανών στελεχών και η ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού.
Ο κ. Χρυσοστόμου είχε παράλληλα ιδιαίτερες συναντήσεις
και αντάλλαξε απόψεις με την πρόεδρο του NPCC, Αρχηγό
Αστυνομίας Sarah Thorton για θέματα αστυνομικής μεταρρύθμισης και άλλους Αρχηγούς που έχουν τομείς ευθύνης
σε εθνικό επίπεδο του Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικότερα
την καταπολέμηση της αστυνομικής διαφθοράς, την
εκπαίδευση και διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού
και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Στο πλαίσιο της αποστολής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο
κ. Χρυσοστόμου έδωσε επίσης έμφαση στα ζητήματα που
σχετίζονται με την εκπαίδευση του προσωπικού. Ειδικότερα, πραγματοποίησε συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με τον Επικεφαλής του College of Policing, Αρχηγό
Αστυνομίας κ. Alex Marshal, ενώ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Kent Police College που είναι ένα από τα πιο
προηγμένα κέντρα αστυνομικής εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Επίσης, ο κ. Χρυσοστόμου επισκέφθηκε το East Midlands
Special Operations Unit (EMSOU), μια ειδική μονάδα που
αποτελείται από πέντε Αστυνομικούς Οργανισμούς και με
ευθύνη στα ζητήματα πάταξης της τρομοκρατίας, του
οργανωμένου εγκλήματος, του εγκλήματος διαδικτύου και
της παιδικής πορνογραφίας και ενημερώθηκε για τον
τρόπο λειτουργίας του και της εξειδικευμένης στελέχωσης
με εμπειρογνώμονες.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Η επιτυχής έκβαση της επίσκεψης οφείλεται και στη συνδρομή του Αρχηγού Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων,
κ. Chris Eyre, ο οποίος συνέδραμε στην όλη προσπάθεια,
στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ
της Αστυνομίας Κύπρου και της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας εντάσσει την επίσκεψή του στο
Ηνωμένο Βασίλειο στον στρατηγικό σχεδιασμό των αμέσως επόμενων ετών για την ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας με Οργανισμούς Αστυνόμευσης που αποτελούν
πρότυπο. Στόχος είναι η προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης
για την εφαρμογή του σχεδίου μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης της Αστυνομίας Κύπρου, έτσι ώστε να καταστεί ένας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αποτελεσματικός
οργανισμός ο οποίος να μπορεί να ανταποκρίνεται κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σύγχρονες και συνεχώς
μεταβαλλόμενες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας.
Για τον σκοπό αυτό τους προσεχείς μήνες θα αναληφθούν
συντονισμένες ενέργειες, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνεργασία με το NPCC του Ηνωμένου Βασιλείου και τις υπό αναφορά Υπηρεσίες και Οργανισμούς.

γιστης δυνατής συνεργασίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του
γεγονότος ότι οι προκλήσεις στον τομέα της αστυνόμευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου είναι διαρκείς
και το περιβάλλον άκρως απαιτητικό. Εξάλλου, η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στην
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς βρέθηκαν στο επίκεντρο τηςμεταξύ τους συνάντησης.
Σε σχέση με την υπογραφή των δύο Πρωτοκόλλων Συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης, ο Αρχηγός Αστυνομίας
ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι ο νευραλγικός αυτός τομέας
στο εξής θεσμοθετείται και θα διενεργείται σε πιο οργανωμένη, συστηματική και διευρυμένη βάση.
Τέλος, ο Αρχηγός Αστυνομίας υπογράμμισε τους άρρηκτους και ακατάλυτους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και τη διαχρονική και
πολύτιμη για την Κύπρο συνεργασία με την Ελλάδα στον
ζωτικό τομέα της αστυνόμευσης, της δημόσιας τάξης και
της ασφάλειας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη πρόσκληση που απευθύνεται σε Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου για συμμετοχή στο εν λόγω Συμβούλιο όπου εκπροσωπούνται σε επίπεδο κορυφής, οι 43 Αστυνομικοί Οργανισμοί της Αγγλίας και Ουαλίας και συζητούνται τα πιο επίκαιρα θέματα και μέθοδοι σύγχρονης αστυνόμευσης.

Συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Σε συνέχεια των συναντήσεων του, ο κ. Χρυσοστόμου
πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Αρχηγού Αστυνομίας στην Ελλάδα,
όπου παρευρέθηκε στην υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας για θέματα εκπαίδευσης μεταξύ των Αστυνομικών
Ακαδημιών και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας
– Κύπρου, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ι. Νικολάου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο Αρχηγοί αποφάσισαν να ορίσουν σημεία επαφής για την ανάπτυξη της μέ-

Συνάντηση με τον Αρχηγό της Ομοσπονδιακής
Αστυνομίας της Αυστραλίας.
Την περαιτέρω αναβάθμιση και ενδυνάμωση των σχέσεων
ανάμεσα στην Αστυνομία Κύπρου και την Αστυνομία της
Αυστραλίας συμφώνησαν στη διάρκεια συνάντησής τους
ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου και ο Αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας
κ. Andrew Colvin κατά την επίσκεψη του κ. Colvin στην
Κύπρο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 53 χρόνων
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παρουσίας της αυστραλιανής αποστολής στην Κύπρο ως
μέλος της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών.

Συνάντηση με Αξιωματικούς της Δίωξης
Ναρκωτικών της Ελλάδας

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα κοινού
ενδιαφέροντος, ενώ ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στην
εξαιρετική μακρόχρονη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ
των δύο οργανισμών επιβολής του νόμου και τόνισε την
ανάγκη αναβάθμισης και ενδυνάμωσή της στο πλαίσιο του
μνημονίου συναντίληψης που είχε υπογραφεί το 2006. Από
πλευράς του ο κ. Colvin ευχαρίστησε τον κ. Χρυσοστόμου
για τη φιλοξενία και ανάφερε ότι προσβλέπει στην ενδυνάμωση της υφιστάμενης συνεργασίας.

Στις 5 Απριλίου 2017 ο Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρου πραγματοποίησε συνάντηση στο γραφείο του με τον Προϊστάμενο Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής και τον Υπεύθυνο
Δίωξης Ναρκωτικών του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την ευκαιρία της συμμετοχής των πιο
πάνω στην Διεθνή Συνάντηση «EMPACT - Cocaine» της
EUROPOL που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2017
στη Λευκωσία.
Η συνάντηση έγινε στην παρουσία του Διοικητή και Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών
(Υ.ΚΑ.Ν), σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα.
Κατά τη συνάντηση ο κ. Χρυσοστόμου ευχαρίστησε τους
Ελλαδίτες συναδέλφους για τη διαχρονική συνεργασία της
Αστυνομίας Κύπρου και ειδικότερα της ΥΚΑΝ με τις Ελληνικές Αρχές, αναφέροντας ότι αρκετές από τις επιτυχίες της
ΥΚΑΝ οφείλονται σε έναν βαθμό και στη δική τους στήριξη
και βοήθεια.

Οι δύο Αρχηγοί συμφώνησαν και όρισαν σημεία επαφής
από τις δύο Αστυνομίες για περαιτέρω ενέργειες. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις πάνω σε φλέγοντα ζητήματα, ιδίως
σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του
οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας προσώπων. Ο
Αυστραλός αξιωματούχος επεσήμανε ιδιαίτερα την
ύπαρξη ισχυρού νομοθετικού πλαισίου στην Αυστραλία
που καλύπτει, με ασφαλιστικές δικλείδες, την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, οχημάτων και τη χρήση
άλλων τεχνικών μέσων, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
Η συζήτηση επεκτάθηκε ακολούθως για να καλύψει άλλα
εξίσου σημαντικά θέματα στη σύγχρονη αστυνόμευση,
όπως η πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, η διαχείριση
της παράνομης μετανάστευσης και γενικότερα θέματα
αστυνομικής εκπαίδευσης και έξυπνης αστυνόμευσης.
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Από πλευράς των Ελλαδιτών Αξιωματικών, ο Προϊστάμενος Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής ανάφερε ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν έμπρακτα, σε όλα τα επίπεδα την
ΥΚΑΝ όποτε χρειαστεί. Τέλος, συνεχάρη τα μέλη της ΥΚΑΝ
για τις επιτυχίες που είχαν προσθέτοντας ότι η κίνηση για
διοργάνωση της Διεθνούς αυτής συνάντησης στην Κύπρο.

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
2ο Διεθνές Συνέδριο Αστυνομίας Κύπρου με θέμα «Πολιτικές Μείζονος Σημασίας στη
Διαχείριση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς: Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Διαστάσεις»
Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς ήταν στο επίκεντρο του 2ου διεθνούς συνεδρίου με
θέμα «Πολιτικές Μείζονος Σημασίας στη Διαχείριση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς: Ευρωπαϊκές και
Διεθνείς Διαστάσεις»,που διοργάνωσε η Αστυνομία Κύπρου
μεταξύ 22 και 23 Ιουνίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο με τη
συμμετοχή υψηλόβαθμων αντιπροσώπων από τους κορυφαίους στον κόσμο Οργανισμούς Επιβολής του Νόμου και της
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. Στόχος του συνεδρίου
ήταν να ενισχυθεί ο ρόλος της Αστυνομίας στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας και να συμβάλει στην ενίσχυση της γνώσης στους τομείς της διεθνούς ασφάλειας και προστασίας,
αντανακλώντας την πολλαπλάσια συμβολή της Κύπρου σε
σύγκριση με το μέγεθός της, στη διεθνή αστυνομική συνεργασία σε ένα γεωγραφικό χώρο που γειτνιάζει με περιοχές τεραστίων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της
αντιμετώπισης των ποικίλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως προέκυψε από τις εργασίες του συνεδρίου, το σοβαρό
και οργανωμένο έγκλημα λαμβάνει νέες μορφές και διαστάσεις που απασχολούν έντονα όλα τα ευνομούμενα κράτη,
καθώς δεν γνωρίζουν σύνορα και επαπειλούν τους δημοκρατικούς θεσμούς, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή των
κρατών. Η διαφθορά με τη μορφή που σήμερα λαμβάνει θέτει
σε κίνδυνο τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
υπονομεύει τη χρηστή διοίκηση, επηρεάζει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα του κράτους. Σίγουρα, υπάρχει ευθεία σύνδεση
ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα και στη διαφθορά, ενώ
αποδεικνύεται πως όσο εκτεταμένη είναι η διαφθορά, τόσο
μεγαλύτερη είναι η διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος.
Όπως, λοιπόν, προκύπτει, τα δύο αυτά φαινόμενα επιφέρουν
αρνητικές επιπτώσεις για τα θύματα, τις οικογένειές τους και

την ευρύτερη κοινωνία. Την ίδια στιγμή, οι κυβερνήσεις των
διαφόρων κρατών διαθέτουν οικονομικούς πόρους από τον
προϋπολογισμό τους για την εφαρμογή διάφορων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων. O Αρχηγός Αστυνομίας, κατά
την εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου, τόνισε επακριβώς ότι:
«Το οργανωμένο έγκλημα έχει τεράστιες αρνητικές επιδράσεις στη δημόσια τάξη και ασφάλεια μιας χώρας, με ανάλογο
αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την οικονομία, την προσέλκυση επενδύσεων και άλλων αναπτυξιακών έργων», προσθέτοντας πως «πρόκειται για μια κοινωνιολογική παθογένεια
η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, επίμονα και ολιστικά
από τις εντεταλμένες αρχές μια χώρας, προκαλεί καταστροφικές επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι του
τόπου. Ακολούθως, ανέφερε πως «τα οργανωμένα εγκληματικά σύνολα είναι οντότητες που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση, δηλαδή μεταλλάσσονται και ευθυγραμμίζονται με τις
ανάγκες και τα προαπαιτούμενα τέλεσης του εγκλήματος που
στοχεύουν. Εντοπίζουν συνδέσμους σε θέσεις κλειδιά και
χρηματίζουν λειτουργούς, οι οποίοι παρέχουν τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στην τέλεση συγκεκριμένων εγκλημάτων»
σημείωσε, εξηγώντας πως «σε αυτό το σημείο είναι που υπεισέρχεται και το στοιχείο της διαφθοράς, το σημείο δηλαδή
όπου το έκνομο και το νόμιμο συναντώνται, προς την εξυπηρέτηση παράτυπων και παράνομων συμφερόντων».
Περαιτέρω, αναγνώρισε την ύπαρξη του προβλήματος της
διαφθοράς, το προσδιόρισε μέσα από τεκμηριωμένη εμπειρική έρευνα, και μετέπειτα παρέθεσε τις διορθωτικές δράσεις, οι οποίες βρίσκονται σήμερα, υπό μορφή νομοσχεδίων,
ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Επιβάλλεται» ανέφερε «η θέσπιση ισχυρού νομοθετικού πλαισίου» υποδεικνύοντας, παράλληλα, ότι «σήμερα, η Αστυνομία Κύπρου
στερείται ουσιαστικών νομικών εργαλείων, σε ό,τι αφορά την
πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος».
Επίσης, κατά τον χαιρετισμό του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως τόνισε ότι «η πολιτική για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος σε εθνικό επίπεδο και η ανάληψη
δράσης στον τομέα αυτό, πρέπει να είναι συλλογική και είναι
σημαντικό να αναπτύσσεται συνεργασία μεταξύ όλων των
κρατικών υπηρεσιών. Με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση
της διαφθοράς», ανέφερε, «το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει
ήδη προωθήσει τη διαμόρφωση νομοθεσιών και τη λήψη μέτρων πολιτικής, ενώ έχει καταρτίσει μια ενιαία Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς, η οποία έχει τεθεί σε δημόσιο
διάλογο και αφορά την πρόληψη, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, το νομοθετικό εκσυγχρονισμό, την καταστολή και
παρακολούθηση των φαινομένων διαφθοράς στην κοινωνία,
στη δημόσια διοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα».
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ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ο Γενικός Ελεγκτής, στον δικό του χαιρετισμό παραδέχτηκε
την ύπαρξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος,
ως επίσης τις δυσμενείς επιπτώσεις των δύο αυτών φαινομένων, εστιάζοντας στη σημασία του ελέγχου και της συμβολής
του στην ύπαρξη και ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, ως μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Από την πλευρά του ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
τόνισε ότι «τα μέτρα τα οποία δυνατόν να αποδειχθούν
ικανοποιητικά στον αγώνα κατά της διαφθοράς μπορούν να
πάρουν διάφορες μορφές και περιλαμβάνουν μέτρα όπως η
θέσπιση ακόμα πιο ισχυρών και αυστηρών κανόνων και ρυθμιστικών μέτρων, με τα οποία να ελέγχεται η ύπαρξη κατα-

στάσεων πραγμάτων που δημιουργούν σύγκρουση συμφέροντος, ευνοιοκρατία και νεποτισμό, η διενέργεια πιο αποτελεσματικών ελεγκτικών ερευνών οι οποίες να διενεργούνται
από πραγματικά ανεξάρτητους θεσμούς και εθνικές αρχές, η
πιο αποτελεσματική διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και
προώθηση διώξεων ώστε να τερματιστεί ή να μειωθεί η

ατιμωρησία, η λήψη μέτρων ενθάρρυνσης των καταγγελιών
για πράξεις διαφθοράς και η εφαρμογή μεθόδων πιο αποτελεσματικής δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που είναι προϊόν πράξεων διαφθοράς».
Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης εξήγησε ότι η
διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες παγκοσμίως
και στην Ευρώπη και τόνισε ότι ο αγώνας κατά της διαφθοράς
συνιστά προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαβεβαίωσε δε ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τους κύριους ενδιαφερόμενους
φορείς για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, όπως
είναι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα.
Καταληκτικά να σημειωθεί ότι στο συνέδριο συμμετείχαν ηγετικά στελέχη ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως
αυτών της EUROPOL, FRONTEX, INTERPOL, F.B.I., OLAF και
Transparency International, επικεφαλής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από το University of Cambridge και
University of Cardiﬀ, ως επίσης εμπειρογνώμονες που ασχολούνται ενεργά με θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Στη διάρκεια των εργασιών έλαβαν επίσης μέρος πολιτειακοί και θεσμικοί αξιωματούχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνολικά
στο συνέδριο εκπροσωπήθηκαν 22 χώρες.
Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Του Υπαστυνόμου Α. Νικολάου
Συντονιστής του Airpol στην Κύπρο ΔΑΣΑ Αεροδρομίου Λάρνακας,

Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου AIRPOL στην Κύπρο
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 07-09 Νοεμβρίου 2017 στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου
Golden Bay στη Λάρνακα το διεθνές συνέδριο του Δικτύου
AIRPOL. Στο δυνέδριο έλαβαν μέρος οι Αστυνομικοί Διευθυντές των Αεροδρομίων της Ευρώπης, Αμερικής, Ισραήλ,
εκπρόσωποι των Οργανισμών EUROPOL, Frontex, των Διεθνών Οργανισμών Πολιτικής Αεροπορίας ECAC, ICAO και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους θα πρόσφεραν τις πολύτιμες
γνώσεις τους στους σύνεδρους.
Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε στις απειλές και προκλήσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αεροδρομίων, εστιάζοντας σε θέματα τρομοκρατίας. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στον τρόπο αξιοποίησης, από πλευράς
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Αρχών Επιβολής του Νόμου, των πληροφοριών, που θεωρούνται ως χρησιμότατα εργαλεία για την επιτυχή διερεύνηση υποθέσεων τρομοκρατίας και κλοπών στα αεροδρόμια. Επιπλέον, συζυτήθηκαν οι διαστάσεις που προσλαμβάνει την εποχή της τεχνολογίας, το έγκλημα του
κυβερνοχώρου, εναντίον των πολιτικών αεροσκαφών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Του Αστ. 10 Ν. Ορφανού φ/δι Υ.Α. & Μ.
ΚΕΔ Αερολιμένα Λ/κας

Europol SNE- Guest Oﬃcer for secondary security checks
Hot Spot Samos 01/12/2016 – 28/02/2017
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που
επικρατεί στη Συρία, Ιράκ και Αφγανιστάν, αλλά και λόγω
της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί σε
άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, Αφρικής καθώς και
Ασίας, μεγάλος αριθμός μεταναστών μετακινείται από τις
χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

την Europol, έγινα μέλος της ευρωπαϊκής ομάδας των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων SNE – Guest Oﬃcers για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων των
μεταναστών στα Hot Spots της Ε.Ε., όπου για περίοδο
τριών ετών θα καλούμαι και θα λαμβάνω μέρος σε αποστολές της EUROPOL.
Μετά από τη συμπλήρωση δυο εβδομαδιαίων προγραμμάτων εκπαίδευσης, στη Χάγη και στην Αθήνα αντίστοιχα,
την 01/12/2016 κλήθηκα να λάβω μέρος στην αποστολή
της Europol στη νήσο Σάμο για περίοδο τριών μηνών. Στις
24/01/2017 ορίστηκα από τη διεύθυνση της Europol DMT
ως ομαδάρχης της ομάδας Σάμου.
Σχεδόν καθημερινά κατέφθαναν στο νησί άνθρωποι από
διάφορες χώρες, κυρίως από τη Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν,
Μαρόκο και Αλγερία. Μεταξύ των μεταναστών κατέφθαναν ορφανά, ασυνόδευτα παιδιά, οικογένειες με παιδιά,
τραυματίες και άνθρωποι με εμφανή τα σημάδια της ταλαιπωρίας και της κούρασης, οι οποίοι πραγματικά αναζητούσαν ένα ασφαλές καταφύγιο στον «ευρωπαϊκό παράδεισο».

Η πορεία που ακολουθείται από την πλειοψηφία των μεταναστών είναι η μετάβασή τους αρχικά στην Τουρκία, είτε
αεροπορικώς είτε οδικώς, από τα χερσαία σύνορα Ιράκ,
Συρίας και Ιράν και στη συνέχεια δια θαλάσσης προσεγγίζουν τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου πελάγους: Λέσβο, Χίο,
Κω, Σάμο και Λέρο.
Η μεταφορά των μεταναστών από τους διακινητές γίνεται
με τη χρήση διάφορων πλωτών μέσων, κυρίως φουσκωτών σκαφών και παλιών αλιευτικών σκαφών, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Λόγω των μεγάλων αριθμών των μεταναστών που καταφθάνουν καθημερινώς στα πιο πάνω νησιά, έχουν δημιουργηθεί Hot Spots και κλήθηκαν διάφοροι ευρωπαϊκοί,
αλλά και διεθνείς οργανισμοί όπως Europol, Frontex, EASO,
IOM UNHCR, και άλλοι για να υποστηρίξουν τις ελληνικές
αρχές στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του ανθρωπιστικού προβλήματος.
Στις 23/11/2016, μετά από προσωπική υποβολή αιτήματος
και επιτυχή συμπλήρωση της διαδικασίας επιλογής από

Ήταν όμως και αυτοί που, εκμεταλλευόμενοι τις ροές των
μεταναστών, προσπαθούσαν να εισέλθουν στην Ευρώπη
για να εξυπηρετήσουν τους αλλότριους σκοπούς τρομοκρατικών και άλλων οργανώσεων.
Η αποστολή ήταν να υποστηρίζουμε τις ελληνικές αρχές
για τον εντοπισμό και περαιτέρω χειρισμό πιθανών μελών
τρομοκρατικών οργανώσεων, ξένων μαχητών και δυνητικά επικίνδυνων προσώπων που αφικνούνταν στο νησί
εκμεταλλευόμενοι τις ροές των μεταναστών.
Κατά την παραμονή μου στο νησί, η ομάδα Europol κλήθηκε να διενεργήσει εκατοντάδες ελέγχους τέτοιων προσώπων και άλλων δεδομένων και σε αρκετές περιπτώσεις
συλλέχθηκαν και διαβιβάστηκαν σημαίνουσας σημασίας
πληροφορίες.
Κάτι που θα μου μείνει αξέχαστο από τη συμμετοχή μου
στην όλη προσπάθεια, ήταν μια Σύρια μάνα, η οποία
έφθασε στο hot spot κρατώντας στα χέρια της το εξαντλημένο δύο ετών αγοράκι της και με κραυγές απόγνωσης καλούσε σε βοήθεια. Αμέσως, μαζί με τη βοήθεια άλλων
συναδέλφων, μετέφερα το παιδί στους γιατρούς του
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καταυλισμού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης.
Επίσης, δεν θα ξεχάσω την αγωνία στα μάτια ενός Σύριου
πατέρα που αναζητούσε πληροφορίες για τον έφηβο γιο
του, ο οποίος χάθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της
Σάμου, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τη
βάρκα την οποία επέβαιναν. Ο διακινητής για να αποφύγει
τη σύλληψή του, εγκατέλειψε τον νεαρό και συνέχισε την
πορεία του προς το νησί. Τελικά ο νεαρός εντοπίστηκε μετά
από ώρες από το σκάφος του ελληνικού λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υποθερμία.

Επίσης, κατά τη συμμετοχή μου στην πιο πάνω αποστολή
παρατήρησα ότι η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών
αρχών και των συναδέλφων της Europol, Frontex, αλλά και
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που
συνέδραμαν στην όλη προσπάθεια ήταν άριστη, δίδοντας
το αισιόδοξο μήνυμα ότι η Ευρώπη και ο κόσμος μας γενικότερα ενωμένος μπορεί να αντιμετωπίσει και να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση.

Τα συναισθήματα που ένιωσα από τη συμμετοχή στην πιο
πάνω αποστολή ήταν ανάμεικτα. Ήταν υπερηφάνεια, αφού
μου δόθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε
μια αποστολή που έλαβαν μέρος μέλη και οργανισμοί από
όλες τις χώρες της Ε.Ε., αλλά και απέραντη θλίψη και αγανάκτηση βλέποντας ανθρώπους να ρισκάρουν τα πάντα
και πολλές φορές να χάνουν τη ζωή τους στην αναζήτηση
ενός ασφαλέστερου καταφυγίου.

Συμμετοχή της Κυπριακής Αστυνομίας σε άσκηση στη Γαλλία για τρομοκρατική
επίθεση
Στις 28-29 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε υπηρεσιακή
επίσκεψη μετά από πρόσκληση του Αρχηγού της Γαλλικής
Χωροφυλακής για συμμετοχή στην τελετή λήξης (VIP Day),
της άσκησης με θέμα EUPST LIVEEX of France,19-29 Ιουνίου 2017 στο κέντρο εκπαίδευσης των δυνάμεων της Χωροφυλακής (CNEFG) στο Saint Astier στη Γαλλία. Στην εν
λόγω επίσκεψη εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας,
έλαβε μέρος ο πρώην Βοηθός Αρχηγός (Εκπ.) κ. Λάμπρος
Θεμιστοκλέους συνοδευόμενος από τον Υπεύθυνο του
Γραφείου Καταπολέμησης Τρομοκρατίας Α/Λοχία 759 Νίκο
Νικολάου.
Η άσκηση διοργανώθηκε από τη Γαλλική Χωροφυλακή,
στο πλαίσιο του προγράμματος European Union Police
Services Training, στο οποίο συμμετείχε και η Αστυνομία
Κύπρου ως Consortium Member, με δύο μέλη.
Στόχος της άσκησης ήταν η βελτίωση των γνώσεων και
ικανοτήτων των συμμετεχόντων σε πιθανές διεθνείς
αποστολές σταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
τρίτες χώρες. Το σενάριο της άσκησης αφορούσε τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικά και όπλα από ομάδα τριών
τρομοκρατών σε πολυσύχναστη πλατεία και ακολούθως
επίθεση με όπλα σε γειτνιάζον ξενοδοχείο με νεκρούς και
τραυματίες.
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Ακολούθησε επίδειξη έρευνας και εντοπισμού εκρηκτικών επί ατόμων εν κινήσει σε πολυσύχναστο μέρος με τη
χρήση σκύλων, από ειδικούς του εθνικού κέντρου εκπαίδευσης σκύλων της Γαλλικής Χωροφυλακής. Με βάση το
σενάριο, οι ανιχνευτικοί σκύλοι εντόπισαν πρόσωπο που
έφερε γιλέκο με εκρηκτικά το οποίο στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε.
Με το πέρας της άσκησης ακολούθησε τελετή λήξης και
απονεμήθηκαν σχετικά διπλώματα στους συμμετέχοντες.
Ακολούθησε σύντομη συνάντηση του κ. Θεμιστοκλέους
με τον Στρατηγό της Γαλλικής Χωροφυλακής General Rondriguez όπου του παραδόθηκε το έμβλημα της Κυπριακής
Αστυνομίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜ
ΙΣΗ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΔΕΕ&ΔΑΣ

Εμπλουτισμός του προγράμματος ψυχαγωγίας στο ΧΩΚΑΜ Μενόγειας
Τέλη του περασμένου Ιουνίου πραγματοποιήθηκε τελετή παράδοσης μέσων ψυχαγωγίας στο χώρο κράτησης Μενόγειας (ΧΩΚΑΜ), από το Γραφείο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΕΕ&ΔΑΣ) στο
πλαίσιο συμφωνίας χρηματοδότησης.
Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
(ΔΕΕ&ΔΑΣ) παρέδωσε στον Διοικητή της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑ&Μ) και στον
Υπεύθυνο του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μενόγειας μέσα ψυχαγωγίας, τα οποία περιελάμβαναν μεταξύ άλλων, επιτραπέζια παιχνίδια,
μπάλες, μικρά όργανα γυμναστικής, είδη χειροτεχνίας,
ποδοσφαιράκια, τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης, βιβλία και τέρματα ποδοσφαίρου.

Τα πιο πάνω αντικείμενα αγοράστηκαν μετά από εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης, ύψους €156.000, η οποία
αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και
διαβίωσης, καθώς και τη δημιουργική απασχόληση των
προσώπων που κρατούνται στον χώρο κράτησης
Μενόγειας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, έχουν ήδη αγοραστεί και εγκατασταθεί σε
όλες τις πτέρυγες δεκαέξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με
ειδικές κλειδαριές ασφαλείας για χρήση από τους κρατούμενους και έχουν μπογιατιστεί και οι τέσσερις πτέρυγες. Τέλος, αναμένεται η αγορά και εγκατάσταση
οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου για τους δύο
εξωτερικούς χώρους αθλοπαιδιών και η κατασκευή δεύτερης περίφραξης στη Δυτική Πτέρυγα του κτιρίου.
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«Να με Προσέχεις» – Εκδήλωση αφιερωμένη στην ασφάλεια και την προστασία
των παιδιών
Η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών, θα πρέπει να αποτελεί
πρώτιστο και κύριο μέλημα όλων μας. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2017, από την Αστυνομία Κύπρου
ενημερωτική/διαφωτιστική εκδήλωση στο «The Mall of Cyprus»,
στη Λευκωσία, με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των
παιδιών.

Αγγελίδης, τόνισε ότι σκοπός της εν λόγω εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα αυτά. Τόνισε παράλληλα
τη βαρύνουσα σημασία και τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια, η οποία όπως σημείωσε αποτελεί τη βάση, ώστε
τα παιδιά να πάρουν τα ορθά μηνύματα και να αναπτύξουν τις
ανάλογες αντιστάσεις.
Η Αστυνομία Κύπρου, τόνισε ο κ. Αγγελίδης, «με αίσθημα ευθύνης
προς την κοινωνία, είναι πλήρως ευαισθητοποιημένη τόσο στον
τομέα της πρόληψης, όσο και στον τομέα της καταστολής των
όποιων φαινομένων, απειλούν τα παιδιά».
Στο πλαίσιο αυτό, διάφορα τμήματα της Αστυνομίας, όπως το
Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η ΥΚΑΝ και
η Τροχαία, αναπτύσσουν διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανηλίκων, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.
Παράλληλα, τα μέλη των υπηρεσιών αυτών τυγχάνουν διαρκούς
εκπαίδευσης για τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων περιστατικών.

Η εκδήλωση υπό τον τίτλο «Να με προσέχεις», αντιπροσωπεύει
απόλυτα τους σκοπούς της, που δεν ήταν άλλοι από το να στείλει
το μήνυμα προς την κοινωνία για την ανάγκη των παιδιών να
ζήσουν και να μεγαλώσουν μέσα σε ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένα από απειλές όπως η σεξουαλική κακοποίηση, οι κίνδυνοι του διαδικτύου και οι τροχαίες συγκρούσεις.
Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Εκπρόσωπος
Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Αστυνόμος Β΄ κ. Ανδρέας

Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία συνεργάζεται και συντονίζει τις δράσεις της και με άλλα αρμόδια τμήματα, υπηρεσίες, οργανώσεις
και φορείς, καθώς και το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη της Αστυνομίας διένειμαν
ενημερωτικό υλικό προς τους παρευρισκόμενους. Ταυτόχρονα,
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με διάφορες
δραστηριότητες.

Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
Η πλήρης αξιοποίηση του τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτεραιότητες της Αστυνομίας αποτελώντας βασικό συστατικό στοιχείο των σχεδιασμών και στρατηγικών
της για εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωσή της.
Στο πλαίσιο αυτό, στις 6/04/2017 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης, μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Αρχηγείο Αστυνομίας, από τον Αρχηγό Αστυνομίας
κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου κ. Κώστα Χρίστου, στην παρουσία του τέως Βοηθού Αρχηγού Εκπαίδευσης κ. Λάμπρου Θεμιστοκλέους, της Διεύθυνσης της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και μελών της Διοικούσας
Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Στις πρόνοιες του μνημονίου μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν η συνεργασία και πρόσβαση αμφίδρομης χρήσης της βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και της βιβλιοθήκης της Αστυνομικής
Ακαδημίας Κύπρου, καθώς και η παραχώρηση αιθουσών της Αστυνομικής Ακαδημίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, για διεξαγωγή εξετάσεων ή ομαδικών συναντήσεων, του πτυχιακού προγράμματος των
Αστυνομικών Σπουδών.
Κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή, ο Αρχηγός Αστυνομίας
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χαρακτήρισε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως πολύτιμο συνεργάτη και αρωγό στο έργο της Αστυνομίας και ευχαρίστησε τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Σημείωσε παράλληλα ότι η
υπογραφή του μνημονίου συμβάλλει στην περαιτέρω επιστημονική
συνεργασία των δύο οργανισμών, σε θέματα εξειδικευμένων προγραμμάτων και στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
Από πλευράς του, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου, ευχαρίστησε θερμά τον Αρχηγό Αστυνομίας και
τους συνεργάτες του στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου για την άριστη και παραγωγική συνεργασία που διατηρούν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠ
ΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της Α/Αστ. 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
ΑΔΕ Αμμοχώστου

Ποδηλατική αστυνόμευση στην ΑΔΕ Αμμοχώστου. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες
προς τους πολίτες κατά την περίοδο του καλοκαιριού
Η Αστυνομία έθεσε σε εφαρμογή το θεσμό της «Ποδηλατικής Αστυνόμευσης» για την αστυνόμευση των παραλιακών πόλεων, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός
επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ο θεσμός άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 6 Ιουλίου 2017 στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές Αγίας Νάπας και Πρωταρά,
ενώ αναμένεται να επεκταθεί για να καλύψει και τις υπόλοιπες παραλιακές πόλεις.
Η απόφαση αυτή εδράζεται στις προσπάθειες που καταβάλλονται για εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αστυνόμευσης, με μέσα ευέλικτα στις σημερινές συνθήκες.
Η παρουσία των ποδηλατών ενθουσίασε το κοινό. Οι παραλιακές περιοχές συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο αριθμό
τουριστών και το ποδήλατο προσφέρει τη δυνατότητα
ευέλικτης διακίνησης.
Να σημειωθεί ότι στην Επαρχία Αμμοχώστου ανάμεσα
στους πρώτους τέσσερις ποδηλάτες, επιλέγηκε η πρώτη
γυναίκα αστυνομικός ποδηλάτης παγκύπρια.
Οι ποδηλάτες καλύπτουν τις περιοχές Αγίας Νάπας και
Πρωταρά με έμφαση στο παραλιακό μέτωπο και έντονη
παρουσία σε κεντρικές πλατείες, δρόμους και άλλους χώρους όπου συχνάζουν τουρίστες και ντόπιοι, τόσο για σκοπούς πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, όσο και
για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας, αλλά και
για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των πολιτών.
H έναρξη της ποδηλατικής αστυνόμευσης έγινε στην παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Αμμοχώστου, του
Υπεύθυνου του Αστυνομικού Σταθμού Παραλιμνίου και
του Βοηθού Υπεύθυνου Σταθμού Αγίας Νάπας.
Η χρήση ποδηλάτου ως μέσο ευέλικτης διακίνησης χρησιμοποιείται πλέον ευρέως από τις σύγχρονες Αστυνομίες. Η
εφαρμογή του θεσμού αυτού και στην Κύπρο προσφέρει
τη δυνατότητα της εύκολης προσβασιμότητας στις παραλιακές πόλεις, αναβαθμίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδίως κατά την περίοδο του
καλοκαιριού.
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Της Α/Αστ. 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
ΑΔΕ Αμμοχώστου

«Η ασφάλεια είναι στο χέρι σου»
Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου (Τμήμα Κοινοτικής
Αστυνόμευσης Παραλιμνίου και Οδικής Ασφάλειας), σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Παραλιμνίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σύσφιξης των
σχέσεων Αστυνομίας-κοινού και της προβολής του
θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, συνδιοργάνωσαν
στις 29/3/17 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου
Παραλιμνίου, ενημερωτική εκδήλωση για τις οδικές τροχαίες συγκρούσεις υπό το σύνθημα «Η ασφάλεια είναι στο
χέρι σου».

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και προστατευτικά κράνη στους συμμετέχοντες
μετά από κλήρωση, τα οποία εξασφαλίστηκαν από το Συμβούλιο Νεολαίας.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν μέλη του Ιδρύματος Οδικής
Ασφάλειας Γεώργιος Μαυρίκιος, ο Υπεύθυνος Οδικής
Ασφάλειας Αμμοχώστου, Λοχίας 816 Γεώργιος Δημητρίου
και ο Πρόεδρος Μοτοσικλετιστών Αμμοχώστου κ. Ζανέττος Κουμάσης. Χαιρετισμό εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας απηύθυνε ο Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου
κ. Αντώνης Παπακωνσταντίνου.

Φιλανθρωπικό πανηγύρι χαράς
Πανηγύρι xαράς και τουρνουά ποδοσφαίρου, περιλάμβανε
μεταξύ άλλων η φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 7/5/17 στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου στον Στρόβολο. Η εκδήλωση, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη
του τέως Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας Θωμά
Ευθυμίου, διοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση
Λευκωσίας, την Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας και την
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου, σε συνεργασία με
το Telethon.
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Τα έσοδα από την εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα
του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, διατέθηκαν για ενίσχυση του Telethon.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ Μ ΕΛ Ο Υ Σ ΑΣΤ
ΥΝΟΜΙΑΣ
Τελετή βράβευσης νέων μελών του St. John Order του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη
εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και την ύπαρξη
εκπαιδευμένου προσωπικού για ημερήσια φροντίδα
στο σπίτι, τόσο για ηλικιωμένους όσο και για παιδιά.
Ο Σύνδεσμος αποτελεί φιλανθρωπικό ίδρυμα και σαν
τέτοιο έχει εγκριθεί το 1975 μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το 2003, με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ο
Σύνδεσμος απέκτησε το νέο του Καταστατικό στη
βάση του οποίου στηρίζεται η παρούσα λειτουργία
του.

Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις
7 Φεβρουαρίου 2017 επιδόθηκαν πιστοποιητικά στα
πέντε νέα μέλη του St. John Order του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ των οποίων και ο Αναπληρωτής Λοχίας 2852 Ιωάννης Παντελίδης, ο οποίος υπηρετεί
στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Η εν λόγω πρωτοβουλία έγινε κατόπιν εισήγησης του Συνδέσμου και
Τάγματος Αγίου Ιωάννη, λόγω της μακρόχρονης και
εποικοδομητικής συνεργασίας που επιδεικνύει ο υπό
αναφορά Αναπληρωτής Λοχίας ως σύνδεσμος της
Αστυνομίας Κύπρου με το Τάγμα Αγίου Ιωάννη και εκπαιδευτής Α’ Βοηθειών. Σημειώνεται ότι η απόφαση
του St. John Order επικυρώνεται από την Α.Μ. τη Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εκπαίδευση πρώτων βοηθών αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα του Συνδέσμου μέσω της οποίας επιτυγχάνει τους σκοπούς του. Ασχολείται επίσης με την
προσφορά εθελοντικής εργασίας σε οργανισμούς και
συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη.

Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη Κύπρου συνδέεται με το St. John Order και το St. John Ambulance
του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1926, με στόχο την
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ Δ Ρ Ω Μ ΕΝ Α
Τοξοβόλος αστυνομικός κατέκτησε αργυρό μετάλλιο στους ΑΜΚΕ
Με το αργυρό μετάλλιο επέστρεψαν στην Κύπρο, από
τους αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ), οι
τρεις τοξοβόλοι της Κύπρου που αγωνίστηκαν στο
Ομαδικό Ολυμπιακού Τόξου. Ανάμεσά τους και ένα
μέλος της Αστυνομίας, ο Αρχιαστυφύλακας 683 Φώτης
Φωτίου που μαζί με τους συναθλητές του Μίμη Ελ Χελάλη και Κωνσταντίνο Παναγή, κατάφεραν να ανεβάσουν την Κύπρο στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Οι φετινοί ΑΜΚΕ διοργανώθηκαν στο Σαν Μαρίνο, από
τις 29 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουνίου, 2017 και σε αυτούς
συμμετείχαν εννιά ευρωπαϊκά κράτη. Για τον Φώτη
Φωτίου η συγκεκριμένη διάκριση σημαίνει ότι όλοι οι
κόποι του απέδωσαν καρπούς, δίνοντάς του δύναμη
να συνεχίσει.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φώτης σημειώνει επιτυχίες. Το 2012 κατάφερε να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο ατομικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Τοξοβολίας, ενώ κατέλαβε και την ένατη θέση στους
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Στις εγχώριες διοργανώσεις
φέτος κατέλαβε την τρίτη θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας, ενώ στο ﬁnal 8 της Κύπρου, που
διοργανώθηκε στις 18 Ιουνίου 2017 με τη συμμετοχή
των οκτώ καλύτερων κύπριων τοξοβόλων, κατετάγη
δεύτερος.
Ο Φώτης ασχολείται με την τοξοβολία εδώ και 10 χρόνια και από το 2010 αποτελεί μέλος της Εθνικής Κύπρου. Προπονείται καθημερινά στην Λεμεσό περίπου
4 ώρες την μέρα. Η τοξοβολία είναι τα πάντα γι’ αυτόν
«ο δικός του τρόπος ζωής», όπως ανέφερε. Ο συνδυασμός των καθηκόντων της Αστυνομίας με τις προπο-
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νήσεις είναι δύσκολος, ωστόσο όπως λέει: «καταφέρνεις να βρεις μια ισορροπία εφόσον αγαπάς αυτό που
κάνεις». Ενθαρρύνει περισσότερους Κύπριους, τόσο
νέους όσο και μεγαλύτερους να ξεκινήσουν να ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα αφού όσα έχουν
να κερδίσουν από αυτό είναι ανεκτίμητα!
Επόμενος στόχος του Φώτη είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2018 στην Ταραγόνα της Ισπανίας, όπου θα
κληθεί να διαγωνιστεί με τα «μεγαθήρια» της Γαλλίας
και της Πορτογαλίας. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες ωστόσο, προετοιμάζεται για να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Εμείς δεν έχουμε παρά να του
ευχηθούμε κάθε επιτυχία και δύναμη.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ
Τον πρόωρο και άδικο χαμό δύο νεαρών μελών της θρηνεί η οικογένεια της
Αστυνομίας Κύπρου
Ακόμα δύο νεαρά μέλη της αποχαιρέτησε σε κλίμα βαθιάς
θλίψης η οικογένεια της Αστυνομίας εντός του 2017,
θρηνώντας τον πρόωρο και άδικο χαμό τους.
Πρόκειται για τον αστυφύλακα 935 Χρίστο Χρίστου, ηλικίας
34 ετών και την Αστυφύλακα 3826 Έλενα Νικολάου, ηλικίας
33 ετών.
Ο Χρίστος υπηρετούσε
στο Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας και έχασε αδόκητα τη ζωή στις 16
Μαΐου 2017, ενώ βρισκόταν στην οικία του.
Οι συνάδελφοι του τον
περιγράφουν με τα καλύτερα λόγια, μιλώντας για
ένα άξιο τέκνο της Αστυνομίας. Ήταν πάντα πρόθυμος, εξυπηρετικός,
υπάκουος, φιλήσυχος και
στη διάθεση όλων, ήρεμος και ευγενικός. Ήταν νυμφευμένος και πατέρας τριών
ανήλικων παιδιών.

Tο τελευταίο αντίο είπαν
η οικογένεια, συγγενείς,
φίλοι και συνάδελφοι στις
6 Ιουνίου, 2017 στην
Έλενα Νικολάου, η οποία
έφυγε από κοντά μας νικημένη από την επάρατη
νόσο.
Η Έλενα υπηρετούσε
στον Περιφερειακό Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου
και ήταν σύζυγος και μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού. Η Έλενα υπηρετούσε το Αστυνομικό Σώμα με ιδιαίτερο ζήλο και έφερε
πάντοτε εις πέρας το έργο και την αποστολή της, αφοσιωμένη πάντα στο καθήκον της.

Αιωνία σας η μνήμη αείμνηστοι Χρίστο Χρίστου και Έλενα
Νικολάου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει.
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ΕΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛ
2nd Cyprus Police International Conference
“Major Policies in Dealing with Organized Crime
and Corruption: European and International
Dimensions”
OLAF European Anti-Fraud Oﬃce
Directorate B Investigations II
Unit B.5. Agriculture and Structural Funds III
Head of Unit
Dear Mister Chrysostomou,
Please let me express my profound thankfulness for your
warm hospitality and the impeccable arrangements of the
event mentioned above.
It was my pleasure to participate to the 2nd Cyprus Police
International Conference that proved to be precious opportunity to meet key institutional representatives, who
play a crucial role in the ﬁght against transnational crime
and corruption, in order to share our respective strategies.
We are highly motivated, also on our part, to advance and
strengthen our mutual cooperation.
Therefore, I am looking forward to further initiatives, as
well as new opportunities to exchange our considerations.
Thank you once again for your invitation and the accurate
organization of the conference.
Sincerely yours,
Francesco Albore

Special Olympics Cyprus
16 Μαΐου 2017
Κύριο
Ζαχαρία Χρυσοστόμου
Αρχηγό Αστυνομίας
Αξιότιμε Κύριε,
Ε κ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας για τη στήριξη και βοήθεια που
μας παρείχατε κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Ειδικών
Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν από
τις 5 μέχρι 12 Μαΐου 2017.
Θερμές ευχαριστίες θα θέλαμε να εκφράσουμε επίσης και
προς τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αστυνομίας, η οποία
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παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης των αγώνων, που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 07 Μαΐου 2017, στη Λάρνακα.
Η βοήθειά σας είναι τεράστια και στηρίζει διαχρονικά την
προσπάθειά μας για κοινωνικοποίηση και επανένταξη των
ατόμων με νοητική υστέρηση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Προσβλέποντας σε περαιτέρω συνεργασία μαζί σας, σας
ευχαριστούμε και πάλι σας ευχόμαστε ότι καλύτερο.
Με εκτίμηση
Γιάννης Παναγή
Πρόεδρος

Ελένη Ρωσσίδου
Γεν. Γραμματέας

04 Ιουλίου, 2017
Αρχηγό Αστυνομίας,
Η ποινική υπόθεση, που αφορούσε το ΣΑΠΑ, αποπερατώθηκε στις 19.05.2017 μετά από μια μακρά ακροαματική
διαδικασία. Όπως ήδη γνωρίζετε, όλοι οι κατηγορούμενοι
βρέθηκαν ένοχοι στις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν και
έχουν επιβληθεί σε αυτούς ποινές πολυετούς φυλάκισης.
Η εν λόγω υπόθεση ήταν πράγματι πολύπλοκη, με μεγάλο
όγκο μαρτυρικού υλικού και λόγω της φύσεώς της προκάλεσε το δημόσιο ενδιαφέρον. Παρόλα ταύτα, οι ανακριτές
κατόρθωσαν να φέρουν εις πέρας την αποστολή που τους
είχατε αναθέσει. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να σας πληροφορήσω, εγώ προσωπικά, ότι οι εν λόγω ανακριτές επέδειξαν
μεγάλο ζήλο και επαγγελματισμό στη διερεύνηση της υπόθεσης, γεγονός που τιμά το αστυνομικό σώμα. Με τις επίπονες προσπάθειές τους και την καθοδήγησή τους από
τους επικεφαλής των ερευνών, Υπαστυνόμου Ελευθερίου
Κυριάκου και Λοχ. 2192 Γιάννου Κωνσταντίνου, κατόρθωσαν να εξιχνιάσουν μια τέτοιας φύσεως υπόθεση, με
υψηλό βαθμό δυσκολίας.
Η δική τους συμβολή στη θετική έκβαση της υπόθεσης
είναι αδιαμφισβήτητη και θα πρέπει να ομολογήσω ότι
μόνο όταν γίνεται καλή διερεύνηση των υποθέσεων μπορούμε να έχουμε τέτοια θετικά αποτελέσματα ενώπιον των
δικαστηρίων.
Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας θα θέλαμε να συγχαρούμε την εν λόγω ανακριτική ομάδα.
Νίνος Κέκκος
Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας
για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

